
د آسیا پرمختیایي بانک او 
افغانستان
معلوماتی پانه

د 2014 کال د دسمبر تر 31 پورې

د آسيا پرمختيايې بانک د يوتاسيس کوونکي په توګه، دافغانستان حکومت سره د آسيا پرمختيايې 
بانک دوه ځلې له 1966 راهيسې مرسته کړې ده.

د 1980 او 2001  زيږديزکلولونو ځنډ څخه وروسته د آسيا پرمختيايي بانک- د پرمختيايې 
شريکانو سره په ګډه- د ملي پرمختيايې اسراتيژي او د ملي لومړيتوب پروګرامونو د مالتړ له ليارې 

چې اوس هم د شراکت بنسټ جوړوي، خپل شراکت بيا پيل کړې دې.
د 2014 کال د دسامبر په پاې کې د آسيا پرمختيايې بانک افغانستان يو ميليارد  ډالره ټوليز پور 

ورکړې دې او درې ميليارده ډالره يې ورسره مرسته کړې ده.  په ټوليزه توګه د آسيا پرمختيايې 
بانک مرستې د حکومت د لومړيتوبونو په چوکاټ کې د سکتورونو د زيربنا – ترانسپورت، 

انرژي، او طبعې زيرمو- او همدارنګه د اقتصاد مديريت  باندې هم تمرکز کوي.  په 2010 کې د 
لندن او کابل کنفرانسونو کې او په 2012 کال کې د شيکاګو او توکيو کنفرانسونو په دوران کې، او  د 

2014 کال په دسمبر کې د لندن په کنفرانس کې د افغانستان حکومت او نړيوالې ټولنې خپلې ژمنې 
يو ځل بيا د منځ مهالې او اوږد مهالې شراکت په اړه تازه کړلې.

په ټوليزه توګه افغانستان ته ورکړل شوې پور او مالي مرسته د عادي پانګې د سرچينو، د آسيا 
پرمختيايې بانک فند او نورو ځانګړو فندونو څخه 1.62 ميليارده ډالره کيږي.

د آسيا پرمختيايې بانک له لورې مرسته شوې پروژې او پروګرامونه
د آسيا پرمختيايې بانک د ترانسپورت د زيربنا څخه نيولې د انرژې د شبکې او د اوبولګولو د 

سيستمونو څخه تر مالي کال مديريت پورې افغانستان ته حياتي مرستې ورکوي.     
د 2014 کال د دسمبر تر 31 پورې، د آسيا پرمختيايې بانک په افغانستان کې 2.2 ميليارده ډالره د 

1500 کيلو متره څخه د ډير سرک د رغولو او يا ترميم لپاره ورکړي دي. په دغه پيسو کې 805 
ميليونه ډالره هغه پيسې شاملې دی چې د ترانسپورت د شبکې د پراختيا د پانګې اچونې پروګرام ته 
ځانګړې شوې وې او په 2013 کال کې بشپړ شو او د 570 کيلو متره سيميز او ملي سرک فاصله يې 
له نيمايې څخه ډيره کمه کړې ده.  31 ميليونه ډالرو مرستو له ليارې د څلور سيميزو هوايې ډګرونو 

بيارغونه ترسره شوې ده چې د بيارغونې وروسته د دغه هوايې ډګرونو د مسافرينو شميره دوه 
ځلې ډيره شوې ده. د آسيا پرمختيايې بانک د افغانستان د ريل لومړې اداره فعاله کړه تر څ، چې د 

ريل سکتور همغږې او دوام باوري کړي او د افغانستان او اربکستان يې د ريل لومړې کرښې 
جوړول تمويل کړل. دغه لياره چې په 2012 کال کې د سوداګرې لپاره پرانيستل شوه، تر اوسه پوره 

د دواړه هيوادونو تر منځ 7.4 ميليونه توکي ليږدولي دي. 
د آسيا پرمختيايې بانک دافغانستان د انرژې په سکتور کې تر ټولو لوې تمويل کوونکې دې، 

