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ات عبلیرتبۀ که تطبیق نگردیده اند
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مس

وضعیت

وضعیت تفصیلی

اقدامبت بعدی

 زض خلسِ فَق الؼازُ واتیٌِ هاضخ 5
سپتوثط 2015تؼس اظ تحث ّوِ خاًثِ
ّفت فمطُ اظ خوغ زُ فمطُ

پیطٌْازات تَسظ وویسیَى
ذاظ اغالحات اًتراتاتی
1

اضائِ ٍ تغثیك اغالحات اظ
ًیوِ اٍل سال
گطزز.

 2016آغاظ

پیطٌْازات هَضز تاییس لطاض گطفتِ ٍ

زفتط همام

سِ هَضز هتثالی آى زٍتاضُ تِ

ضیاست

وویسیَى هتصوطُ تطای تسلیك تیطتط

خوَْضی

ضاخغ گطزیس  .ووسیَى  3فمطُ ضا تؼس

زض خطیاى

اظغَض ٍ تطسی تطای تاییس تِ واتیٌِ
اضخاع ًوَز.

 لاًَى تؼس اظ هٌظَضی واتیٌِ زض 16
سٌثلِ سال  2016تَسظ فطهاى تمٌیٌی
ضئیس خوَْض تَضیح گطزیس.

اضائِ گعاضش اظ تغثیك
پیطٌْازات
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تییي گطزیس .اظ خوغ
 لَی څارنوال ع
 34تي اظ ٍالیا ى  32تي آى تؼیي

2

لَی څارنوال تؼییى ٍ تست

زفتط ضیاست

ّای ذالی هؼیٌاى ٍ ٍالیاى تا

خوَْضی،

آٍاذط  2015هؼطفی ٍ تىویل

ضیاست اخطائیِ

هی گطزز.

ٍ ازاضُ هستمل

گطزیسُ تِ خعء ٍ 2الی ٍالیت (تلد
ٍ ًَضستاى ) وِ تا ٌَّظ ٍالیاى
سایط ازاضات شیطتظ

زض خطیاى

سطپطست اًس.
 تمطض هؼییٌاى ازاهِ زاضز  .حىَهت
ٍحست هلی تا بحال تِ تؼساز 10

اضگاًْای هحل

تىویل تؼییٌات لثل اظ
ذتن زسوثط سال 2016

ذاًن ضا زض ایي اٍاذط تحیث
هؼییًاى ٍظاضتراًِ ّا همطض ًوَزُ
است.

پالى هثاضظُ تا فساز ازاضی تَسظ
پٌح ٍظاضت ػایساتی

3

غٌایغ ،تطاًسپَضت ٍ َّاًَضزی ٍ
هراتطات ٍ تىٌالَغی هؼلَهاتی )
تا اٍاذط سال 2015

تواهی ٍ 5ظاضت ذاًِ ّا پالى ّای

(ٍظاضت

هالیِ ،هؼازى ٍ پتطٍلین ،تداضت ٍ

تْیِ ٍ اظ

ًیوِ اٍل سال  2016تغثیك آى
آغاظ گطزیسُ ٍ پالى هثاضظُ تا
فساز ازاضی تَسظ ٍظاضت

ّای

 .1اضائِ اٍلیي گعاضش اظ

زض خطیاى

ٍاحس اًسدام
پالیسی ّای
همام ضیاست
خوَْضی

است ٍ
تواهی ٍظاضت ذاًِ

(لسناً اًدام
گطزیسُ
است)

هثاضظُ تا فساز ازاضی ذَیص ضا لثل اظ
ذتن سال  2015آهازُ ًوَز ُ ٍ تِ
ٍظاضت هالیِ تسلین ًوَزًس  .ایي پالى ّا
تِ همام ضیاست خوَْضی هَضخ

26

خَالی اضایِ گطزیسُ تِ تاضید 30

تغثیك پالى ّای هثاضظُ تا
فساز ازاضی پٌح ٍظاضت
ػایساتی.
.2سایط ٍظاضت ذاًِ ّا پالى
ّای هثاضظُ تا فساز ازاضی
ذَیص ضا تسٍیي ٍ تا

اوست سال 2016تِ هدلس ضٍسای

ذتن زسوثط سال 2016

ازاضات ووه وٌٌسُ پیطىص گطزیس.

