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 :مرور کلی

صورت گرفته است اما هنوز هم افغانستان در در عرصه های مختلف پیشرفت های خوبی در طی دهه گذشته با وجود اینکه 

متکی به . میباشد کفائیرفتن بسوی خود  ت افغانستان در دهه انتقالاستراتیژی دول. زمره کشور های فقیر باقی مانده است

از های داخلی توسط نیروبیشتر  یامنیت های مسؤلیتپذیرفتن باالی تقویت سکتور امنیتی بمنظور کنفرانس بن دوم تمرکز و توجه 

یعنی نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی بطور الزم تربیه و تجهیز گردد تا بعد از سال . میباشد 3131نیروهای خارجی تا سال 

 . ساحات کشور گرددقادر به تأمین امنیت تمام  3131

در کنفرانس توکیو ارائه گردید،  3133سرطان برنامه دارای اولویت که در 22تطبیق ستراتیژی دولت در دهه انتقال با در ضمن ا

بنابرین در میان مدت و طوالنی  .میباشد ،حرکت بسوی یک اقتصاد پایدار که منتج به انکشاف سطح زندگی مردم افغانستان گردد

توسعه و تقویه  ،"معادن" سرمایه گذاری در عرصه های صنایع استخراجی کشور  به فراهم آوری زمینهبیشترین توجه  مدت،

 . میباشد ی خوبیدارای مزیت نسب درین دو سکتورافغانستان  کهسکتور زراعت میباشد 

فیصد کمکهای تعهد شده جامعه جهانی جهت تمویل برنامه های دارای اولویت باید از طریق  05با توجه به اینکه بدین اساس 

منابع مالی ، تخصیص در امور مالیاصالحات ردن وروی آبیشتر تمرکز چارچوب مالی دولت بودجه دولت بمصرف برسد، 

از طریق جذب کمک ها ی بودجه انکشافی که باعث یاجرا ظرفیت بادرنظرداشت برنامه های دارای اولویت، تطبیق و باال بردن

نهاد های  خوبی در تهداب گذاری یپیشرفت ها، در طی دهه گذشته بیشترین سرمایه گذاریهای دولتی .میباشدگردد،  بودجه ملی 

صورت  ،بند های آب و فراهم آوری انرژی برق عمارایجاد سرکها، خط آهن، میادین هوائی، احکومتداری، اداره و  امنیتی،

ده وور زراعت تا حد ممکن انکشاف نمزمینه سرمایه گذاری برای استفاده از منابع زیر زمینی مهیا گردیده، سکت .گرفته است

در اکثر برای اولین بار . و از طریق برنامه های انکشافی روستائی در وضعیت زندگی روستاها بهبود رونما گردیده است است

تعداد شاگردان تعلیمات عمومی در در طی این دهه  .اعمار و قیریزی گردیده استولسوالیها و روستا های آن سرکهای والیات 

هزار تن  01هزار تن و تعداد شاگردان تعلیمات تخنیکی و مسلکی به  236ملیون تن، شاگردان تعلیمات اسالمی به  6.8حدود 

مکاتب جدیداً اعمار و یا بازسازی گردیده است و مواد درسی جدید  در والیات بخصوص ساختمانها در کنار این اکثر. رسیده است

میزان مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته است و میزان  ،با فراهم آوری خدمات اولیه صحی .گردیده است پتدوین و چا

و همه ساله  بودهخیلی مؤثر  ،ها برنامه های انکشاف مهارتتطبیق  .مرگ و میر ناشی از سایر امراض نیز کاهش نموده است

سهولت های مالیاتی و تجارتی . ازین طریق برای شان شغل مهیا میگرددازین برنامه فارغ گردیده و تن  15,555حدود بیشتر از 

 .تجارت کشور در حال رونق میباشد که نقش عمده را در انکشاففراهم گردیده 

میزان رشد عواید داخلی . در بهبود سطح جمع آوری عواید داخلی صورت گرفته است چند سال گذشته، دستاورد های مهم در طی

%  35.1عواید منحیث درصدی تولیدات ناخالص داخلی از  ،بوده است%  22و %  28.1به ترتیب  3135و  3163در سالهای 

 .ستافزایش نموده ا 3135در سال %  33.2به  3166در سال 

 اقتصاد کشور ،میباشد ناشی از تطبیق بودجه ملی و فعالیت های سکتور خصوصیکه ها  بنابرین بادرنظرداشت این همه پیشرفت

تولیدات  یابر مبن بوده است، عاید سرانه 3133تا  3161الهای طی سدرصد در  3.6اقتصادی حد اوسط  حقیقی شاهد میزان رشد

توقع میرود . نموده استافزایش  3133ی در سال دالر امریکائ 825به  3161ی در سال دالر امریکائ 115ناخالص داخلی از 

با رشد  3132در سال  (GDP)پیشبینی میگردد تولیدات ناخالص داخلی و  دادهر میان مدت به رشد خود ادامه اقتصاد افغانستان د

در نرخ  اما اینپیشبینی میگردد  درصد 8.1م نرخ تور افزایش یابد،( میلیارد دالر 22.125)میلیارد افغانی  3,383 درصد به 33

 . ماندخواهد درصد ثابت  0میان مدت در حدود 

سهم بودجه انکشافی ازین جمله که  را تشکیل دهد GDPفیصد  12حدود در  3132بودجه ملی سال مالی پیشبینی میگردد که 

از سال فیصد بیشتر  8که در حدود ، فیصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد 30حدود منحیث سرمایه گذاری دولتی 

افزایش در اختصاص بودجه برای پروژه های انکشافی اقدام مثبت در راستای شده است که این نشان دهندهء پیشبینی  3133

با وجود دستاورد های فوق،   .دارد می باشدجذب کمک ها به بودجه ملی که مؤثریت و مؤلدیت بیشتری را درقبال زیربنائی و 

در تخصیص  هنوز هم الزم به ادامه تخصیص منابع به پروژه ها و برنامه های بزرگ حیاتی دارای اولویت بوده و بدین صورت

  .درنظر گرفته شده است جداً  اصل اولویت بندی بادرنظرداشت منابع مالی 3132انکشافی سال مالی جدید اختیاری بودجه 



2 
 

اعمار و )مهم مانند  بخش های آن برایدرصد  18میلیون دالر بودجه اختیاری جدید در حدود  028از مجموع بطور مثال، 

اعمار پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی، مکاتب، مدارس، لیلیه ها، کلینیک ها و قیریزی سرکها، اعمار بند های آب و برق، 

  .یت میباشد، اختصاص یافته استوکه دارای اول( مخابرات زراعت و شفاخانه ها و سرمایه گذاری در بخشهای

  معادل میلیارد افغانی 3.612 برعالوه آن جمعاً مبلغاما  ،مستفید میگرددکشور تمام والیات  ،انکشافی برنامه های تطبیقگرچه از 

 ،ها در نظر گرفته شده است تا ازین وجوه کوچیبرای میلیون دالر  1والیت کمتر انکشاف یافته و  31برای ( میلیون دالر 83) 

بطور .  گرددفراهم بیشتر زمینه انکشاف متوازن  د تادراستفاده گ شانپروژه های مشخص دارای اولویت برای تمویل و تطبیق 

برنامه های ملی  ،انكشافي ملي افغانستان در مطابقت با استراتیژي 3132کل، اختصاص منابع مالی در بودجه ملی سال مالی 

بخش های که  در اولتر ترتیب میتوان از تخصیص منابع بدین، است و بادرنظرداشت منابع مالی صورت گرفته دارای اولویت

 . نمود یاد آورید، را در رشد پایدار ایفأ مینمای تر نقش کلیدی

 

 

 :9312 مالی خالصه دورنمای مالی برای سال

تا  3133از اول جدی  3132جاری، سال مالی  مصارف عامه و سایر قوانین مربوط در سال با تعدیل قانون اداره امورمالی و

  .تغییر یافته استهجری شمسی  3132اخیر قوس 

که شامل عواید مالیاتی  (دالرمیلیارد  2.036 معادل ) میلیارد افغانی 310.331 در حدود 3132 در سال مالی داخلی منابعمجموع 

دونر ها و مؤسسات بالعوض از کمک های عواید . پیشبینی گردیده است ،عواید از قرار داد مس عینک میباشدو غیر مالیاتی و 

ضمناً  ،خواهد گردید (میلیارد دالر 2.322معادل )افغانی میلیارد  230.058 بالغ به 3132سال مالی تمویل بودجه بین المللی برای 

 ،میباشدقروض کمک های خارجی برای پروژه های انکشافی شامل  (میلیون دالر 08.222 معادل)میلیارد افغانی  2.310مبلغ 

  .بمنظور تمویل بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است

. گردیده استپیشبینی  (میلیارد دالر 1.521معادل )میلیارد افغانی  188.210 در حدود 3132مجموع بودجه ملی برای سال مالی 

میلیارد افغانی  222.122که بالغ به  3133مالی سال  آغاز فیصد بتناسب بودجه ملی 21در حدود  3132مالی بودجه ملی سال 

فیصد افزایش را نشان  38 حدوداً  هماه 32 بودجه تخمین شده اما نظر به .را نشان میدهدافزایش  ،پیشبینی گردیده بودماه  3برای 

 .دهدیم

 28در حدود  کهپیشبینی شده است  (میلیارد دالر 1.111معادل )میلیارد افغانی  338.251 در حدود 3132بودجه عادی سال مالی 

 .را نشان میدهد افزایش ،میلیارد افغانی میگردید 311.835که بالغ به ( ماهه 3) 3133سال مالی آغاز بودجه عادی  نظر بهفیصد 

پائین آمدن . باال برده استبیشتر  3133بتناسب بودجه سال مالی را  3132بودجه عادی سال مالی  ،ماه 1که بدین ترتیب مصارف 

 ،برعالوه .بودجه عادی میباشد مبلغ افغانی در نیز از دالئل ازدیاد( بخصوص در مقابل دالر)ارزش پول افغانی در مقابل اسعار 

مجموعانکشافیعادی

%19%57%39.6 2,790,674              636,353              2,154,321             امنیت1

%32%2%15.6 1,101,261              1,039,094           62,167                 زیر بناء و منابع  طبیعی2

%12%17%15.1 1,062,622              407,819              654,803                معارف3

%20%1%9.6 678,005                 638,842              39,163                 زراعت و انکشاف دهات4

%3%6%4.2 298,441                 85,241               213,200                حکومتداری و حاکمیت قانون6

%6%2%3.8 267,886                 202,582              65,305                 صحت5

   اداره اقتصادی و انکشاف         7

سکتور خصوصی
              53,609              140,212                 193,820 2.8%1%4%

%1%1%1.0 67,802                   23,272               44,530                 مصونیت اجتماعی8

%3%13%8.3 582,474                 96,351               486,123                 کودهای متفرقه بشمول احتیاط9

        3,773,221         3,269,766            7,042,986 100%100%100% مجموع

سکتور هاشماره
فیصدی به )000( دالر

مجموع بودجه
فیصدی انکشافیفیصدی عادی

جدول 1: مجموع بودجه اصلی سال مالی 1392 
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بودجه  بخشدر در صفحات بعدی بطور مفصل است  نمودهبودجه عادی تأثیر افزایش  درکه دیگری فشار های مالی از بعضی 

 . ندگردیده ا ذکرعادی 

 21حدوداً که پالن گردیده است  (میلیارد دالر 1.215معادل )میلیارد افغانی  315.526در حدود  3132بودجه انکشافی سال مالی 

نشان میلیارد افغانی میگردد،  333.501که بالغ به ( ماهه 3) 3133سال مالی آغاز  انکشافیرا بتناسب بودجه فیصد افزایش 

 امنیتیجهت تجهیز نیروهای  (CSTC-A)قومانداني مشترك امنیتي افغانستان کمک های جدید  را، افزایشاین یل عمده دل .میدهد

  .تشکیل میدهد ،میباشد( اردو و پولیس ملی)

 

 :9312در سال مالی  عواید داخلی

بمنظور مصارف امنیتی، از طرف کمک های جامعه جهانی  آن (درصد 20حدود ) بودجه عادی در حال حاضر قسمت زیادی

درصد پروژه های انکشافی نیز از طرف کمک های دونر ها و مؤسسات بین المللی تمویل  65حدود  حالیکهتمویل میگردد، در 

 .میگردد

فشار های میزان  (2532) 3131 تا سالی بین المللی به نیروی های داخلی هااز نیروانتقال مسؤلیت های امنیتی  شدن با تکمیل

زیرا از یک طرف مصارف امنیتی که اکنون از طرف آنها مستقیماً  .یافتعادی بیشتر ازین افزایش خواهد  مالی باالی بودجه

 ،ممکن در صورت عدم امکانات کار صورت میگیرد به دولت واگذار میگردد و از طرف دیگر یکتعداد زیاد کارگران داخلی آنها

بطور که درینصورت  ،قابل پیشبینی میباشددر ین دوره کاهش در میزان معامالت اقتصادی نیز بدون سرنوشت باقی بماند، 

 .پیشبینی میگرددمصارف دولت  کمبودو تأثیر منفی باالی عواید داخلی واضح 

مصارف هوائی همه ساله  سرکها و میادیندولتی، ادارات تعمیرات ک ها، تأسیسات امنیتی، مکاتب، شفاخانه ها و کلینی با ایجاد

ذکر گردید با خروج نیروهای طوریکه در فوق  .بوده و باالی بودجه عادی تأثیر گذار میباشد در حال صعودحفظ و مراقبت آنها 

پیشبینی های اخیر، مالحظه میگردد که در بین الملی تأثیر منفی در قبال فعالیت های اقتصادی پیشبینی میگردد و بادرنظرداشت 

 .کوتاه مدت و میان مدت این تأثیرات باالی سطح عواید داخلی بیشتر محسوس میباشد

 را بلند بردن سطح عواید داخلیدولت پیش رو میباشد، در بادرنظرداشت فشار های مالی احتمالی که در کوتاه مدت و میان مدت 

بمنظور ثبات مالی از تعهدات و پالیسی های 

قرار داده خویش در صدر فعالیت ها مالی 

بلند بردن جمع آوری عواید  ، در ضمناست

 تمدید شده  برنامه تسهیالت اعتباراز شرایط 

(Extended Credit Facility)  که با

 روی آن موافقهصندوق بین الملی پول 

ین صورت برای بد. میباشد ،گردیده است

رسیدن به اهداف فوق و پُر نمودن خالی 

 مدولت مصم ،"3گراف"تمویل بودجه عادی 

 به تطبیق و اجرا گذاشتن یک سلسله

در بخش امور مالی اصالحات پالن شده 

  .میباشد

در جمع آوری  بهبوددولت بمنظور اما 

عواید و همچنان برای وسعت بخشیدن مبنا 

ت داشته خود را های مالیاتی تدابیر روی دس

مالیات، افزایش تفتیش در والیات و مستوفیت ها، معرفی سیستم های جدید اسیکودا، و تطبیق سیستم  پذیرشافزایش  :مانند

برعالوه، مقررات جدید مالیاتی که اخیراً توسط دولت روی دست  .مدیریت بنادر در گمرکات مختلف سرحدی، تداوم بخشیده است

 .واد نفتی، فیس راه آهن، و افزایش تعرفه سگرت و تنباکو به هدف افزایش سطح عواید داخلی بوده استفیس م :گرفته شد مانند
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مدت و دراز  هاتکا به این تدابیر برای فراهم آوری عواید کافی برای حکومت جهت پاسخگویی به نیازمندی های مصرفی در کوتا

 1393سال  تا را (Value Added Tax)مالیات بر ارزش  افزوده  پالیسی،، الزم است تا حکومت مطابق به کافی نبودهمدت 

 . بهبود بخشدرا و موثریت جمع آوری عواید ه دیارتقا بخشجمع آوری عواید را معرفی نماید، ظرفیت مدیریتی ( 2532)

میلیون دالر از قرار داد مس  05نیز مبلغ  3132در سال مالی  کهبشمار میرود عایداتی دیگر  عواید از مدرک معادن از منابع مهم

در منابع انتظار میرود  چنینو بهره گیری عینک در تمویل پروژه های اختیاری درنظر گرفته شده است اما با آغاز استخراج 

رک عواید چوب کنر نیز برای میلیون دالر از مد 0، ضمناً مبلغ عواید بطور چشمگیری افزایش یابد میزانمیان مدت و دراز مدت 

 .که در جمع عواید داخلی شامل میباشد احیا و حفاظت جنگالت و آبریزه ها در بودجه انکشافی درنظر گرفته شده استپروژه 

پیشبینی گردیده ( میلیارد دالر 2.108)میلیارد افغانی معادل  322.021در حدود  3132عواید داخلی در سال مالی بدین ترتیب 

 3133تفصیل پیشبینی عواید داخلی را در سالهای  2جدول . فیصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل میدهد 35بیشتر از است که 

 :به اساس باب نشان میدهد 3132و 

 

که  3133 مالی فیصد افزایش را بتناسب عواید سال 11در حدود  3132سال مالی در عواید طوریکه مالحظه میگردد، پیشبینی 

 .ماهه در حدود یک فیصد افزایش را نشان میدهد 32اما بتناسب پیشبینی های  اه تخمین گردیده بود نشان میدهدم 3برای 

در حال حاضر بیشترین منابع عواید از مدرک مالیاتیکه شامل حقوق گمرکی از تجارت بین المللی، مالیات بر فروشات، مالیات بر 

مالیات بر مفاد، جایداد ها و مفاد سرمایه که متشکل از مالیات تعیین  .بدست می آید د،عایدات و اندکی از عواید غیر مالیاتی میباش

افزایش در  فیصد 38 بیشتر ازمالیات بر تجارت، مزد و معاش کارمندان و مالیات بر شرکت ها تخمین گردیده است : شده مانند

در . خواهد یافتازدیاد  3133میلیارد افغانی در سال  26.3میلیارد افغانی در مقایسه با  12خواهد داشت در حدود  3132سال 

این . کاهش یابد 3132مالیات بر تجارت خارجی و معامالت و حقوق گمرکی در سال  بابتعواید از پیشبینی میگردد صورتیکه 

مودل بیشتر از ده )یا  گذشتهپالیسی های مشخص دولت مانند منع واردات وسایط نقلیه تاریخ از بعضی  تدابیر ذکاهش بدلیل اتخا

ناشی از خروج نیروی  ، کاهش در اقالم وارداتاز جمله مواد خام صنعتی ، کاهش نرخ تعرفه برای بعضی اجناس مشخص(سال

در سال  فیصد 31اجناس و خدمات به سرعت در حدود  بر انتظار می رود که مالیات داخلیاما  .غیره میباشد های خارجی و

درک این کتگوری بدلیل معرفی پالن شده قانون مالیات مبه بعد، انتظار می رود که عواید از  3132از سال و رشد نماید،  3132

 .یابدبیشتر که جایگزین مالیات بر معامالت انتفاعی می گردد،  افزایش  هبر ارزش افزود

در سال  پیشبینی میشود که محسوب میگردد،از اینکه افزایش واردات یکی از محرک های اصلی عواید داخلی در حالت فعلی 

 . برسد 3131در سال %  8.1دوباره به  اماکاهش یابد  %  3.2به  3132

 

1391 )9 ماهه(اقالم
 1391

)پیشبینی 12 ماه(
1392

%4.3-%75.1 92,001.00     96,133.40       72,100.05            عواید مالیاتی )تکس(

%16.7%26.8 32,800.00             28,110.00 21,082.50          مالیه باالی عایدات، مفاد و مفاد باالی حصول سرمایه

%32.8-%22.5 27,560.00             41,004.80 30,753.60          مالیه باالی داد و ستد وتجارت  بین المللی

%17.7%21.8 26,722.00             22,705.60 17,029.20          مالیه داخلی اجناس و خدمات

%14.1%4.0 4,919.00                 4,313.00 3,234.75             سایر مالیات

%52.0%24.9 30,526.00         20,079.80 15,809.85           عواید غیرمالیاتی

%5.4%100 122,527.00   116,213.20     87,909.90       مجموع عواید داخلی

جدول 2: عواید داخلی سال مالی 1392 به اساس باب

فیصدی 1392

میلیون افغانی

فیصدی تفاوت 

1392-1391
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 :9312برای تمویل بودجه ملی سال مالی  خارجیمالی منابع 

 عواید از قرار داد مس عینک ،عواید داخلی) منابع تمویل بودجه ملی متشکل از منابع داخلی متذکر شدیم بخشهای قبلطوریکه در 

 .میباشد (و قروض کمک های بالعوض دونر ها و مؤسسات بین المللی)منابع خارجی و  (و عواید از مدرک چوب کنر

و بخش اعظم مصارف امنیتی از سوی کمک های مصارف عادی بخصوص در سکتور امنیت بسیار بلند میباشد نسبت اینکه ه ب

 3132سال مالی در بلند بوده و  هنوز همخارجی تمویل مگیردد بدین ترتیب سهم کمک های بالعوض در تمویل بودجه عادی 

 11.1در تمویل بودجه انکشافی ( کمکهای بالعوض و قروض)خارجی  منابع سهم همچنان .درصد را تشکیل میدهد 20 اً حدود

 قرار دادعواید از  مالیاتی و غیر مالیاتی، عواید داخلی که شاملمنابع داخلی سهم را فیصد دیگر  38.2و  را تشکیل میدهدفیصد 

فیصد بودجه انکشافی بدون منابع  8و متباقی حدود  است در نظر گرفته شدهبرای تمویل پروژه های اختیاری  میباشد مس عینک

 .میباشد( شامل کسر)تمویل 

از طریق صندوق امانتي بازسازي افغانستان که  3132به بودجه عادی سال مالی كمك هاي بالعوض تمویل كنندگان مجموع 

(ARTF) صندوق امانتي نظم و قانون ،(LOTFA)،  قومانداني مشترك امنیتي افغانستان(CSTC-A ) و کمک های کشورهای

 3.811)میلیارد افغانی  61.552بالغ به صورت میگیرد،  خدمات هوعرض والیتی ادارات تقویت، دنمارک و بریتانیا برای فرانسه

میلیارد افغانی  326.052بالغ به  3132کمک های بالعوض برای تمویل بودجه انکشافی سال مالی  .میگردد( میلیارد دالر

 مبلغ( 2) 3133سال مالی انتقالی میلیون دالر وجوه غیر اختیاری  132.116 مبلغ( 3) میگردد که شامل (دالر میلیارد 2.213)

 08.222برعالوه مبلغ . میلیون دالر وجوه اختیاری میباشد 225.885مبلغ  (1)و دالر وجوه غیر اختیاری جدید  میلیارد 3.218

غیر اختیاری شامل  دیگر وجوه تعهدات سالهای گذشته که بشکل قرضه میباشد برای تمویل پروژه های انکشافی میلیون دالر

 .توضیحات مفصل درین زمینه درج جدول تمویل در صفحات بعدی میباشد .میباشد

 

 :9312بودجه عادی سال مالی 

به كه است تخمین گردیده  (میلیارد دالر 1.111)میلیارد افغانی معادل  338.251 در حدود 3132ه عادي در سال مالی بودج

 فیصد نسبت به بودجه عادی 20حدود  3132سال مالی بودجه عادی . را تشکیل میدهدفیصد  31تولیدات ناخالص داخلی تناسب 

 . یش نموده استازافماه محاسبه گردیده بود  3که برای  3133 سال مالی آغاز

فیصد  12 در حدودمیلیارد افغانی  323.552 بالغ به 3132مالی سال بودجه عادی مزد و معاشات كارمندان دولت در  سهم

   .فیصد بودجه عادی را تشکیل میداد 18در حدود  3133 مالی در سالسهم مزد و معاشات اما میرسد، 

 .میباشد بیشترفیصد  2.8در حدود  3133سال مالی ماهه  32پیشبینی تناسب ه ب 3132سهم مزد و معاشات در بودجه سال مالی 

 . میباشد 3132ثابت بودن سطح تشکیل اردو و پولیس در سال مالی  ،این افزایش کمتردلیل 

 3133 مالی سال ماه 32تناسب بودجه پیشبینی شده ه بودجه عادی را تشکیل میدهد که بفیصد  32در حدود  22سهم مصارف کود 

تناسب ه ودجه این کود نیز بفیصد بودجه عادی را تشکیل میدهد اما ب 3حدود  20کود . فیصد کاهش را نشان میدهد 25در حدود 

 .فیصد کاهش را نشان میدهد 12در حدود  3133ماهه سال  32بودجه پیشبینی شده 

به ( CSTC-A)قومانداني مشترك امنیتي افغانستان میلیون دالر کمک های  850انتقال حدود   20و  22کاهش در کود های  دالئل

 .صورت میگیردکه جهت تجهیز پولیس و اردوی ملی بودجه انکشافی میباشد 

مصارف حفظ و مراقبت مکاتب، شفاخانه ها در مرکز و مصارف حفظ و مراقبت سرکها و  :یک اندازه مصارف دیگر مانند اما

 .گذار میباشدتاثیر گردیده است که باالی افزایش کود مذکور   22کود شامل محاسبه جدیداً  تعمیرات دولتی

نرا حقوق متقاعدین کارمندان آفیصد بودجه عادی را تشکیل میدهد که بیشترین اقالم  31در حدود بشمول احتیاط کود های متفرقه  

حقوق پرداخت ناشده سالهای قبل متقاعدین، رتب و معاش، وجوه جبران کاهش سرمایه  ملکی و نظامی، حقوق شهدا و معلولین،

 و وجوه برای شرکت هوائی آریانا افغان، والیها که از سوی دونر ها تمویل میگردد،مصارف عرضه خدمات ولس ،بانک مرکزی

 .بقسم علیحده بمنظور صرفه جوی بودجه عادی میباشدمصارف محاسبه چنین اما . تشکیل میدهد
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جدول 3: ده واحد بودجوی با بیشترین سهم در بودجه عادی سال 1392

1392

)000( افغانی

%29.1 57,107,538.6          وزارت دفاع ملی1

%21.2 41,601,272.6          وزارت امور داخله2

%15.1 29,591,972.8          وزارت معارف3

%5.0 9,792,726.0            ریاست عمومی امنیت ملی4

%1.6 3,395,851.6            وزارت صحت عامه5

%1.7 3,190,786.7            وزارت تحصیالت عالی6

%1.4 2,650,000.0            وزارت امور خارجه7

%1.3 2,468,351.0            اداره مستقل ارگانهای محلی8

%0.3 533,650.0               وزارت فوایدعامه9

%0.9 1,836,000.0            وزارت مالیه10

%77.6 152,168,149.2         مجموع 10 اداره

اداراتشماره

سهم از 

مجموع بودجه 

عادی

در . میباشد( ماهه 3) 3133نسبت به سال مالی  3132دالئل عمده افزایش بودجه عادی در قدم نخست بیشتر بودن مدت سال مالی 

 :میباشدکه در افزایش بودجه عادی تأثیر گذار بوده است ذیالً جدید ضمن بعضی از اقالم عمده 

 نظامی حقوق پرداخت ناشده سالهای قبل متقاعدین. 