چې 921.31 ميليونه ډالره يې د انرژي د مصؤنيت او سيميزې اړيکو لپاره تصويب کړي دي. د آسيا 
پرمختيايې بانک له لورې د تمويل شويو پروژو له امله 590 کيلو متره د ترانسميشن لينونه اضافه 
شوې دي چې له پنځه ميليونه ډيرو وګړو ته  بريښنا ورکوي، پداسې حال کې چې د ګاز ورځنې 
توليد 1.3 ميليونه متر مکعب ته رسيدلې دي.  اوس مهال روانې پروژې به 4.5 ميګا واټه انرژې 

برابره کړې او 500 کيلو متره د ترانسميشن لين به هم وغزول شي، او له 100,000 د انرژې اړيکې 
به هم برابرې کړي. د آسيا پرمختيايې بانک د انرژې او د ګاز  د سکتورونو ماستر پالنونه هم 

تمويل کوي. د آسيا پرمختيايې بانک همدارنګه په دغه سکتور کې د پاليسې اړونده مذاکراتو او د 
تمويل کوونکو د همغږي په برخه کې د  بريښنا او ګاز د فرعي سکتورونو د ماسترپالنونو د تمويل 

په ګډون، مرسته کړې دې. هغه کليدې پروژي چې په افغانستان کې د مرکزي آسيا سويلي آسيا د 

دويم جدول.  افغانستان:  د آسيا پرمختيايې بانک  د 
ځانګړې فند د ټوليز پور او مرستې کچه، د 

سکتورونو له مخېالف،ب

شميرهسکتور
 ټوليزه کچه 

c)ميليونه ډالرو(c%
 کرهنې او طبعي زيرمې او 

44545.4813.53کليواله پراختيا 
24.100.10زده کړې

33921.3122.84انرژي
567.501.67مالي

13.000.07روغتيا 
58.090.20صنعت او سوداګري

3184.584.58ګڼ سکتورنه 
1270.791.76د عامه سکتور مديريت 

402,198.0254.50ترانسپورت 
 اوبه او نورې ښارې زېربناوې 

230.000.74او خدمتونه
1474,032.86100.00ټوليز 

الف  مرستې او تخنيکې مرستو کې ګډ تمويل هم شامل دې

ب د حکومتي او غير حکومتي پورونه او تخنيکې مرستې هم شاملې دي .

ج د روند اف له امله ټوليز حاصل يې کيداې شي معادل نه وي .

لومړې جدول.  افغانستان: 2014 کال پورونه، تخنيکې 
مرستې او تصويب شوې مرستې 

)ميليون په ډالرو( 
پورونه 

ازاد پورونه
تړلي يا دولتي 

تخنيکي مرستهپورونه
وړيا 
ټوليز مرستې

–– 2.98  186.66  189.64 

– = صفر.

يادونه: ګډ تمويل پکې شامل نه دې

 دريم جدول.   افغانستان: د توليد له مخې 
 د غير حکومتي تمويل 

ټوليزه کچه
6د پروژو شميره

ټوليزه کچه )ميليونه ډالرو(
135.00پور

8.10نغدې پانګه 
25.00تضمين شوې

30.00د B پورونه 
198.10ټوليز 

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


سيميزې انرژي بازارونو، د ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هندوستان د 
ګاز د ګډ نوښت او د ترکمنستان-ازبکستان-تاجکستان-افغانستان-پاکستان د 

بريښنا د ګډ نوښت په ګډون د آسيا پرمختيايې بانک له لورې يې مالتړ 
کيږي. 

ددې لپاره چې په افغانستان کې د اوبو د برابرولو مديريت ځواکمن 
شي، د آسيا پرمختيايې بانک د اوبولو او کرهنې زيربنا کې  په ټوليزه 

توګه 545.48 ميليونه ډالره پانګه اچولې ده.  نږدې 140000 هکتاره ځمکه 
د اوبولو په برخه کې بيا رغول شوې او نوې شوې ده، او په دې برخه 

کې کار روان دې تر څو 225000 هکتاره نور ځمکه به هم ورغول شي. 
په دغه سکتور کې اقتصادي وده د کرهنيزوه حاصالتو په ډيروالي، د 

کرونګرود عوايدو په ډيروالې او د حاصالتو د راټولولو وروسته د 
ضايعاتو د کمولو په مرسته، چټکه شوې ده.

