
 بخش دوم

 

 تحلیل وضعیت مالی کشور

 

 عوایدی( یهاباب)با توجه به  تحقق و تحصیل عواید ،ینیبشیپ ،مصارف ساالنه جه،تخصیص بود 1397حساب قطعیه سال مالی 

 .دینمایمه ئارابودجوی و پروژه  یکودهابا در نظر داشت  انکشافیو  اعم از بودجه عادی را بودجوی دولت یواحدها

ه ئارامالی عواید را طی یک سال  و تحقق مصارفآن چگونگی  ماقبل هایسالبا  با مقایسه را 1397 مالی بودجه سال قیتطبفصل این 

منابع  و (عواید متفرقهو  عواید مالیاتی، عواید غیر مالیاتیداخلی مانند ). دولت مصارف عادی و انکشافی خویش را از منابع دینمایم

 .دینمایمتمویل  (انکشافی یهاقرضهرها و مساعدت دون) :مانندخارجی 

 

 خالصه مصارف و عواید

 چگونگی مصارف عادی و انکشافی

، 1396در مقایسه با سال  که ،رسدیمافغانی ) 385،569،265،330)به مبلغ  ملی، مصارف مجموعی دولت از بودجه 1397 مالی در سال

( افغانی 126،072،923،360( افغانی بودجه عادی و مبلغ )259,496,341,970مبلغ ) ازجملهکه  دهدیمفیصد افزایش را نشان  8

افزایش  1396فیصد در مقایسه با سال  2.3 ،1397عادی در سال بودجه مصارف  که یطورهمان. دهدیمرا تشکیل  بودجه انکشافی

 افزایش نموده است. 1396فیصددر مقایسه با سال  22.6، 1397در سال نیز انکشافی بودجه مصارف  ،نموده

 .دهدیمنشان  2.1و شکل  2.1انکشافی دولت را در پنج سال اخیر جدول  و یعادچگونگی و تفصیالت مصارف  

 : مصارف مجموعی دولت در پنج سال اخیر )به افغانی(2.1جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 بودجه

 259,496,341,970 253,591,918,595 259,891,407,671 235,889,089,744 228,337,230,782 عادی

 126,072,923,360 102,861,523,519 93,891,607,133 82,908,924,659 72,648,883,256 انکشافی

 385,569,265,330 356,453,442,114 353,783,014,804 318,798,014,403 300,986,114,038 مجموعه

فیصدی افزایش 

 سالبهسال

- 5.92% 10.97% 0.75% 8.17% 



 

در سال  را مصارف انکشافی نیشتریبکه  انکشافی سیر صعودی داشتهمصارف بودجه  ،است شدهدادهنشان  2.1در شکل  که طوری

افزایش  1397فیصد در سال  32.7به  1395فیصد در سال  26.5سهم مصارف انکشافی در مصارف مجموعی از  که باشدیمدارا  1397

 ه است.فیصدکاهش نمود 67.3 به 1397با مقایسه سال  1395فیصد در سال  73.5سهم مصارف عادی از  کهینموده درحال

 

در راستای  شورای ملی -ولسی جرگه  یفشارهااز اثر  تواندیمچند سال اخیر،  طیانکشافی بودجه ر روند مصارف در مصارف یتغی 

انعکاس حقیقت  تواندیم. گرچه، چنین میل همچنان ی نسبت داده شودبودجو یواحدهافیصد بودجه انکشافی توسط  70حداقل تطبیق 

دلیل . به همین ترتیب، باشدیمفیصد باشد که گنجایش بیشتر در آن محدود  95-92 تطبیق بودجه عادی به سقف حداکثر بین بهرسیدن 

فیصد مصارف مجموعی  2.5، 1397پیشکی ها در سال  که یطورپیشکی ها باشد  هیتأد تواندیمدیگری به ازدیاد مصارف انکشافی 

نا فیصد پیشکی های بودجه عادی محسوب  23. در مقابل دهدیمتشکیل  1397فیصد مصارف مجموعی انکشافی را در سال  4 ،عادی را
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چگونگی مصارف بودجه ملی در پنج سال اخیر : 2.1شکل 
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سهم مصرف عادی وانکشافی در مجموع مصرف : 2.2شکل 

عادی انکشافی



این موضوع نگرانی ه ک باشدیم نا شدهنیز محسوب  1397فیصد پیشکی های بودجه انکشافی در سال  82 باًیتقراست،  ماندهیباق شده