  وزارت معارف تن در تشکیل 33,555ازدیاد مصارف.  

  مؤسسات پوهنتونها و تن آنها را استادان  155تن جدید در تشکیل وزارت تحصیالت عالی که  3,155ازدیاد مصارف

 .تشکیل میدهدتحصیالت عالی 

  افزایش  3133که تشکیل آن در جریان سال  تشکیل امنیت ملیدر پرسونل جدید  1,555حدود بیشتر از ازدیاد مصارف

 .یافته بود

  محاسبه و شامل بودجه گردیده  3132مکاتب و شفاخانهای مرکز که جدیداً در سال مالی عالوه گی مصارف حفظ و مراقبت

 .است

  در ادارات تطبیق برنامه رتب و معاشادامه.  

 مصارف تقویه ادارات والیتی و لسوالیها.  

  ازدیاد در نورم معاشات کارمندان

 .سفارت خانه ها

  اعاشه برای اطفال در ازدیاد در نورم

و ( افغانی 40به  30از )کودکستانها 

  .(افغانی 80به  75از )پرورش گاه 

  لیلیه ها، محبوسین و ازدیاد نورم اعاشه

  .افغانی 320به  330از پرسونل نظامی 

  قروض و باالرفتن وجوه پرداخت قسط

خارجی بالثر تکمیل شدن میعاد پرداخت 

 . دوباره اصل قسط

عادی بودجه  را در ادارات که بیشترین سهم

میباشد  "1جدول "فوق  درج جدول ،دارا میباشد

و طوریکه مالحظه میگردد وزارت های دفاع، 

در داخله و معارف بلندترین بودجه عادی را 

 .دارا میباشدنیز  3132سال مالی 

دالئل عمده ازدیاد بودجه عادی سال مالی  

در فوق تذکر گردید، اما بصورت کل  3132

در سطح مزد و معاشات، ادامه تطبیق برنامه 

واحدهای بودجوی را  23تعداد کارمندان که از امتیازات سوپر سکیل مستفید میگردند، بودجه کود رتب و معاشات و ازدیاد 

 . افزایش داده است

 

 :9312خالصه بودجه انکشافی سال مالی 

تولیدات به تناسب  که (میلیارد دالر 1.215) معادل میلیارد افغانی 315.526 در حدود 3132 مالی سال برایبودجه انکشافی 

 انکشافی بودجه نسبت به 3132 بودجه انکشافی سال مالی. دیده استپالن گر، میدهدفیصد را تشکیل  30در حدود ناخالص داخلی 

دالئل عمده این افزایش  .نموده استفیصد افزایش  21بیشتر از  تخمین گردیده بود،میلیارد دالر  2.223که  3133مالی  سالآغاز 

به وزارت های امور داخله  (CSTC-A)قومانداني مشترك امنیتي افغانستان میلیون دالر کمک های  850حدود کمک های جدید 

میلیون دالر در پروژه های  328ضمناً افزایش حدود . و دفاع میباشد که از بودجه عادی به بودجه انکشافی انتقال یافته است

 .اختیاری جدید نیز از دالئل افزایش میباشد
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مجموع )انتقالی+جدید(جدیدانتقالی

%31.6 700,951.53                  399,383.85          301,567.68         بودجه اختیاری

%68.4 1,520,119.66                715,470.05          804,649.61         بودجه غیر اختیاری

   1,106,217.29    1,114,853.90             2,221,071.19 

%30.1 982,799.23                  545,933.05          436,866.18         بودجه اختیاری

%69.9 2,286,966.71                1,449,105.36       837,861.35         بودجه غیر اختیاری

   1,274,727.53    1,995,038.41             3,269,765.94 

         168,510.24          880,184.51                1,048,694.76 

15.2%79.0%47.2%

مجموع 1392

1392

فیصدی

تفاوت به فیصدی بین بودجه سالهای فوق

تفاوت بین بودجه آغاز سال 1391 و بودجه 1392

جدول 4: بودجه انکشافی سالهای مالی 1391 و 1392 به اساس اختیاری و غیر اختیاری

بودجه انکشافیسال مالی
ارقام به 000 دالر امریکائی

مجموع 1391

آغاز سال 

مالی 1391

جدول 5: ده وزارت با بیشترین سهم در بودجه جدید غیر اختیاری 1392

)000( دالر 

امریکائی

% از مجموع 

بودجه غیر 

اختیاری جدید

%28.5 413,292.7           وزارت دفاع ملی1

%16.3 235,760.0           وزارت احیا و انکشاف دهات2

%13.3 192,514.3           وزارت امور داخله3

%11.5          167,026.0 وزارت معارف4

%9.6 139,300.0           وزارت فوایدعامه5

%6.1 88,438.0             وزارت صحت عامه6

%3.2           47,060.0 وزارت مالیه8

%3.1           44,640.0 وزارت زراعت و مالداری7

%2.9 41,500.0             وزارت انرژی وآب9

%0.9 13,170.0             وزارت معادن10

     1,382,701.0 95.4% مجموع 10 وزارت

وزارت هاشماره

1392

 نشان داده شده "2جدول "در شامل وجوه انتقالی و وجوه جدید میباشد که  3132 و 3133های مالی بودجه انکشافی سالخالصه 

 :است

بعد از نهائی شدن حسابات  اما ،گردیده است تخمین 3133میزان سال مالی برج  30تا  گزارش مصرف به اساسبودجه انتقالی 

  .میگردددو باره عیار  3133مالی قطعیه سال 

که در قسمت دلیل کوتاه بودن سال مالی و تأخیر در تصویب بودجه میباشد، محدود بودن وقت به دلیل افزایش در بودجه انتقالی 

 30بودجه پروژه های انتقالی حدود بدین صورت تطبیق و مصرف پروژه های انکشافی مطابق به پالن سکتگی رونما گردید، 

 .انتقال یافته است 3133فیصد بیشتر از بودجه انتقالی تخمینی آغاز سال مالی 

افزایش بعمل آمده است که فیصد  355بیشتر از  3133 مالی نیز بتناسب بودجه جدید آغاز سال غیر اختیاری بودجه جدیددر 

که  تشکیل میدهدبرای وزارت های داخله و دفاع  (CSTC-A)قومانداني مشترك امنیتي افغانستان کمک های  قسمت آنرابیشترین 

صورت گرفته تجهیز سکتور امنیتی تقویه و بمنظور 

 افزایش در کمک های غیر اختیاری همچنان .است

از  کمک ها و مصرف آننمایانگر جذب بیشتر 

تعهدات  طریق بودجه ملی میباشد که بادرنظرداشت

وکیو جامعه جهانی در کنفرانسهای کابل، بن دوم و ت

جذب بیشتر کمک ها به بودجه ملی  . استشده تعهد 

همواره مصرف کمک ها از طریق بودجه ملی 

  .شته استدر قبال دارا شتر یمؤثریت ب

 15 حدود مالحظه میگردد، "2جدول "طوریکه از 

 را بودجه اختیاری و 3132فیصد بودجه انکشافی 

فیصد دیگری آنرا غیر اختیاری تشکیل  15 حدود

درصد بودجه غیر اختیاری  35حدود بیشتر از . میدهد

یافته انعکاس  "0جدول "وزارت در  35جدید برای 

سهم وزارت ، اختصاص یافته است که از جمله است

، وزارت احیا و انکشاف دهات فیصد 26.0 دفاع

فیصد،  31.1وزارت امور داخله  ،فیصد 38.1
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جدول 6 : ده وزارت با بیشترین سهم در بودجه جدید اختیاری 1392

)000( دالر 

امریکائی

% از مجموع 

بودجه اختیاری 

جدید
%20.7 113,146.00         فوائد عامه1

%11.3 61,500.00           انرژی و آب2

%8.8 48,000.00           زراعت و مالداری6

%6.7 36,500.00           تحصیالت عالی4

%4.4 24,013.00           صحت عامه3

%3.7          20,057.00 معارف8

%3.1          16,976.49 احیا و انکشاف دهات7

%3.0 16,620.00           ترانسپورت9

%2.8 15,500.00           مخابرات5

%2.6 14,000.00           امور شهرسازی10

      352,312.49 64.5% مجموع 10 وزارت

وزارت هاشماره

1392

  .وزارت دیگر بیشترین سهم را در بودجه غیر اختیاری جدید دارا میباشد 8ترتیب و بهمین فیصد  33.0وزارت معارف 

در بادرنظر داشت پالیسی حکومت، 

تزئید در تخصیص فیصد  11حدود 

بتناسب سال مالی بودجه اختیاری جدید 

که از آن برای  بعمل آمده است 3133

 ،معارفپروژه های زیربنای،  تمویل

استفاده صورت و زراعت  تحصیالت

بیشترین سهم منابع   2گراف  .میگیرد

اختیاری در تمویل پروژه های مهم 

ه تمویل و ادامه تمویل کمؤلد زیربنایی 

آن کمتر مورد عالقه دونر ها میباشد، 

اعمار بند  :مانند .صورت گرفته است

های آب متوسط و کوچک، تولید 

سرکها،  زیو قیری انرژی برق، اعمار

تحصیالت عالی، معارف، زراعت، 

، و بلند بردن ظرفیت کاری صحت

 .ادارات بمنظور تسریع و تطبیق برنامه های انکشافی تا در آینده بازدهی مؤثر در قبال داشته باشد

اساسی را دارا از آنجائیکه ایجاد، اعمار و قیریزی سرکها از اولویت های عمده بشمار میرود و در انکشاف اقتصادی نیز نقش 

آن تنها برای  (میلیون دالر 336.1) درصد 23میلیون دالر بودجه اختیاری جدید، در حدود  028بدین صورت از مجموع . میباشد

 .میلیون دالر بودجه شاروالی کابل نیز شامل میباشد 0اعمار و قیریزی سرکها به وزارت فواید عامه اختصاص یافته است که مبلغ 

بمنظور تنظیم امور آب برای تقویه و انکشاف زراعت و تولید انرژی برق که  (میلیون دالر 83.0) فیصد دیگر آن 33ثانیاً تقریباً 

 .است درنظر گرفته شدهدوی این سکتور در انکشاف و رشد اقتصادی دارای اهمیت و اولویت میباشد،  هر

از بودجه جدید اختیاری ( میلیون دالر 26)فیصد  3شور میباشد در حدود زراعت که از دیگر عوامل مهم انکشاف اقتصادی در ک

ضمناً مبلغ درین بخش اختصاص یافته است 

در بخش میلیون دالر اختیاری دیگر  25

برای بانک انکشاف توسعه و تقویه زراعت 

زراعتی در تحت وجوه احتیاط درنظر گرفته 

 32بدین صورت جمعاً در حدود  .شده است

بودجه اختیاری جدید درین عرصه درنظر % 

منابع زمینه های انکشاف  .استگرفته شده 

ز دیگر بخشهای بشری تخصصی نیز ا

 6بیشتر از ت میباشد که اساسی و دارای اولوی

بودجه اختیاری  (میلیون دالر 28.0) فیصد

به وزارت تحصیالت عالی درین زمینه جدید 

 35 شامل کهشده است،  ص دادهاختصا

میلیون دالر در کود احتیاط بودجه انکشافی 

 های تحصیلی بورس بمنظور تمویل مصارف

از بودجه اختیاری بهمین گونه . میباشد نیز

یت بندی شده برای سایر بخش های اولوجدید 

بتناسب امکانات مالی، بودجه درنظر گرفته 

 .(8جدول ) شده است
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 واحدهای بودجوی که باالترین سهم را بخود اختصاص داده اند، وزارت" 1جدول "، 3132همچنین در مجموع بودجه انکشافی 

 .فوائد عامه، احیا و انکشاف دهات، دفاع، معارف، انرژی و آب، صحت عامه و چند وزارت دیگر میباشد: های

 

 

 :9312 مالی خالصه تشکیل سال

درین  ،میرسیدنفر  653,168به  3133 مالی سال میرسد و درتن  612,201به  3132 مالی سال درادارات مجموع تشکیل 

 . نشان میدهد 3133را بتناسب تشکیل سال مالی افزایش ( فیصد 2.6) نفر تزئید  22,281 صورت بتعداد

بمنظور جلوگیری از بدین صورت  ،یکی از دالئل افزایش سطح بودجه عادی ازدیاد تشکیالت بوده استدر طی چند سال قبل 

ریاست )چند واحد بودجوی محدود و دارای اولویت استثنأً در تشکیل  3132در سال مالی افزایش مدهش در بودجه عادی، 

  .تزئید بعمل آمده است( امنیت ملی، وزارت معارف، تحصیالت عالی عمومی

 

مجموعجدیدانتقالی

%15.2 497,122.88                  252,446.00          244,676.88          فوائد عامه1

%14.4 471,158.23                  252,736.49          218,421.74          احیأ و انکشاف دهات2

%12.7 413,731.32                  413,292.69          438.63                دفاع6

%9.1 297,679.43                  187,083.00          110,596.43          معارف4

%8.5 277,175.85                  103,000.00          174,175.85          انرژی و آب3

%6.2 202,581.65                  112,451.00          90,130.65           صحت عامه8

%6.2 203,659.33                  196,514.31          7,145.02             داخله7

%4.6 148,879.58                  92,640.00           56,239.58           زراعت9

%3.1 101,335.55                  60,990.00           40,345.55           مالیه5

%2.5 82,928.40                    45,800.00           37,128.40           تحصیالت عالی10

      979,298.73    1,716,953.49             2,696,252.22 82.5%

%2.9 96,351.08                    85,692.00           10,659.08          وجوه احتیاطی11

جدول 7: 10 واحد بودجوی با بیشترین بودجه انکشافی 1392 

% از مجموع 

بودجه انکشافی

مجموع 10 وزارت

 ارقام به 000 دالر امریکائی

وزارت هاشماره

تشماره تشکیل 1392تشکیل 1391ادارا

سهم به %1392سهم به 1391%

%31.1 258,996                  %30.6 247,996                  وزارت معارف1

%24.7 205,854                  %25.0 202,696                  وزارت داخله2

%24.4 202,886                  %25.2 204,154                  وزارت دفاع3

%4.3 35,741                    %3.4 27,831                    ریاست عمومی امنیت ملی4

%2.2 18,395                    %2.3 18,395                    وزارت صحت عامه5

%1.3 10,827                    %1.2 9,527                     وزارت تحصیالت عالی6

%1.1 9,281                     %1.1 9,281                     وزارت زراعت7

%1.0 8,565                     %1.1 8,550                     وزارت مالیه8

%0.9 7,223                     %0.9 7,233                     وزارت کار و امور اجتماعی9

%0.9 7,241                     %0.9 7,214                     اداره ارگانهای محلی10

%91.9 765,009                %91.7 742,877                مجموع

%8.1 67,244                    %8.3 66,909                    سایر ادارات11

                809,786 100%                832,253 100.0%           مجموع کل

جدول 8: 10 واحد بودجوی با بیشترین سهم در تشکیل سال 1392
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مین و کارمندان ت دولت میباشد، بدین منظور با ازدیاد سطح تشکیل معلتوسعه و انکشاف تعلیم و تربیه از برنامه های دارای اولوی

 ووزارت معارف در طی میان مدت در حال افزایش بوده بنابرین تشکیل . رشد سکتور معارف خواهد گردید اداری مکاتب، باعث

وزارت  این میگردد در تشکیل 33,555که جمعاً پرسونل اداری  3,555مین و معل 35,555بتعداد نیز  3132بودجه سال مالی  در

 .  تزئید بعمل آمده است

که درعین زمان تعداد محصلین نیز در تحصیالت عالی در حال افزایش افزون فارغین مکاتب  بهمین ترتیب به تناسب تعداد روز

آمده است که از  در مجموع تشکیل وزارت تحصیالت عالی ازدیاد بعمل تن 3,155بتعداد  3132میباشد، در بودجه سال مالی 

 .تن آنرا استادان پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی تشکیل میدهد 155بتعداد جمله 

نفر تنقیص که در تشکیل وزارت دفاع  3,286تزئید بعمل آمده است اما  تن 1555 بیشتر ازدر تشکیل ریاست عمومی امنیت ملی 

بلکه بشکل ریزفی یا تحت برنامه آموزشی قرار  ،مالحظه میگردد، تنقیص نبوده بلکه به همین تعداد پرسونل که شامل اردو نه

از محاسبه تشکیل  3132در سال  اما ودتشکیل محاسبه گردیده ب شامل محاسبه بودجه نبوده بلکه تنها در 3133در سال  که داشتند

 .حذف گردیده استآن نیز 

از دیاد که در تشکیل وزارت امور داخله مالحظه میگردد ناشی از ازدیاد تشکیل معینیت امور امنیتی رجال برجسته میباشد که در 

 .شامل گردیده است 3132ی د و در بودجه سال مالیتزئید و مصارف آن از طرف سیستکا تمول میگرد 3133جریان سال مالی 
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  :9319الی ــــــال مــــالن شده ســده پــــای عمــــآوردهــدست

صرف حاوی معلومات و دستاورد عمده واحدهای بودجوی  3133دستاورد های پالن شده از تطبیق بودجه ملی سال مالی 

اما دستاورد  بدسترس وزارت مالیه قرار گرفته است تذکر گردیده است 3132که تا جریان تریتب مسوده بودجه سال مالی 

 .واضح میگرددهای مکمل واحدهای بودجوی که بعد از ختم سال مالی 

 

 یتـــکتور امنــــس

 3133در سال مالی  که بیشترین سهم بودجه عادی را بخود اختصاص داده استمنحیث یکی از مهم ترین سکتورها سکتور امنیت 

است در بخش اردو، پولیس و امنیت ملی اختصاص یافته این منابع  بیشتر .ینمودبودجه عادی را احتوا ممجموع  %01در حدود 

اجرای معاشات و امتیازات پرسونل امنیتی و تدارک سایر ضروریات امنیتی که برای تأمین امنیت کشور، تطبیق و که بمنظور 

دستآورد های کلیدی که درین سکتور در جریان  .صورت میگیرد، اختصاص یافته استعامه، حفظ سرحدات تنفیذ قانون و نظم 

 :پالن گردیده ذیالً تذکر یافته است 3133

 و به دست گرفتن امنیت والیات بیشتر توسط قوای امنیتی داخلیکشور لیت های امنیتی ؤوتکمیل سه مرحله پروسه انتقال مس. 

 تن 330,555به  3135تن در سال  332,555ل اردوی ملی از افزایش تعداد پرسون.  

  تن 301,555به  3135 تن در سال  303,555افزایش تعداد پرسونل پولیس ملی از. 

  ریفورم تشکیالتی قوای پولیس ملی با درنظرداشت نیازمندی های امنیتی جهت تحکیم و گسترش صلح، ثبات و تطبیق

 .قانون به همکاری جامعه بین المللیاستقرار حاکمیت دولت و تنفیذ 

  تن مظنونین 30,223ی و دستگیری تعداد یواقعات جنا 30,025کشف تعداد. 

  وقوع جرایم و  والیات جهت جلوگیری از مورد عملیات مشترک در مرکز و 166مورد عملیات مستقل و  232اجرای

 .سرکوب مخالفین مسلح دولت

 ث بودجه نمی گنجدو بسا موارد دیگر که جزئیات آن در بح. 

 

 و حقوق بشر انونــاکمیت قــح ،کومتداریــکتور حــــس

بودجه این سکتور را بودجه عادی تشکیل میدهد که بمنظور اجرای معاشات و دیگر مصارف یومیه بمصرف قسمت بیشترین 

دستآورد های کلیدی که درین . هدکل بودجه را تشکیل مید %0مجموع بودجه این سکتور در حدود  3133در سال مالی . میرسد

 :پالن گردیده ذیالً تذکر یافته است 3133سکتور در جریان 

 در آن ریفورم تطبیق گردیده است قبالً اداره دولتی برعالوه ادارات که  35پروسه تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در  آغاز . 