د آسيا پرمختيايې بانک مرستو د افغانستان د مالي کال مديريت کې 
ښه والې راوستې دي. د پاليسي، اداري او د وړتيا د لوړولو په برخه کې 

اصالحات، د بودجوي پروتوکولونو، د عامه پانګې اچونې بيړنې 
پروګرامونو او د عوايدو تنظيم ځواکمن کړې دي. په ملکي خدمتونو کې 

اداري پروسيجرونه او واليتي حکومتونه له سره تعريف شوې دي چې په 
عامه سکتور کې د ډيرې روڼتيا او د حساب ورکونې المل شوې دي. 

غيردولتې فعاليتونه
د خصوصي سکتور لپاره د پانګې اچونې د کتلست په توګه، د آسيا 

پرمختيايې بانک په مستقيم ډول دعامه او خصوصي سکتور د پروژو سره  
د پور، د نغدې پانګې، تضمين، د B پور او د سوداګرې د تمويل له ليارې 

مرسته کوي. له پيل څخه راهيسې د آسيا پرمختيايې بانک 198.1 ميليونه 
ډالره د شپږو خصوصي سکتور پروژو لپاره تصويب کړي دي. ټوليزه 

پاتې ژمنه چې د آسيا پرمختياېې بانک يې د خصوصي سکتور د راکړې 
ورکړې په برخه کې کړې ده، د 2014 کال د دسمبر د مياشتې تر 31 پورې 3.5 
ميليونه ډالره کيږي چې 0.04 سلنه د غيرې دولتي ټوليزو پيسو برخه جوړوي.

ګډ تمويل 
په ګډ تمويل پورې تړلي کړنې د آسيا پراختيايي بانک تمويلوونکي ملګري 

لکه حکومت او د هغې اړونده ادارې، څو اړخيزه مالي موسسې، او 
سوداګريز سازمانونه په دې توانوي چې د آسيا پراختيايي بانک اړونده 

پروژو په تمويل کې ونډه واخلي. اضافي پيسې د وړيا مرستو، رسمي او 
سوداګريزو پورونو، لکه B پورنو، د خطرليږد ترتيبات، موازې پورونه 
اوپيسو ليږد يا ټرانزيکشن لپاره ګډ تمويل  چې د اسيا پراختيايي بانک د 

سوداګرۍ مالي پروګرام الندې وي، په شکل کې چمتو کيږي.
 (DVA) د 2014 کال تر پايه د افغانستان لپاره ټوليزه مستقيم ارزښت
518.6 ميليونه ډالره د 22 پانګې اچونې پروژو لپاره او 14.5 ميليونه د 14 
تخنيکې مرستو پروژو لپاره ورکړل شوط دي. په ټوليزه توګه د ټوليز 

مستقيم ارزښت سوداګريز ګډ تمويل د افغانستان لپاره د پانګې اچونې په 
يوه پروژه کې 15 ميليونه ډالره وه.

په 2014 کال کې، د افغانستان د زيربنا وجهي فند د ګډ تمويل لپاره د 
16.7 ميليونه ډالرو ګډ تمويل د شمال د زيربنا د بيړنې بيارغونې لپاره چې 

د سيالبونو له امله اغيزمن شوې وې، ورکړې وې، او د اروپا کميسيون 
21 ميليونه ډالره ګډ تمويل مرستې د افغانستان د ترانسپورت د شبکې د 

پراختيا د پانګې اچونې پروګرام ته ورکړې دي- څلورم پړاو.