 .را در قبال دارد کیفیت مصارف و هم کنترول های داخلی باالی پیشکی هاچگونگی از برای 

 .دادیم لیرا تشک داخلیفیصد تولید ناخالص  24.85، 1396در سال  مصارف بودجه اصلی

 در اصطالح .رسدیمافغانی  1,478,707,000,000)) به مبلغ 1397 در سال داخلیموجود، تولید ناخالص  یهاینیبشیپ بر اساس

فیصد تولید ناخالص  26.1که است  افغانی( 385,569,265,330به مبلغ ) 1397اقتصاد بزرگ، مصرف بودجه اصلی دولت در سال 

تشکیل  1397در سال  داخلیتولید ناخالص را فیصد مصارف انکشافی  8.53 ،فیصد مصارف عادی 17.55 و دینمایمرا احتوا  داخلی

 .دهدیم

 تطبیق بودجه عادی و انکشافی

قوانین و مقرراتنافذه  ،بودجوی یهاتیصالحبا  تدر مطابق هاپروژه قیتطب بودجوی، تخصیصاتاز  معیار سعی و تالش دولت استفاده

 .باشدیمجهت تطبیق بودجه منظور شده از سوی شورای ملی 

 .دهدیمفیصد تخصیصات را تشکیل  92.87بودجه انکشافی  ،صدیف 92.52تطبیق بودجه عادی  فیصدی، 1397مالی در سال 

 : تطبیق بودجه در ده سال اخیر2.2جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 هاسال 

 92.5 92.3 94.1 83.0 81.0 90.4 86.6 95.5 95.6 93.3 عادی

 92.9 67.4 54.5 54.5 45.8 57.2 50.6 49.5 39.0 36.9 انکشافی

فیصد تفاوت نموده، بودجه  96فیصد الی  81، تطبیق بودجه عادی در ده سال اخیر از گرددیممالحظه  2.2در جدول  که یطور

 افزایش نموده است. 1397فیصد در سال  93به  1388فیصد در سال  37 انکشافی از

 است. دهیگرد ارائه 2.3در شکل  ریبودجه در ده سال اخ قیتطب

(1397-1388) ریاخدر ده سال  انکشافی و بودجه عادی : تطبیق بودجه2.3شکل   



 

مصارف مجموعی به مبلغ  ،افغانی 416,240,307,147)) عادی و انکشافی مبلغ ، در مقابل بودجه نهائی1397 در سال

 در جدول و افتهی بازتاب سکتورها. افزایش تطبیق مصارف انکشافی در تمامی رسدیمفیصد  93 اً( افغانی تقریب385,569,259,330)

 است. شدهدادهذیل نشان 

1397: تطبیق بودجه به اساس سکتور در سال 2.3جدول   

 سکتورها
 بودجه

 انکشافی عادی

 ٪89.5 ٪88.6 تامنی

 ٪83.9 ٪96.7 حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

 ٪95.1 ٪95.2 و منابع طبیعی ازیر بن

 ٪84.8 ٪99.4 معارف و فرهنگ

 ٪93.1 ٪94.8 صحت

 ٪93.7 ٪94.7 زراعت و انکشاف دهات

 ٪88.2 ٪96.3 اجتماعی تیمصون

 94.5 97.5 حاکمیت اقتصادی
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 1397سکتور در سال  بر اساس: تطبیق بودجه 2.4شکل 

 

 1397عواید سال تحقق 

 یهایازمندینکه دولت بتواند  باشدیم یخودکفائو حجم عواید داخلی جهت رسیدن به  هاهیبنمهم دولت تقویت  اتیضروریکی از 

مالیات بیشتر و مؤثر به  یآورجمعمثال؛  طوربهرات مثبت در عواید مالیاتی، یعادی و انکشافی خویش را برآورده نماید. آوردن تغی

ی ثابت برای تقویت یهمراه به پالیسی مناسب و سودمند جهت استفاده منابع طبیعی و دارا افزایش عاید ملی و تولید ناخالص داخلی

. دولت استسیستم پایدار مالی مفید  مسیر جهت پیشرفت به کهباشدیممرتبط دولتی  یهایتصدعواید  یآورجمععواید غیر مالیاتی و 

پول دولت  یهایگذارهیسرمامازاد عواید اترا و  :دولتی مانندعواید ادارات  یآورجمعپالیسی درست را جهت  ستیبایمهمچنان 

 ، طرح نماید.سازندینمدر حال حاضر عواید شانرا همراه دولت شریک  که توسط د افغانستان بانک را