  به وقت و زمان و به شورای ملی محول گردیده  قوانین، مقررات، فرامین تقنینی و بودجه که از طریق حکومتطی مراحل

 .است بعد از بحث وغور عمیق جلسات مجلس بتصویب رسیده

 6 سی گردیده،رفورم دارایی نشر و بر 31فورم دارایی ثبت،  3,000ی های مقامات که تا اکنون یسی و نشر دارارثبت، بر 

 .سی قرار داردرپالن تدقیق و برفورم دارای شامل  85فورم دارایی تحت تدقیق قرار داشته و 

  نفر قضات از دوره های کورس ستاژ  162حدود  ، فراغتدوسیه در چهار دیوان ستره محکمه 15,854بررسی و فیصله

  ،جلد کتاب 5,000و چاپ  3133ایجاد انجمن قضات زن در سال  ، و همچنانقضایی

  فرامین و احکام مقام عالی ریاست  2,500ران و حدود وظیفه شامل مصوبات شورای وزی 35,555پیگیری از تحقق بیش از

 ،جمهوری

  ماه اول سال  2نفر معلمین  در طی   835نفر مامورین عالی رتبه و پایین رتبه و   33,311تکمیل پروسه استخدام تعداد

 ،از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداری 3133

  و عنوان كتب جدید تحت چاپ توسط وزارت ارشاد، حج 21عنوان و 31جلد كتب مهم تحقیقي تحت  05,555چاپ تعداد 

 ،اوقاف در طی سه سال

 فراهم آوري تسهیالت الزم در داخل وخارج  و شریف  فرضي به زیارت بیت اله حاجی جهت حج 30,000 بیش از اعزام

 ،كشور

 ننگرهار كارساختماني حاجي كمپ( 35)%كندهار و تكمیل  بلخ و  اعمار حاجي كمپ ها در والیات هرات، 

  ع شرعی و قانونی خشونت علیه زنانتن از شهروندان بالخصوص من 336,013بلند بردن آگاهی های حقوقی حدود، 

 باب دوکان به نفع دولت از اشخاص غاصب 13دربند حولی و  6باب ساختمان،  1جریب زمین،  32,123 مصادره،  

  حزب سیاسی 1تجدیدی و سازمان  250سازمان اجتماعی جدید،  212ثبت و راجستر، 
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 عیـــابع طبیــا و منـــربنــکتور زیــس

کل بودجه انکشافی  %20در حدود  3133در سال مالی  داده و این فیصدیبیشترین بودجه این سکتور را بخش انکشافی تشکیل 

، امور سرکها، معادن، مخابرات، ایجاد ، آبیاریکه بمنظور سرمایه گذاری در بخشهای تولید انرژی برق ایدرا احتوا مینم

 :آن قرار ذیل میباشد 3133دست آوردهای عمده از تطبیق بودجه سال مالی . اختصاص یافته است غیرهو  شهرسازی

  3انترنت  جوازتوزیعG  که از این طریق جهت عرضه بیشتر و بهتر خدمات انترنتی در کشور برای سه کمپنی مخابراتی

 .میرسدملیون دالر  10موعی مبلغ مجبه عواید بدست آمده 

  کیلو متر 82.0کیلومتر و پل براق الی دره صوف بطول  33سرک بامیان الی یکاولنگ بطول تکمیل 

  بزرگترین که آمو دریا حوزه در تیل معدن قرارداد استخراجو عقد حاجیگک  آهن معدن استخراج های قراردادنهایی سازی 

 .با کمپنی چینایی ،میشودکشور محسوب  در تا اکنون گذاری سرمایه 

  ادارات و تجار مردم، برای را برق به دسترسی فرصت که صنایع و شهروندان رایبیشتر  میگاوات برق 70فراهم آوری 

 .است ساخته فراهم والیات از بعضی و بزرگ شهرهای سایر و شریف مزار هرات، کابل، در شهرهای دولتی

 میگا وات برق را تولید 100 نغلو که   بند برق دستگاه توربین ترمیم چهار و، فعال سازی سه توربین از جمله بازسازی

 .میکند

 شد خواهد تکمیل 1392 سال اخیر الی که بادغیس و کندهار در برق توزیع شبکه احیاء. 

  دیگر  والیات بعضی از و زوقند قندهار، بامیان، هرات، ننگرهار، در بلخ، آبیاری سیستماحیای مجدد. 

 اعمار فابریکه قرارداد عقد پروسه نمودن تکمیل همچنان و السراج جبل سمنت فابریکه تولید ساختن فعال برای کار آغاز 

 .هرات والیت در سمنت

 کمپیوتری و مدرن وسایل با پستی سکتور نمودن مجهز. 

 فیصد % 62مخابراتی  خدمات و پوشش توسعه. 

 

 عارفـــــــکتور مــس 

بودجه عادی و انکشافی  فیصد 38بمنظور توسعه تعلیم و تریبه، تحصیالت عالی و باال بردن کیفیت تعلیمات و تحصیالت عالی 

یکه در بخش های معارف، تحصیالت عالی، تربیت بدنی و ئدستآوردها. به این سکتور اختصاص یافته است 3133سال مالی 

 :ها قرار ذیل خالصه میگرددسپورت و فرهنگ صورت گرفته است عمده ترین آن

  هزار تن، افزایش تعداد شاگردان  236ملیون و شاگردان تعلیمات اسالمی به  8.6افزایش تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به

 . هزار تن 01تعلیمات تخنیکی و مسلکی به 

  های سواد آموزی و هزار تن شاگردان برای کورس  115تن استادان تعلیمات تخنیکی و مسلکی، جذب  125استخدام

 . تن استادان برای سواد آموزی 355استخدام تعداد 

  باب مکاتب  65باب دارالعلوم و تاسیس  3دارالحفاظ،  28مدرسه،  316باب مکاتب جدید تعلیمات عمومی،  132تاسیس

 .جدید تعلیمات تخنیکی و مسلکی

  ملیون جلد کتب برای مکاتب تعلیمات عمومی و مسلکی 22چاپ . 

 آبده تاریخی در والیت غزنی 3آبده تاریخی در مرکز و والیات و  22و بازسازی ترمیم  اعمار. 

  ثبت و راجستر آثار باستانی بدست آمده از حفریات مس عینک و نوشتن متون، عبارات گذاری و تذهیب میناتوری قرآن

 . عظیم الشان

 های طال، نقره و برونز ورزشکاران در مسابقات مدال  865 ورزشی در سطح ملی و بین المللی از جمله کسب افتخارات

 .بین المللی

  ت کشورامیادین و جمنازیوم های ورزشی در والیاعمار. 

 هزار تن محصل جدید در موسسات تحصیالت عالی، ایجاد  23، جذب بیشتر از تآسیس شورای عالی تحصیالت عالی

ل به بورسیه های لسانس، ماستری و دوکتورا به کشور محص 055، اعزام بیشتر از جدیدوالیت  1پوهنحی های شبانه در 

 . های هند، مالیزیا، ترکیه و آلمان

  تن محصلین به موسسات تحصیالت عالی خصوصی و نیمه عالی که درکانکور سال  0555معرفی و شمولیت بیشتر از

 . بی نتیجه مانده بودند 3133

 

 ســـکتور صحــــــت

برنامه های  عمده طریق فراهم آوری و عرضه خدمات صحی و ایجاد مراکز صحی، اهدافبهبود وضعیت صحی اتباع کشور از 

ازینرو وزارت صحت عامه همواره دارای بودجه عادی و انکشافی بلندی بوده و در سال مالی . سکتور صحت را تشکیل میدهد

 :قرار ذیل میباشد 3133مالی دستآوردهای عمده آن در سال . میرسید کل بودجه% 2.8 سهم مجموع بودجه آن به 3133
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  والدت زنده 3555در هر  11به  333کاهش میزان مرگ و میر نوزادان زیر سن یکسال از. 

  والدت زنده 3555در هر  31به  383سال از  0کاهش میزان مرگ و میر اطفال کمتر از. 

 طفل 255،555سوم واکسین پنتا برای ر تطبیق دو. 

 تعداد آموزش کارمند صحی وهمچنان  286دربخشهای صحت مادر واطفال برای  تدویروانکشاف برنامه های آموزشی

 .صحی دکارمن 3065

  وزارت صحت عامهتطبیق ریفورم های مالی واداری درتمام. 

  افزایش تعداد مراکز تشخیص و درمان توبرکلوز((TB  مرکز 3,513به. 

 مرکز 3235به  226افزایش تعداد مراکز تهیه کننده خدمات واکسین از. 

  نفر 2,055به  3,555ازدیاد تعداد واکسیناتورها یا کارمندان واکسین از. 

 

 اتــــــکشاف دهــکتور زراعت و انــس

سکتور مذکور بمنظور کاهش  یبخود اختصاص داده است که اکثر برنامه هارا  3133کل بودجه  %33این سکتور در حدود 

دستآورد های کلیدی که در . ی و تقویه تولیدات روستایی، احیای اقتصاد زراعتی و انکشاف دهات بوده استینیت غذاؤفقر، مص

 :تحت این سکتور پیش بینی شده است قرار ذیل شرح گردیده است 3133جریان 

  هکتار جنگالت جلغوزه 385هکتار ساحات جنگالت پسته و  2,112احیاء، آبیاری وحفاظت حدود. 

 اصله نهال مثمر 3,561,113 و هکتار زمین زراعتی 336,308ض وآفات نباتی درحدود کنترول امرا. 

  والیت کشور بشمول فارم های  12احیا و انکشاف قوریه جات بمنظور تهیه و تربیه نهالهای متنوع و سالم جنگالتی در

 .مرکزی

 اعمار و بازسازی سه البراتوار تشخیص امراض نباتی دروالیات . 

  فامیل میشود در رابطه به استفاده و حفاظت منابع  10,555انجمن اجتماعی که مشتمل بر بیش از  130آگاهی بلند بردن

 .طبیعی

  والیت کشور 12کیمیاوی در هزار متریک تن گندم وکود 15خریداری وتوزیع. 

 ی خشک کن زعفران دهقان همراه با خریداری ماشین ها 33325متریک تن پیاززعفران برای  66، انتقال وکشت خریداری

 .والیت 33در

 راه اندازی انتخابات مجدد انجمن های انکشافی ولسوالی ها و مرور مجدد پالن های انکشافی ولسوالی ها. 

 برنامه آموزشی در مورد کنترول حوادث 30راه اندازی ولسوالی و همچنان  31ل حوادث در ایجاد کمیته های فرعی کنترو. 

  سرک سازی روستائیکیلومتر سرک تحت برنامه  11کیلومتر سرک و احیای مجدد  05متر پل،  20اعمار. 

 

 ماعیــــــنیت اجتئوکتور مصــس

نیت اجتماعی صورت میگیرد در برگیرنده مصارف عادی و انکشافی بوده که از طریق برنامه های ئوفعالیت هایکه بمنظور مص

این  3135پرداخت حقوق متقاعدین و انکشاف مهارت ها صورت میگیرد، دست آوردهای عمده سال حمایوی عودت کننده گان، 

 :عرصه بطور خالصه ذیاْل بیان میگردد

 فقرا از طریق پروژه ریفورم تقاعد و شبکه مصؤنیت تن از  12598افغانی برای  65,500,000مبلغ به موقع  هتادی

 . اجتماعی

  کارت بانکی برای متقاعدین 17000و توزیع الکترونیکی نمودن سیستم تقاعد . 

  جواز کار برای اتباع خارجی 16600الکترونیکی نمودن سیستم توزیع جواز کار به اتباع خارجی وتوزیع. 

  تن کار آموز  39000فراهم سازی برنامه های آموزشی تعلیمات حرفوی برای افراد بیکار و ایجاد فرصت های شغلی برای

 .یرذه های آسیب پوبرای گر( VET)از طریق برنامه های آموزشی تعلیمات حرفه ای 

 ۲ردان لیسه خوشحال خان نمبر گاعمار تعمیر آشپزخانه و طعام خانه سه هزار نفری برای شا. 

  نادی در شهرک های متر جویچه های کنار سرک و سه عدد دیوار است 3255کیلو متر کانال،  1کیلو متر سرک،  35احداث

 .باریک آب و عسقالن: مهاجرین از جمله

 

 و انکشاف سکتور خصوصی صادــکتور اقتـــس

بهبود مدیریت و جمع آوری عواید و نظارت از کمک ها جهت استفاده مؤثر، ایجاد سهولت ها برای فعالیت های تجارتی و تولیدی 

کلیدی  درین زمینه دست آوردهای. میباشدسکتور خصوصی، ترتیب و تدوین نورم ها وستندرد ها از فعالیت های مهم این سکتور 

 :میگرددذیالً تذکر  3133در جریان سال که 

  ترتیب سند کنفرانس توکیو 
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 یمسوده حقوق انفصال استثنای ((Golden Handshake  ترتیب و از طرف شورای عالی وزرا بتصویب رسید که عنقریب

 .قابل اجرا میباشد

 جمع آوری عواید داخلی مطابق به پالن 

  سایت وزارت مالیهچاپ و نشر نشریه مالی بطور ربع وار و نشر گزارش مالی ماهوار از طریق ویب. 

  جوازنامه ثبت، راجستر و تفویض گردیده است 1,325جواز جدید و به تعداد  3,615به تعداد. 

  ستنتدرد جدید از سوی شورای عالی ستندرد و تطبیق آن نورم  61تصویب به تعداد 

  اداره ملی ستندرد به اشتراک فعال خویش در سازمان های منطقوی و بین المللی ستندرد ادامه داده و در اجالس عمومی

و در فعالیت های ( DEVCO)و جلسات سازمان های ستندرد کشورهای روبه انکشافی ( ISO) ستندردسازمان بین المللی 

و در کار کمیته های تخنیکی و بورد هماهنگی ان منظما ( SARSO/ASSRC)سازمان ستندرد کشور های جنوب اسیای 

 . رانیز حفظ نموده است( ECO)اشتراک داشته و تماس با سازمان ستندرد کشور های ایکو 

  کسب عضویت اداره ملی ستندرد افغانستان در سازمان بین المللی اعتبار دهی البراتواری(IIAC .) 

 ری های گازی، وسایط نقلیه، وسایط تیز رفتار، جنراتورها و غیره ماشین تثبیت صدها نورم مصارفات در بخش های بخا

 آالت 

  مواد نفتی در مرکز و بنادر  معاینهاز مدرک  3133در سال ملی استندرد افزایش بیشترعواید نظر به عواید پالن شده اداره

 .به حساب واردات دولت انتقال گردیده است حیرتان و آقینه
 

 

 .                                                              9312الی ــــــــــــهای سال مــــــــــــپالن شردهــــــــــــف

صرف بیان کننده معلومات واصله از واحدهای بودجوی تا جریان ترتیب مسوده بودجه سال  3132فشرده پالن های سال مالی 

 .مکمل ممکن در شرح بودجه گنجانیده خواهد شد مالی مذکور میباشد اما با دریافت معلومات

 

 :کتور امنیتـــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132پالنهای سکتور امنیت برای سال مالی 

 ه خدمات امنیتی برای تمام شهروندان افغان در یپرسونل اردوی ملی و پولیس ملی تا قادر به ارا تجهیز، تعلیم و تربیه بیشتر

 باشندسرتاسر کشور 

 بلند بردن قابلیت های نیروی های امنیتی جهت پیش برد عملیات مستقالنه 

 بدست گرفتن امنیت والیات بیشتر و تطبیق موفقانه پروسه انتقال 

 ه برنامه های آموزشی و آغاز روند مسلکی سازی نیرو ها جهت ایجاد سیستم امنیتی خود کفایارا . 

 سوق و اداره نیروهای اعزام شده، که رهبری وزارت دفاع را قادر به تمرکز ایجاد مركز فرماندهی نیروهای زمینی جهت 

 .روی استراتیژی ها، پالن ها، و ترتیب پالیسی نموده و از تمركز آنها روی موضوعات تکتیکی و عملیاتی می كاهد

 

 قوق بشرـــانون و حـاکمیت قــکومتداری، حــکتور حـــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132قانون و حقوق بشر برای سال مالی پالنهای سکتور حکومتداری، حاکمیت 

 در ادارات که تاهنوز تکمیل نگردیده است تطبیق برنامه رتب معاشات. 

  ارتقا ظرفیت ادارات عدلی قضایی از طریق برنامه ملی عدلی قضایی که توسط بانک جهانی تمویل میگردد و همچنان بلند

ان خدمات ملکی در مرکز و والیات توسط پروژه حمایه از خدمات ملکی افغانستان که توسط بردن ارتقاء ظرفیت کارمند

USAID تمویل میگردد. 

  کشور عرضه خدمات در سطح ولسوالی که توسط  حمایت از اداره والیتی و عرضه خدمات در والیات از طریق برنامه

 .دنمارک، انگلستان و فرانسه تمویل میگرددهای 

 که مربوط سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر میشود مانند اعمار   م تعمیرات اداری وتاسیساتاعمار و ترمی

مبارزه علیه فساد اداری،   تعمیر مرکز کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، اعمارتعمیرمرکزی اداره عالی

ق بشر افغانستان، اعمار تعمیر برای دفاتر کاری اعضاء اعمار تعمیر مرکزی و تعمیر والیت ننگرهار کمیسیون مستقل حقو

 مشرانو جرگه، 

  اعمار تعمیرات اداری والیات از طریق برنامه تحکیم ثبات ،تکمیل کار ترمیم و اعمار تعمیرات و زیربنا های ارگ ریاست

ارگ ریاست جمهوری جمهوری مانند ترمیم اساسی قصر دلکشا، حرمسرای و گلخانه و اعمار قصر نمبر دو در محوطه 

 وغیره، 
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 والیت غزنی یترمیم اساسی تاسیسات مربوط مرکزفرهنگ و ثقافت اسالم 

  در اکثر نقاط سرپل و همچنان اعمار مساجد  والیت بادغیس وقلعه نو سرک های داخل شهر  قیریزی 

 

 

 :ابع طبیعیــــا و منـــــکتور زیربنــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132سال مالی پالنهای سکتور زیربنا و منابع طبیعی برای 

 بادغیس و کندهار والیات رسانی در برق شبکه های بازسازی. 

 لغمان و آباد جالل بغالن، کندوز، چاریکار، السراج، جبل هرات، والیت در برق توزیع های پروژه تداوم. 

 در المار و نیمروز در خان کمال هرات، در سلما پکتیا، در مچلغو کابل، در عروس و شاه آبیاری های بند ساختمان تداوم 

 که نقش اساسی را داد خواهد قرار آبیاری تحت را جدیدی زراعتی های زمین و شد خواهد تکمیل 1393 سال که تا فاریاب

 .کرد خواهد ایفا شغل ایجاد و زراعتی تولیدات بهبود در

 پروژه  توسط کشور سرتاسر در آبیاری های شبکه اعمار  و غوریان و کوهسان آبیاری کانالهای بازسازیIRDP  که توسط

 . بانک جهانی تمویل میشود

 نهر و بنگاله سمرقندیان، آبیاری کانالهای بازسازیو  هرات والیت در نو جوی و جان زنده آبیاری های کانالکار  تداوم 

 .بلخ والیت در لشکری

 خواهد تکمیل  1392سال در آن داوطلبی که پروسه هرات و غزنی بدخشان، والیات در طال و مس بزرگ معادن 4 داوطلبی 

 .شد

 بدخشان و تخار چغچران، بامیان، پروان، والیات در نوری فایبر کیلومتر 1000 تطبیق 

 الکترونیکی تذکره پروژه تداوم 

 غزنی و خوست، فراه دایکندی، بامیان، نیمروز، هوایی میادین بازسازی 

 لین سروبی، -جبل السراج سرکهای تداومو   آباد الی بهارک فیض, المان  الی قیصار المان، ارملک سرک اعمار ساختمان 

 .ولنگایک و بامیان آباد، جالل -کابل دوم

 کیلومتر 00ډه بطول  کیلومترو شړنه الی انگورا 11انجیر الی گرشک بطول  اعمارساختمان سرک چاه . 

 کیلومتر 005الی قندهار بطول  ترینکوت، ولنگای و مطالعات اقتصادی و تخنیکی سرک یکسرو. 
 

 :ارفـــــــــکتور معـــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132پالنهای سکتور معارف برای سال مالی 

  را تشکیل خواهد داددختران آن % 23 که ملیون تن 3.2ملیون تن به  6.8تعداد شاگردان تعلیمات عمومی ازافزایش 

  تن 242,600به  218,000افزایش تعداد شاگردان تعلیمات اسالمی از 

  مکتب 15,204به  14,048افزایش تعداد مکاتب تعلیمات عمومی از 

  مرکز 626به  113افزایش تعداد مراکز تعلیمی تعلیمات اسالمی از 

  صنف درسی جدید برای تعلیمات عمومی 6,200اعمارتعداد 

 ید برای تعلیمات اسالمیصنف درسی جد 500 اعمار تعداد 

  مراکز تربیه معلم ومراکز ساینس با البراتوار های ساینسکتبباب م 500تجهیز نمودن ،.  

  ملیون جلد کتب، 50عنوان کتب درسی و رهنمای معلم از صنف اول الی ششم، چاپ و توزیع 368انکشاف و تجدید نظر 

فراهم نمودن آموزش های دوساله داخل خدمت و قبل از خدمت رهنمای معلم، کتب مراکز تربیه معلم و مواد ممد درسی، 

 .آن اناث خواهند بود %38که  لو محص لممع 75,000برای 

  استادان موجودتن  95,520فراهم نمودن آموزش های کوتاه مدت برای  

  باب لیلیه برای محصلین مراکز تربیه معلم 20باب مراکز تربیه معلم،  6اعمار 

 تشکیل  اناثآنرا طبقه % 36که تن  110,000تن به  80,000گردان تعلیمات تخنیکی و مسلکی از افزایش در تعداد شا

 جلد کتاب درسی برای رشته های مختلف  800,000باب مکتب و چاپ  14، اعمار خواهد داد

  چاپ و توزیع تعداد ، اناث% 06 بشمول تن سواد آموز 770,000کورس سواد آموزی، آموزش تعداد  28,808دایر نمودن

 باب مراکز آموزش محلی 30جلد کتاب سواد آموزی و اعمار  1,100,000
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 :کتور صحتـــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132پالنهای سکتور صحت برای سال مالی 

 تطبیق استراتیژی عواید برای سکتورصحت 

 وقیمت گذاری آن تطبیق پالن استراتیژیک پنج ساله وزارت صحت عامه 

 ارایه دومین گزارش حسابات ملی صحی ووضاعت داده شود 

 راه اندازی مطالعه امکان پذیری تطبیق بیمی صحی درسطح افغانستان 

  مطالعه اقتصادی شیوه های قراردادهای داخلی وخارجی درمورد شفاخانه های|EPHS 

 
 

 :اتــــکشاف دهـــکتور زراعت و انـــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132زراعت و انکشاف دهات برای سال مالی پالنهای سکتور 

  قطعه نمایشی 20شبکه آبیاری و  310انجمن آبیاری و احیای  310ایجاد 

  بندهای ذخیره آب ، کانال های آبیاری وایجاد کمیته های مردمی جهت حفاظت ازبندهای متر مکعب چکدم 33,125اعمار ،

 .آب دروالیات 

 مودن البراتوار های صادرات میوه جات خشک در کابل و مزارشریفتجهیز ن 

  حمایت اقتصاد روستائی –والیت  12توسعه زراعت و انکشاف روستاها در 

  ایجاد وتقویت کوپرتیف های معیاری جهت فراهم آوری خدمات زراعتی وآمادگی جهت تدویر کورس های آموزشی برای

 تحقیقاتی پوزه ایشان دهاقین عضو کوپراتیف و کارمندان فارم

  انجمن های انکشافی جدید 0555انجمن جدید و ایجاد  2555تجهیز 

  سرک سازی روستایکیلومتر سرک قیر در تحت برنامه  812احیای مجدد 

 

 

 :نیت اجتماعیئوسکتور مص

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132پالنهای سکتور مصئونیت اجتماعی برای سال مالی 

  نفر از طریق برنامه های آموزشی تعلیمات حرفه ای  30140ایجاد فرصت های شغلی برای(VET ) برای افراد بیكار و

 . گره های آسیب پذیر

  ردیدگکز برای مراقبت اطفال اعمار خواهد مر 3به تعداد. 