غطؼ تائیس تِ ضَضای
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ػالی حاوویت لاًَى ٍ

زیگط تا اٍاذط  2016تْیِ گطزز.

هثاضظُ ػلیِ فساز ازاضی
پیطىص ًوایٌس.

پطٍسِ ّای تؼییٌات
استرسام یه سَم حػِ (۸00
4

اظ هدوَع  2400تست پالى
ضسُ) اظ عطیك تطًاهِ اضتمای
ظطفیت هثٌی تط ًتایح تطًاهِ تا
زسوثط  2016تىویل گطزز.

ذسهاتی هلىی تطای  40اضگاى زٍلتی

ٍظاضت هالیِ ٍ

تِ سغَح هرتلف زض خطیاى است  ،وِ تىویل استرسام تمیِ تست

وویسیَى
اغالحات

 1206تست

سایط ازاضات شیطتظ

زض خطیاى

پطٍسِ  222تي آى تىویل ٍ هتاتمی

ّا الی ذتن زسوثط سال

اضراظ هَضز ًظط ،تؼییى گطزیسُ ٍ زض .2016

ازاضی

حسٍز  196لطاضزازّا اخطا ء گطزیسُ
است.
 هسَزُ پالیسی حىَهتساضی هحلی

پالیسی حىَهتساضی هحلی تا
5

هاُ هاضذ سال  2016تَسظ
واتیٌِ خوَْضی اسالهی
افغاًستاى تائیس گطزز.

ٍظاضت هالیِ ٍ
ازاضُ هستمل اض
گاى ّای هحل

ازاضات شیطتظ

زض خطیاى

ًْائی ساظی پالیسی

تسٍیي ٍ غطؼ اذص ّسایات تِ

هحىَهتساضی هحلی ٍ

همام ػالی ضیاست خوَْضی

اضائِ آى الی ذتن ًَهثط

اضسال گطزیس  .پالیسی تؼس اظ

 2016خْت هٌظَضی تِ

هطَضُ ّای ٍالیتی تاظًگطی
ذَاّس ضس.

واتیٌِ ج.ا.ا.
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هسَزُ اتتسایی پالى اغالحی سىتَض
ػسلی ٍ لضایی تطتیة ٍ زض خلسِ

ٍظاضت زاذلِ،
ستطُ هحىوِ،
ٍظاضت ػسلیِ،

6

پالى اغالحی سىتَض ػسلی ٍ
لضایی تا هاُ زسوثط 2016
آغاظ گطزز.

لَی ساضًَالی،
زفتط هؼاًٍیت
زٍم همام
ضیاست
خوَْضی

وویتِ ػسلی ٍ

اًدوي ٍوالی

فثطٍضی 2016

هسافغٍ ،ظاظت

تحت ضیاست

خاللتوأب هؼاٍى زٍم ضیاست

هالیِ،وویسیَى

خوَْضی زایط گطزیس ُ تَز هَضز تاییس

هستمل حمَق تطط،
ًوایٌسُ ذاظ ضییس

لضایی هَضخ

27

زض خطیاى

خوَْض زض اهَض
اغالحات ٍ

لطاض گطفت  .ایي پالى زض  27خَالی

اغالحی سىتَض ػسلی ٍ
لضائی تا ذتن ًَهثط 2016
ٍ پیطىص آى غطؼ

تطای خاللتوأب ضیس خوَْضاضایِ

هٌظَضی تِ ضَضای ػالی

گطزیس .وویتِ واضی وِ هتطىل اظ

حاوویت لاًَى ٍ هثاضظُ

تواهی اػضای سىتَض ػسلی ٍ لضایی

حىَهت زاضی

ًْائی ساظی پالى

ػلیِ فساز ازاضی.