بیان  شده ینیبشیپدر مقابل عواید  ،عواید را یآورجمعسطح مطلوب  1397 یمالال ریاست عواید در س عملکرد 2.4در جدول 

 .دینمایم
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عادی انکشافی

 1397: حساب قطعیه عواید سال 2.4جدول 

فیصدی  عواید تحصیل شده افتهیتحققعواید  پالن منبع عواید داخلی

 یآورجمع

عواید بر 

عواید اساس 

 افتهیتحقق

 %97 86,579,530,087 89,069,115,001  78,818,725,605 مالیاتی دیعوا .11

 %100 34,907,810,358 34,907,810,358 38,879,782,529 گمرکات دیعوا .12

 %97 45,981,685,070 47,179,047,849 43,938,743,421 غیر مالیاتی دیعوا .13

 %100 14,163,009,794 14,167,486,708 4,865,441,987 همتفرق دیعوا .14

 %100 2,640,178,524 2,640,601,524 1,730,434,849 فروش جایداد ها. 15

 %100 5,635,506,669 5,635,572,956 5,293,278,274 اجتماعی هاهیسهم .17

 %98 189,907,720,502 193,599,634,396 173,526,406,665 مجموعه الف

 - 127,910,347,494 - - )ب( هامساعدت .19

 %183 317,818,067,996 193,599,634,396 173,526,406,665 الف+ب(کل )مجموعه 



ال عواید حقیقی در س یآورجمع، افتهیتحققمیلیارد افغانی عواید  193.6و مبلغ  شدهینیبشیپمیلیارد افغانی عواید  173.5مبلغ  در مقابل

سال  دیعوا و تحصیلتحقق  نیز بازتاب یافته است. 1397در حساب قطعیه عواید سال  که یطور رسدیممیلیارد افغانی  189.9به  1397

 .است شدهدادهنشان  2.5وار در شکل ء جز صورتبه 1397

 1397در سال  افتهیتحققو  شدهینیبشیپعواید در مقایسه با عواید  یآورجمع: 2.5شکل 

 

 تمویل بودجه

 1397خارجی در سال  یهامساعدتعواید داخلی و 

ناخالص تولید  جموعمفیصد  12.84 باً یتقرکه  رسدیمفغانی ا 189,907,720,502)به مبلغ ) 1397عواید از منابع داخلی در سال 

برآورده در که هنوز هم  دهدیمتشکیل فیصد مصارف بودجه عادی را  73.2. عواید داخلی دینمایماحتوا  1397داخلی را در سال 

صد فی 49.3ی ملی وجود دارد. با در نظر داشت مصارف عادی و انکشافی بودجه اصل کاهشفیصد  28.8نمودن مصارف بودجه عادی 

پایداری  عدم مسئله نیا .دینمایمبیان  1397در سال را به منابع خارجی  بودجه اصلی ملی یکه وابستگکسر داشته است  1397ر سال د

 .داردیمپایداری مصارف بودجه اصلی را بیان  از آن عدم ترمهممصارف بودجه عادی و 

 1397فیصد در سال  40.2بالعوض  یهاکمکو سهم  59.8 داخلی، سهم عواید بیان گردیده است 2.6.2و  2.6.1شکل در  که یطور

 .باشدیم

 1397بالعوض در سال  یهاکمک: سهم منابع داخلی و 2.6.1شکل 
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عواید داخلی  کمک های بالعوض



 

 

 1397 در سال: سهم منابع مختلف در عواید داخلی 2.6.2شکل 

 

فیصد،  18.4فیصد، عواید گمرکات  24.2فیصد، عواید غیر مالیاتی  45.5عواید مالیاتی متشکل از  1397مالی  در سالعواید داخلی را 

 .دینمایماحتوا را فیصد  3اجتماعی  یهاهیسهمفیصد و  1.4فیصد، فروش جایدادها  7.5عواید متفرقه 

تمویل  یهامساعدتع داخلی هم مناب از در پنج سال اخیر جهت تمویل بودجه عادی افزایش را، از هر دو منبع اعم عوایدمقایسه 

 در سال اما ؛بود کاهش نموده 1396عواید عملیاتی در سال  درمجموع کنندگان. گرچه سهم مساعدت تمویل داردیمبیان  کنندگان

 است. افتهیشیافزادوباره  1397

 .دینمایمجزئیات عواید را در پنج سال اخیر بیان  2.5جدول 

 افغانی( ونیلیم: رسیدات عواید در پنج سال اخیر )به 2.5جدول 

ل
سا

 