   انه و زارت امور گرد  از والیات سرحدی و نا امن کشور در لیسه های سه گنفر شا 0155فراهم آوری زمینه آموزش برای

 . سرحدات، اقوام و قبایل

  بالک لیلیه  لیسه خوشحال خان 0والیت، اعمار   8اعمار تعمیر اداری  ریاست امور سرحدات، اقوام  قبایل در.  

 باغ های زنانه(ای زنان اعمار دو مراکز آموزشی بر). 

 

 :ادــــــکتور اقتصـــس

 :قرار ذیل خالصه گردیده است 3132پالنهای سکتور اقتصاد برای سال مالی 

 ترتیب قانون سرمایه گذاری و ارسال آن به مراجع تقنینی 

 ترتیب قانون تجارت خارجی 

 ترتیب قانون کنترول تجارت اموال و خدمات استراتیژیک 

  استندرد ملی افغانستانایجاد سیستم های کیفی بمنظور چک اموال تجارتی در اداره 

 تدوین و تطبیق ستندرد های ملی و کودهای ساختمانی 

  اخذ عضویت کامل در اداره ستندرد بین المللیISO 

 اغاز کار تفتیش مواد ساختمانی در بنادر عمده افغانستان 

 



1388138913901391139213931394

تخمینیتخمینیبودجهبودجهحقیقیحقیقیحقیقی

          348,793          330,081            350,363            228,346          198,069         172,429         131,805عواید

           147,547           131,445             122,527                87,910             99,342            80,384            63,619عواید داخلی

             107,277                77,279سهم عواید داخلی در بودجه عادی

                15,250                  7,631سهم عواید داخلی در بودجه انکشافي

             59,573             63,709                87,004                56,997             66,711            57,753            32,768 (به بودجه عادی)کمکهای تمویل کنندگان 

           141,673           134,927             128,502                76,334             32,015            34,291            35,419 (به بودجه انکشافی)کمکهای تمویل کنندگان 

             12,330               7,104سایر منابع 

68,18692,04498,726133,331215,506198,636201,246مجموع کمکها

131,304153,867200,287252,764366,234365,675368,964مصارف اصلي

87,313110,486149,385157,085196,207195,647198,936مصارفات بودجه عادی

64,25686,474111,717102,172141,004141,004141,004(معاشات) ۲۱کود 

16,85917,15825,86530,89927,49628,87130,314(اجناس وخدمات) ۲۲کود 

1,3331,59007,6792,4312,4312,431(کسب دارای ها) ۲۵کود 

4,8655,26411,80416,33425,27823,34225,187*کود های احتیاطی 

43,99143,38250,90295,679170,028170,028170,028(به اساس سکتور ها)مصارفات بودجه انکشافی 

99644152888933,09033,09033,090امنیت

1,3461,2931,8772,5384,4334,4334,433حکومتداری، حاکمیت  قانون و حقوق بشر 

15,37620,63323,75343,26954,03354,03354,033زیر بناء و منابع  طبیعی 

5,4384,7936,6998,63121,20721,20721,207معارف  

3,6894,2832,9906,52210,53410,53410,534صحت

14,4749,08011,62521,96533,22033,22033,220زراعت و انکشاف دهات  

6154894979981,2101,2101,210مصونیت اجتماعی

2,0582,3692,9334,6757,2917,2917,291اداره  اقتصادی  و  انکشاف سکتور  خصوصی

0003,8755,0105,0105,010پول احتیاطی برای پروژه های انکشافی

           (51,389)           (64,202)             (88,930)             (79,806)           (50,043)          (30,101)          (23,695) (بدون کمکها)کسر / میزان بودجه عادی مازاد

              8,184                (493)               (1,925)             (12,177)            16,668           27,652             9,073(به شمول کمکها)کسر / میزان بودجه عادی مازاد

           (20,171)           (35,595)             (15,872)             (24,419)             (2,219)           18,561                501کسر بودجه اصلي/مازاد

               (2,935)               (3,672)(قروض)تمویل 

                  (260)فروش جایداد ثابت

           (20,171)           (35,595)             (12,677)             (20,747)             (2,219)           18,561                501کسر بودجه اصلي/مازاد

615,082729,905861,9471,028,1111,161,6941,288,4081,434,705 تولیدات ناخالص کشوربه حساب ملیون افغانی

%4.6%2.1%9.9%9.0%7.0%8.4%21.0 رشد تولیدات ناخالص کشور به حساب فیصدی

%5.0%5.0%6.7%8.5%11.8%7.7%12.2-(%سال به سال )انفالسیون 
48.545.448.550.052.053.555.6نرخ تبادله اسعار از دالر به افغانی

.این وجوه شامل سبسایدی ها، انتقاالت وپرداخت حقوق تقاعد میباشد* 

مواد قابل یادداشت

(1394-1388)چار چوب میان مدت مالي 

تمام ارقام به ملیون افغانی
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 استراتیژی سرمایه گذاری دولتیراپور قروض و 
 

 تفصیل استراتیژی سرمایه گذاری دولتی 

 
پالیسی وزارت مالیه اینست که بودجه اضافی که بطور عاجل ضرورت نیست تا مصارف بودجه را تقویه کند، باید سرمایه 

انستان بانک صورت ولت از جانب دافغسرمایه گذاری های فعلی پول د. گذاری گردد تا دولت از آن منفعت بدست بیآورد

ری افغانستان بانک برای دولت، نگهدا که از آن بدست میآید برای پرداخت مصارف خدمات بانکی توسط د میگیرد و منفعت

افغانستان بانک مصارف  که در سالهای آینده بدست خواهد آمد به دولت سپرده میشود و د پیش بینی میشود که پول. میشود

 .ت بانکی خود را از دولت به نرخ مارکیت اخذ مینمایدعرضه خدما

  

متقبل افزایش هرچه بیشتر عواید سرمایه گذاری برای حکومت بادرنظرداشت  دولتیهدف اصلی سرمایه گذاری وجوه مالی 

داره قانون ا 51ماده  ت سرمایه گذاری وجوه مالی بر طبقصالحی. سنجیده شده خطرات سرمایه گذاری میباشد مواردشدن 

  .مالیه اعطا گردیده است امور مالی و مصارف عامه به وزارت 

 

 :را در نظر میگیرد ذیلسرمایه گذاری قابل قبول برای  وجوه اضافی خویش اصول  وزارت مالیه برای

 

 تضمین اصول سرمایه گذاری 

 مدت سرمایه گذاری 

 تبدیل سرمایه گذاری به پول 

 تنوع سرمایه گذاری 

 افغانی به اسعار خارجی کاهش خطر تبدیل پول 

 

ریاست عمومی وزارت مالیه مانند  با در نظر داشت نظریات ادارات مختلف وقتاً فوقتا سرمایه گذاری میشود،مقدار وجوه که 

 .بودجه، اداره تنظیم وجوه نقدی، دفتر تنظیم دارایی ها و قروض،  توسط ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه تنظیم میشود

 

لیه از تطبیق این ستراتیژی کار مشترک با د افغانستان بانک بوده تا از شیوه های صرفه جویی در سرمایه هدف وزارت ما

تمام سرمایه گذاریها  بر اساس شرایط بازار صورت  .ضر در آن بانک مورد استفاده بوده، سود ببردگذاری که در حال حا

 . میگیرد
 

 قروض جدید و سابقه  جمهوری اسالمی افغانستان

 

بر حسب پرنسیب های بین المللی قرضه های خارجی بربنیاد توافق نامه بین ممالک قرضه دهنده و جمهوری اسالمی 

که قرضه در کدام بخش ها به مصرف میرسد، و کشور قرضه دهنده  میگردددر توافق نامه ها تذکر . افغانستان تنظیم میگردد

 . ض میدهد در کدام پروژه ها به مصرف میرسددر مورد پروژه باید بداند که مقدار پول که به قر

 

به طور عموم قرضه . تادیه قروض از طرف کشور قرضه دهنده به اقساط مطابق قرارداد تادیه و قابل بازپرداخت میباشد

 .نوع میباشد دوپروژه های انکشافی بوده و به  برای تمویل های جمهوری اسالمی افغانستان

  

 قرضه های بدون تکتانه .5

 

 آن قابل باز پرداخت است، مربوط صندوق انکشافی سعودی میباشد اصل قرضه اقساط  ه های بدون تکتانه کهقرض

 

 در صورت عدم استفاده قروض سیف  و  قرضه های دارای مصارف اداری  .2

قابل با اقساط و مصارف اداری مطابق عقد قرار داد " شش ماه در شش ماه"سال دو بار   قرضه های دارای مصارف اداری

که قرضه دهنده در  از مبلغ. می و بانک جهانی میباشدبازپرداخت است، مربوط بانک انکشاف آسیائی ، بانک انکشاف اسال

دسترس قرضه گیرنده قرار میدهد و نظر به بعضی مشکالت پروژوی کشور قرضه گیرنده نمیتواند از آن استفاده نماید از 

. یس تعهد یاد میشود و تمام قرضه های بانک جهانی تحت این شرایط میایدیک فیصدی مشخص فیس می پردازد، که بنام ف

 .این فیس ها در تمام کشور ها یکسان میباشد و خوشبختانه این فیس ها در سال های اخیر تقریباً صفر میباشد

 

عضوویت صوندوق وجهوی بوین المللوی را کسوب نموود و  1955جمهووری اسوالمی افغانسوتان در سوال(:  حق العضویت)سهیمه 

 .ساالنه بشکل ربعوار حق العضویت میپردازد
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 :باید یاد آوری نمود که

 

 دالور  میلیون 415ملیون دالر امریکائی میگردد که از جمله   432 قرض توافق شده بانک جهانی بالغ به  9 مجموع

افغانستان تا حال بازپرداختی ننمووده و تموام پوول پرداخوت شوده  دولت. آن به افغانستان پرداخته شده است امریکائی 

 .را مقروض میباشد

 

  مبلوغ  امریکائی میگردد که از جملهملیون دالر  758.62انکشاف آسیائی بالغ به  قرض توافق شده بانک 51مجموع

 .مقروض میباشدبه افغانستان پرداخت شده و آنها میلیون 681 

 

 24 دالور امریکوائی میگوردد کوه از جمول  ملیوون 68ه بانک انکشواف اسوالمی بوالغ بوهمجموع چهار قرض توافق شد   

پوول پرداخوت شوده را دولوت افغانسوتان توا حوال بواز پرداختوی ننمووده و تموام . ملیون به افغانستان پرداخته شوده اسوت

 .مقروض میباشد

 

  امریکوائی میگوردد کوه از جملوه مبلوغ  ملیون دالور 88قرضه توافق شده صندوق انکشافی سعودی بالغ به  دومجموع

دولت افغانستان توا حوال بواز پرداختوی ننمووده و تموام پوول پرداخوت شوده را . ملیون آن به افغانستان پرداخته شده 16

 . مقروض میباشد

 

  مجموع قروض توافق شده صندوق وجهی بین المللی پول(IMF)  ملیون دالور امریکوائی میگوردد کوه $ 248بالغ به

پول پرداخوت  دولت افغانستان تا حال بازپرداختی ننموده و تمام. ملیون به افغانستان پرداخته شده 131مبلغ  از جمله

 .هبه افغانستان پرداخته شدشده را مقروض میباشد 

 

 :مجموع معافیت قروض خارجی جمهوری اسالمی افغانستان به تفکیک کشور های معاف کننده و تاریخ اعالن معافیت 

 

 ملیون دالر امریکائی 18.80میلیون پوند معادل به  9.6£بالغ بر  2881ن  در ماه مارچ حکومت چی 

  دالر امریکائی ملیون 0.90میلیون کرونر دنمارکی معادل به  5 حکومت دنمارک بالغ بر 

  دالر امریکائی میلیون 29.34بالغ بر  2881حکومت سلواک در ماه  جنوری 

  دالر  ملیون$ 67.51پوند استرلنگ معادل به  میلیون 34.5بالغ بر  2882حکومت جرمنی در ماه  سپتامبر

  امریکائی

 میلیون دالر امریکائی 29.6بالغ بر  2882 حکومت جرمنی در ماه  اپریل 

  میلیون دالر امریکائی  10,316.22 بالغ بر  2882حکومت روسیه در ماه  اگست 

  میلیون  21میلیون پوند استرلنگ، معادل به  52.8 بربالغ  2888حکومت شاهی عربستان سعودی در ماه جنوری

 دالر امریکایی

  ملیون دالر امریکایی 9.1بالغ بر  2888حکومت عراق در ماه می 

  دالر امریکائی میلیون 50.4قروض حکومت کروشیا بالغ به 

  میلیون دالر امریکائی  2.96بالغ به  6202می  62بانک انکشاف جهانی به تاریخ 

 امریکائی میلیون دالر 588.1بالغ به  5858جوالی  22به تاریخ  متحده امریکا قروض ایاالت 

 دالر امریکائی میلیون 52بالغ به  2858سال  چمار 52به تاریخ  قروض جمهوری دموکراتیک جرمنی سابقه 
             

  03.0 دومربع  الی 0360باید متذکر شد که مجموع معافیت قروض خارجی جمهوری اسالمی افغانستان از سال های 
 9میلیارد دالر امریکائی میگردد $12,381.78بالغ به

 
 :قرار ذیل میباشد کندمجموع قروض خارجی را که در آینده جمهوری اسالمی افغانستان بپردازد و یا معافیت حاصل 

 

 مقروضیت سالهای قبل

 

 دالر امریکائی میلیون21,9 بالغ بهقروض توسعوی کویت 

 میلیون دالر امریکائی  $ 9,99غ بهقروض ایران بال

 دالر امریکائی  میلیون 1.94بالغ به صندوق انکشافی اوپک  قروض

 دالر امریکا میلیون 51,04قروض بلغاریا بالغ به  

 



معافیت  باز پرداخت  باقی مقروضیت از مبلغ استفاده شده معافیت  باز پرداخت  مبلغ استفاده شده از اصل قرضه باقی مقروضیت از مبلغ استفاده شده 

به شمول افزایش مصارف اداری 1390ازشروع ربع سوم  سال  به شمول افزایش مصارف اداری مبلغ توافق شده

مصارف اداری مصارف اداری 1391الی اخیر ربع دوم  سال  اصل قرضه اصل قرضه 1391 الی اخیر ربع دوم  سال  1391الی اخیر ربع دوم  سال 

H =B+C-D-E+F-G G F E D C B A      قروض جاری

20,170.6

0.8 22.2 35,601.4 -802.1 1,801.9 11.3 17.7 1,595.3 31,431.1 39,623.0

0.0 20.6 1,282.1 -663.5 0.0 0.0 0.0 53.9 564.7 3,553.1

0.0 0.0 2,437.9 -157.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,280.6 4,225.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 103.3 -7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7 103.3

0.0 0.0 6,882.4 -674.2 0.0 0.0 110.3 589.7 5,728.9 12,828.0
 

63.7 133.9 68,001.3 -3,371.3 1,801.9 11.3 128.0 2,695.8 60,271.6 82,939.6

     سایر قروض 

0.0 0.0 2,550.7 371.8 534.5 0.0 0.0 0.0 2,388.0 2,987.2

0.0 0.0 1,142.0 424.3 478.5 0.0 0.0 0.0 1,087.9 1,521.6

0.0 0.0 529.8 13.9 52.5 0.0 0.0 0.0 491.2 567.5

0.0 0.0 4,222.6 810.0 1,065.5 0.0 0.0 0.0 3,967.1 5,076.2 مجموع سایر قروض

63.7 133.9 72,223.8 -2,561.3 2,867.4 11.3 128.0 2,695.8 64,238.7 88,015.8      مجموع  قروض

1391 الی اخیر سنبله 1390 راپور ساالنه از اول میزان 

وزارت مالیه

ریاست عمومی خزاین

 راپور ساالنه اداره قروض
ارقام به ملیون افغانی

تغیرات اسعاری  افزایش مصارف اداری 

62.9 91.1 21,694.3 -1,066.7 0.0

اوپک فند

0.0 0.0 456.9 22,607.2 بانک انکشاف جهانی

بانک انکشاف آسیائی 

بانک انکشاف اسالمی

بانک انکشاف سعودی 

ایاالت محتده امریکا

جرمنی 

صندوق وجهی بین المللی 

بلغاریا 

ایران
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 اصولنامۀ اجرای بودجه

 

 .میدارد توضیحبودجه را  شیوه اجرایاین اصول نامه، 

 

 : مواد آتی ضروری پنداشته میشودنمودن اجرای بودجه مطابق به مقررات بودجوی مراعات  جهت بهبود نظم بودجوی و

 

 رئیس جمهورب آتلتمجالو توشیح  شورای ملیمجلسین  تصویب ،وزیران محترم شوارایبودجه از طرف تائید بعد از  .1
  .ت شان را مطابق ارقام نهائی عیار سازندآبودجه نهایی پنداشته شده و واحد های بودجوی مکلف اند تمام پالن ها و اجرا

 سال ماتلی غازآقبل از  در مطابقت با متحداتلمال وزارت ماتلیه تماماً وزارت خانه ها باید پالن تدارکاتی و ماتلی خویش را .2
بودجه عادی به اساس فصول مصارف و والیات به شکل ماهوار در بخش  وزیران یه تایید شده شورامطابق مسوده بودج

و بودجه انکشافی ترتیب نموده، به ریاست عمومی بودجه ارسال نمایند و همچنان تماماً مصارف خویشرا مطابق پالن ماتلی 
 .دنو تدارکاتی خویش عیار نمای

هدایت قانون امور ماتلی و مصارف  مطابق (بودجه) تدارکات، تا زمانیکه وجوه عامه قانون(  11) ماده ( 1)به اساس فقره  .3

از طرف شورای محترم  1392 اما بعد از تائید بودجه سال عامه منظور نگردیده باشد تدارکات صورت گرفته نمیتواند،

صرف ماید اما عقد قرارداد غاز نآوزیران ادارات بودجوی غرض تصرف وقت میتواند کار مقدماتی تدارکاتی خویش را 
 .گرفته میتواند بعد از تصویب بودجه توسط شورای ملی صورت

که  ]این سند[ادارات دوتلتی مکلف اند طبق طرزاتلعمل بودجه " قانون اداره امور ماتلی و مصارف عامه  33نای ماده ببرم .4

طرف وتلسی جرگه تصویب می گردد، ز ترتیب و ا ]ماتلی و مصارف عامه قانون اداره امور[مطابق احکام این قانون 

 ."دانسته میشودمرجح در صورت مغایرت با سایر قوانین احکام طرز اتلعمل . راآت نماینداج

اعمار تعمیرات برای ادارات دوتلتی، وزارت  ،جهت تسریع کار و جلوگیری از ضیاع  وقت در پروژه های ساختمانی مانند .1
شتن انجنیران ساختمانی در تشکیل خود، مکلف نخواهند بود تا بخاطر خانه ها، و سایر واحدهای بودجوی در صورت دا

درین مورد هر نوع تصمیم از صالحیت و . مراجعه نمایند سازیشهر امورویزه نقشه و دیگر امور ساختمانی به وزارت 
 . مسئوتلیت اداره مربوطه می باشد

جه دقرار داد ها و جمله خریداریها در محدوده بو، از صالحیت وزارت ماتلیه میباشدتعدیالت از یک باب به باب دیگر  .6
 ، عقد قراردادمنظور شده منظور شده و فصول بودجوی تنطیم گردد، هیچ واحد بودجوی نمیتواند باالتر از حد بودجه

 .خدمات، کاال و جنس را صادر نماید

به رعایت مصارف در محدودهء مکلف  واحد های بودجویو گردیده با جزئیات هر فصل محاسبه    1392ماتلی بودجه سال .3

 .هر فصل میباشند

 :دبه دیگر فصول قابل تعدیل نمیباش فصول آتی 1392در سال   .8

 .ترمیمات وسایط حفظ و مراقبت و ترمیمات تعمیرات ، ، محصول مخابرات ، صفایي ، آب صرفیه برقمعاشات ، اعاشه ، 

  مجاز نیست اوپراتیفی  فصول تعدیل از سایر فصول و کودها به .9

ربوط وزارت خانه و ارگانها میتوانند با مسووتلین وزارت ماتلیه در مورد اجرای بودجه، تعدیالت و تادیات تنها مسووتلین م .11
هر دو وزارت آنرا بجز از موارد رسمی که  ،هیچ قراردادی حق ندارد مستقیماً با وزارت ماتلیه در تماس شود. تماس بگیرند

 . الزم بدانند

و  تزئید تشکیالتی و مامورین ملکی و یا نظامی امتیازات / تزئید در معاشات و یا حقوق ید که در آن هر قانون یا مقرره جد .11
و  در صورتیکه کدام قانون .نیست اجرامغایرت داشته باشد قابل ( بودجه ملی)که با متن این سند یا تأثیرات ماتلی و مصرفی 

بعد از تحلیل ماتلی از طرف اداره  برمبنای آن ا مصارف جدیدو یتصویب گردد اجراء امتیازات و حقوق  آجدید یا الیحه
 .شدخواهد در نظر گرفته  ماتلی سال بعدی در مربوطه و تائیدی آن پیشنهاد از طرف معینیت ماتلی وزارت ماتلیه،
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یون کمیسشده از جانب  تائیدوزارت ها و ادارات مکلف اند تشکیل شان را به تفکیک مرکز و والیات در مطابقت به سقف  .12
 . و از تزئید هر نوع تشکیل در جریان سال ماتلی جداً خود داری نمایندعیار نموده  تشکیالت

 .نمیتوانند در وقت رسمي همزمان از دو مرجع معاش اخذ کنند( عاتلیرتبه پائین رتبه و) تمام مامورین دوتلت  .13

 .بت صورت گیردبلکه به اساس قیمت ثا ،نه تمانی به رویت احجام کاری تخمینیقراردادهای ساخ .14

درصورت وجوه اختیاری موافقه )برای هر نوع اضافه کاری در قراردادها  قبل از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه  .11
 .است یضرور( وزارت ماتلیه ریاست عمومی بودجه کتبی 

 . مراعات گردد" تلیه جداقانون تدارکات، رهنمود طرزاتلعمل تدارکات و متحداتلماتلهای وزارت ما هدایات در اجرای مصارف .16

هرنوع شکایات و یا معلومات در . استا دار مسئوتلیت ساختن پاتلیسی و طرزاتلعمل تدارکات را ،وزارت ماتلیه طبق قانون .13
محول گردد تا آن اداره در  ماتلیه مستقر در وزارت ،مرحلهء نخست از طرف مراجع ذیربط به واحد پاتلیسی تدارکات

 .الزم ارائه نموده اجراات نمایدو یا رهنمائی های د معلومات چارچوب قانون تدارکات در مور

خود معطل  نزد کاری روز 21و معقول زیادتر از  دالیل موجهوزارت ماتلیه و کمیته خاص تدارکات قراردادها را بدون  .18

 .در غیر آن مطابق به قانون تدارکات اجراات خواهد شد قرار داده نمی توانند

به هر نوع موضوع و یا مکتوب که برای شان راجع کاری  هفت روزکمتر از خالل در  وزارت ماتلیه مکلف است تا .19
 .پاسخ الزم ارائه بدارد ،میگردد

به شمول  با پیشرفت کار پروژه ها پروژه ها، تطبیق به موقع پروژه هاکار وزارت های مربوطه مسئوتلیت کامل کیفیت  .21
موسسات /، و تغییرات مثبت در استفاده از کمکهای کشورهامسؤله تدارکات، و گزارشدهی در مورد مسایلی که برای ادار

 .  کمک دهنده را بدوش دارند

را که تمام معیارها  را  انکشافی  بصورت ماهوار تشکیل جلسه خواهد داد که تا پروژه های حد اقل یک مرتبه کمیته بودجه .21
 .  نمایدو در مورد آن تصمیم اتخاذ بررسی ، رده باشدک تکمیل ،وجوه احتیاطی به پروژه های انکشافیبرای انتقال از تلست 