تَزُ تحت ًظاضت هستمین هؼاٍى زٍم

ذَب

ضیس خوَْض ًظطیات ٍ پیطٌْازات ضا
زض هسَزُ پالى زضج ذَاّس ًوَز .

7

ضاّثطز سازُ ساظی تداضتی وِ

ٍظاضت ّای

ز افغاًستاى تطضٌا

ضاهل ثثت تداضت ،خَاظًاهِ

تداضت ٍ

ضطوت ،اضاضی،

ساذتواى ،ثثت هالیِ ٍ تإزیات،

غٌایغ ٍ هالیِ

فَایس ػاهِ ،ضْط

زض خطیاى
است

ضاّثطز سازُ ساظی هحیظ تداضتی
تىویل ،تَسظ ضَضای ػالی التػازی
گطفتاست.
ُ
هَضز تائیس لطاض

اضائِ ضاّثطز سازُ ساظی
تداضتی تؼس اظ اذص
ًظطیات توَل وٌٌسگاى
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زستطسی تِ تطق ٍ حل
هٌاظػات ظهیي تْیِ تَسظ
واتیٌِ تا زیسوثط سال

2016

تاییس گطزز.

ساظی ازاضُ

غطؼ هٌظَضی تِ واتیٌِ

اضگاًْای هحل،

ج.ا.ا .الی زسوثط سال

ضاضٍالی واتل ٍ

.2016

تاًه هطوعی
هطاٍض ضئیس

پالى اًىطاف ظیطتٌاء تىویل ٍ تطای

خوَْض زض
8
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اذص ًظطیات تِ ٍظضات ّای هطتَعِ

اهَض ظیطتٌاء ٍ
پالى اًىطافی ظیطتٌاء تا ًیوِ

ساذتواى،

ٍظاضت ّای

زٍم سال  2016تْیِ ٍ تغثیك

هٌاتغ تططی ٍ

سىتَضی شیطتظ

آى آغاظ گطزز.

زض خطیاى
است

اضسال گطزیسُ است .زض  5سپتوثط سال
 2016زض ضَضای ػالی ظیطتٌا هَضز
تحث لطاض گطفت ٍ تؼس اظ هطٍض زٍتاضُ

هَاغالت

تعٍزی ًْائی هی گطزز.

ٍظاضت هالیِ

تعهدات مربوط به جبمعه جهبنی
ٍظاضت هالیِ الیحِ ٍػ ایف غٌسٍق

تطای گعاضش زّی تِ وٌفطاًس
ٍظضاء زض سال

9

 ،2016یه

اضظیاتی تیطًٍی تطای تطضسی اظ
چگًَگی حوایت ٍ اًؼىاس
ضطٍضیات ٍ اٍلَیت ّای
حىَهت افغاًستاى تَسظ غٌسٍق

ٍظاضت هالیِ

تاًه خْاًی

زض خطیاى
(تا تاذیط)

تىویل

ٍخْی تاظساظی افغاًستاى ضا
ًوَُ ٍ تطای تدسیس ًظط تِ تاًه
خْاًی اضسال ًوَزُ است

ً .ظطیات

تاًه خْاًی زضیافت گطزیسُ ٍ تین

پالى هتصوطُ غطؼ اتطاظ
ًظط توَیل وٌٌسُ گاى تِ
آًْا اضسال گطزیسُ ٍ الی
ذتن سال
گطزز.