عواید 

 مالیاتی

عواید 

گمرکا

 ت

عواید 

غیر 

 مالیاتی

عواید 

 متفرقه

فروش 

 جایداد ها

 یهاهیسهم

 اجتماعی

مجموع 

عواید 

 داخلی

همساعدت

 ا

 مجموعه

139

3 

52,31

3 

25,965 17,02

4 

343 35 4,370 100,05

0 

119,100 219,15
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59,82
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30,420 26,94
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696 25 4,436 122,34
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122,818 245,16
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31,265 35,47
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1,808 11,376 4,674 155,94
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143,100 299,04
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35,897 40,27
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9,093 2,778 5,096 169,05
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118,393 287,45

0 
139

7 

86,58

0 

34,908 45,98

2 

14,16

3 

2,640 5,636 189,90

9 

127,910 317,81

9  

که سهم عواید مالیاتی، عواید غیر مالیاتی و عواید گمرکات  داردیمبیان  ،بودجه عادی تمویلجهت  هامساعدتسهم عواید داخلی و 

متفرقه )مساعدت نقدی و غیر نقدی، سهم در  عوایدافزایش نموده است.  به شکل متداومسال اخیر  جدرمجموع عواید عملیاتی در پن

داشته  توجهقابلافزایش  1397در سال که ، رسیدات برگشتی و غیره( نا شدهگذشته، عواید صنف بندی  هایسال، انتقاالت هایتصد

 فیصد افزایش نموده است. 56 ،افغانی ونیلیم 14،163به افغانی  ونیلیم 9،093از  ،1396ا سال بدر مقایسه ، است
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 داردیم. این شکل بیان است دهیگرد( در پنج سال اخیر توضیح هامساعدتمقایسه سهم منابع مختلف عواید )داخلی و  2.7در شکل 

 است. افتهیکاهش هامساعدتسهم عواید از منابع داخلی افزایش نموده است، سهم  کهیهنگام

 1397: سهم مختلف منابع در عواید عملیاتی سال 2.7شکل 

 

 1397مصارف بودجه انکشافی در سال  تمویل

 یهاقرضهفیصد از  0.7، و منابع دیگر هاکمکاز  فیصد 24، هامساعدتفیصد از  75.2بودجه انکشافی دولت  1397در سال مالی 

 .گرددیممتفرقه تمویل  عوایدفیصد از  0.1انکشافی و 

1397: منابع تمویل بودجه انکشافی در سال 2.6جدول   

یافغانبه  منابع  % 

 75.2 94,765,109,330 برای بودجه انکشافی هامساعدت

 0.7 900,505,398 هاقرضه

 0.1 113,492,260 رسیدات متفرقه

 24.0 30,293,816,372 سایر منابع

  126,072,923,360 1397وجوه انکشافی در سال 

  126,072,923,360 1397مصارف انکشافی در سال 

 

 مالیثبات  عواید داخلی و

بودجه انکشافی که . دینمایاستفاده مخارجی  یهامساعدتاز منابع داخلی و هم  ،از عواید یشتمویل مصارف عادی خو منظوربهدولت 

 .شودیم اجرا انکشافیو قروض وجوه نقدی خزاین  کوچک بخش ،دونرها یهامساعدت بر اساس

 یهاکمکهر نوع اتکاء و وابستگی به  بدون یداخلتمویل مالی کامل بودجه عادی از عواید  رندهیدربرگدولت از ثبات مالی  هدف

 .باشدیم مدتکوتاهو  مدتانیمدر دونرها 
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مجموع عواید داخلی  کهیدرحال ،بود شدهگرفتهدر نظر  افغانی 259,496,341,970برای تمویل بودجه عادی به مبلغ  1397در سال 

از عواید داخلی تمویل  73.2در حدود % 1397عادی در سال بودجه . فیصدی مصارف رسدیمافغانی  189,907,720,502دولت به 

ارائه  2.7در جدول  دهدیممصارف بودجه عادی را الی ده سال اخیر را تشکیل  %73.2که عادی بودجه . جزئیات مصارف گردید

 .گردیده است

 

 افغانی( ونیلیمبه ) یعادفیصدی مصارف  عنوانبه: عواید داخلی 2.7جدول، 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 جزئیات

 259,496 253,592 259,891 235,889 228,337 197,992 135,791 149,385 110,486 87,313 مصارف عادی

