
بانک انکشاف آسيایی و 

افغانستان

برگه معلوماتی

از تاریخ 31 دیسمبر 2014

افغانستان عضويت بانک انکشاف آسيایی را داشته وهمواره توسط این بانک درطی دو دوره، از آوان 
تاسيس بانک در سال 1966 تا کنون، مساعدت گردیده است.

بعد از عدم حضوراين بانک درافغانستان بني سالهای 1980 الی 2001 میالدی، بانک انکشاف 
آسيایی با همکاری شرکای انکشافی، فعالیت خويش را دوباره آغاز منود. بانک انکشاف آسيایی 

وسایرشرکای انکشافی آن ازاستراتيژی های انکشاف ملی افغانستان، وبرنامه های دارای اولويت 
های ملی، که اساس کارمشترک را تشکیل میدهند، حمایت میناید.

الی تاریخ 31 دسامبر 2014 میالدی، قرضه متراکم به 1.0 ملیارد دالرامریکایی، وکمکهای 
بالعوض به 3.0 ملیارد دالرامریکایی رسیده است. کمک های مجموعی بانک انکشاف آسیایی 

کامالً  با اولویت های دولت درسکتور های زیربنایی – ترانسپورت، انرژی و منابع طبیعی درمطابقت 
میباشد. این مساعدت ها همچنان باالی مدیریت اقتصادی نیزمتمرکز است. درکنفرانس های کابل 

ولندن 2010 میالدی، ودرکنفرانس های توکیو وشیکاگو 2012 میالدی، دولت افغانستان و جامعه 
بین املللی مشارکت انکشافی میان مدت و درازمدت شان را مجدداً تصریح منودند.

پرداخت های متراکم به افغانستان ازدرک قرضه، وکمکهای بالعوض متویل شده ازمنابع عادی 
وجه انکشافی آسیا، وسایروجوه خاص که بالغ به 1.62 میلیارد دالرمیشود، میرسد.

برنامه ها و پروژه های حتت حمایت بانک انکشاف آسیایی

بانک انشکاف آسیایی مساعدت های اساسی خویش به افغانستان را از ساختار زیربناهای 
ترانسپورت شروع تا شبکه های تولید انرژی، واز سیستم های آبرسانی تا مدیریت مالی، پیشکش 

میکند.     
تا 31 دسامبر 2014 میالدی، بانک انکشاف آسیایی 2.2 ملیارد دالر را برای اعماریا توسعه بیش 

از 1500 کیلومتر جاده ملی درکشور مساعدت منوده است. این مساعدت شامل 805 میلیون دالر 
برای برنامه سرمایه گذاری توسعه شبکه ترانسپورت که در سال 2013 تکمیل گردید، زمان سفررا 

در جاده های 570 کیلومتری منطقوی وملی به بیش از نیم کاهش داد.  مساعدت 31 میلیون 
دالردیگربرای بازسازی چهارمیدان هوایی منطقوی که باعث دوچند شدن استفاده از آنها شده 

است، فراهم گردید. بانک انکشاف آسیایی به ایجاد اداره خط آهن افغانستان برای تنظیم و ثبات 
سکتور خط آهن حمایت فراهم منود و نخستین خط آهن بین ازبکستان وافغانستان را متویل منود. 
از آغازفعالیت درسال 2012 میالدی تا اکنون، این خط آهن امکان ترانسپورت بیش از7.4 میلیون تن 

کاال را بین این کشورها فراهم ساخته است. 
بانک انکشاف آسیایی بزرگترین نهاد متویل کننده افغانستان درسکتور انرژی بوده که تا حال 

درحدود 921.31 میلیون دالررا برای رشد وتامین انرژی واتصاالت مساعدت منوده است. پروژه های 
مساعدتی بانک انکشاف آسیایی شامل 590 کیلومترخطوط انتقال برق که برای بیشتراز 5 

میلیون نفوس برق تهیه میکند، وهمچنان متویل پروژه افزایش تولید گازکه الی 1.3 میلیون مترمربع 
درروز را احتوامیکند، دربرمیگیرد. پروژه های جاری درحدود 4.5 میگاوات برق، در حدود 500 