ًْ 2016ائی
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تطای

واضی تطای ازغام ایي ًظطیات ٍ سایط

اًؼغاف پصیطی تیطتط غَضت

گطٍج ّای واضی زیگط ،آًطا هَضز

گیطز .ایي اضظیاتی زض اٍاذط سال

تطسی لطاض هیسٌّس  .الیحٓ ٍظایف زض

 2015آغاظ هیگطزز ٍ ًتایح
اضظیاتی زض  31خَالی 2016

اوتثط  2016تىویل گطزیسُ تاًه

تطای وویتِ ػال ی غٌسٍق

خْاًی هَافمِ ًوَزُ تا پطٍسِ ّای

تاظساظی ٍخْی اضائِ هی گطزز.

تساضواتی اًطا سطػت ترطس.

توَیل وٌٌسگاى هؼلَهات الظم

اظ تاضید  31خَى  %93 ،2016اظ

اظ ووه ّای ضاى ضا وِ اظ

تؼْسات اًىطافی  ODAتطای سال

عطیك تَزخِ هلی ٍ یا ذاضج اظ
10
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هالی  2016زض تاًه هؼلَهاتی

آى تِ هػطف هیطساًٌس زض
چاضچَب هثاحث ّوىاضی
ّای اًىطافی وِ زض

ٍظاضت هالیِ

تاًه خْاًی

زض حال
خطیاى

هساػستْا(  )DADزضج گطزیسُ
است .واًازا ،آلواى ،خاپاى ٍ وَضیا

سپتوثط 2015آغاظ هیگطزز ،زض

اظ توَیل وٌٌگاى اًس وِ تؼْس ًوَزُ تا

تاًه هؼلَهاتی ووه ّا ثثت

زضیي ضًٍس ّوىاضی ًوایٌس.

ًوایٌس.

تَافمات غَضت گطفتِ
الی اذیط سال  2016ػولی
گطزًس.

جمهىری اسـالمی افغانستان
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د مالیې وزارت
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ُ ب غَضت ػوَم پیططفت تطای
ضسیسى تِ ّسف

 ODAاظ عطیك سیستن ّای

توَیل گٌٌسگاى وِ

زٍلتی/ػاهِ غَضت گطفتِ است

هساػستْای ذَیص ضا تیص اظ

الی هاُ خَى

 50فیػس اظ عطیك تَزخِ هلی

11

 2016تىویل ًوَزُ تا ضاُ ضا
تطای توَیل تطًاهِ ّای وِ
واضوطز ذَب زاضتِ اًس،
ّوَاض ساظًس.

 59 ،2016فیػس

تَزیدِ اخطاء ضسُ است.

هیٌوایٌس تا تاظًگطی هطتطن
ّای ذَز تا ًیوِ اٍل سال

.

هدوَػِ  ODAاظ عطیك سیستن

تِ هػطف ضساًسُ اًس ،تؼْس
ّوِ خاًثِ ضا اظ واضوطز پطٍغُ

 50فیػس اخطا

ٍظاضت هالیِ

توَیل وٌٌسُ گاى

زض خطیاى

 هغالؼات هطتطن تا تاًه اًىطافی
آسیا ،الواى ٍ تاًه خْاًی اخطا ء
ضسُ است  .زض ًتیدِ ایي فؼالیت،
 148هلیَى زالط اهطیىایی زٍتاضُ تِ
ترص زیگط تد غیع زازُ ضسُ ٍ
یا اظ پطٍغُ ّای ػمة هاًس

ُ لغَ

ضسُ است ّ .وچٌاى ،هطىالت ػسم
تغثیك پطٍغُ ضياسائی ٍ تا ٍظاضتراًِ
ّای هطتَعِ خْت تؼمیة فؼالیت
الظم ضطیه گطزز.

تَافمات غَضت گطفتِ
الی اذیط سال  2016ػولی
گطزًس.