مندرج جدول قانون اصالحات اداری و خدمات ملکی موافقه هر نوع معاشات و امتیازات از کودهای به استثنای معاشات  .22
  متفرقه به صالحیت وزارت ماتلیه میباشد

از تلست حذف خواهند شد  بعد از پیشکش به کمیته بودجه ل هیچ پیشرفتی نداشته باشند، پروژه هایی که بعد از گذشت دو سا .23
 . نکه بتوانند دالیل مقنع برای عدم پیشرفت یا پیشرفت محدود ارائه نمایندآمگر 

 شورای ملیدر آغاز سال و وسط سال از سوی  از اینکه بودجه انکشافی متشکل از وجوه اختیاری و غیر اختیاری بوده و .24
ری تمویل پروژه های اختیاری از صالحیت دوتلت جمهوری اسالمی افغانستان و پروژه های تصمیم گی اماتصویب میگردد، 

وزارت ماتلی درجریان سال  (غیر اختیاری) تدارک وجوهدرصورت بناً  .غیراختیاری از صالحیت تمویل کننده گان میباشد
قابل یاد  .اجرا نماید ویب گردیده باشدرا که از طرف پارتلمان تصانکشافی پروژه های برای  ضمیمه بودجه ،ماتلیه میتواند

از طرف تمویل کننده گان تعهد میگردد، بعد ماتلی آوریست که پروژه های جدید اختیاری و غیر اختیاری که در جریان سال 
 .شامل سند بودجه گردد وتلسی جرگهاز تصویب 

و یا از وجوه اختیاری که از ساتلهای  شده،بمقایسه مقدار پالن  ع آوری عواید در جریان سال ماتلی،در صورت ازدیاد در جم .21
، شامل وجوه منظور شده عواید را بمنظور تمویل کسر بودجه انکشافیآن وزارت ماتلیه میتواند ازدیاد  گذشته ذخیره شده،

 .تمویل  نماید

 ،میگردد پیشنهاداز طرف واحدهای بودجوی غرض تطبیق به موقع و استفاده مؤثر از بودجه منظور شده، پروژه هائیکه  .26
جایداد، مطاتلعات عملی و تخمین مصرف  ترتیب اسناد، تهیه زمین و :قبیل از آمادگی  تبط بهدر قدم نخست موضوعات مر

  .بعد جهت تمویل آن اقدام گرددو تکمیل گردد  ،پروژهتکمیل با تاریخ ختم قرارداد و 

ویش نهایت دقت نموده، بعد از مطاتلعۀ دقیق و تکمیل هر اداره در پالن پروژه سازی خ: در رابطه با بودجه انکشافی ادارات .23
مقررۀ تنظیم  ،قابل تذکر است که در اجرای بودجه انکشافی. پروژه سازی وجوه خویش را از وزارت ماتلیه درخواست نماید

 .را جداً رعایت نمایندو طرزاتلعمل بودجه امور ماتلی و مصارف عامه و قانون تدارکات 

 حتماً  صورت میگیرد وزارت ماتلیه( تمویل کننده گان)واحدهای بودجوی و دونر ها  ر ماتلی میاندر اموکه هرگونه مکاتبه  .28
 .در جریان قرار داده شود

آن عده از استادان تحصیالت عاتلی، اکادمی علوم، و غیره موسسات تحصیلی که در دیگر واحد های بودجوی، تصدیها و .  .29
 .ی مستفید شده نمیتوانندمقرر باشند از امتیاز کادر علمدوتلتی موسسات 

بی آنها مبنی بر ادارات نمیتوانند صرف بر مبنای تعهد شفاهی تمویل کننده گان به عقد قرار داد بپردازند، در زمینه تعهد کت .31
 .این عمل شان بعد از موافقه وزارت ماتلیه صورت گیرد تمویل ضروری است و
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 قراردادها و پرداخت ها در خارج از کشور. غانی صورت گیردتمام قرار دادها و پرداخت ها در داخل کشور به پول اف .31
 .درج گردد نوع اسعاردر قرارداد ها فقد یک  میتواند از این امر مستثنی باشد 

 وزارت ماتلیه به وزارت ماتلیه ومطابق رهنمود اجراآت خویش را گزارش مکلف اند که  واحد های بودجوی ادارات وتمام  .32
ظف است که بعد از وزارت ماتلیه مؤ .بدارند بشکل ربعوار ارسالفته بعد از ختم هر ربع دو ه طولدر  اقتصاد وزارت

ارسال به کمیسیون ماتلی و بودجه وتلسی جرگه را آن  یتوحید گزارشبعدی، دو هفته  ادارات در ظرفحصول گزارشات 
 .نماید

 می ادامه شمسی هجری 1392 لسا قوس اخیر اتلی و آغاز شمسی هجری 1391 سال جدی برج اول از 1392 ماتلی سال .33

 .یابد

مصارف از اول میباشد، که بودجه انتقاتلی به اساس " بودجه انتقاتلی و جدید"شامل دو بخش  1392 سال ماتلی بودجه انکشافی .34

اتلی  1391از اینکه مصارف بودجه سال گردیده است،  سنجش و محاسبه 1391ماه میزان سال ماتلی  11حمل اتلی تاریخ 

 .میگرددنهایی  1391سال ماتلی  دامه میداشته باشد، بودجه حقیقی اتقاتلی بعد از ترتیب قطعیهاخیر ماه قوس ا

منظور شده شان ( بودجه انکشافی)ن وجوه آمکلف به مصرف تمام ادارات که از بودجه ملی وجوه ماتلی دریافت میکنند  .31
وجودیت کدام مشکل جهت رفع آن کتباً با در مقابل مصارف آن به  وتلسی جرگه، پاسخگو میباشد، اما در صورت مبوده و 
 .در تماس شودماتلیه وزارت 

ریاست جمهوری که تفاوت میان معاشات مقام  1391سال  41فرمان بر با در نظرداشت کسر جدی بودجه انکشافی و مبنی  .36

شافی که باالتر از ن عده از کارمندان پروژه های انکآمعاشات . مامورین ملکی و معاشات پروژه ها را خیلی زیاد میداند
 .کاهش می یابد 1%به اندازه  1391غاز از ماه جدی سال ماتلی آ 1392افغانی باشد در سال  50,000

وجوه احتیاطی برای حاالت ) 911119و ( وجوه مربوط به پاتلیسی) 911111صالحیت تعدیل، تنقیص، و تزیید کود  .33

عم از بوجه عادی ابوده و صالحیت سایر کودهای باقیمانده  جمهوری اسالمی افغانستانمربوط به مقام ریاست ( اضطرارای
 .و انکشافی مربوط به وزارت ماتلیه میباشد

بناً واحدهای بودجوی تمام پرداخت های بوجوی خود را از . نمی باشد 1392طلبات سال های گذشته شامل بوجه سال ماتلی  .38

در غیر آن موافقه کتبی ریاست عمومی بودجه حتمی  .یندو قبل از ختم سال تصفیه حساب نما ءبودجه همان سال ماتلی اجرا
 .پنداشته میشود

موافقه کتبی . تمام ادارات مکلف اند تا از پرداخت معاشات و امتیازات از بودجه انکشافی تا حد امکان خود داری نمایند .39
 .وزارت ماتلیه اتلبته در اجرای معاشات و مصارف عملیاتی از بودجه انکشافی حتمی میباشد

 PIUشورای وزیران، در کاهش تشکیالت دوگانه که شامل 1391سال  23مام ادارات مکلف اند تا طبق مصوبه شماره ت .41
PMU   وGMU صورت میگیرد شامل پالن  بخشکه از طرف این و مسئوتلیت های اتلبته اجراات . میباشد اجراات نمایند

وزارت  CBRات و پروپوزل های مشخص را به برنامه ادارات مکلف اند تا پیشنهاد. های کاری ریاست های ذیربط گردد

 .ماتلیه و کمیسیون اصالحات اداری به بمنظور جذب ظرفیت این تشکیالت، ارایه نمایند

 

 



1392بودجه ملی سال مالی  - 1جدول 

دالرافغانیدالرافغانیدالرافغانی

%39.6 2,790,674                  145,115,053              636,353                     33,090,371                2,154,321                  112,024,682             سکتورامنیت- 1

%2.7 191,435                         9,954,644                      3,114                             161,918                         188,322                         9,792,726                     ریاست عمومی امنیت ملی

%21.5 1,511,953                      78,621,567                    413,731                         21,514,029                    1,098,222                      57,107,539                   وزارت دفاع ملی

%3.6 255,351                         13,278,273                      -                                     -                                   255,351                         13,278,273                   تمویل از طرف حکومت افغانستان

%12.0 842,870                         43,829,265                      -                                     -                                   842,870                         43,829,265                    کمک های خارجی

%0.9 62,552                           3,252,704                      11,590                           602,704                         50,962                           2,650,000                     وزارت امور خارجه

%14.3 1,003,684                      52,191,558                    203,659                         10,590,285                    800,024                         41,601,273                    وزارت امور داخله

%2.3 160,389                         8,340,210                        -                                     -                                   160,389                         8,340,210                     تمویل از طرف حکومت افغانستان

%9.1 639,636                         33,261,062                      -                                     -                                   639,636                         33,261,062                    کمک های خارجی

%0.3 21,050                           1,094,580                      4,258                             221,435                         16,791                           873,145                        ریاست محافظت رئیس جمهور و شورای امنیت ملی

%4.2 298,441                         15,518,952                    85,241                           4,432,554                      213,200                         11,086,398                   سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری-  2

%0.3 20,233                           1,052,128                      6,303                             327,733                         13,931                           724,395                        ریاست عمومی اداره امور و دارالنشای شورای وزیران

%0.1 4,450                             231,389                         1,892                             98,371                           2,558                             133,018                        اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

%0.6 44,688                           2,323,769                      11,663                           606,501                         33,024                           1,717,268                     دفتر ریاست دولت

%1.0 70,840                           3,683,674                      23,372                           1,215,323                      47,468                           2,468,351                     اداره مستقل ارگانهای محلی

%0.5 31,937                           1,660,730                      6,557                             340,943                         25,381                           1,319,787                     ستره محکمه

%0.2 12,674                           659,029                         2,632                             136,870                         10,042                           522,159                        مشرانو جرگه شورای ملی

%0.3 23,916                           1,243,652                      548                                28,485                           23,369                           1,215,167                      ولسی جرگه شورای ملی

%0.3 24,134                           1,254,967                      4,575                             237,909                         19,559                           1,017,058                     لوی څارنوالی

%0.3 20,773                           1,080,197                      6,490                             337,474                         14,283                           742,723                        وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

%0.0 1,709                             88,868                             -                                     -                                   1,709                             88,868                          وزارت دولت در امور پارلمانی

%0.3 19,697                           1,024,224                      8,036                             417,847                         11,661                           606,377                        وزارت عدلیه

%0.2 17,586                           914,488                         11,396                           592,579                         6,191                             321,909                        کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

%0.0 2,839                             147,610                         396                                20,568                           2,443                             127,042                        کمیسون مستقل انتخابات

%0.0 1,582                             82,276                             -                                     -                                   1,582                             82,276                          کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

%0.0 1,384                             71,952                           1,384                             71,952                             -                                     -                                  کمیسیون مستقل حقوق بشر

000ارقام به 

فیصدی از 

مجموع بودجه
مجموعانکشافیبودجه عادیوزارت- سکتور 
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دالرافغانیدالرافغانیدالرافغانی

فیصدی از 

مجموع بودجه
مجموعانکشافیبودجه عادیوزارت- سکتور 

%15.6 1,101,261                      57,265,568                    1,039,094                      54,032,895                    62,167                           3,232,672                     سکتور زیربنا و منابع طبیعی - 3

%0.1 6,534                             339,754                         3,702                             192,504                         2,832                             147,250                        ریاست جیودوزی و کارتوگرافی

%0.1 4,695                             244,152                         1,426                             74,152                           3,269                             170,000                        اداره ملی محیط زیست

%0.4 30,102                           1,565,308                      25,304                           1,315,808                      4,798                             249,500                        وزارت امور شهرسازی

%4.1 287,657                         14,958,144                    277,176                         14,413,144                    10,481                           545,000                        وزارت انرژی و آب

%0.7 49,559                           2,577,087                      39,242                           2,040,587                      10,317                           536,500                        وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی

%7.2 507,385                         26,384,040                    497,123                         25,850,390                    10,263                           533,650                        وزارت فواید عامه

%0.8 57,990                           3,015,498                      48,308                           2,512,016                      9,682                             503,482                        وزارت مخابرات

%0.8 56,246                           2,924,806                      46,419                           2,413,806                      9,827                             511,000                        وزارت معادن

%0.0 698                                36,290                             -                                     -                                   698                                36,290                          کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

%0.1 5,264                             273,728                         5,264                             273,728                           -                                     -                                  بورد مستقل کابل جدید

%0.8 56,742                           2,950,584                      56,742                           2,950,584                        -                                     -                                  دافغانستان برشنا شرکت

%0.4 26,396                           1,372,592                      26,396                           1,372,592                        -                                     -                                  شاروالی کابل

%0.2 11,992                           623,584                         11,992                           623,584                           -                                     -                                  شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

%15.1 1,062,622                      55,256,345                    407,819                         21,206,564                    654,803                         34,049,781                   سکتور معارف- 4

%0.1 3,932                             204,440                         931                                48,432                           3,000                             156,008                        اکادمی علوم

%0.4 27,326                           1,420,971                      11,230                           583,969                         16,096                           837,002                        وازرت اطالعات و فرهنگ

%2.0 144,290                         7,503,063                      82,928                           4,312,277                      61,361                           3,190,787                     وزارت تحصیالت عالی

%12.3 866,756                         45,071,303                    297,679                         15,479,330                    569,076                         29,591,973                   وزارت معارف

%0.2 12,635                           657,023                           -                                     -                                   12,635                           657,023                        حفظ و مراقبت مکاتب

%0.3 20,319                           1,056,568                      15,049                           782,556                         5,269                             274,012                        ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

%3.8 267,886                         13,930,097                    202,582                         10,534,246                    65,305                           3,395,852                     سکتور صحت - 5

%3.8 267,886                         13,930,097                    202,582                         10,534,246                    65,305                           3,395,852                     وزارت صحت عامه

%0.1 8,676                             451,151                           -                                     -                                   8,676                             451,151                        حفظ و مراقبت شفاخانه ها در مرکز

%9.6 678,005                         35,256,242                    638,842                         33,219,781                    39,163                           2,036,461                     سکتور زراعت و انکشاف دهات - 6

%6.9 482,776                         25,104,342                    471,158                         24,500,228                    11,618                           604,114                        وزارت احیاء و انکشاف دهات

%2.5 173,717                         9,033,277                      148,880                         7,741,738                      24,837                           1,291,539                     وزارت زراعت آبیاری و مالداری

%0.3 21,512                           1,118,623                      18,804                           977,815                         2,708                             140,808                        وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
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دالرافغانیدالرافغانیدالرافغانی

فیصدی از 

مجموع بودجه
مجموعانکشافیبودجه عادیوزارت- سکتور 

%1.0 67,802                           3,525,712                      23,272                           1,210,158                      44,530                           2,315,554                     سکتور مصؤنیت اجتماعی - 7

%0.0 3,278                             170,468                         1,398                             72,715                           1,880                             97,753                          اداره ملی آماده گی و مبارزه با حوادث

%0.0 1,912                             99,401                           1,034                             53,782                           877                                45,619                          ریاست عمومی انسجام کوچی ها

%0.1 4,511                             234,590                         1,073                             55,795                           3,438                             178,794                        وزارت امور زنان

%0.2 12,444                           647,104                         4,706                             244,719                         7,738                             402,385                        وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

%0.1 5,539                             288,019                         1,592                             82,800                           3,947                             205,219                        وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

%0.6 40,118                           2,086,130                      13,468                           700,346                         26,650                           1,385,784                     وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

%2.8 193,820                         10,078,664                    140,212                         7,291,003                      53,609                           2,787,661                     سکتور اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی - 8

%0.1 6,523                             339,199                         5,172                             268,924                         1,351                             70,275                          اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

%0.1 6,324                             328,828                         3,593                             186,828                         2,731                             142,000                        اداره احصائیه مرکزی

%0.2 10,771                           560,111                         8,464                             440,111                         2,308                             120,000                        اداره کنترول و تفتیش

%0.2 14,815                           770,399                         9,962                             518,013                         4,854                             252,386                        وزارت اقتصاد

%0.2 16,928                           880,233                         9,870                             513,233                         7,058                             367,000                        وزارت تجارت و صنایع

%1.9 136,643                         7,105,449                      101,336                         5,269,449                      35,308                           1,836,000                      وزارت مالیه

%0.0 816                                42,446                           816                                42,446                             -                                     -                                  اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان

%0.0 1,000                             52,000                           1,000                             52,000                             -                                     -                                  اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی

%91.7 6,460,512                      335,946,634                  3,173,415                      165,017,573                  3,287,097                      170,929,061                 مجموع سکتورها

%8.3 582,474                         30,288,662                    96,351                           5,010,256                      486,123                         25,278,406                   کود های متفرقه و احتیاط

%100.0 7,042,986                      366,235,296                  3,269,766                      170,027,829                  3,773,221                      196,207,467                 مجموع کل

:یادداشت

. عیار میگردد1391 محاسبه و تخمین گردیده است، اما ارقام نهائی به دلیل اینکه مصارف بودجه انکشافی تا اخیر سال مالی تغییر مییابد، بعد از نهائی شدن حسابات قطعیه سال مالی 1391 میزان سال مالی 15ارقام بودجه انتقالی انکشافی بادرنظرداشت مصارف تا 
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 با منابع تمویل آن1392خالصه بودجه ملی سال مالی - 2جدول 

افغانی (000)    به دالر امریکائی (000)به اقالمشماره

        I- 353,558,056.81         6,799,193.40            مجموع منابع تمویل 

 366,235,295.77         7,042,986.46            مجموع بودجه 

(12,677,238.96)         (243,793.06)             کسر بودجه ملی بعد از تأمین قرضه

       II-194,280,704.68         3,736,167.40            مجموع منابع تمویل بودجه عادی 

 196,207,466.68         3,773,220.51            مجموع بودجه عادی

(1,926,762.00)          (37,053.12)               کسر بودجه عادی/ مازاد

      III- 159,277,352.13         3,063,026.00            مجموع منابع تمویل بودجه انکشافی 

 170,027,829.09         3,269,765.94            مجموع بودجه انکشافی

             (206,739.94)         (10,750,476.96)

             (191,729.29)          (9,586,464.50)

               (15,010.65)          (1,164,012.46)

1392        سال مالی 

 کسر بودجه انکشافی

. هجری شمسی ادامه می یابد1392 هجری شمسی آغاز و الی اخیر قوس سال 1391 از اول برج جدی سال 1392سال مالی سال  :یادداشت

1391کسر بودجه انکشافی سال مالی 

1392کسربودجه انکشافی جدید سال 
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فیصدیافغانی (000) دالر امریکائی (000)تفصیالت

 با منابع تمویل آن1392خالصه بودجه ملی سال مالی : 1 

منابع تمویل بودجه ملی:    الف

%37 135,117,372.600       2,598,411.012           منابع داخلی : 1       

%60 218,440,684.208       4,200,782.389           منابع خارجی : 2       

 353,558,056.808       6,799,193.400            مجموع منابع تمویل

بودجه ملی:    ب

%54 196,207,466.678       3,773,220.513           بودجه عادی : 1       

%46 170,027,829.088       3,269,765.944           بودجه انکشافی : 2       

 366,235,295.766       7,042,986.457            مجموع  بودجه ملی

%3-(12,677,238.958)       (243,793.057)              کسر بودجه ملی

 II : 1392بودجه عادی سال مالی

 196,207,466.678       3,773,220.513            مجموع  بودجه عادی

 منابع تمویل بودجه عادی

%55 107,276,607.518       2,063,011.683           عواید داخلی : 1      

%44 87,004,097.160         1,673,155.715           در بودجه عادی (دونر)کمک تمویل کننده گان  : 2      

 194,280,704.678       3,736,167.398           (2 + 1) مجموع منابع تمویل بودجه عادی 

(1,926,762.000)         (37,053.115)              کسر بودجه عادی/  مازاد

III : 1392بودجه انکشافی سال مالی 

افغانی (000)  دالر امریکائی (000) تفصیالت

%30 51,105,559.960         982,799.230              بودجه پروژه های اختیاری:   الف

%17 28,388,518.600         545,933.050              اختیاری جدید:         الف 

%13 22,717,041.360         436,866.180              اختیاری انتقالی:          ب 

%70 118,922,269.128       2,286,966.714           بودجه پروژه های غیر اختیاری:   ب

%44 75,353,478.928         1,449,105.364           غیر اختیاری جدید:         ج 

%26 43,568,790.200         837,861.350              غیر اختیاری انتقالی:           د 

 170,027,829.088       3,269,765.944           (غیر اختیاری+ اختیاری  ) مجموع بودجه انکشافی 

منابع تمویل بودجه انکشافی                                  

%16 27,840,765.082         535,399.328              منابع داخلی : 1         

%7 12,514,320.000         240,660.000              (اختیاری  )مجموع کمک تمویل کننده گان  : 2         

%68 115,987,277.380       2,230,524.565           (غیر اختیاری  )مجموع کمک تمویل کننده گان  : 3         

%92 156,342,362.462       3,006,583.893           (3+2+1) مجموع منابع تمویل 

(13,685,466.626)       (263,182.051)              کسر بودجه انکشافی قبل از تأمین و قرضه

 2,934,989.668            56,442.109                *  قرضه

(10,750,476.958)       (206,739.942)            * بعد از تأمین وجوه قرضه1392  مجموع کسر بودجه انکشافی 

(9,586,464.500)         (191,729.290)            1391 کسر بودجه انکشافی سال مالی 

(1,164,012.458)         (15,010.652)              1392 کسر بودجه انکشافی جدید سال 

 با منابع تمویل آن 1392خالصه بودجه ملی سال مالی -  3جدول 

: یادداشت

. افغانی مدنظر گرفته شده است52 مبلغ 1392نرخ تبادله یک دالر امریکایی در سال مالی - 1

در سند بودجه .  میلیون دالر قرضه در سالهای قبل در تمویل پروژه های انکشافی صورت گرفته است و شامل بودجه های سالهای قبل، به تصویب رسیده است56.442مبلغ - * 2

. کدام قرضه جدید مدنظر گرفته نشده است1392سال مالی 

 میباشد که شامل پروژه های انتقالی و جدید بوده اما ارقام و کسر حقیقی پروژه های 1392 میلیون دالر کسر بودجه انکشافی نمایانگر مجموع کسر بودجه انکشافی 206مبلغ - 3

. تثبیت میگردد1391انتقالی بعد از نهایی شدن حسابات قطعیه سال 
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1392 مالی سال ملی بودجه تمویل منابع تفصیل-  4 جدول

تفصیل منابع تمویل بودجه عادی - 1

افغانی (000)    به دالر امریکائی (000)به اقالم

 194,280,704.7                3,736,167.4                      مجموع منابع تمویل بودجه عادی

 107,276,607.5                2,063,011.7                      عواید داخلی- 1

 87,004,097.2                  1,673,155.7                      منابع تمویل خارجی- 2

 7,800,000.0                    150,000.0                         صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

                  1,108,174.00 21,311.0                           (حفظ و مراقبت)صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

 25,493,936.0                  490,268.0                         صندوق امانتی نظم و قانون افغانستان 

 44,029,264.9                  846,716.6                         برای وزارت دفاع (CSTC-A)وزارت دفاع امریکا 