کیلومترخط انقال برق و 100000 اتصال جدید برق اضافه میشود. بانک انکشاف آسیایی 
درگفتگوهای پالیسی وتامین هماهنگی بین منابع متویل کننده درسکتورانرژی نیزهمکاری میکند 

که شامل متویل ماسترپالن برای سکتورانرژی وسکتورهای فرعی گازمیباشد. پروژه های کلیدی 

جدول 2.  افغانستان: قرضه متراکم، کمک بالعوض، 
ومساعدت های تخنیکی متویل شدهالف، ب

تعدادسکتور

مبلغ 
مجموعی 

% c)میلیون دالر(

 زراعت ، منابع طبیعی، 
44545.4813.53وانکشاف دهات

24.100.10معارف

33921.3122.84انرژی

567.501.67متویل

13.000.07صحت

58.090.20صنعت وجتارت

3184.584.58سکتورهای متعدد

1270.791.76مدیریت سکتور عامه

402,198.0254.50ترانسپورت 

230.000.74آب و سایرخدمات زیربنایی

1474,032.86100.00مجموع

الف  کمک بالعوض ومساعدت تخنیکی مشمول متویل مشترک میباشد.

ب مشمول قرضه های مستقل، غیرمستقل ومساعدت های تخنیکی میباشد.

ج مجموع آن ممکن از سبب رونداف حاصل جمع کلی را ندهد.

جدول 1. افغانستان: قرضه منظورشده 2014، کمک 
بالعوض، ومساعدت تخنیکی )به میلیون دالر(

قرضه

غیر مستقلمستقل
مساعدت 
تخنیکی

کمک 
مجموعبالعوض

–– 2.98  186.66  189.64 

 – = هیچ.
یادداشت: کمک بالعوض ومساعدت تخنیکی مشمول متویل مشترک میباشد.

 جدول 3.   افغانستان: مجموع متويل 
غیردولتی به اساس توليدات

6تعداد پروژه ها

مقدار)به میلیون دالر(

135.00قروض

8.10دارايی سرمايه

25.00تضمني

B30.00 قروض

198.10مجموع

http://www.adb.org/site/funds/ocr
http://www.adb.org/site/adf/main


پروژهای زیربنایی اقتصادی برای افغانستان حتت برنامه بازارهای انرژی 
آسیای میانه وآسیای جنوبی که شامل انکشاف پروژه ابتکاری انتقال 

گازاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان وترکمنستان-
تاجکستان-افغانستان-پاکستان میباشد، متویل میشوند.

جهت توسعه ومدیریت بهترمنابع آبی درافغانستان، بانک انکشاف 
آسیایی درحدود 545.48 میلیون دالررا درساختار زیربناهای آبیاری وزراعت 

سرمایه گذاری منوده است. درحدود 140000 هکتارزمین آبی بازسازی 
وتوسعه یافته وکارباالی 225000 هکتاردیگردرجریان است. سرمایه گذاری 

دراین سکتورمنتج به رشد اقتصادی بوسیله افزایش محصوالت زراعتی، 
عواید مالداری، و کاهش خصارات بعد از حاصل گیری، گریده است.

مساعدت های بانک انکشاف آسیایی سبب بهبود مدیریت اقتصادی 
درافغانستان گردیده است. اصالحات پالیسی، تشکیالتی وارتقای ظرفیت 

های کاری سبب تقویت بودجه، رشد برنامه ریزی سرمایه گذاری عامه، 
وسبب بسیج عواید گردیده است. همچنان تسهیالت درمدیریت خدمات 
ملکی وادارت والیتی با توجه به تاکید بیشترروی شفافیت و حسابدهی 

درسکتورعامه بوجود آمده است. 

فعاليت های غيردولتی

بگونه کتلست برای سرمايه گذاری سکتور خصوصی، بانک انکشاف 
آسيایی همکاری های مستقيم مالی را برای پروژه ها به سکتورعامه 
وسکتور خصوصی بشکل قروض، سرمايه، تضمني، قروض B، و متويل 

جتارت تهيه ميدارد. از آغازآن تا حال بانک انکشاف آسيایی 198.1 ميليون 
دالرامريکايی را برای متويل غيردولتی درافغانستان تصويب منوده است، که 

متام این پروژه ها درشش سکتور خصوصی ميباشد. مجموع بيالنس و 
تعهدات بانک انکشاف آسیایی برای معامالت سکتور خصوصی در 

کشور تا تاريخ 31 دسامبر2014، 3.5 ميليون دالر امريکايی ميباشد که 
0.04 فيصد مجموع بودیجه غير دولتی را تشکيل ميدهد.