جمهىری اسـالمی افغانستان
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ٍ ظاضت هالیِ زض حسٍز  16هصاوطُ

12

تطضسی هطتطن تَسظ

ضا زض ( )DCDاًدام زازُ( ،هثالٌ

حىَهت ٍ توَیل وٌٌسگاى

پیططفت ّا ٍ ًتایح تاالی تَزخِ

تطای اضظیاتی ًتایح ٍ پیططفت

پطٍغُ ّای اذتیاضی ٍ غیط اذتیاضی )

تَافمات غَضت گطفتِ

ٍ تؼسازی اظ فؼالیت ّای تؼمیثی ًیع

الی اذیط سال  2016ػولی

تَزخِ هلی توَیل گطزیسُ ،تا

ضٌاسائی گطزیسُ ٍ .ظاضت هالیِ

گطزًس.

ًیوِ اٍل سال  2016اًدام یاتس.

فؼالیت اظ

تطًاهِ ّای وِ ذاضج اظ سیستن

ٍظاضت هالیِ

توَیل وٌٌسُ گاى

زض خطیاى

فؼاالًِ اظ تغثیك ایي

ٍظاضت ّای شیطتظ تطضسی تِ ػول
هی آٍضز.
 اضظیاتی ّای توَیل وٌٌسُ گاى ًطاى
هیسّس وِ اوثطیت آًْا تِ ّسف تؼییي

تطػالٍُ ایي وِ ووه ّا ۸0
فیػس تا
13

ضسُ ّوأُ ًگ ًوَزى ووه ّا تِ تطًاهِ

تطًاهِ ّای هلی

زاضای اٍلَیت ّن

آٌّگ

گطزیسُ ،توَیل وٌٌسگاى ٍ
حىَهت یه تین واضی ضا
ایداز ًوَزُ تا ضاّثطز ولی ضا
تطای اًتمال تِ سَی سىتَضّا

ّای هلی زاضای اٍلَیت ضسیسُ اًس  .اها

ٍظاضت هالیِ

توَیل وٌٌسُ گاى

زض خطیاى

ب غَضت ػوَم زض
اّساف تؼییي ضسُ ُ

تا تؼَیك

(ولستطّا) تَزُ وِ

سغح حلمِ ّا

ترویي زلیك آى هطىل تَزُ .ػالٍتاٌ
پطٍس اًىطاف تطًاهِ ّای هلی زاضای
ٓ
اٍلَیت زض خطیاى است وِ تؼساز اظ
توَیل وٌٌسُ گاى هٌتظط ًتایح

ًْائی

تَافمات غَضت گطفتِ
الی اذیط سال  2016ػولی
گطزًس.
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تا ًیوِ اٍل سال  2016تْیِ

تَزُ تا ّوىاضی ّای ذَز ضا اظ تَزخِ

ًوایس.

غیط اذتیاضی تؼییي ًوایٌس.

ً مطِ ضاّثطزی ّوِ خاًثِ سىتَضی

:

گطٍج واضی تؼییي گطزیسُ ٍ تؼسازی
اظ هدالس تِ هٌظَض اًىطاف ضٍیىطز
ّوِ خاًثِ تطای  SWAPsزایط ضسُ
است .تطای هغالؼِ تیطتط سىتَض ّای
ظضاػت ٍ غحت هطرع ضسُ گطزیسُ

است.


ایداز تین واضی هطتطن تا

اٍل وِ زض تاضید ًَ 11هثط زایط

زسوثط  2015تطای تغییي اغَل
14

ضسُ تَز ؤتسیس گطزیس .ایي

هطتطن ٍ اضا ُئ پیطٌْازات
ضٍی ٍضغ هالیات تا خَى
 2016وِ ًتایح ایي پیطٌْازات
اظ عطیك گفتگَّای زٍخاًثِ تِ
پیص تطزُ ذَاّس ضس.

گطٍج واضی ضسواً زض هدلس

ٍظاضت هالیِ

ًْازّای شیطتظ تیي
الوللی

زض خطیاى

هدلس تَسظ ضئیس ػوَهی
ػَایس ٍظاضت هالیِ ضّثطی هی
گطزیس ٍ ًوایٌسگاى ٍظاضت
ّای هالیِ ،ذاضخِ ٍ اتحازیِ
اضٍپا ،اهطیىا ٍ یًَاها اػضای
ایي گطٍج واضی هی تاضٌس.