د ګډ تمويل پروژو لنډيز د 2010 کال د جنورې د لومړې نيټې څخه د 
 2014 کال د دسامبر تر 31 پورې دغه ويب پاڼه کې ليدل کيږي.

www.adb.org/countries/afghanistan/cofinancing 

شراکت
د افغانستان د تمويل کوونکو د همکارې د 2012 کال د رپورټ له مخې د 

آسيا پرمختيايې بانک د افغانستان شپږم لوې تمويل کوونکې دې.
 د آسيا پرمختياېې بانک  د نورو پرمختيايې شريکانو لکه د متحده 

اياالتو د نړيوالې پراختياې ادارې، د برطانېې د نړيوالې پراختيا ادارې، د 
نړيوال بانک، د پيسو نړيوالې څارنې اداره، او د جاپان له حکومت سره 

ښې اړيکې لري. د آسيا پرمختيايې بانک د غيرې دولتي سازمانونه د هغه 
پروژو په پلې کولو کې اسانتياوې برابروي چې د جاپان د بيوزلې د کمولو 

د صندوق څخه  مرسته ترالسه کوي.  په دغه پروژو کې د ټولنې د 
پرمختيا د شوراګانو پيژندګلوي، چې د کليو او پراختيا او بيارغونې 

وزارت له لوري پلې کيږي، او د جاپان د بيوزلې د کمولو د صندوق، د 
بزګرانو د کواپراتيفونو ټولنې در کرهنې پروژه چې د کرهنې، مالدارې او 

اوبو لګولو وزارت له لوري پلې کيږي، شاملې دي. 
د آسيا پرمختيايې بانک د خصوصي سکتور او مدنې ټولنې له 

سازمانونو سره مرسته کوي چې د افغانستان دننه د دغه بانک له لوري د 
ورکړل شويو مرستو اغيز، کيفيت او دوام ځواکمن کړي.

څلورم جدول.  افغانستان: د پروژو د بريا کچه

کال
د بريا کچه

(%)

 په خپلواکه توګه
  د ارزول شويو پروژو 
او پروګرامونو شميره

2009 66.673
2010 100.001
2011 –3
2013–1
37.508 ټوليز

– = صفر.

يادونه: کال هغه وخت دې چې په هغه کې د پروژې د بشپړيدو رپورټ (PCR) ورکړل شوې وي. چې د نورو کلونو د 
فکت شيتونو، د رپورټونو د بريا د کچې سره پرتله شوې وي او دغه کچه د  پروژې د بشپړيدو رپورټ او د ارزونې 

د هغه رپورټونو په بنسټ وي چې په خپلواکه توګه ارزول شوې دي، چې په دې کې په خپله ارزونه شامله نه ده.  
وړې بيلګې نشي کوالې چې د يو هيواد د فعاليتونو د اجرائتو  بريا استازيتوب وکړي.

سرچينه: د پروژې د بشپړيدو رپورټونه او د پروژې/پروګرام د اجرائتو د ارزونې د رپورټونو د ديتابيس کچه، د 
2014 کال د دسمبر تر 31 پورې.

شپږم جدول.  افغانستان:  د 2010 کال د جنورې د پيل څخه تر 2014 کال د 
دسمبر تر پايه پورې، ګډې تمويل شوې پروژې

کچه )ميليونه ډالرو(د پروژو شميرهګډ تمويل
9365.56پروژېالف

9365.56 مرستې
56.30د تخنيکې مرستې فند 

الف هغه پروژه چې له يو څه په ډيرو ګډو سرچينو کې په ګډه تمويليږي، يو ځل ذکر شوې ده.

 پنځم جدول.  افغانستان: د حکومتي پورونو او مرستو لپاره د 
اجرائتو د کيفيت شاخصونه، 2013-2014

4 د روانو پورونو شميره ) د 2014 کال د دسمبر ترپايه(
2014 )ميليونه ډالرو(2013 )ميليونه ډالرو(

0.00.0ورکړل شوې/ژمنې شوې تړونونهالف،ب
9.1 23.7 د پيسو ورکړهالف

د روانو ورکړل شوې مرستو شميره ) د 2014 کال د 
18دسمبر ترپايه(ج

2014 )ميليونه ډالرو(2013 )ميليونه ډالرو(
 135.2 163.6ورکړل شوې/ژمنې شوې تړونونهالف،ب

89.2 140.0 د پيسو ورکړهب

5د پروژو اصلي ستونزه (%)

0.0 =  له 50,000 ډالرو څخه کمه 

يادونه: د روند اف له امله ټوليز حاصل يې کيداې شي معادل نه وي

الف تړلې پور/ مرستې چې د کال په دوران کې يې تړون ورکړل شوې وې او يا يې پيسې ورکړل شوې وي.