 7,767,124.7                    149,367.8                         برای وزارت داخله  (CSTC-A)وزارت دفاع امریکا 

                           15,492.3                       805,597.5 

تفصیل منابع تمویل بودجه انکشافی- 2

افغانی (000) به دالر (000) به جدیدانتقالی

 1,041,461.1           1,965,122.8                       3,006,583.9                156,342,362.5        (I+II)مجموع منابع تمویل بودجه انکشافی 

       I -27,840,765.1                  535,399.3                          348,276.8              187,122.6           منابع داخلی 

                        -                193,276.8                          193,276.8                  10,050,392.5 

                        -                  60,000.0                            60,000.0                    3,120,000.0 

                        -                  40,000.0                            40,000.0                    2,080,000.0 

                        -                    5,000.0                              5,000.0                       260,000.0 

                        -                  50,000.0                            50,000.0                    2,600,000.0 

           187,122.6                           -                            187,122.6                    9,730,372.6 

       II - 128,501,597.4                2,471,184.6                       1,616,846.0           854,338.6           (کمک های باال عوض خارجی)منابع خارجی 

 12,514,320.0                  240,660.0                          180,660.0              60,000.0             اختیاری - 1            

             30,000.0              150,000.0                          180,000.0                    9,360,000.0 

             30,000.0                20,000.0                            50,000.0                    2,600,000.0 

                        -                  10,660.0                            10,660.0                       554,320.0 

 115,987,277.4                2,230,524.6                       1,436,186.0           794,338.6           غیر اختیاری

 14,311,085.9                  275,213.2                          141,793.6              133,419.6           بانک جهانی

 1,154,671.4                    22,205.2                            2,956.0                  19,249.2             جاپان

 1,596,286.1                    30,697.8                            8,200.0                  22,497.8             برنامه انکشاف ملل متحد

 290,065.0                       5,578.2                              2,298.5                  3,279.7               (یونسكو)سازمان تعلیمى، علمى و كلتوري ملل متحد

 44,350.8                         852.9                                   -                           852.9                  كمشنرى عالى ملل متحد در امور مهاجرین

 5,410.6                           104.1                                   -                           104.1                  ماموریت کمک ملل متحد به افغانستان

 1,228,032.0                    23,616.0                            14,616.0                9,000.0               یونسف/پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه

 34,395,073.4                  661,443.7                          380,730.0              280,713.7           صندوق امانتي بازسازي افغانستان

 1,143,570.5                    21,991.7                            7,510.0                  14,481.7             صندوق امانتی صلح و ادغام مجدد

 88,400.0                         1,700.0                              1,700.0                    -                        المان

 2,312,746.8                    44,475.9                            15,600.0                28,875.9             ایتالیا

 6,420,388.0                    123,469.0                          77,850.0                45,619.0             ایاالت متحده امریکا

 31,488,539.2                  605,548.8                          605,548.8                -                        سیستکا- قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان 

 41,600.0                         800.0                                   -                           800.0                  بانك انكشاف اسالمى

 15,901,827.3                  305,804.4                          136,750.0              169,054.4           بانک انکشاف آسیایی

 82,181.3                         1,580.4                                -                           1,580.4               برونای دردار السالم

 65,395.2                         1,257.6                              614.0                     643.6                  بریتانیا

 9,972.6                           191.8                                 99.7                       92.1                    جمهوریت چك

 2,323,759.9                    44,687.7                            20,510.0                24,177.7             دنمارك

 9,898.2                           190.4                                   -                           190.4                  زیالند نو

 424,163.5                       8,157.0                              5,000.0                  3,157.0               سازمان بین المللی انکشافی زراعتی

 8,527.5                           164.0                                   -                           164.0                  سویتزرلند

   -                                      -                                         -                             -                        عربستان سعودي

 934,567.9                       17,972.5                            8,080.4                  9,892.1               فرانسه

 751.9                              14.5                                     -                           14.5                    كانادا

 5,362.2                           103.1                                   -                           103.1                  لتوانیا

 268,646.0                       5,166.3                              2,000.0                  3,166.3               اتحاد سراسری برای واکسین و معافیت

 23,399.5                         450.0                                   -                           450.0                  حکومت قزاقستان

 23,445.2                         450.9                                   -                           450.9                  صندوق امانتی نظم وقانون

 47,874.8                         920.7                                   -                           920.7                  مرکزکنترول ووقایه امراض

سهم عواید داخلی- 1

1392        سال مالی 

کمک های کشورهای فرانسه ، دنمارک و بریتانیا برای تقویت ادارات والیتی و ولسوالیها

عنوان
 مجموعدالر امریکائی (000)ارقام به 

(DPG) بانک جهانی 

(حفظ و مراقبت)صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

عواید حق العبور تیل- 2

عواید خط آهن- 3

(منابع تمویل از قرار داد معدن مس عینک)دارایی مس عینک - 5

(عواید داخلی) 1391منابع انتقالی سال مالی- 6

 وجوه تشویقی صندوق امانتی بازسازی افغانستان

عواید از مدرک چوب جنگالت کنر- 4
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افغانی (000) به دالر (000) به جدیدانتقالی
عنوان

 مجموعدالر امریکائی (000)ارقام به 

 182,000.0                       3,500.0                              3,500.0                    -                        کمک های بال عوض غیر پروژوی جاپان

 495,703.5                       9,532.8                                -                           9,532.8               (صندوق جهاني)گلوبل فند

 156,054.1                       3,001.0                              622.0                     2,379.0               ناروى

 27,700.4                         532.7                                   -                           532.7                  هالند

 402,818.5                       7,746.5                              207.0                     7,539.5               هندوستان

 73,008.0                         1,404.0                                -                           1,404.0               چین

        III -            2,934,989.7                    56,442.1                            12,920.0                43,522.1             قروض 

 688,018.2                       13,231.1                            7,920.0                  5,311.1               بانک انکشاف آسیائی-1

 1,249,507.5                    24,029.0                              -                           24,029.0             بانک انکشاف اسالمی-2

 997,464.0                       19,182.0                            5,000.0                  14,182.0             صندوق انکشاف سعودی-3
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مجموعکسب دارائی ها - 220250- اجناس و خدمات مزد ها و معاشات - 210

447,428%95,531,73115,125,2741,367,677112,024,68257.1سکتورامنیت - 1

8,017,7261,750,00025,0009,792,72635,741ریاست عمومی امنیت ملی

48,983,2417,842,345281,95257,107,539202,886وزارت دفاع ملی

12,493,773630,500154,00013,278,273تمویل از طرف حکومت افغانستان

36,489,4687,211,845127,95243,829,265 کمک های خارجی

1,367,0001,253,00030,0002,650,0001,389وزارت امور خارجه

36,482,9794,107,5691,010,72541,601,273205,854 وزارت امور داخله

7,032,3451,197,865110,0008,340,210تمویل از طرف حکومت افغانستان

29,450,6332,909,704900,72533,261,062 کمک های خارجی

680,785172,36020,000873,1451,558ریاست محافظت رئیس جمهور و شورای امنیت ملی

40,505%7,559,6942,873,004653,70011,086,3985.7سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری - 2

389,134320,26115,000724,3951,422ریاست عمومی اداره امور و دارالنشای شورای وزیران

89,02037,9986,000133,018473اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

1,141,330523,23852,7001,717,2683,868دفتر ریاست دولت

1,209,616808,735450,0002,468,3517,241اداره مستقل ارگانهای محلی

1,073,852220,93525,0001,319,7876,841ستره محکمه

415,15967,00040,000522,1591,090مشرانو جرگه شورای ملی

1,048,167143,50023,5001,215,1673,011ولسی جرگه شورای ملی

863,828143,23010,0001,017,0585,090لوی څارنوالی

506,733230,9905,000742,7237,044وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

54,14933,2191,50088,868239وزارت دولت در امور پارلمانی

438,943157,43410,000606,3772,943وزارت عدلیه

210,973105,9365,000321,909723کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

80,58644,4562,000127,042405کمیسیون مستقل انتخابات

38,20436,0728,00082,276115کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

وزارت- سکتور 

1392بودجه عادی سال  - 5جدول 

فیصدی سهم در مجموع 

بودجه عادی
1392تشکیل 

 افغانی000 به 1392بودجه عادی سال 
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مجموعکسب دارائی ها - 220250- اجناس و خدمات مزد ها و معاشات - 210
وزارت- سکتور 

فیصدی سهم در مجموع 

بودجه عادی
1392تشکیل 

 افغانی000 به 1392بودجه عادی سال 

16,322%2,331,382824,04077,2503,232,6721.6سکتور زیربنا و منابع طبیعی - 3

105,50039,5002,250147,250700ریاست جیودوزی و کارتوگرافی

105,00060,0005,000170,000850اداره ملی محیط زیست

164,50075,00010,000249,500874وزارت امور شهرسازی

400,000135,00010,000545,0002,996وزارت انرژی و آب

345,000180,50011,000536,5002,100وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی

446,90078,7508,000533,6503,076وزارت فواید عامه

387,482106,00010,000503,4822,792وزارت مخابرات

353,000140,00018,000511,0002,834وزارت معادن

24,0009,2903,00036,290100کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

274,658%28,949,6794,987,255112,84834,049,78117.4سکتور معارف - 4

122,16128,8475,000156,008483اکادمی علوم

548,438274,44914,115837,0023,892وازرت اطالعات و فرهنگ

1,571,7211,594,06625,0003,190,78710,827وزارت تحصیالت عالی

26,676,0802,854,89361,00029,591,973258,996وزارت معارف

657,023657,023حفظ و مراقبت مکاتب

31,279235,0007,733274,012460ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

18,395%1,904,7011,421,15170,0003,395,8521.7سکتور صحت - 5

1,904,7011,421,15170,0003,395,85218,395وزارت صحت عامه

451,151451,151حفظ و مراقبت کلینیک ها در مرکز

11,865%1,563,800452,06120,6002,036,4611.0سکتور زراعت و انکشاف دهات - 6

393,795200,31910,000604,1142,125وزارت احیاء و انکشاف دهات

1,087,960195,9797,6001,291,5399,281وزارت زراعت آبیاری و مالداری

82,04555,7633,000140,808459وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
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مجموعکسب دارائی ها - 220250- اجناس و خدمات مزد ها و معاشات - 210
وزارت- سکتور 

فیصدی سهم در مجموع 

بودجه عادی
1392تشکیل 

 افغانی000 به 1392بودجه عادی سال 

10,896%1,430,110862,19423,2502,315,5541.2سکتور مصؤنیت اجتماعی - 7

44,51850,9852,25097,753363اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

21,69019,9294,00045,619228ریاست عمومی انسجام کوچی ها

119,17654,6185,000178,794875وزارت امور زنان

176,309222,0764,000402,3851,207وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

147,83154,3883,000205,2191,000وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

920,586460,1985,0001,385,7847,223وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

12,184%1,732,455950,706104,5002,787,6611.4سکتور اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی - 8

36,77528,5005,00070,275300اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

108,00032,0002,000142,000800اداره احصائیه مرکزی

70,00042,5007,500120,000435اداره کنترول و تفتیش

164,68067,70620,000252,386950وزارت اقتصاد

217,000130,00020,000367,0001,134وزارت تجارت و صنایع

1,136,000650,00050,0001,836,0008,565 وزارت مالیه

832,253%141,003,55127,495,6852,429,825170,929,06187.1مجموع سکتورها

کود های متفرقه و احتیاط

250,000(900020)وجوه برای بازپرداخت عواید 

800,000(900001)وجوه مربوط به پالیسی 

1,600,000(900003)پرداخت قسط قروض خارجی 

250,000(900008)عضویت وزارتها در سازمانهای بین المللی 

800,000(900005)(معلمین+کارمندان ملکی)وجوه برای تطبیق برنامه رتب و معاشات 

150,000(900009)وجوه برای پی آر  آر 

4,250,000(900006)برای شهدا و معلولین - حقوق تقاعد

1,500,000-                      1,500,000-وجوه برای حفظ و مراقبت سرکها

300,000-                         300,000-وجوه برای حفظ و مراقبت سالنګها

4,610,000(900007)حقوق تقاعد مامورین ملکی و نظامی  
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مجموعکسب دارائی ها - 220250- اجناس و خدمات مزد ها و معاشات - 210
وزارت- سکتور 

فیصدی سهم در مجموع 

بودجه عادی
1392تشکیل 

 افغانی000 به 1392بودجه عادی سال 

1,000,000(900002)وجوه احتیاطی برای حاالت اضطراری 

500,000(900030)وجوه برای کمیشن بانک ها 

80,000(900014) (کارمندان خدمات ملکی )وجوه احتیاط برای معاشات 

500,000(900010)وجوه احتیاط برای مواد سوخت  

52,000وجوه احتیاطی برای تیم ملی کریکت

650,000(900024)وجوه احتیاط برای خریداری زمین 

3,948,000(900029)جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی 

1,500,000(900031 )سال ها ی قبل -  حقوق پرداخت نا شده متقاعدین

99,246(900032)وجوه احتیاط برای چاپ اسناد بهادار 

22,412(900033)وجوه احتیاط برای انفصال تصدیهای دولتی 

 (غیر اختیاری)وجوه احتاط برای تقویت ادارات والیتی وعرضه خدمات 

(900034)
805,598

611,150(900035)وجوه احتیاط برای شرکت هوائی آریانا افغان 

1,000,000(900036)محافظت و تامین امنیت پروژه های انکشافی استراتیژیکی 

%25,278,40612.9مجموع کودها

%196,207,467100.0مجموع کل
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اختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

 636,353.29                 29,525.80           606,827.49            15,500.00           605,807.00            14,025.80           1,020.49           سکتورامنیت - 1

 203,659.33                 10,583.17           193,076.16            4,000.00            192,514.31            6,583.17            561.85              وزارت امور داخله

 3,113.80                    3,059.16            54.64                     2,000.00              -                           1,059.16            54.64                ریاست عمومی امنیت ملی

 4,258.37                    4,258.37              -                           2,500.00              -                           1,758.37              -                      ریاست محافظت رئیس جمهور و شورای امنیت ملی

 11,590.47                   11,186.47           404.00                   7,000.00              -                           4,186.47            404.00              وزارت امور خارجه

 413,731.32                 438.63               413,292.69              -                       413,292.69            438.63                 -                      وزارت دفاع ملی

 85,241.43                   60,872.59           24,368.84              20,988.56           15,104.36              39,884.03           9,264.48           سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری - 2

 11,395.75                   2,817.35            8,578.40                1,000.00            6,000.00                1,817.35            2,578.40           کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی

 6,302.56                    6,302.56              -                           3,630.00              -                           2,672.56              -                      ریاست عمومی اداره امور و دارالنشای شورای وزیران

 1,891.75                    1,891.75              -                           1,000.00              -                           891.75                 -                      اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

 11,663.48                   11,663.48             -                           3,050.00              -                           8,613.48              -                      دفتر ریاست دولت

 23,371.60                   20,370.88           3,000.72                5,246.96            1,604.36                15,123.92           1,396.36           ریاست مستقل ارگانهای محلی

 6,556.60                    1,889.58            4,667.02                550.00               3,600.00                1,339.58            1,067.02           ستره محکمه

 2,632.12                    2,632.12              -                           920.00                 -                           1,712.12              -                      مشرانو جرگه شورای ملی

 547.79                       533.33               14.46                     500.00                 -                           33.33                 14.46                ولسی جرگه شورای ملی

 4,575.17                    1,482.97            3,092.20                331.60               2,300.00                1,151.37            792.20              لوی څارنوالی

(اختیاری و غیر اختیاری) 1392بودجه انکشافی سال  - 6جدول 

دالر" 000"ارقام به 

مجموع بودجه انکشافیمجموعجدیدانتقالیواحدهای بودجوی- سکتور ها

 دالر000ارقام به 
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اختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

مجموع بودجه انکشافیمجموعجدیدانتقالیواحدهای بودجوی- سکتور ها

 دالر000ارقام به 

 6,489.88                    6,459.35            30.53                     3,360.00              -                           3,099.35            30.53                وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

 8,035.51                    3,050.00            4,985.51                800.00               1,600.00                2,250.00            3,385.51           وزارت عدلیه

 395.53                       395.53                 -                           100.00                 -                           295.53                 -                      کمیسون مستقل انتخابات

 1,383.69                    1,383.69              -                           500.00                 -                           883.69                 -                      کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 1,039,094.14              479,039.38         560,054.76            240,146.00         214,470.00            238,893.38         345,584.76        سکتور زیربنا و منابع طبیعی - 3

 497,122.88                 188,984.76         308,138.12            113,146.00         139,300.00            75,838.76           168,838.12        وزارت فوایدعامه

 5,264.00                    5,264.00              -                             -                         -                           5,264.00              -                      بورد مستقل کابل جدید

 56,742.00                   6,500.00            50,242.00              3,000.00              -                           3,500.00            50,242.00          دافغانستان برشنا شرکت

 3,702.00                    3,702.00              -                             -                         -                           3,702.00              -                      ریاست جیودوزی و کارتوگرافی

 1,426.00                    1,426.00              -                           500.00                 -                           926.00                 -                      اداره ملی محیط زیست

 26,396.00                   23,564.00           2,832.00                5,600.00              -                           17,964.00           2,832.00           شاروالی کابل

 11,992.00                   5,366.00            6,626.00                1,000.00            4,000.00                4,366.00            2,626.00           شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

 25,304.00                   17,664.00           7,640.00                14,000.00           6,500.00                3,664.00            1,140.00           وزارت امور شهرسازی

 277,175.85                 151,466.12         125,709.73            61,500.00           41,500.00              89,966.12           84,209.73          وزارت انرژی وآب

 39,242.06                   37,830.15           1,411.91                16,620.00             -                           21,210.15           1,411.91           وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی

 48,308.00                   17,341.00           30,967.00              15,500.00           10,000.00              1,841.00            20,967.00          وزارت مخابرات

 46,419.35                   19,931.35           26,488.00              9,280.00            13,170.00              10,651.35           13,318.00          وزارت معادن
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اختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

مجموع بودجه انکشافیمجموعجدیدانتقالیواحدهای بودجوی- سکتور ها

 دالر000ارقام به 

 407,818.54                 126,938.89         280,879.65            66,287.00           176,326.00            60,651.89           104,553.65        سکتور معارف - 4

 82,928.40                   61,068.08           21,860.32              36,500.00           9,300.00                24,568.08           12,560.32          وزارت تحصیالت عالی

 297,679.43                 41,275.73           256,403.70            20,057.00           167,026.00            21,218.73           89,377.70          وزارت معارف

 931.39                       931.39                 -                           80.00                   -                           851.39                 -                      اکادمی علوم

 11,230.17                   9,045.50            2,184.67                2,100.00              -                           6,945.50            2,184.67           وازرت اطالعات و فرهنگ

 15,049.15                   14,618.19           430.96                   7,550.00              -                           7,068.19            430.96              ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

 202,581.65                 45,783.27           156,798.38            24,013.00           88,438.00              21,770.27           68,360.38          سکتور صحت - 5

 202,581.65                 45,783.27           156,798.38            24,013.00           88,438.00              21,770.27           68,360.38          وزارت صحت عامه

 638,841.94                 94,673.26           544,168.68            65,826.49           290,400.00            28,846.77           253,768.68        سکتور زراعت و انکشاف دهات - 6

 471,158.23                 31,938.43           439,219.80            16,976.49           235,760.00            14,961.94           203,459.80        وزارت احیاوانکشاف دهات

 148,879.58                 60,884.83           87,994.75              48,000.00           44,640.00              12,884.83           43,354.75          وزارت زراعت آبیاری و مالداری

 18,804.13                   1,850.00            16,954.13              850.00               10,000.00              1,000.00            6,954.13           وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

 23,272.27                   13,602.74           9,669.53                6,950.00            2,400.00                6,652.74            7,269.53           سکتور مصؤنیت اجتماعی - 7

 1,398.37                    1,398.37              -                           1,000.00              -                           398.37                 -                      اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

 1,034.27                    1,034.27              -                           500.00                 -                           534.27                 -                      ریاست عمومی انسجام کوچی ها

 1,072.99                    1,072.99              -                           500.00                 -                           572.99                 -                      وزارت امور زنان

 4,706.14                    4,706.14              -                           3,000.00              -                           1,706.14              -                      وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
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اختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

مجموع بودجه انکشافیمجموعجدیدانتقالیواحدهای بودجوی- سکتور ها

 دالر000ارقام به 

 1,592.30                    739.40               852.90                   100.00                 -                           639.40               852.90              وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

 13,468.20                   4,651.57            8,816.63                1,850.00            2,400.00                2,801.57            6,416.63           وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

 140,211.60                 46,671.30           93,540.30              20,530.00           56,160.00              26,141.30           37,380.30          سکتور اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی - 8

 101,335.55                 28,275.02           73,060.53              13,930.00           47,060.00              14,345.02           26,000.53          وزارت مالیه

 1,000.00                      -                       1,000.00                  -                         -                             -                       1,000.00           اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی

 5,171.62                    5,171.62              -                           900.00                 -                           4,271.62              -                      اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

 816.26                         -                       816.26                     -                       600.00                     -                       216.26              ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان

 3,592.85                    366.85               3,226.00                  -                       1,000.00                366.85               2,226.00           اداره احصائیه مرکزی

 8,463.67                    2,156.68            6,306.99                1,500.00            1,500.00                656.68               4,806.99           اداره کنترول و تفتیش

 9,961.79                    6,367.64            3,594.15                2,300.00            2,200.00                4,067.64            1,394.15           وزارت اقتصاد

 9,869.86                    4,333.49            5,536.37                1,900.00            3,800.00                2,433.49            1,736.37           وزارت تجارت

 3,173,414.86              897,107.23         2,276,307.63         460,241.05         1,449,105.36         436,866.18         827,202.27        مجموع سکتور ها

 96,351.08                   85,692.00           10,659.08              85,692.00             -                             -                       10,659.08          وجوه احتیاط

 3,269,765.94              982,799.23         2,286,966.71         545,933.05         1,449,105.36         436,866.18         837,861.35        مجموع کل

:یادداشت

 ادامه مییابد، بعد از نهائی شدن حسابات 1391 محاسبه و تخمین گردیده است، اما ارقام نهائی به دلیل اینکه مصارف بودجه انکشافی تا اخیر سال مالی 1391 میزان سال مالی 15ارقام بودجه انتقالی انکشافی بادرنظرداشت مصارف تا 

. عیار گردیده و منحیث ضمیمه بودجه به پارلمان جهت منظوری پیشکش میگردد1391قطعیه سال مالی 
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

 636,353.29           621,307.00       15,046.29         19,914.96        سکتور امنیت - 1

 203,659.33           196,514.31       7,145.02           7,840.41          وزارت امور داخله

AFG/260027575.11                      -                       575.11               667.15              1382 اعمار تهانه هاي سرحدي 

 575.11                      -                       575.11               667.15              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/260035396.40                      -                       396.40               562.49              1384 اعمار مراکز اطفائیه 

 396.40                      -                       396.40               562.49              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/26004286.89                        -                       86.89                 115.28              1384 اعمار ذخایر تیل در مرکز و والیات 

 86.89                        -                       86.89                 115.28              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/260237
وزارت امور )عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

(داخله
 1389                  3.45                       -                         -                              -   

   -                            3.45                  غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

AFG/260279
اعمارخانه های رهایشی برای فامیل های شهدا 

ومعلولین پولیس
 1390              450.87               450.87                       -                      450.87 

 450.87                      -                       450.87               450.87              غیر اختیاریبالعوضصندوق امانتی نظم وقانون

AFG/26028698.86                        -                       98.86                 122.39              1389 واحد حمایوی برنامه صلح وادغام مجدد افغانستان 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 98.86                        -                       98.86                 122.39              غیر اختیاریبالعوض