متویل مشترک 

فعاليت های متويل مشترک، شرکای بانک انکشاف آسيایی، حکومت و 
ادارات مربوطه، نهادهای متويل چندجانبه و سازمان های جتارتی را توامنند 
ميسازد تا در متويل پروژهای بانک انکشاف آسيایی سهيم شوند. وجوه 
 ،B اضافی بشکل قرضه، کمکهای بالعوض ومتويل جتارتی مانند قرضه

تنظيمات انتقال خطر، قروض موازی ومعامالت متويل مشترک به اساس 
برنامه مالی جتارتی بانک انکشاف آسيایی تهيه ميگردد.

تا اخیر سال 2014 ميالدی، مجموع ارزش مستقيم متويل مشترک 
برای افغانستان 518.6 ميليون دالرامريکايی در22 پروژه سرمايه گذاری، 

و14.5 ميليون دالرامريکايی در14 پروژه مساعدت های تخنيکی بوده است. 
متویل مشترک جتارتی ارزش افزوده مستقیم متراکم )DVA( برای 

افغانستان برای یک پروژه سرمایه گزاری بالغ بر15 میلیون دالر شد.
در سال 2014 میالدی، صندوق وجهی زیربنای افغانستان 16.7 میلیون 

دالرمساعدت مشترک بالعوض را برای کمک به احیای مجدد زیربناهای 
متاثرازسیالب های اخیر درشمال کشوراعطا منوده، وهمچنان احتادیه اروپا 
درحدود 21 میلیون دالر مساعدت مشترک وبالعوض را به برنامه سرمایه 

گذاری انکشاف شبکه ترانسپورت، قسط 4، فراهم منود. 

خالصه پروژه های متویل مشترک از 1 جنوری 2010 تا 31 دسامبر 
www.adb.org/ 2014 میالدی درسایت انترنتی بانک انکشاف آسیایی در

countries/afghanistan/cofinancing دستیاب است.

مشارکت

به اساس گزارش همکاری نهاد های متویل کننده دولت افغانستان در سال 
2012 میالدی، بانک انکشاف آسیایی ششمین نهاد متویل کننده بزرگ 

درافغانستان است.
بانک انکشاف آسیایی با دیگر شرکای انکشافی از قبیل اداره کمک 

های بین املللی ایاالت متحده امریکا )USAID(، اداره انکشاف بین املللی 
بریتانیا )DFID(، بانک جهانی)WB( ، صندوق بین املللی پول )IMF(، و دولت 

جاپان مناسبات خوب دارد. همچنان بانک انکشاف آسیایی با مؤسسات غیر 
دولتی در تطبیق پروژه های سرمایه گذاری کمک های بالعوض که از طریق 

صندوق وجهی جاپان برای کاهش فقر)JFPR( متویل شده است، دخیل 
میباشد.  این پروژه ها شامل معرفی شوراهای انکشاف محلی بوده، که 
توسط وزارت احیا وانکشاف دهات تطبیق، وکوپراتیف های زراعتی )پروژه 

JFPR( میباشند که توسط وزارت زراعت، آبیاری، و مالداری تطبیق میشوند. 

جدول 4.  افغانستان: میزان مؤفقیت پروژه

سال
میزان موفقیت

)%(

 تعداد پروژه/ برنامه 
 های ارزیابی شده 
بشکل مستقل

2009 66.673
2010 100.001
2011 –3
2013–1

37.508 مجموع

– = هیچ.

یادداشت: “سال” مناینگر جریان سال گزارش تکمیل پروژه میباشد. درمقایسه ارقام با برگه معلوماتی سال قبل، 
میزان موفقیت دراینجا به اساس درجه بندی گزارش های مستقل ازارزیابی عملکرد پروژه بوده وشامل ارزیابی های 

فردی منیباشد. این ارزیابی کوچک ومیزان موفقیت مناینگر نوع عمومی عملکرد و دستاورد کشوری منیباشند.