گعاضش اظ تغثیك
پیطٌْازات تَافك ضسُ
اضائِ گطزز

جمهىری اسـالمی افغانستان

د افغانستان اسـالمي جمهىریت
د مالیې وزارت

وزارت مالیه

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Finance



گطٍج واضی هطتطواً سِ اغل
ػوَهی ٍ

 13پیطٌْاز ضا

ضٌاسائی ًوَزًس  .ایي اغَل ٍ
پیطٌْازات تطای

گفتگَّای

هطتطن ٍ زٍ خاًثِ هیاى
ٍظاضت هالیِ افغاًستاى ،ضیاست
ػوَهی ػَایس ٍ ّوىاضاى تیي
الوللی هفیس ٍالغ ذَاّس شز  .اظ
خولِ  13پیطٌْازات 4 ،پیطٌْاز
آى هطتَط تِ توَیل وٌٌسُ
گاى ،سِ پیطٌْاز آى هطتَط تِ
زٍلت ٍ ضص پیطٌْاز هطتطواً
هطتَط تِ زٍلت ٍ توَیل وٌٌسُ
گاى هیثاضس.


15

تَافمات چاضخَب اًىطافی تا
ًیوِ زٍم سال  2016تىویل
گطزز.

ٍظاضت هالیِ

ازاضات شیطتظ تیي
الوللی

زض خطیاى

افغاًستاى هَافمت ًاهِ ّا ّوىاضی ضا
تا  15وطَض ٍ ساظهاى تِ اهضا

ء

لسوا ى اًدام

ضساًیسُ ،وِ هیىاًیعم ّای هطرع

ضسُ است

تغثیمی ٍ اضظیاتی ضا تؼییي ًوَزُ .زض
حالیىِ اوثطیت هَافمت ًاهِ ّا

پیطٌْازات زض هَضز
اغالح تؼضی اظ
هَافمتٌاهِ ّا الی اذیط سال
 2016اضائِ گطزز.
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ب غَضت هططح
اغَل ّوىاضی ضا ُ
تیاى زاضتِ ،اها هیىاًیعم ّا ٍ پطٍسِ
ئثطیت

ّای هطرع تطای م

ّوىاضی ّا هَخَز ًثَزُّ .وچٌاى
اوثطیت آى هَ افمتٌاهِ ّا م ضاحل
هتَسظ یا زیسگاُ ّای هیاى

هست

اًهضاف ٍ اًَاع ّوىاضی ّا ضا
هطرع ُى ىهَزُ است  .لصا ضطٍضت
تِ اغالح تؼضی اظ هَافمت ًاهِ ّا
احساس هی گطزز ٍ یا هصاوطُ تطای
تسٍیي چْاضچَب هَافمتٌاهِ
اًىطافی  DFAsخساگاًِ غَضت



گیطز.
هصاوطات ّ DFAا تا الواى ،خاپاى
ٍ سَیس زض خطیاى هی تاضس.



تَافمات هالی تطای ّوِ پطٍغُ
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ّای غیط اذتیاضی تا ًیوِ زٍم
سال  2016زض ضٍضٌایی پالیسی
هلی ووه ّا تىویل گطزز.

ٍظاضت هالیِ

توَیل وٌٌسُ گاى

زض خطیاى تا
تاذیط

تٌْا  % 41پطٍغُ ّای غیط اذتیاضی
زض خطیاى سال هالی  2012الی 2014
زاضای هَافمتٌاهِ ّای

هالی هی

تاضس ،ایي زض حالیست وِ پطٍغُ

تمیِ پطٍغُ ّای غیط اذتیاضی
تا زضًظطزاضت پالیسی هلی
ووه ّا تغثیك گطزًس.
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ّای اذتیاضی

 % 100زاضای

هَافمتٌاهِ ّای مالی هی تاضس.