 189,909 169,057 155,943 122,349 100,050 109,333 81,705 99,396 80,477 63,830 عواید داخلی

فیصدی عواید 

داخلی در مقابل 

 مصارف عادی
73.10 72.84 66.54 60.17 55.22 43.82 51.87 60.00 66.66 73.18 

 

 

 

 خالءمیان مصارف عادی و عواید داخلی -مالی ثبات: 2.8شکل 

 
 

در سال  73.18به % 1393در سال  43.82فیصدی مصارف عادی از % عنوانبهسال اخیر عواید داخلی  ده ، درشودیمطوری که دیده 

 .دینمایم حمایت کشور هدف ثبات مالیاز این ارقام  رسدیم، که به نظر است افتهیشیافزا 1397

 دهندهنشان( 1388 -1392) یقبلسال  پنج با موقف مالی در در مقایسه( 1393-1397) ریاخسال  پنج دستیابی به هدف ثبات مالی در

مصارف عادی  55.22به % 1392مصارف عادی بود که در سال  73.11عواید داخلی % 1388. در سال معکوس شدن این روند است

 .است افتهیشیافزا 73.18به % 1397ولی در سال  ؛رسید
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 سالدر ثبات مالی  27تقریباً % یسال قبل، تا اکنون نیز خالپنج عادی در بودجه  مصارفتمویل  باوجود روند رشد عواید داخلی در

 ین، زمانی کها . افزون برشودیماست، دیده  شدهفیتعرخلی در دستیابی مصارف عادی اکه از سوی حکومت از نگاه عواید د 1397

افغانی  189,907,720,502عواید داخلی به مبلغ . گرددیم ( سنجشانکشافیو عادی )متشکل از مصارف بودجه مجموع بودجه 

، وابستگی گونهنیهم. شودیم 1397سال  در یافغان 385،569،265،330مبلغ  عادی وانکشافی()مجموع مصارف بودجه  49.25صرف %

 .ماندیمباقی  1397عواید داخلی در سال  50بر بیشتر از % خارجی یهامساعدتبه  بودجه ملی حکومت

 

 قروض، استفاده و بازپرداخت آن

از  گرددیمدونر ها تمویل  یهاکمکبودجه عادی و انکشافی خویش که از طریق عواید داخلی و  یهایازمندینبرای رفع حکومت 

دونرها، عواید داخلی و بخش کوچک آن  یهاکمک/هامساعدتاز  عمدتاً مصارف بودجه انکشافی  .دینماینمقرض  داخلی منابع مالی

 هاییدارا، خدمات و اجناس تهیهتمویل مصارف انکشافی،  منظوربهحصول شده از سوی حکومت  یهاقرضه. دیآیم به دستاز قرضه 

و غیره  وسازساختو تجهیزات،  آالتنیماشسایل، وفردی و شرکت مشورتی(، ابزار و ) یعموم صورتبهو خدمات قرارداد شده 

 .گرددیماستفاده 

توسط  1397سال  مختلف درافغانی از دونرهای  900,505,398به مبلغ  یاقرضه، مجموع 1397حساب قطعیه عواید سال  بر اساس

تمویل مجموع بودجه انکشافی در  0.71% باًیتقر هاقرضهاین ( است. GDP) یداخلتولید ناخالص  0.06است که % شدهگرفتهحکومت 

 .دهدیمرا تشکیل  1397سال مالی 

در  آن و سهم سال اخیر از نگاه عواید داخلی 5قرضه از سوی حکومت در  ذریعه، تمویل شودیمدر ذیل دیده  2.9در شکل  که یطور

به  1393 در سالمصارف انکشافی  3.8انکشافی کاهش داشته است. تمویل مصارف انکشافی توسط قرضه از %بودجه تمویل مصارف 

 .دهدیمدر عین دوره نیز کاهش را نشان  0.47به % 2.76فیصدی عواید داخلی از % عنوانبهکاهش داشته است که  1397در سال  %0.71

 

 در یاندکسال اخیر است که کاهش پنج  روند صعودی در دهندهنشانو پرداخت تکتانه آن  هاقرضهبازپرداخت  مجموعاز سوی دیگر، 

، 1397مالی . در سال دهدیمنشان را  1396سال مالی در مقایسه با  1397مالی  در سالتکتانه  ولی افزایش بازپرداخت هاقرضهپرداخت 

و مبلغ  هاقرضهافغانی را برای بازپرداخت  1,213,813,841 مبلغ ؛GDPاز  0.14افغانی، % 2,002,475,993دولت مبلغ 