ب د پاليسې له مخې  پور/مرستې ورڅخه مستثنا دي.

ج  يواځې د آسيا پرمختيايې بانک فند او د دغه بانک نور ځانګړې فندونه پکې شامل دي.

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/commercial-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
www.adb.org/countries/afghanistan/cofinancing


 تدارکات

د آسيا پرمختيايې بانک د تدارکاتو د تړون ونډه
هر کال، د آسيا پرمختيايې بانک خپلو د پرمختياد پروژو او د فعاليتونو د 

تمويل لپاره پور، مرستې او تخنيکې مرستې ورکوي.، او څو بيليونه ډالره 
د توکو د تدارک، کارونو او مشوره ورکونې خدمتونو لپاره ورکړل شوې 

دي. ډير تړونونه د نړيوالې سيالې په بنسټ ترسره شوې دي، چې هغه 
شرکتونو او شخصي وګړو ته د آسيا پرمختيايې بانک هر غړي ته په 

سيمه کې او له سيمې بهر پرانيستي دي. 
د توکو، د کار او د اړونده خدمتونو تدارکاتو تړونونه چې د پور او د 
مرستې په چوکاټ کې په ټوليزه توګه 6.59 ميليارده ډالره په 2013 کې او 

8.58 ميليارده ډالره په 2014 کې وه. په ټوليزه توګه د تدارکاتو پيسې د 
2014 کال د دسمبر تر پايه پورې 135.59 ميليونه ډالره وه.  

د مشورې ورکونې خدمتونو د تدارکاتو تړونونه چې د پور، مرستې 
او تخنيکې مرستې په چوکاټ کې ورکړل شوې دې په ټوليزه توګه 511.13  
ميليونه ډالره په 2013 کې او 555.30 ميليونه ډالره په 2014 کال کې وه.  په 

ټوليزه توګه د تدارکاتو پيسې د 2014 کال د دسمبر تر پايه پورې 9.98 
ميليارده ډالره وه.

دمشورې ورکونکي خدمتونه
د 1966 کال د جنوري د لومړۍ نيټې څخه تر 2014 کال د دسمبر31  مې 

نيټې پورې، سالکارانو د آسيا پرمختيايي بانک د پورونو پروژو په 
45,584  تړونونو کې د پور، مرستې او تخنيکې مرستو پروژو کې چې 

9.98 ميليونه ډالره ارزښت درلود، ونډه اخيستلې ده. پدې موده کې د 
افغانستان کې سالکارانو ته 151  تړونونه ورکړل شوې دي  چې ارزښت 

يي 9.29  ميليونه ډالره کيږي.

توکي، کارونه او اړونده خدمتونه
د 1966 کال د جنوري د لومړۍ نيټې څخه راپدېخوا، تړون کوونکي او 
عرضه کوونکې د آسيا پرمختيايي بانک په 194,667 تړونونو کې چې د 

توکو، کارونو او د خدمتونو اړوند وه د پور او د مرستې د پروژو له 
ليارې برخه اخيستلې ده چې ارزښت يي 135.21 مليارده ډالره دى. په ورته 

وخت کې د افغانستان تړون کوونکو او عرضه کوونکو ته په 427 د 
پورونو په تړونونو کې چې ارزښت يي 623.00 ميلونه ډالره کيږي، 

ورکړل شوې دې.

کاري ننګونې
افغانستان اوس هم د پراختيا د پرمختګ په وړاندې د لويو ننګونو سره مخ 

دې.
اوسنې نظامي شخړې او سيميزې ناندرې د ملي امنيت، د سياسي 

ټيکاو نشتون، غيرې متحده حکومتوالي او د قانون حاکميت د ټيکاو نشتون 
المل شوې د. 