منبع: PCRs، PVRs، و PPERs حاوی یک ارزیابی که تا 31 دسامبر 2014 به نشر رسیده است.

 جدول 6. افغانستان:  پروژه های با متویل مشترک،
1 جنوری 2010 تا 31 دسامبر 2014

مبلغ )میلیون دالر(تعداد پروژه هامتویل مشکرت

9365.56پروژه هاا

9365.56کمک های بالعوض

56.30کمک های بالعوض مساعدت تخنیکی

الف یک پروژه با بیشتر از یک منبع متویل مشترک یک بار حساب میشود.

جدول 5.  افغانستان: شاخص های کیفیت عملکرد برای قرضه های 
مستقل و کمک های بالعوض، 2013 – 2014

4تعداد قرضه های جاری )تا 31 دسامبر 2014(

2014 )میلیون دالر(2013 )میلیون دالر(
0.00.0اعطای قرارداد/ تعهداتا،ب

9.1 23.7 پرداخت ها ا

18تعداد کمک های بالعوض جاری )تا 31 دسامبر 2014(ج

2014 )میلیون دالر(2013 )میلیون دالر(

 135.2 163.6اعطای قرارداد/ تعهداتا،ب
89.2 140.0 پرداخت ها ا

5پروژه های دارای مشکالت واقعی )%(

0.0 = کمتر از 50000 دالر.

یادداشت:  ممکن مجموعه ها به علت اختصار افزایش نیافته باشد.

ا شامل قرضه ها/ کمک های بالعوض بسته شده که در جریان سال برای شان قرارداد اعطا شده یا پرداخت صورت گرفته است.

ب به استثنای قرضه/ کمک های بالعوض مبتنی بر پالیسی.

ج صرف شامل وجه انکشافی آسیایی و دیگر وجوه ویژه بانک انکشاف آسیایی میباشد.

http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
www.adb.org/countries/afghanistan/cofinancing
www.adb.org/countries/afghanistan/cofinancing


بانک انکشاف آسیایی همچنان با موسسات جامعه مدنی 
درافغانستان برای تقویت مؤثریت، کیفیت و پایداری خدماتی که فراهم 

مینماید، نیز همکاری دارد.

تدارکات

سهم درقرارداد های تدارکاتی بانک انکشاف آسیایی

همه ساله بانک انکشاف آسیایی به کشورهای عضو خویش بشکل 
قرضه ها، کمکهای بالعوض، ومساعدعدت های تخنیکی برای متویل پروژه 

ها وسایرفعالیتها مساعدت میکند، وعالوتآ چندین میلیارد دالردیگررا 
درقالب قرارداد های تدارکاتی کاال ها، امورساختمانی، ومشاورت ها هزینه 

میکند. اکثریت قرارداد ها به اساس رقابت های بین املللی به متامی 
شرکتها وافراد مقیم کشورهای عضو بانک انکشاف آسیایی که 

درمنطقه ویا فراترازمنطقه قراردارند، به دسترس قرارمیگیرد. 
قرارداد های تدارکاتی کاالها، امورساختمانی، وسایرخدمات مرتبط حتت 

برنامه های قرضه وکمکهای بالعوض درسال 2013 بالغ به 6.59 میلیون 
دالرامریکایی و 8.58 میلیون دالرامریکایی درسال 2014 گردیده است. 

تدارکات متراکم تا 31 ماه دسامبر2014، به 135.21 میلیون دالرمیرسید.  
قرارداد های تدارکاتی خدمات مشاورتی حتت برنامه های قرضه، کمکهای 

بالعوض، ومساعدت های تخنیکی درسال 2013 بالغ به 511.13  میلیون 
دالرامریکایی و 555.30 میلیون دالرامریکایی درسال 2014 گردیده است. تدارکات 

متراکم تا 31 ماه دسامبر2014، به 9.98 میلیارد دالرامریکایی میرسید.