سال اخیر در  پنج در هاقرضهو پرداخت  . روند پرداخت تکتانهه استپرداخت تکتانه پرداخت کرد منظوربهافغانی را  788,662,152

 : پرداخت قرضه2.8است. جدول  شدهدادهنشان  2.10 شکل و 2.8جدول 
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515,257,02 بازپرداخت قروض
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864,561,29 مجموع
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 عادی و انکشافی یهاتیفعالبرای وجوه مالی استفاده 

. گردد نائلجاری خویش درازمدت و مختلف سکتوری و اقتصادی  بودجه انکشافی و عادی، حکومت سعی دارد تا به اهداف لهیوسبه

تکتانه  ( پرداخت3 و خدماتاجناس ( 2و معاشات  مزدها( 1. دینمایمبخش مصرف  پنج کتگوری های اقتصادی، دولت روی بر اساس

 .( کسب دارایی5اجتماعی و  یهامنفعتو  هامساعدت( سبسایدی ها، 4و بازپرداخت قرضه 

مزدها را روی خویش مجموع مصارف بودجه  47.6%، 1397که دولت در سال  داردیمتوزیع مصارف از بودجه عادی و انکشافی، بیان 

در سال  24.6از %که  و خدماتاجناس روی استفاده  20.9(، %دهدیمنشان  کاهش را 1396در سال  48.9از %که  و معاشات داشته است

روی سبسایدی ها،  7.8(، %.دهدیمرا نشان افزایش  1396در سال  18.9در کسب دارایی که از % 23.2کاهش داشته است(، % 1396

فیصد  0.51از  نسبتاًتکتانه )و  هاقرضه بازپرداخت یرو 0.52%،افزایش داشته 1396در سال  7.1که از % اجتماعی منفعتو  هامساعدت

خدمات و  اجناسعمده در کتگوری های کسب دارایی، استفاده  صورتبهانکشافی افزایش نموده است(. مصرف بودجه  1396 در سال

و از معاشات و  گرددیمحیث استفاده اجناس و خدمات تحلیل در این فصل به  گرددیممعاشات که از بودجه انکشافی پرداخت )

 .باشدیمجتماعی منفعت ا و هامساعدتو سبسایدی ها،  (باشدیمفیصد ذکر گردیده مجزا  47.6 قبالً که  یمزدها
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1397کتگوری اقتصادی سال  بر اساسمصارف  :2.9جدول   

 
 % مجموعه انکشافی عادی

 47.6 183,691,058,473 - 183,691,058,473 معاشات و دستمزدها -21

 20.9 80,556,326,990 42,859,127,464 37,697,199,526 و خدماتاجناس  -22

 0.5 2,002,475,994 - 2,002,475,994 تکتانه ها و قروض -23

سبسایدی ها و  -24

 هامساعدت
29,937,769,506 100,560,970 30,038,330,476 7.8 

 23.2 89,281,073,427 83,113,234,956 6,167,838,471 هاییدارا -25

 100.0 385,569,265,360 126,072,923,390 259,496,341,970 مجموع

1397: سهم کتگوری های اقتصادی در مصارف بودجه عمومی در سال 12.1شکل   

 
 

 های اقتصادیمصارف عادی بر اساس کتگوری توزیع

 فیصد؛ 15اجناس و خدمات  سهم ؛فیصد 71، سهم مزدها و معاشات 1397افغانی در سال  259،496،341،970از مجموع مصارف عادی 

فیصد و کسب دارایی  11،5اجتماعی  یهامنفعتسبسایدی، مساعدت مالی و  سهم سهم پرداخت تکتانه و بازپرداخت قرضه یک فیصد؛

 .کندیمتوضیح  اقتصادی یهایبنددسته عنوانبه 1397مالی توزیع مصارف عادی را در سال  یفیصد 22.1. شکل باشدیمفیصد  5،2

 1397عادی در سال  در مصارف: فیصدی سهم کتگوریها اقتصادی 2.12شکل 

معاشات و مزدها 21
48%

اجناس و خدمات -22
21%

قروض و تکتانه  -23
فیصد 0.52

سبسایدی و مساعدت 24
ها 

8%

دارائی ها 25
23%



 

داره دولتی که فیصدآن توسط چهار ا 79 باً یتقرکه  دهدیمرا تشکیل  بخش مصارف بودجه عادی نیتربزرگمزدها و معاشات، 