د افغانستان حکومت همدارنګه د پاليسي او اداري کاري چوکاټ د 
اصالحاتو، د روڼتيا او حساب ورکونې د ودې، او د کاري الس ته راوړنو 

د لوړولو له ننګونې سره مخ دې.  افغانستان همدارنګه د غيرې رسمي 
لوي اقتصاد د وړتيا د لوړولو او د نشه يې توکو د قاچاق د مخنيوې له 

ننګونو سره مخ دې.
دغه ننګونې په عامه سکتور کې د پراخه فساد او کمزورې اجرئتو 

المل شوې دې، چې له امله يې د پروژې پلې کول نور هم ستونزمن شوې 
دي او له امله يې د آسيا پرمختيايې بانک د پروژو لګښت لوړ کړې دې.

 راتلونکې لورې
 ICPS)،) د آسيا پرمختياېې بانک د هيواد د شراکت موقتي ستراتيژي
2015-2014 په افغانستان کې د انرژي، ترانسپورت، کرهنې، طبعي 

سرچينو او حکومتوالې باندې تمرکز کوي. په دغه سکتورونو کې مرستې 
به د وړتيا او ادارې پراختيا او همدارنګه د سکتورونو په اصالح باندې 
متمرکزې وي.  د عامه مالي مديريت، تدارکاتو او د فساد ضد چارو په 

برخه کې په مرستو به ټينګار کيږي چې دغه کار د دويمې حکومتوالې او 
د فساد ضد د کاري پالن مطابق دې. دا وړانديز کيږي چې د آسيا 

پرمختيايې بانک راتلونکو مرستو ډيره برخه به د سکتورونو په بنسټ د 
څو کچو د تمويل له ليارې ترسره کيږي، سره له دې چې د پروژو او 

 اوم جدول.  د پور، مرستې او د تخنيکې مرستو لپاره 
د افغانستان د تدارکاتو ګډ تړونونه 

توکي 

20132014
 ټوليز 

( د 2014 د دسمبر ترپايه)
 کچه 

)ميليونه ډالرو(
% ټوليزه 

سلنه 
 کچه 

)ميليونه ډالرو(
% ټوليزه 

سلنه 
 کچه 

)ميليونه ډالرو(
 % ټوليزه

 سلنه
توکي، کارونه او اړونده 

 0.46  623.00  1.03  88.69  0.14  9.54 خدمتونه 
د مشورې د ورکولو 

 0.09  9.29  0.07  0.40  0.12  0.62 خدمتونه 
 0.44  632.28  0.97  89.09  0.14  10.16 ټوليز تدارکات 

اتم جدول.  له افغانستان څخه د توکو، کارونو او اړونده خدمتونو پنځه مخکښ تړون کوونکي/
عرضه کوونکي چې د آسيا پرمختياې بانک څخه يې د پور او مرستې پروژې 
ترالسه کړي دي، د 2010 کال د جنورې  د پيل څخه تر 2014 د دسامبر تر پايه

سکتور تړو کوونکو/ عرضه کوونکې 
 د تړون کچه   
)ميليونه ډالرو(

63.10ترانسپورتهيم جرم افغان خليل شرکت 
52.20ترانسپورتد ماب او اچ کی سی سی شرکت

29.07ترانسپورتد هيوادوال کورپو شرکت
د افغان صداقت د سرک جوړونې 

20.43کرهنه، طبعی سرچينې او کليواله پراختياساختماني شرکت 
9.43کرهنه، طبعی سرچينې او کليواله پراختياد غالم رسول او ملګرو خصوصي شرکت 

78.74نور
252.97ټوليز 

ANR  = کرهنه، طبعی سرچينې او کليواله پراختيا، TRA = ترانسپورت

نهم جدول.  پنځه مخکښ مشوره ورکونکې چې په افغانستان کې د آسيا 
پرمختيايې بانک د پور، مرستې او دتخنيکې مرستې د پروژو د 

تړونونو په برخه کې د مشورې خدمتونه وړاندې کول، د 2010 کال د 
جنورې  د پيل څخه تر 2014 د دسامبر تر پايه