خدمات مشاورتی

از اول ماه جنوری سال 1996 تا 31 دسامبر سال 2014 ميالدی،  مشاورين 
در45,584 قراردادهای پروژه های قروض بانک انکشاف آسيایی، کمک های 

بالعوض و مساعدت های تخنیکی این بانک دخيل بودند که ارزش آن 9.98 
ميليارد دالر امريکايی ميباشد. درعني زمان درحدود 151 قرار داد به 

مشاورين ازافغانستان اعطا گردیده که ارزش آن بالغ به 9.29 میلیون 
دالرامریکایی میشود.

چالش های عملیاتی

افغانستان هنوزهم با چالش های زیادی، درراستای انکشاف خویش، 
روبرواست.

خراب شدن وضعیت امنیتی اخیردرکشوروتشنجات منطقوی،عدم 
اطمینان سیاسی؛ عدم حکومتداری سالم وضعف درحاکمیت قانون 

سبب بی ثباتی درامنیت داخلی گردیده است. 
حکومت افغانستان همچنان دچارمبارزه با آوردن اصالحات درپالیسی 

ها وچهارچوب های تشکیالتی است تا بتواند شفافیت وحسابدهی را 
افزایش داده وبه موثریت وکفایت عملیاتی بهبود بخشد. چالش دیگر برای 

افغانستان عبارت ازنیاز به توسعه ظرفیت ها، در یک اقتصاد بزرگ 
غیررسمی، وکاهش قاچاق مواد مخدر به پیمانه وسیع میباشد.

البته این چالشها منجر به فساد گسترده وعملکرد ضعیف 
درسکتور های عامه شده، تطبیق پروژه ها را مشکل ساخته، و هزینه 

پروژه های انکشافی بانک انکشاف آسیایی را افزایش داده است. 

مسير آينده

استراتيژی موقت شراکت بانک انکشاف آسيایی 2015-2014 برای 
افغانستان دربخش های انرژی، ترانسپورت، زراعت و منابع طبیعی 

وحکومتداری متمرکز میباشد. حمايت اين سکتورها شامل انکشاف 
ظرفيت وانکشاف تاسیساتی وهمچنان اصالحات درسکتورها میباشد. 
تاکید بیشتر باالی مديريت مالی عامه، تدارکات، و مبارزه عليه فساد به 
اساس پالن کاری دوم حکومتداری و مبارزه با فساد صورت خواهد گرفت. 

پيشنهاد ميگردد که بيشتری ازکمکهای بانک انکشاف آسيایی به 
اساس تسهيالت متويل چند سکتوری )MFFs( صورت گيرد، با انکه 

جدول 7.  افغانستان: سهم قرارداد های تدارکاتی برای قرضه، کمکهای 
بالعوض، وپروژه های مساعدت های تخنیکی

اقالم

20132014
متراکم 

)تا 31 دسامبر 2014(

مبلغ 
)میلیون دالر(

 %
مجموع

مبلغ
 )میلیون دالر(

  % 
مجموع

مبلغ
 )میلیون دالر(

  % 
مجموع

کاال، کار ساختمانی، و 
 0.46  623.00  1.03  88.69  0.14  9.54 خدمات مربوطه

 0.09  9.29  0.07  0.40  0.12  0.62 خدمات مشاورتی

 0.44  632.28  0.97  89.09  0.14  10.16 مجموعه تدارکات

کاال، امورساختمان، وسایرخدمات مرتبط 

از اول ماه جنوری سال 1996 تا 31 دسامبر سال 2014 ميالدی، قراردادی ها 
وعرضه کننده گان در194,667 قراردادهای جنسی، امورساختمانی، وسایر 

خدمات مرتبط درپروژه های قرضه وکمکهای بالعوض بانک انکشاف آسیایی 
که ارزش آن به 135.21 میلیارد دالرمیرسد، دخيل بوده اند. در جريان همني 

زمان، به تعداد 427 قرارداد به قراردادی ها وعرضه کنندگان ازافغانستان که 
ارزش اين قراردادها به 239.91 ميليون دالرميرسد، اعطا گردیده است.