. اگر چهار گرددیممصرف  1397داخله، وزارت معارف و ریاست امنیت ملی در سال امور  وزارت دفاع ملی، وزارت :ازاندعبارت

 86.15کل سهم به  دیگر یعنی وزارت امور خارجه، وزارت تحصیالت عالی، وزارت صحت عامه و ستره محکمه اضافه شود، اداره

تفوق دفاع، قانون و نظم، معارف، صحت، عدلیه و امور خارجه در مصارف  دهندهنشان. این رسدیمفیصد از مجموع مصارف عادی 

 .عادی استبودجه 

فیصد کل عواید داخلی را که مبلغ  83که  باشدیمافغانی  158،248،110،144مبلغ  اداره عادی هفتبودجه در کل مصارف 

فیصدانعطاف پذیری عواید داخلی را برای  17که دولت تنها این است  دهندهنشان. این دینمایماحتوا  افغانی است 189،907،720،502

 .دارد مصارف عادی عنوانبه گرید وادارات هاوزارتخانهتمام 

 

 های اقتصادیمصارف انکشافی بر اساس کتگوری توزیع

فیصد یا  65.9، «کسب دارایی»کتگوری اقتصادی،  توسط سه 1397مالی افغانی در سال  126،072،923،390مصارف انکشافی 

سبسایدی، مساعدت مالی و »افغانی و  42،859،127،464فیصد یا  34، «استفاده ازاجناس و خدمات»افغانی،  83،113،234،956

، یعنی وزارت چهار نهاد. بخش مهم مصارف انکشافی، اغلب بر گرددیمافغانی احتوا  100،560،970فیصد یا  0.1«اجتماعی یهامنفعت

فیصد از مصارف تحت کتگوری کسب دارایی  63 باً یتقرکه  فواید عامه، شرکت برشنا، وزارت انکشاف دهات و وزارت انرژی و آب

 .کندیمبیان  1397 مالی های اقتصادی در سالکتگوری عنوانبهفیصدی توزیع مصارف انکشافی را  2.13. شکل دهدیمتشکیل  را

خدمات قرارداد شده، وسایل و مواد، ساختمان و عمارت، ماشین آالت و تجهیزات و )با توجه به مصارف انکشافی، پنج بخش اقتصادی 

 .دهندیمفیصد کل مصرف سرمایه را تشکیل  (98.4)، (سرمایه پرداختشیپ
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1397اقتصادی در مصارف انکشافی سال  یهابخش: فیصدی سهم 32.1شکل   

 

 

 

 عادی و انکشافی: توزیع بر اساس سکتورها یهاتیفعالاستفاده از وجوه مالی برای 

ملی )عادی  اصلیرا به دست آورد. بودجه  افتهیاختصاصتا اهداف مختلف  کندیمعادی و انکشافی تالش  یهابودجهدولت از طریق 

 از: اندعبارتاست که شده از طریق هشت سکتور به مصرف رسانیده  1397مالی افغانی در سال  385،569،265،330 مبلغ و انکشافی(

 ( سکتور4و منابع طبیعی  ربناهایسکتور ز( 3حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر سکتور( 2 تیسکتور امن( 1 

حکومتداری  ( سکتور8اجتماعی و  سکتور حفاظت( 7دهات و انکشاف  سکتور زراعت( 6 سکتور صحت( 5معارف /وپرورشآموزش

 .اقتصادی

 1397سکتوری  مصارف :2.10جدول 

فیصدی تولید  فیصدی مجموع انکشافی عادی سکتورها

 ناخالص

 GDPداخلی 
 9.5 36.5 140,714,409,556 2,909,133,776 137,805,275,779 امنیت

حکومتداری، حاکمیت قانون 

 و حقوق بشر

24,832,464,863 8,924,724,225 33,757,189,089 8.8 2.3 

 4.2 16.2 62,415,952,865 55,509,860,764 6,906,092,100 زیربناها و منابع طبیعی

 3.2 12.4 47,620,512,325 5,666,490,859 41,954,021,466 معارف

 1.4 5.6 21,403,574,019 17,119,117,707 4,284,456,312 سکتور صحت

 2.1 7.9 30,387,494,325 27,920,581,453 2,466,912,872 زراعت و انکشاف دهات

 2.1 8.2 31,632,950,928 1,241,100,170 30,391,850,757 اجتماعی تیمصونحفاظت/

 1.2 4.6 17,637,182,226 6,781,914,405 10,855,267,821 حکومتداری اقتصادی

 26.1 100.0 385,569,265,330 126,072,923,361 259,496,341,970 مجموع

فیصد 34اجناس  و خدمات 22

سبسایدی ها و مساعدت ها 24
فیصد 0.1

فیصد66دارائی 25



فیصد ( 9.5) فیصد، 36.5است که بخش امنیت  شدهمشخصمجموع بودجه، با تفوق بخش امنیتی مصرف مختلف در  یهابخشسهم 