سکتورمشوره ورکونکې
 د تړون کچه 
)ميليونه ډالرو(

0.47ترانسپورتاکشن ايد افغانستان 
0.37ترانسپورتد افغانستان د همکاري دفتر

 د حمايت ورونو د ماين پاکې 
0.16انرژینړيواله شرکت 

الويت ګلف لميتيد
کرهنه، طبعی سرچينې او کليواله 

0.08پراختيا او انرژی
 د سپرينګ د رغونې او بيا 

0.06ترانسپورتجوړونې شرکت
1.62انفرادې مشوره ورکونکي

0.13نور
2.89ټوليز

ANR  = کرهنه، طبعی سرچينې او کليواله پراختيا، ENE= انرژي،  TRA = ترانسپور 

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


 په دې خپرونه کې د ډالر څخه موخه امريکايي ډالر دی. ټولی شميرې د آسيا پرمختيايي بانک له لوري اټکل شوي دي، او که نه وي نو مرجع يي 
ورسره ليکل شوي وي. 

 اطالعات د 2014 کال د دسمبر مياشتې د 31 مې نيټې پورې دي مګر دا چې مشخصه نيټه يې ذکر شوي وي. نوموړي لنډ معلومات هرکال د 
د 2015 کال د اپريل  مياشت اپريل په مياشت کې نوي کيږي. 

پروګرام په کچه به هم مرستې ترسره کيږي. د آسيا پرمختيايې بانک دا 
وړاندوينه کوي چې په خصوصي سکتور کې نوره ستراتيژيکه پانګه 

اچونه ترسره کړي. د هيواد د شراکت موقتي ستراتيژي په بشپړه توګه د 

افغانستان ملي پرمختيايې ستراتيژي او د ملي لومړيتوبونو پروګرامونو سره 
په مطابقت کې دې. د آسيا پرمختيايي بانک  مرستې د ملي لومړيتوبونو 
پروګرام په دريم ستون ) اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا( او دويمه ستون 

)حکومتوالي، د قانون حاکميت او بشري حقونه( باندې تمرکز کوي. 

د افغانستان او آسيا پرمختيايې بانک په اړه
د آسيا پرمختيايي بانک کې غړيتوب

په 1966 کال کې يي د نوموړي بانک غړيتوب ترالسه کړ

په سهامو کې ونډه او د رايې ورکولو ځواک
3,585  ( په ټوليزه توګه په سلو کې 0.034) موجودې ونډې: 
43,015  ( د ټولو غړوپه سلو کې  0.326 او   رايې: 

%0.500 سلنه د ټولو سيمه ايزو غړو(   
51.92  ميليونه ډالره  د پانګې ټول ګډون: 
6.92  ميليونه ډالره دورکړل شوي پانګې ګډون: 

محترم  اوميش کمار اجراييوي مشر او  شرفجون شراليف دوهم اجراييوي مشر دی چې د آسيا د 
پراختيايي بانک په مديره هئيات کې د افغانستان استازيتوب کوي. 

تامس پانيال په افغانستان کې د آسيا د پرمختيايي بانک مشر دی. د افغانستان لپاره د آسيا د پرمختيايي 
بانک د ميشت ماموريت څانګه په 2003 کال کې پرانيستل شوه چې دنده لري د آسيا د پرمختيايي بانک 
او حکومت، خصوصي سکتور، او مدني ټولنې د استازو تر مينځ لومړنۍ کاري اړيکې ټينګې کړي. د 

افغانستان لپاره د ميشت پالوې څانګه د پاليسۍ اړونده خبرواترو، د  هيواد د پرمختيا او پروګرام په 
استراتيژې کې شراکت، د عمومي چارو مديريت کې ونډه اخلي ،او په افغانستان کې د پراختيايي چارو 

په اړه د معلوماتو او پوهې د يوه مرکز په توګه فعاليت کوي.

د افغانستان حکومتي اداره د ماليې په وزارت کې د آسيا د پرمختيايي بانک چارې پرمخ وړي.