AFG/260295
, لوگر , غور ) والیت 6اعمار  تعمیر ات زندان در 

(دایکندی و بدخشان, سمنگان , بامینان 
 1386           2,785.70            2,403.81                 99.70                 2,503.51 

 111.82                    99.70                 12.12                 69.93                غیر اختیاریبالعوضجمهوریت چك

 2,391.69                   -                       2,391.69            2,715.77           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2602981,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1391 اعمار دفتر کمپلکس توزیع تذکره الکترونیکی 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2602991,133.08                 500.00               633.08               633.08              1391 تقویت سیستم توزیع پاسپورت های کمپیوتری 

 1,133.08                 500.00               633.08               633.08              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/260309 5,000.00                 3,500.00            1,500.00            1,500.00           1391 تنظیم و توزیع تذکره الکترونیکی, پروژه ترتیب 

 5,000.00                 3,500.00            1,500.00            1,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

هزار دالر  - 1392

(انتقالی و جدید) 1392لست پروژه های انکشافی سال مالی : 7جدول 

غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/260310
تجهیز، تدارک، اعمار ساختمانها و سایر موارد 

جهت تقویت پولیس
 1392                      -                         -          192,414.61             192,414.61 

قوماندانی مشترک انتقال 

- امنیت برای افغانستان 

سیستکا

 192,256.14             192,256.14          -                      غیر اختیاریبالعوض

سازمان تعلیمى، علمى و 

(یونسكو)كلتوري ملل متحد
 158.47                    158.47              غیر اختیاریبالعوض

 3,113.80               2,000.00           1,113.80           1,284.10          ریاست عمومی امنیت ملی

AFG/640003
اعمار و بازسازي تعمیرات امنیت ملي در کابل و 

والیات
 1386           1,113.68            1,059.16            2,000.00                 3,059.16 

 3,059.16                 2,000.00            1,059.16            1,113.68           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/64002554.64                        -                       54.64                 170.42              1389 واحد حمایوی برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 54.64                        -                       54.64                 170.42              غیر اختیاریبالعوض

 4,258.37               2,500.00           1,758.37           1,850.82          ریاست محافظت رئیس جمهور و شورای امنیت ملی

AFG/1500041,360.36                 1,000.00            360.36               360.36              1389 خریداری تجهیزات امنیتی و وسایط نقلیه 

 1,360.36                 1,000.00            360.36               360.36              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/150008868.01                    500.00               368.01               460.46              1390 اعمار ملحقات و تحکیم کاری محالت امنیتی 

 868.01                    500.00               368.01               460.46              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1500141,030.00                   -                       1,030.00            1,030.00           1391 اعمار ورکشاپ 

 1,030.00                   -                       1,030.00            1,030.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1500151,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392اعمار ساختمانها 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 11,590.47             7,000.00           4,590.47           8,391.31          وزارت امور خارجه

AFG/2300268,178.91                 5,000.00            3,178.91            6,793.41           1383 خریداري و ترمیم سفارت خانه ها و قونسلگریها 

 8,178.91                 5,000.00            3,178.91            6,793.41           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2300331,007.56                 1,000.00            7.56                   193.90              1384 اعمار تعمیر اداري وزارت امور خارجه 

 1,007.56                 1,000.00            7.56                   193.90              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/230069404.00                      -                       404.00               404.00              1387 کمک کشورچین برای تقویه وزارت امور خارجه 

 404.00                      -                       404.00               404.00              غیر اختیاریبالعوضچین

AFG/2300961,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1390 اعمار تعمیر افغان بلدنگ در پشاور 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/230111

برنامه انکشاف زیربنائی، ارتقای ظرفیت، توسعه 

دیپلوماسی عامه، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

همکاری های منطقوی

 1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 413,731.32           413,292.69       438.63              548.32             وزارت دفاع ملی

AFG/220080 48.32                        -                       48.32                 48.32                1387 هرات- کندهار - اعمارمحالت وپوسته ها ازکابل 

 48.32                        -                       48.32                 48.32                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/220107390.31                      -                       390.31               500.00              1390 اعماردیپوهای مهمات 

 390.31                      -                       390.31               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/220162
تجهیز، تدارک، اعمار ساختمانها و سایر موارد 

جهت  تقویت اردوی ملی افغانستان
 1392                      -                         -          413,292.69             413,292.69 

قوماندانی مشترک انتقال 

- امنیت برای افغانستان 

سیستکا

 413,292.69             413,292.69          -                      غیر اختیاریبالعوض
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 85,241.43             33,692.92         49,148.51         61,180.37        سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری - 2

 11,395.75             7,000.00           4,395.75           7,159.58          کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی

AFG/620030بر نامه جدید ارتقاء ظرفیت اداره(MCP) 1384           1,159.58               817.35                       -                      817.35 

 817.35                      -                       817.35               1,119.58           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
   -                            40.00                غیر اختیاریبالعوض

AFG/6201342,000.00                 1,000.00            1,000.00            1,000.00           1390 اعمار تعمیر کمیسیون مستقل اصالحات اداری 

 2,000.00                 1,000.00            1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/6201358,578.40                 6,000.00            2,578.40            5,000.00           1390 حمایه از خدمات ملکی افغانستان 

 8,578.40                 6,000.00            2,578.40            5,000.00           غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

 6,302.56               1,230.00           2,672.56           2,969.91          ریاست عمومی اداره امور و دارالنشای شورای وزیران

AFG/130021
منازل رهایشي براي  معاونین رئیس جمهور، 

قاضي القضات و رئیس ولسي جرگه
 1385           1,469.91            1,199.28                       -                   1,199.28 

 1,199.28                   -                       1,199.28            1,469.91           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/130132
کمیسیون تنظیم پروسه  )دفتر تنظیم پروسه انتقال

(انتقال
 1391           1,000.00               973.28               300.00                 1,273.28 

 1,273.28                 300.00               973.28               1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1301331,430.00                 930.00               500.00               500.00              1391 دیزاین و ساختمان تاسیسات اداره امور 

 1,430.00                 930.00               500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1301402,400.00                 2,400.00              -                         -                      1392ساختمان اقامتگاه و دفتر رئیس جمهور 

 2,400.00                 2,400.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,891.75               1,000.00           891.75              891.75             اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

AFG/670003
اعمارتعمیرمرکزی اداره عالی مبارزه علیه فساد 

اداری
 1389              891.75               891.75            1,000.00                 1,891.75 

 1,891.75                 1,000.00            891.75               891.75              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 11,663.48             3,050.00           8,613.48           10,188.49        دفتر ریاست دولت

AFG/1000083,182.80                 1,000.00            2,182.80            2,930.29           1385 ترمیم اساسي قصر دلکشا 

 3,182.80                 1,000.00            2,182.80            2,930.29           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100009 500.64                    350.00               150.64               150.64              1385 (قصر نمبریک)اعمار مجدد دیوار احاطه ارگ 

 500.64                    350.00               150.64               150.64              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1000261,429.56                 700.00               729.56               801.86              1387 ارشیف داخل ارگ 

 1,429.56                 700.00               729.56               801.86              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/100027
ترمیم اساسي آهن پوش بام مسجد شریف، تعمیر 

زرد و قصر سالم خانه
 1387              801.35               481.70               200.00                    681.70 

 681.70                    200.00               481.70               801.35              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100028846.30                    500.00               346.30               635.82              1387 اعمار تعمیر جدید در ساحه قصر نمبر دو 

 846.30                    500.00               346.30               635.82              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100059681.67                      -                       681.67               717.32              1389 کار ساختمان احیای سه برج داخل ارگ 

 681.67                      -                       681.67               717.32              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/10006055.62                        -                       55.62                 55.62                1389 اعمار ورکشاپ برای ترمیم و شستن عراده جات 

 55.62                        -                       55.62                 55.62                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100061692.28                    100.00               592.28               702.68              1389 کار ساختمان سرک های حلقوی داخل ارگ 

 692.28                    100.00               592.28               702.68              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100073500.00                    200.00               300.00               300.00              1390 اعمار آشپزخانه خاص برای دفتر ریاست جمهوری 

 500.00                    200.00               300.00               300.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100074
کار دیزاین و ترمیمات قصرهای گلخانه و 

حرمسرای
 1390           2,092.91            2,092.91                       -                   2,092.91 

 2,092.91                   -                       2,092.91            2,092.91           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1000801,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1391 تجدید و تمدید شبکه برق وآبرسانی داخل ارگ 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 23,371.60             6,851.32           16,520.28         22,026.56        اداره مستقل ارگانهای محلی

AFG/5900023,721.61                 246.96               3,474.65            4,653.14           1382 برنامه تحکیم ثبات در افغانستان 

 3,377.89                 246.96               3,130.93            4,040.78           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

ماموریت کمک ملل متحد 

به افغانستان
 104.05                      -                       104.05               104.05              غیر اختیاریبالعوض

 239.67                      -                       239.67               508.31              غیر اختیاریبالعوضهالند

AFG/5900091,479.48                   -                       1,479.48            1,479.48           1387 اعمار  تعمیرات رهایشی والیان والیات 

 1,479.48                   -                       1,479.48            1,479.48           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900382,561.34                 1,604.36            956.98               5,004.60           1389 عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

 702.72                    613.99               88.73                 88.73                غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

 83.68                        -                       83.68                 83.68                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 41.54                        -                       41.54                 2,800.00           غیر اختیاریبالعوضدنمارك

 1,733.40                 990.37               743.03               832.19              غیر اختیاریبالعوضفرانسه

   -                            1,200.00           غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/590066480.00                      -                       480.00               480.00              1390 قیرریزی سرک های داخل شهر والیت بادغیس 

 480.00                      -                       480.00               480.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/590067180.00                      -                       180.00               180.00              1390 اعمار تعمیر شورای والیتی والیت بادغیس 

 180.00                      -                       180.00               180.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900686,469.83                 2,000.00            4,469.83            4,750.00           1391 مرکز فرهنگ وثقافت اسالمی دروالیت غزنی 

 6,469.83                 2,000.00            4,469.83            4,750.00           اختیاریعواید داخلیحکومت افغانستان

AFG/5900691,500.00                 1,000.00            500.00               500.00              1391 بازار سرپوشیده شهر غزنی 

 1,500.00                 1,000.00            500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590070179.34                      -                       179.34               179.34              1391 واحد صلح وادغام مجدد 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 179.34                      -                       179.34               179.34              غیر اختیاریبالعوض

AFG/5900722,800.00                 1,000.00            1,800.00            1,800.00           1391 اعمار تعمیرات اداری والیت ارزگان 

 2,800.00                 1,000.00            1,800.00            1,800.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900733,400.00                 1,000.00            2,400.00            2,400.00           1391 احداث و قیریزی سرک های داخل شهر والیت سرپل 

 3,400.00                 1,000.00            2,400.00            2,400.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590074300.00                      -                       300.00               300.00              1391 اعمار تعمیرات سه ولسوالی در والیت فراه 

 300.00                      -                       300.00               300.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590075150.00                      -                       150.00               150.00              1391 اعمار صالون کنفرانس ها در والیت فراه 

 150.00                      -                       150.00               150.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590076150.00                      -                       150.00               150.00              1391 اعمار تعمیر مهمانخانه مقام والیت فراه 

 150.00                      -                       150.00               150.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 6,556.60               4,150.00           2,406.60           3,076.19          ستره محکمه

AFG/140006
اعمار و ترمیم اساسي محاکم  ابتدائیه و مرافعه در 

والیات
 1384           1,102.45            1,102.45               500.00                 1,602.45 

 1,602.45                 500.00               1,102.45            1,102.45           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/14001481.46                      50.00                 31.46                 68.07                1385 پروژه واحد تقویت اداره 

 81.46                      50.00                 31.46                 68.07                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1400214,667.02                 3,600.00            1,067.02            1,700.00           1387 برنامه ملی عدلی و قضائی 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 4,667.02                 3,600.00            1,067.02            1,700.00           غیر اختیاریعواید داخلی

AFG/14002713.89                        -                       13.89                 13.89                1389 اعمار صالون جلسات ستره محکمه 

 13.89                        -                       13.89                 13.89                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/140030
پروژه سازی و اعمار دیوار تعمیر کمپلکس 

محکمه والیت کابل
 1390              191.78               191.78                       -                      191.78 

 191.78                      -                       191.78               191.78              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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 2,632.12               920.00              1,712.12           1,806.14          مشرانو جرگه شورای ملی 

AFG/110002
اعمار تعمیر  برای دفاتر کاری اعضاء مشرانو 

جرگه
 1387           1,056.14               962.12               500.00                 1,462.12 

 1,462.12                 500.00               962.12               1,056.14           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/110005950.00                    300.00               650.00               650.00              1390 برج های امنیتی و برج برق,  لندسکیپ,  احاطه 

 950.00                    300.00               650.00               650.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/110010150.00                    50.00                 100.00               100.00              1391 ارتقای ظرفیت اعضای مجلس و کارمندان داراالنشا 

 150.00                    50.00                 100.00               100.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/11001170.00                      70.00                   -                         -                      1392 اعمار یک محراب مسجد در الحاقیه نمبر دو 

 70.00                      70.00                   -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 547.79                  500.00              47.79                47.79               ولسی جرگه شورای ملی 

AFG/120007
 امنیت ملی برای 5بازسازی تعمیر سابقه ریاست 

وکالء در ساحه داراالمان
 1386                33.33                 33.33                       -                        33.33 

 33.33                        -                       33.33                 33.33                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/12001414.46                        -                       14.46                 14.46                1387 اعمار وتجهیز انستیتیوت پارلمانی 

 14.46                        -                       14.46                 14.46                غیر اختیاریبالعوضكانادا

AFG/120021
اعمارصالون پذیرش و تالشی درالحاقیه نمبردوم 

ولسی جرگه
 1392                      -                         -                 100.00                    100.00 

 100.00                    100.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/120023300.00                    300.00                 -                         -                      1392 تمدید لین برق ازسب استشن الی مقر پارلمان جدید 

 300.00                    300.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/120028100.00                    100.00                 -                         -                      1392 اعمار مسجد در الحاقیه نمبر دوم ولسی جرگه 

 100.00                    100.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 4,575.17               2,631.60           1,943.57           2,101.58          لوی څارنوالی

AFG/510001266.94                    200.00               66.94                 89.07                1383 اعمار تعمیر مرکزي لوي ٌخارنوالي درکابل 

 266.94                    200.00               66.94                 89.07                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/510003 1383              112.51                 84.43               131.60                    216.03 

 216.03                    131.60               84.43                 112.51              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5100073,092.20                 2,300.00            792.20               900.00              1387 برنامه ملی عدلی و قضائی 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 3,092.20                 2,300.00            792.20               900.00              غیر اختیاریبالعوض

AFG/510013
نصب سیستم مرکز گرمی در تعمیر جدید لوی 

ٌحارنوالی
 1391           1,000.00            1,000.00                       -                   1,000.00 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

اعمار تعمیر ات لوي ٌخارنوالي در والیات و 

ولسوالی ها
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 6,489.88               3,360.00           3,129.88           3,466.85          وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

AFG/24000615.26                1384 ترمیم مساجد تاریخي                       -                         -                              -   

   -                            15.26                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2400084,817.43                 3,000.00            1,817.43            2,062.03           1385 اعمار مساجد 

 4,817.43                 3,000.00            1,817.43            2,062.03           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240016629.14                      -                       629.14               664.99              1385 اعمار تعمیرات ریاست هاي حج و اوقاف در والیات 

 629.14                      -                       629.14               664.99              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240018
بازسازي مساجد تاریخي و اعمار کار باقیمانده 

مساجد جدید
 1387                10.67                       -                         -                              -   

   -                            10.67                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240023114.14                    60.00                 54.14                 59.04                1387 واحد انجنیری ونظارت از پروژه های ساختمانی 

 114.14                    60.00                 54.14                 59.04                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240026398.64                      -                       398.64               398.64              1389 اعمار حاجی کمپ در والیت ننگرهار 

 398.64                      -                       398.64               398.64              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2400278.79                  1389 اعمار مسجد شریف در مرکز والیت کاپیسا                       -                         -                              -   

   -                            8.79                  اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240033
وزارت ارشاد )عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

(حج و اوقاف
 1389                47.43                 30.53                       -                        30.53 

 30.53                        -                       30.53                 47.43                غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

AFG/240063
اعمار  محل ادای نماز برای  زنان در جنب مساجد 

اعمار شده
 1392                      -                         -                 300.00                    300.00 

 300.00                    300.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240073200.00                      -                       200.00               200.00              1391 اعمار مسجد ولسوالی چوری والیت ارزګان 

 200.00                      -                       200.00               200.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 8,035.51               2,400.00           5,635.51           6,150.00          وزارت عدلیه

AFG/5000564,985.51                 1,600.00            3,385.51            3,900.00           1387 برنامه ملی عدلی و قضائی 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 4,985.51                 1,600.00            3,385.51            3,900.00           غیر اختیاریبالعوض

AFG/500094
پروژه سازی مراکز اصالح و تربیت اطفال در 

والیات
 1389              100.00               100.00                       -                      100.00 

 100.00                      -                       100.00               100.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5001402,300.00                 800.00               1,500.00            1,500.00           1391 اعمارتعمیرات ریاست های عدلیه والیات 

 2,300.00                 800.00               1,500.00            1,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/500141500.00                      -                       500.00               500.00              1391 اعمارتعمیرمراکزاصالح وتربیت اطفال 

 500.00                      -                       500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/500142
اعمار تعمیر مدیریت حقوق ولسوالی آب کمری 

والیت بادغیس
 1390              150.00               150.00                       -                      150.00 

 150.00                      -                       150.00               150.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 395.53                  100.00              295.53              295.53             کمیسیون مستقل انتخابات

AFG/720049295.53                      -                       295.53               295.53              1389 اعمار دفاتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 

 295.53                      -                       295.53               295.53              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/720060100.00                    100.00                 -                         -                      1392 اعمار مسجد شریف 

 100.00                    100.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,383.69               500.00              883.69              1,000.00          کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

AFG/860001
اعمار تعمیر مرکزی و تعمیر والیت ننگرهار 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 1390           1,000.00               883.69               500.00                 1,383.69 

 1,383.69                 500.00               883.69               1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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 1,039,094.14        453,170.00       585,924.14       865,946.30      سکتور زیربنا و منابع طبیعی - 3

 497,122.88           251,000.00       246,122.88       429,975.09      وزارت فوایدعامه

AFG/420011
قیرریزي سرک از دوشي الي - احیاي مجدد 

پلخمري
 1383         12,974.54          12,952.54                       -                 12,952.54 

 12,952.54                 -                       12,952.54          12,974.54         غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

AFG/420015
 کیلو 210قیرریزي سرک اندخوي قیصار به طول  

متر
 1383           1,575.21                       -                         -                              -   

   -                            1,575.21           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420016 9,693.61                   -                       9,693.61            10,890.61         1382  کیلومتر36قیرریزي سرک اندخوي اقینه به طول 

 9,693.61                   -                       9,693.61            10,890.61         غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

AFG/420019
تورغوندي -احیاي مجدد سرک هرات: شاهراه ملي

 کیلو متر119به طول 
 1382              886.26               886.26                       -                      886.26 

 886.26                      -                       886.26               886.26              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42002221,669.88               6,000.00            15,669.88          21,810.88         1382 ( کیلومتر140بطول  )کابل -ساختمان سرک بامیان 

 21,669.88               6,000.00            15,669.88          21,810.88         غیر اختیاریبالعوضایتالیا

AFG/4200474,007.89                 1,800.00            2,207.89            2,207.89           1383 تجهیزات  براي حفظ و مراقبت سرکها 

 4,007.89                 1,800.00            2,207.89            2,207.89           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420064
دره صوف به طول - ساختمان سرک مزار شریف 

 کیلومتر140
 1384         18,273.84            8,607.84            1,000.00                 9,607.84 

 8,499.09                 1,000.00            7,499.09            17,165.09         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 1,108.75                   -                       1,108.75            1,108.75           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4200951,155.00                   -                       1,155.00            1,155.00           1383 دیزاین سرک جبل اسراج سروبي 

 1,155.00                   -                       1,155.00            1,155.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420105
المان بطول -باالمرغاب -- ساختمان سرک قیصار

 کیلومتر233
 1384       109,351.65          30,619.65          40,000.00               70,619.65 

 70,619.65               40,000.00          30,619.65          109,351.65       غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 1383         42,294.35          30,690.35          27,000.00               57,690.35 

 21,424.47               8,000.00            13,424.47          15,250.47         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 13,654.78               10,000.00          3,654.78            7,116.78           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 6,000.00                   -                       6,000.00            6,000.00           غیر اختیاریبالعوضسفارت ایتالیا

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 16,611.10               9,000.00            7,611.10            13,927.10         غیر اختیاریبالعوض

AFG/420109 20,682.00               5,500.00            15,182.00          21,000.00         1384  کیلومتر50المان بطول - ساختمان سرک ارملک 

 1,500.00                 500.00               1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 19,182.00               5,000.00            14,182.00          20,000.00         غیر اختیاریقرضهصندق انکشافی سعودی

وزارت فوایدعامه  )برنامه ملي سرکهاي روستایي 

)

AFG/420106
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غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/4201173,006.08                 1,000.00            2,006.08            2,006.08           1384 ساختمان سرکهاي داخل شهر شبرغان 

 3,006.08                 1,000.00            2,006.08            2,006.08           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420120
رستاق به طول - آي خانم - ساختمان سرک تالقان 

(DBST) کیلومتر 187
 1385           5,346.68            4,136.68            1,500.00                 5,636.68 

 5,636.68                 1,500.00            4,136.68            5,346.68           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420121
دایمیرداد و بهسود به , چک, اعمار سرک سید آباد

 کیلومتر75طول 
 1385           1,360.14            1,360.14                       -                   1,360.14 

 1,360.14                 1,360.14            1,360.14           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4201291,156.12                   -                       1,156.12            1,156.12           1386 ساختمان سرکهای شهر چغچران 

 1,156.12                   -                       1,156.12            1,156.12           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420164

اشکاشم به -دیزاین و ساختمان سرک فیض آباد

 50بهارک - فیض آباد ) کیلومتر150طول 

(کیلومتر مرحله اول

 1387         20,043.33          10,049.33          10,000.00               20,049.33 

 20,049.33               10,000.00          10,049.33          20,043.33         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420165
سروبی به طول - ساختمان سرک جبل السراج 

 کیلومتر101
 1387         10,674.43            8,455.43          10,000.00               18,455.43 

 18,455.43               10,000.00          8,455.43            10,674.43         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420167
دیزاین و ساختمان سرک حلقوی شهر کابل به طول 

 کیلومتر117
 1387              570.33               570.33               500.00                 1,070.33 

 1,070.33                 500.00               570.33               570.33              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420169
 99یکاولنگ به طول - ساختمان سرک بامیان 

کیلومتر
 1385         16,818.02          10,547.02                       -                 10,547.02 

 10,547.02                 -                       10,547.02          16,818.02         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/4201823,495.30                 1,500.00            1,995.30            5,855.30           1387 قیرریزي سرکهاي داخل شهر  فراه 

 3,495.30                 1,500.00            1,995.30            5,855.30           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420194
 50ساختمان سرک بگرامی الی سپری به طول 

km
 1387         16,417.69          11,007.69            7,000.00               18,007.69 

 18,007.69               7,000.00            11,007.69          16,417.69         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420213
دیزاین و ساختمان لین دوم سرک قلعه مراد بیگ 

الی دوسرکه بگرام
 1388           8,773.04            7,038.04            1,000.00                 8,038.04 

 8,038.04                 1,000.00            7,038.04            8,773.04           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420231
حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات  خط 