 12.4فیصد تولید ناخالص داخلی و معارف ( 4.2حدود ) ،صدیف 16.2ناها و منابع طبیعی ب، و زیر1397تولید ناخالص داخلی در سال 

 است. شدهدادهنشان  2.14و شکل ذیل  2.10فیصد احتوا نموده است که در جدول فوق  3.2از تولید ناخالص داخلی در حدود فیصد، 

 1397اصلی مصرف بودجه  یهابخش: فیصدی سهم 2.14شکل 

 

 

به ترتیب بخش  است وفیصد احتوا نموده  53.1 اندازهبه، سکتور امنیت بیشترین سهم را 1397مالی  عادی سالبودجه در مصارف 

پرداخت حقوق و معاشات  ین مصرف فوق را جهت، بیشترصدیف 11.71اجتماعی  تیمصونفیصد و  13.46فیصد، صحت  16.17معارف 

 .انددادهو کمک مالی و منافع اجتماعی به خود اختصاص 

سکتور فیصد  22.1 فیصد و به ترتیب 44و منابع طبیعی  ربناهایزسکتور ، سهم 1397سال مالی انکشافی  بودجه با توجه به مصارف

در نظر حیاتی اولویت اختصاص  یهابخشاین  برای که روندیمصحت به شمار سکتور درصد برای  13.6زراعت و انکشاف دهات و 

 است. شدهگرفته

 مالی دهیو گزارش مصارف ،ترتیب بودجهکیفیت 

و استفاده مطلوب از منابع و همچنین  مؤثریت تخصیصبودجه،  دقتشفافیت،  ازنظرمالی  دهی، مصارف و گزارشترتیب بودجه کیفیت

 مهم است. معیاری و عملکردارائه خدمات 

 اما بدون ؛تخصیصات ای دارایو پروژه مالی سال ۀنا شدمحسوب  یهاپرداختشیپاطی، تیبودجه سازی تحت وجوه اح لیوتحلهیتجز

 .دهدیممالی را نشان دهی بودن بودجه سازی، مصارف، و گزارش  رمتناسبیغ ،سال جریان فعالیت یا مصرف در

 شده نامحسوب  هایپیشکی 

 مبلغ ازجملهبوده که افغانی  11.609.587.898مبلغ  1397مالی  در سالبودجه عادی و انکشافی  اجراشدهی پیشکی هامجموع 

فیصد مصارف  82.35فیصد مصارف عادی و  22.70است که  ماندهیباقفیصد نا محسوب شده  49افغانی یا حدود  5،677،030،155

 است. شدهدادهنشان  2.14و در جدول  دهدیمانکشافی را تشکیل 
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 1397: پیشکی نا محسوب شده سال 2.14جدول 

فیصدی پیشکی  محسوب نا شده پیشکی بودجه

شده محسوب نا  

پیشکی های نا محسوب شده 

فیصدی مجموع  عنوانبه

 مصارف
 

 ٪0.6 22.70 1,477,591,630 6,510,164,708 عادی

 ٪3.3 82.35 4,199,438,525 5,099,423,190 انکشافی

 ٪1.5 48.90 5,677,030,155 11,609,587,898 مجموع

هدف  در قسمت تیو قاطعبیانگر عدم ثبات ، شودیم هاآنمربوط به  1397مالی محسوب نا شده که در سال  یپیشکی ها بیشترمقدار 

 .باشدیممصرف پیشکی و اسناد محسوبی مرتبط، 

در بودجه  کهیدرحالکه  دهدیمدر سال مربوطه طی پنج سال گذشته نشان  ،و محسوب شده شدهپرداختپیشکی های  لیوتحلهیتجز

تا فیصد  24، بودجه انکشافی از است افتهیشیافزا 1397فیصد در سال  23به  1393فیصد در سال  10عادی، پیشکی های نا محسوب از 

 است. شدهدادهنشان  2.15در شکل  کهاست  افتهیشیافزامشابه  در همین زمانفیصد  82

 )1397-1393پیشکی های نا محسوب ) روند: 2.15شکل 
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