د آسيا پرمختيايې بانک په اړه
د آسيا پراختيايي بانک څواړخيزه پرمختيايي بانک دی چې ټولټال په کې 67 ملکونه غړيتوب لري چې 

48 يې د سيمې هيوادونه او پاتې 19 يې د نړې د نورو برخو هيوادونه دي. د مخ په ودې غړيو هيوادونو 
سره د مرستې لپاره د آسيا د پرمختيايي بانک اساسي وسيلې د پاليسۍ په اړه خبرې اترې، پورونه، د 

خالصې شتمنۍ پانګونې، تضمينونه، وړيا مرستې، او تخنيکې مرستې دي. په 2014 کال کې، د بانک د 
پورونو کچه  12.92  ميليارده امريکايي ډالره وه ( 113 پروژې) چې د تخنيکې مرستو په برخه کې د 

مرستو کچه 158.88  ميليونه امريکايي ډالره(256 پروژې( او په وړيا مرستو د تمويل شويو پروژو کچه 
405.34  ميليونه امريکايي ډالره(17 پروژې)وه. سربيره پردې، 9.24 ميليارده امريکايي ډالره په ارزښت 
باندې د اضافه شويو مستقيمو پورونو، وړيامرستو، او د تخنيکي مرستو په ګډ تمويل کې عايد ترالسه 

شويدی. د 2010 کال د جنورۍ د لومړۍ نيټې څخه بيا د 2014 کال د دسمبر مياشتې تر 31 نيټې پورې، د 
آسيا د پرمختيايي بانک د کالنيو پورونو منځنۍ کچه 12.10  ميليارده امريکايي ډالرو  ته رسيږي. سربيره 

پردې، د همدې مودې په ترڅ کې د  تخنيکي مرستو او په وړيا مرستو د پانګونو کچه چې د آسيا د 
پرمختيايي بانک او د ځانګړو صندوقونو د سرچينوله الرې تمويل شوي په منځنۍ توګه 697.97  ميليونو 

او د تخنيکي مرستو په برخه کې 156.69  ميليونو امريکايي ډالرو ته رسيږي. د 2014 کال د دسمبر 
مياشتې تر 31 مې نيټې پورې، د ګډ تمويل پرته د پورونو په برخه کې د 2,729  پروژو لپاره په 44 

هيوادونو کې د پورونو کچه 216.21  ميليارده امريکايي ډالره، په 256 وړيا مرستو کې 6.87  ميليارده 
امريکايي ډالره، او د سيمه ايزو تخنيکي مرستو په ګډون د تخنيکي مرستو اړونده وړيا مرستو کچه 3.75  

ميليارده امريکايي ډالرو ته رسيږي.

اړيکې
په افغانستان کې ميشت ماموريت

126 کور دوهمه کوڅه،
د حاجي يعقوب څلورالرې، نوی ښار

، لسمې امنيتې حوضې ته څيرمه
د پست بکس شميره: 3070، کابل، افغانستان

د تيليفون شميره 3602 210 20 93+
د فاکس شميره 535204 85 93+

afrm@adb.org
www.adb.org/afghanistan

د آسيا پرمختيايي بانک مرکزي دفتر
6 د آسيا د پرمختيايي بانک سړک، د ماندالوونګ ښار

1550 مترو مانيال، فيليپين
د تيليفون شميره 4444 632 2 63+

د فکس شميره 2444 636 2 63+

د ماليې وزارت
د افغانستان اسالمي جمهوريت

کابل، افغانستان
د تيليفون شميره 3157 210 20 93+
د فکس شميره 3258 210 20 93+

info@mof.gov.af

د آسيا د پرمختيايي بانک ګټور ويب سايټونه
د آسيا پرمختيايي بانک

www.adb.org

د آسيا پرمختيايي لرليد
www.adb.org/publications/series/asian-

development-outlook

کلنى راپور
www.adb.org/documents/series/adb-annual-

reports

د اقتصادي او پرمختيايې بشپړ ليست د ترالسه کولو 
لپاره: 

شميرې او ديتابيس
www.adb.org/data/statistics
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