جدول 8.  افغانستان: قراردادی ها/ عرضه کنندگان افغانستان ذیدخل در قرارداد 
های اجناس، امورساختمان، وسایرخدمات مرتبط حتت پروژه های قرضه و 
کمک بالعوض بانک انکشاف آسیایی، 1 جنوری 2010 تا 31 جنوری 2014

سکتورقراردادی/ عرضه کننده
مبلغ قرارداد 
)میلیون دالر(

63.10ترانسپورت شرکت هایم جرمن افغان خلیل

52.20ترانسپورت شرکت ماب و اچ کی سی سی

29.07ترانسپورت هیوداوال – کورپو

 شرکت سرکت سازی و سا
20.43زراعت، منابع طبیعی وانکشاف دهاتختمانی افغان صداقت

9.43زراعت، منابع طبیعی وانکشاف دهاتشرکت غالم رسول.

78.74سایرشرکتها

252.97مجموعه

ANR= به معنی زراعت، منابع طبیعی وانکشاف دهات میباشد. و TRA = به معنی ترانسپورت است.

جدول 9.  افغانستان:  5عالترين مشاورين  ازافغانستان دخیل در قراردادهای خدمات 
مشاورتی حتت پروژه های قرضه، کمکهای بالعوض، ومساعدت های 
تخنیکی بانک انکشاف آسیایی، اول جنوری 2010 – 31 دسامبر2014

سکتورمشاور
مقدار قرارداد

مبلغ )میلیون دالر(

0.47ترانسپورت دفتراکشن اید افغانستان

0.37ترانسپورت دفتر همکاری ادارات افغانستان 

0.16انرژیدفترماین روبی بین املللی برادران حمایت

آلیوت گلف ملیتد
ترانسپورت، زراعت، منابع 
0.08طبیعی وانکشاف دهات

0.06ترانسپورتشرکت  ساختمانی وبازسازی بهار

1.62مشاورین انفرادی

0.13غیره

2.89مجموع

 = ANR به معنی زراعت، منابع طبیعی وانکشاف دهات، ENE = به معنی انرژی و TRA = به معنی ترانسپورت است.

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main


 در اين نشريه، “$” به شکل اختصار دالر امريکايی استفاده شده است. ارقام تخمني شده توسط بانک انکشاف آسيایی صورت گرفته است، مگر 
درصورتيکه منبع آن ذکر شده باشد. 

 اطالعاتیکه دراينجا ذکر شده است تا تاريخ 31 دسامبر 2014 صدق ميکند، مگردرصورتيکه تاريخ ديگردرآن ذکر شده باشد. اين برگه معلوماتی 
اپريل 2015 هرسال درماه اپريل جتديد ميشود. 

فرصت برای ارايه کمکهای پروژوی و برناموی نيز وجود دارد.  توقع ميرود که 
بانک انکشاف آسيایی استراتيژی سرمايه گذاری بيشتر را برای سکتور 
خصوصی اجنام دهد. استراتيژی موقت شراکت بانک انکشاف آسیایی 

درمطابقت با استراتيژی انکشاف ملی افغانستان وبرنامه های دارای 
اولویت قراردارد. مترکزبانک انکشاف آسيایی دربرنامه های اولويت ملی به 
ستون سوم )انکشاف اقتصادی واجتماعی(، وستون دوهم ) حکومتداری، 

حاکميت قانون، وحقوق بشر( وبرنامه های ملی دارای اولویت ميباشد. 

در باره افغانستان وبانک انکشاف آسیایی

عضويت بانک انکشاف آسيایی
در سال 1966 عضويت حاصل منود

 شراکت در اسهام و قدرت رای دهی
3,585 )%0.034  مجموع اسهام( تعداد اسهام : 

43,015 )%0.326 از مجموع عضويت او،   رای: 
%0.500 از مجموع عضويت منطقوی(  

51.92 میلیون دالر  شراکت کلی سرمايه: 
6.92 میلیون دالر شراکت تاديه شده سرمايه: 

امیش کماررئیس وشرف جان شیرالیف رئیس بدیل به منایندگی ازافغانستان درهیئت رؤسای بانک 
انکشاف آسیایی میباشد. 

تامس پنیال رييس بانک انکشاف آسيایی برای افغانستان ميباشد. ماموريت مقيم افغانستان درسال 
2003 افتتاح گرديد، که اساساً بخش ارتباطی خدمات عملياتی ميان بانک انکشاف آسيایی وحکومت، 

سکتور خصوصی، جامعه مدنی و ديگر جوانب دخيل درفعاليت های بانک ميباشد. ماموريت مقيم 
درافغانستان درديالوگ های پاليسی و قوانني درامورانکشافی افغانستان دخيل ميباشد.

اداره دولتی که به منایندگی حکومت افغانستان ازاموربانک انکشاف آسيایی بررسی میکند، وزارت 
ماليه ميباشد.

در مورد بانک انکشاف آسيایی
بانک انکشاف آسيایی يک بانک انکشافی چند جانبه است که ملکيت آنرا 67 کشورعضو که 48 آن 

ازمنطقه میباشد و 19 ديگراز سایرنقاط جهان استند، دارا میباشد. ابزارهای اساسی بانک انکشاف 
آسيایی برای همکاری به کشورهای عضودر حال انکشاف ديالوگ پاليسی، قرضه ها، سرمايه گذاری، 
تضمني،  کمک بالعوض و مساعت های تخنيکی )TA( ميباشد. در سال 2014 میالدی، حجم قرضه ها 
12.92 ملیارد دالر )113 پروژه(، با مساعدت تخنیکی 158.88 میلیون دالر )256 پروژه( و پروژه های با متویل 
کمک بالعوض 405.34 میلیون دالر )17 پروژه( بود. عالوتاً، 9.24 ملیارد دالر از متویل مشترک ارزش افزوده 
مستقیم به شکل قرضه های رسمی وکمکهای بالعوض و متویل مشترک جتارتی از قبیل قرضه های 

بانکی، تدابیرانتقال خطر، قرضه های موازی، و متویل مشترک برای معامله های حتت برنامه متویل جتارت 
بانک انکشاف آسیایی حاصل گردید. از1 جنوری 2010 تا 31 دسامبر 2014 میالدی اوسط حجم قرضه 

های بانک انکشاف آسیایی 12.10 ملیارد دالربود. عالوتاً، کمک های بالعوض سرمایه گذاری و مساعدت 
تخنیکی با متویل بانک انکشاف آسیایی و منابع وجوه ویژه به طوراوسط 697.97. میلیون دالر و156.69 

میلیون دالردرمساعدت تخنیکی در همین دوره بود. تا 31 دسامبر 2014 میالدی، مجموع متراکم به 
استثنای متویل مشترک 216.21 ملیارد دالر قرضه برای 2729 پروژه در 44 کشور، 6.87 ملیارد دالر در 256 

کمک بالعوض و 3.75 ملیارد الر در کمکهای بالعوض مساعدت تخنیکی به شمول کمک های بالعوض 
مساعدت تخنیکی منطقوی بود.

متاس

ماموريت مقيم درافغانستان
شماره خانه 126، کوچه شماره 2

نزديک چهاراهی حاجی یعقوب، شهرنو
متصل با حوزه 10 پوليس شماره پست

بکس 3070، کابل، افغانستان
تلفون 3602 210 20 93+

فکس 535204 85 93+
afrm@adb.org

www.adb.org/afghanistan

دفتر مرکزی بانک انکشاف آسيایی
ADB 6 جاده, شهر مندلیویانگ

1550 ميترومانيال، فلپاين
تلفون 4444 632 2 63+
فکس 2444 636 2 63+

وزارت ماليه
جمهوری اسالمی افغانستان

کابل، افغانستان
تلفون 3157 210 20 93+

فکس 3258 210 20 93+
info@mof.gov.af

صفحات انترنيتی سودمند بانک انکشاف آسيایی
بانک انکشاف آسيایی

www.adb.org

چشم انداز انکشاف آسيایی
www.adb.org/publications/series/asian-

development-outlook

گزارش ساالنه
www.adb.org/documents/series/adb-annual-

reports

 برای دسترسی به فهرست مکمل شاخص های 
انکشافی و اقتصادی به سایت انترنتی ذیل مراجعه شود: 

احصایه و دیتابیس
www.adb.org/data/statistics
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