آهن از حیرتان الی مزارشریف
 1388         41,535.23          11,326.23          41,000.00               52,326.23 

 21,675.44               11,000.00          10,675.44          15,109.44         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 30,650.79               30,000.00          650.79               26,425.79         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/420233

ساختمان  سرک موجوده از پارک فردوسی الی 

 کیلومتر، ساختمان سرک 15کمربند کابل بطول 

 کیلو متر  و 17حلقوی مزار شریف بطول 

قیرریزی سرکهای داخل شهر مزارشریف

 1389           3,397.74            2,994.74            5,000.00                 7,994.74 

 7,994.74                 5,000.00            2,994.74            3,397.74           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420242
دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و 

چغچران گردندیوال
 1389         19,947.41          13,888.41            8,000.00               21,888.41 

 21,888.41               8,000.00            13,888.41          19,947.41         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420253
دیزاین وساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی 

 کیلومتر69ولسوالی معروف 
 1392                      -                         -              3,000.00                 3,000.00 

 3,000.00                 3,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420308
 10قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول 

کیلومتر
 1390           3,000.00            3,000.00            1,500.00                 4,500.00 

 4,500.00                 1,500.00            3,000.00            3,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420320
واحد انکشاف برنامه قووه کار در وزارت فواید 

عامه
 1389           2,591.32               864.32            7,600.00                 8,464.32 

 713.45                    300.00               413.45               713.45              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 7,750.87                 7,300.00            450.87               1,877.87           غیر اختیاریبالعوض

AFG/420321
-اعمارپوسته های امنیتی درمسیرخط آهن حیرتان

مزار
 1390           1,000.00            1,000.00                       -                   1,000.00 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203232,000.00                 500.00               1,500.00            1,500.00           1390 قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان 

 2,000.00                 500.00               1,500.00            1,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203328,000.00                 600.00               7,400.00            7,400.00           1391 ( کیلومتر40)ساختمان سرک لته بند 

 8,000.00                 600.00               7,400.00            7,400.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420333
دیزاین و ساختمان سرک شوراوک الی سپین 

 کیلو متر90بولدک بطول 
 1391           2,000.00            2,000.00            3,000.00                 5,000.00 

 5,000.00                 3,000.00            2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203356,000.00                 3,000.00            3,000.00            3,000.00           1391 ساختمان واسفالت ریزی سرک کابل الی لوگر 

 6,000.00                 3,000.00            3,000.00            3,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203365,000.00                 3,000.00            2,000.00            2,000.00           1390 دیزاین و ساختمان سرک سرپل الی شبرغان 

 5,000.00                 3,000.00            2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203375,000.00                   -                       5,000.00            5,000.00           1390 ساختمان واسفالت ریزی سرک میدان هوایی قندهار 

 5,000.00                   -                       5,000.00            5,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/4203383,000.00                 2,000.00            1,000.00            1,000.00           1391 اعمار سرک پامیر ها 

 3,000.00                 2,000.00            1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420339
 کیلومتر پیا ۴ کیلومتر سرک وساختن ۵.۵اسفالت 

ده رو و جویچه های   داخل شهر قلعه نو
 1391           2,162.00            2,162.00                       -                   2,162.00 

 2,162.00                   -                       2,162.00            2,162.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420340
پروژه ساختمان سرک های والیت غزنی بطول 

 کیلومتر10.4
 1391           2,000.00            2,000.00                       -                   2,000.00 

 2,000.00                   -                       2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420341
مطالعه اقتصادی و تخنیکی سرک از یکولنگ الی 

 کیلو متر550کندهار بطول 
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/4203453,000.00                 2,000.00            1,000.00            1,000.00           1391 ساختمان سرک دهراود الی ارزگان 

 3,000.00                 2,000.00            1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420346
 106ساختمان سرک سپری الی جالل آباد بطول 

KM (لین دوم)
 1392                      -                         -            13,000.00               13,000.00 

 13,000.00               13,000.00            -                      غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420347
 33ساختمان سرک چاه انجیر الی گرشک به طول 

کیلو متر
 1392                      -                         -              5,000.00                 5,000.00 

 5,000.00                 5,000.00              -                      غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420348
 کیلو 50ساختمان سرک انگور اده الی شرنه بطول 

متر
 1392                      -                         -              5,000.00                 5,000.00 

 5,000.00                 5,000.00              -                      غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420349

ساختمان سرک تنګی چشمه شفا الی بازار 

 (DBST) کیلومتر 30ولسوالی شولګره  بطول 

دروالیت بلخ 

 1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203501,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392سروی و دیزاین سرک بدیل سالنگ 

 1,000.00                 1,000.00              -                      غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420351
ساختمان سرک ولسوالی خنجان الی ولسوالی 

اندراب
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420352
دیزاین وساختمان سرک کوتل فلپی الی کوتل سیاه 

کوچه
1392                      -                         -              1,500.00                 1,500.00 

 1,500.00                 1,500.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420354
دیزاین و ساختمان سرک سید کرم، تشک الی لجه 

( کیلومتر41)منگل 
1392                      -                         -              1,500.00                 1,500.00 

 1,500.00                 1,500.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

51



هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/420355
دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی گیرو الی 

( کیلومتر32)ولسوالی اندر والیت غزنی 
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420356
دیزاین و ساختمان سرک از قریه محی الدین الی 

 کیلومتر37ولسوالی جغتو 
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203571,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392بازسازی پل بهسود والیت ننگرهار 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420358

دیزاین و ساختمان سرک نری بریکوت الی 

ولسوالی کامدیش ، سرک کولم الی مرکز نورستان 

، و اعمار سرک های داخل شهر نورستان

1392                      -                         -              3,000.00                 3,000.00 

 3,000.00                 3,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420359
دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی 

ولسوالی سر روضه
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420360
دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی خوشی الی 

 کیلومتر28ولسوالی محمد اغه  
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420361
لین )دیزاین وساختمان سرک جالل آباد الی تورخم 

(دوم
1392                      -                         -            10,000.00               10,000.00 

 10,000.00               10,000.00            -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420362
دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک والیت 

کندهار
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203631,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203644,000.00                 4,000.00              -                         -                      1392پروژه توناژ بلند 

 4,000.00                 4,000.00              -                         -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420365
ساختمان پل خربید باالی دریای هلمند ولسوالی 

شهرستان
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420366
 85ساختمان سرک جاغوری الی قره باغ به طول 

کیلومتر
1392                      -                         -              2,000.00                 2,000.00 

 2,000.00                 2,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

52



هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 5,264.00                 -                     5,264.00           6,513.10          بورد مستقل کابل جدید

AFG/8400015,264.00                   -                       5,264.00            6,513.10           1385 تهیه ماستر پالن  و اعمار زیربنای  شهر نوی کابل 

 5,264.00                   -                       5,264.00            6,513.10           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 56,742.00             3,000.00           53,742.00         61,532.47        دافغانستان برشنا شرکت

AFG/8300013,550.00                   -                       3,550.00            3,550.00           1390 شبکه توزیع برق در بغالن و کندوز 

 3,550.00                   -                       3,550.00            3,550.00           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830002700.00                      -                       700.00               700.00              1390 دستگاه برق ابی کوچک و شبکه ان در بهارک 

 700.00                      -                       700.00               700.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830004
 NEPSتجهیزات ووسایل ایمرجنسی برای لین 

220 Kv
 1390           4,600.00            4,600.00                       -                   4,600.00 

 4,600.00                   -                       4,600.00            4,600.00           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830005 حفظ و مراقبتNEPS 1390              850.00               850.00                       -                      850.00 

 850.00                      -                       850.00               850.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830006
توسعه چهار پایه دستگاه برق کوچ در بامیان و 

(JFPR)بدخشان 
 1390           1,000.00            1,000.00                       -                   1,000.00 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830007
 از سب ستیشن چمتله به سب 220KVلین انتقال 

ستیشن جنوب غرب کابل
 1390              300.00               300.00                       -                      300.00 

 300.00                      -                       300.00               300.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830008
 کیلو ولت سب ستیشن جدید در جنوب غرب 220

کابل
 1390              170.00               170.00                       -                      170.00 

 170.00                      -                       170.00               170.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830009260.00                      -                       260.00               260.00              1390 نوسازی و گسترش شبکه توزیعی در دشت برچی 

 260.00                      -                       260.00               260.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830010 723.00                      -                       723.00               2,148.97           1390  کیلو ولت20/15خریداری ترانسفرمر 

 723.00                      -                       723.00               2,148.97           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/8300111,096.00                   -                       1,096.00            3,213.32           1390 اداره پروگرام و مشاوریت جهت تطبیق پروژها 

 1,096.00                   -                       1,096.00            3,213.32           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830012211.00                      -                       211.00               320.13              1390 مشاوریت به هیئت عامل شرکت برشنا 

 211.00                      -                       211.00               320.13              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی
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مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه
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غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/830013
تاسیس فند رجعی و سیستم توزیعی پالن برای 

برشنا شرکت
 1390              100.00               100.00                       -                      100.00 

 100.00                      -                       100.00               100.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830014
پروژه فابریکه برق ابی گیرشک و شبکه توزیعی 

آن
 1390         20,580.00          16,442.00                       -                 16,442.00 

 16,442.00                 -                       16,442.00          20,580.00         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830015100.00                      -                       100.00               100.00              1390 بازسازی شبکه توزیعی شهر شبرغان 

 100.00                      -                       100.00               100.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830016

 کیلو ولت از کابل به 220تمدید لین انتقال برق 

لوگر ، گردیز، پکتیکا و خوست بشمول شبکه 

(مربوط برشنا موسسه)وسب ستیشن های مربوطه 

 1385              540.00               540.00                       -                      540.00 

 540.00                      -                       540.00               540.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830017 18,900.00                 -                       18,900.00          18,900.05         1387  کیلو ولت از کندوز با تالقان220تمدید لین انتقال 

 18,900.00                 -                       18,900.00          18,900.05         غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830018
 كیلوولت 220حفظ ومراقبت وآپریشن لین انتقال 

(مربوط برشنا موسسه)از حیرتان الي كابل  
 1387              100.00               100.00                       -                      100.00 

 100.00                      -                       100.00               100.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830019100.00                      -                       100.00               100.00              1389 سب ستیشن شبکه توزیع برق جنوب کابل 

 100.00                      -                       100.00               100.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830021500.00                      -                       500.00               500.00              1390 انتقال و توزیع برق از شمال به جنوب کشور 

 500.00                      -                       500.00               500.00              غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/830023
انتقال و توزیع برق اوزبین و بادپخت و توزیع 

شبکه برق رسانی در ولسوالی خاک جبار و سروبی
 1391           3,500.00            3,500.00            3,000.00                 6,500.00 

 6,500.00                 3,000.00            3,500.00            3,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 3,702.00                 -                     3,702.00           3,702.95          ریاست جیودوزی و کارتوگرافی

AFG/650004200.00                      -                       200.00               200.00              1382 سروي ملي کادستر 

 200.00                      -                       200.00               200.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/650008

, خریداری سامان آالت جیودیزي وکارتوگرافي

استخدام مشاورین جهت آموزش ,وسایط ساحوی 

تجهیزات تخنیکی

 1385           3,502.95            3,502.00                       -                   3,502.00 

 3,502.00                   -                       3,502.00            3,502.95           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 1,426.00               500.00              926.00              1,243.34          اداره ملی محیط زیست

AFG/6000061,325.00                 500.00               825.00               1,113.87           1386 ساختمان تعمیر برای ریاست محیط زیست در مرکز 

 1,325.00                 500.00               825.00               1,113.87           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/600009 13.00                        -                       13.00                 41.47                1388 (آب خاک هوا  )تجهیزات البراتوار های 

 13.00                        -                       13.00                 41.47                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/60002088.00                        -                       88.00                 88.00                1391 اعمار تعمیر مسلخ والیت بادغیس 

 88.00                        -                       88.00                 88.00                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 26,396.00             5,600.00           20,796.00         23,200.81        شاروالی کابل

AFG/790001211.00                      -                       211.00               1,042.44           1384 ساختمان سرک  دشت برچي 

 211.00                      -                       211.00               1,042.44           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790002
ساختمان سرک چهلستون اعتبار از پل ارتل الي 

سرک قصر چهلستون
 1386           2,530.75            2,512.00                       -                   2,512.00 

 2,512.00                   -                       2,512.00            2,530.75           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790003458.00                      -                       458.00               458.67              1387 اعمارساختمان دوسرک شمال و جنوب دریاي کابل 

 458.00                      -                       458.00               458.67              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/7900043,778.00                 1,600.00            2,178.00            2,293.76           1387 ساختمان سرک  کارته مامورین الی قرغه 

 3,778.00                 1,600.00            2,178.00            2,293.76           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/7900053,313.00                   -                       3,313.00            4,267.84           1386 احیاي مجدد سرکهاي هسته مرکزي شهرکابل 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 2,313.00                   -                       2,313.00            3,267.84           غیر اختیاریبالعوض

AFG/790007
دشت بر  وزیر آباد،)ساختمان سرکهاي پروژوي 

(چي و احمد شاه مینه
 1387           3,699.30            3,281.00            3,000.00                 6,281.00 

 6,281.00                 3,000.00            3,281.00            3,699.30           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790010 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1387  پل موتررو باالي دریاي کابل2اعمارو ساختمان 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/7900111,975.00                   -                       1,975.00            1,975.19           1383 ماشین االت و تجهیزات ثقیل براي شاروالي کابل 

 1,975.00                   -                       1,975.00            1,975.19           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790012
سرک  کارته اریانا الي پوهتنون کابل از طریق 

گردنه سخي 
 1383           1,796.89            1,796.00            1,000.00                 2,796.00 

 2,796.00                 1,000.00            1,796.00            1,796.89           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/790013
ساختمان واسفالت ریزي سرک  قلعه زمانخان الي 

احمد شاه مینه
 1384           1,030.14            1,030.00                       -                   1,030.00 

 1,030.00                   -                       1,030.00            1,030.14           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790017
ساختمان سرک اتصالي باغ علي مردان اعتبار از 

مرادخاني الي جاده میوند
 1386                91.65                 91.00                       -                        91.00 

 91.00                        -                       91.00                 91.65                غیر اختیاریبالعوضجاپان

AFG/790018

ساختمان وتوسعه سرک جاده والیت اعتبار از 

چهارراهي ملک اضغر الي چهارراهي صدارت 

واتصال ان به جاده سالنک وات

 1385              428.66               428.00                       -                      428.00 

 428.00                      -                       428.00               428.66              غیر اختیاریبالعوضجاپان

AFG/790021
اعمارو ساختمان سرک ابن سینا ازطریق باغ 

قاضي الي چمن حضوري
 1387              582.22               520.00                       -                      520.00 

 520.00                      -                       520.00               582.22              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790024
باز سازي سیستم مرکز گرمي مکروریان اول و 

 مکرویان چهارم5ساختمان مرکزگرمی بالک 
 1384              596.13               596.00                       -                      596.00 

 596.00                      -                       596.00               596.13              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/7900831,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1390 پروژه کانالیزاسیون بالک های هوائی 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/790085
پروژه سازی برای احیای مجدد  قصرهای 

داراالمان و تپه تاج بیگ
 1386              407.17               407.00                       -                      407.00 

 407.00                      -                       407.00               407.17              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 11,992.00             5,000.00           6,992.00           8,868.47          شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

AFG/8200012,500.00                 500.00               2,000.00            2,000.00           1390 پروژه تامین آب آشامیدنی والیت فراه 

 2,500.00                 500.00               2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/820003 366.00                      -                       366.00               1,201.24           1389 (شبکه آبرسانی)تآمین آب آشامیدنی آندخوی 

 366.00                      -                       366.00               1,201.24           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/8200042,500.00                 500.00               2,000.00            2,000.00           1390 تآمین آب آشامیدنی والیت سمنگان 

 2,500.00                 500.00               2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/8200056,626.00                 4,000.00            2,626.00            3,667.23           1383 سیستم آبرساني شهری 

 6,626.00                 4,000.00            2,626.00            3,667.23           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 25,304.00             20,500.00         4,804.00           17,916.79        وزارت امور شهرسازی

AFG/4900741,140.00                   -                       1,140.00            2,179.98           1382 بهسازي ساحات پالني و غیر پالني 

   -                            400.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 1,140.00                   -                       1,140.00            1,779.98           غیر اختیاریبالعوض
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هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/49007652.03                1384 اعمار کاخ شوراي وزیران                       -                         -                              -   

   -                            52.03                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490082789.00                    500.00               289.00               762.45              1384 پالنهای انکشاف ستراتیژیک شهری 

 789.00                    500.00               289.00               762.45              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4901262,916.00                 2,000.00            916.00               3,597.64           1384 بیست هزار واحدمسکوني در ده سبز کابل 

 2,916.00                 2,000.00            916.00               3,597.64           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490178 372.00                      -                       372.00               372.82              1387 (بنیاد شهزاده چارلز)مکتب مهندسی سنتی افغان 

 372.00                      -                       372.00               372.82              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/49017922.00                        -                       22.00                 59.44                1386 تاسیس واحد ارتقای ظرفیت انجنیران جوان 

 22.00                        -                       22.00                 59.44                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490188
سروی و توزیع زمین برای معلمین در سراسر 

کشور
 1386           1,018.22               425.00                       -                      425.00 

 425.00                      -                       425.00               1,018.22           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490204555.00                    500.00               55.00                 624.21              1388 تنظیم،تطبیق و نظارت پروژه های انکشافی 

 555.00                    500.00               55.00                 624.21              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490295
 9سرک حلقوی داخل شهر مزار شریف به طول 

کیلو متر
 1388           3,500.00                       -              3,500.00                 3,500.00 

کمک های بال عوض غیر 

پروژوی جاپان
 3,500.00                 3,500.00              -                       3,500.00           غیر اختیاریبالعوض

AFG/490307
مرکز ثقافت اسالمی در شهر غزنی برای سال 

2013
 1391           4,750.00            1,585.00            8,000.00                 9,585.00 

 9,585.00                 8,000.00            1,585.00            4,750.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490309 3,000.00                 3,000.00              -                       1,000.00           1391 (تپه پغمان)پرژه نوروز 

 3,000.00                 3,000.00              -                       1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4903103,000.00                 3,000.00              -                         -                      1392 پروژه انکشاف شهر های افغانستان 

 3,000.00                 3,000.00              -                      غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 277,175.85           103,000.00       174,175.85       201,723.62      وزارت انرژی و آب

AFG/410018

احیا ، اعمار و سروي دستگاه هاي كوچك  جدید 

تولید انرژي برق آبي دروالیات،  مطالعات، دیزاین 

و ساختمان بند سوری خولی  ولسوالی چمکنی و 

تکمیل امور باقیمانده دستگاه برق آبی ولسوالی 

چرخ والیت لوگر

 1382           2,275.00            2,275.00                       -                   2,275.00 

 2,275.00                   -                       2,275.00            2,275.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/41003821,767.99               12,000.00          9,767.99            16,256.35         1382 مدیریت منابع  آبي در حوزه غرب 

 1,190.84                   -                       1,190.84            1,190.84           غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

بانک انکشاف آسیایی

بخش کمک 

- بالعوض

قرضه

 20,047.15               12,000.00          8,047.15            14,530.10         غیر اختیاری

 530.00                      -                       530.00               535.41              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4100667,609.75                 5,000.00            2,609.75            6,541.15           1382 پروژه آبیاري کمال خان  وکنترول سیالب  لشکري 

 7,609.75                 5,000.00            2,609.75            6,541.15           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41007433,215.60               20,000.00          13,215.60          14,985.72         1383 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان 

 33,023.14               20,000.00          13,023.14          14,793.26         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 192.46                      -                       192.46               192.46              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410082

بازسازي )بازسازي عاجل پروژه هاي تامین برق

ولتاژ متوسط شبکه کابل، بازسازي بند برق نغلو، 

 کیلوولت از نغلو به کابل 110بازسازي لین انتقال 

 کیلولت از سب ستیشن 110و ساختمان لین انتقال 

(چمتله به سب ستیشن شمال شرق

 1382           1,785.66            1,785.66                       -                   1,785.66 

 605.17                      -                       605.17               605.17              غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 1,180.49                   -                       1,180.49            1,180.49           غیر اختیاریبالعوض

 1381         12,401.98          10,812.90                       -                 10,812.90 

 6,339.26                   -                       6,339.26            7,593.88           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 4,473.64                   -                       4,473.64            4,808.10           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410123
مطالعات تخنیکي و اقتصادي بندهاي کوچک و 

متوسط
 1384              435.96               435.96               500.00                    935.96 

 935.96                    500.00               435.96               435.96              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4101306,078.02                   -                       6,078.02            6,078.02           1384 دیزاین و ساختمان  پروژه آبیاري گمبیري 

 6,078.02                   -                       6,078.02            6,078.02           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4101331,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1384 (فراه )دیزاین پروژه بند بخش آباد 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 110لین انتقال برق  )پروژه انتقال وتوزیع برق 

کیلوولت ازشیرخان بندر الي ولسوالي امام صاحب 

 110/20 کیلوولت تالقان، 220/20، سب ستیشن 

 کیلوولت 110کیلوولت درسرپل، لین انتقال برق 

 کیلوولت مهترالم 110ازنغلو الي شرق جالل آباد، 

( کیلوولت220/20وجالل آباد، سب ستیشن 

AFG/410101
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غیر / اختیاری 

اختیاری
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واحد بودجوی

AFG/410138

 کیلو ولت از سرحد 220تمدید لین انتقال 

تاجکستان به کندز و پلخمري به شمول سب 

ستیشن هاي کندز وبغالن

 1384           6,313.95            4,766.77                       -                   4,766.77 

 192.00                      -                       192.00               1,544.47           غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

 1,970.00                   -                       1,970.00            2,050.01           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 2,604.77                   -                       2,604.77            2,719.47           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410154
مطالعه عملي براي فابریکه بند برق آبي 

( میگاوات210ظرفیت تولید برق )باغدره
 1383           1,800.00            1,800.00                       -                   1,800.00 

 1,800.00                   -                       1,800.00            1,800.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410178
ظرفیت تولید ) (گلبهار)دیزاین  بند ذخیره پنجشیر 

( هکتار60000میگاوات و آبیاري 120برق 
 1385              839.62               839.62                       -                      839.62 

 839.62                      -                       839.62               839.62              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410211261.00                      -                       261.00               278.82              1385 بازسازی وزارت انرژی و اّب 

 261.00                      -                       261.00               278.82              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410213
دیزاین بند آب شاه توت باالی دریای میدان وردک 

( هکتار10000ظرفیت آبیاری )
 1385           1,032.53            1,032.53                       -                   1,032.53 

 1,032.53                   -                       1,032.53            1,032.53           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410233
برق رساني ولسوالي هاي رباط سنگي ، گلران و 

کشک والیت هرات
 1386           2,666.81            2,666.81            1,500.00                 4,166.81 

 4,166.81                 1,500.00            2,666.81            2,666.81           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410254
دیزان و ساختمان بند  آب و برق در ساحه مچلغو 

والیات پکتیا 
 1386           8,132.16            8,132.16                       -                   8,132.16 

 8,132.16                   -                       8,132.16            8,132.16           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410255
مزارشریف و , شبکه توزیع برق در شهر کابل 

اعمار سب استیشن در ایبک
 1386           5,567.97            5,567.97                       -                   5,567.97 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 5,567.97                   -                       5,567.97            5,567.97           غیر اختیاریبالعوض

AFG/4102576,588.00                 3,000.00            3,588.00            5,018.56           1386 تحکیم سواحل دریای آمو 

 6,588.00                 3,000.00            3,588.00            5,018.56           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41027958.06                1385 احیاء و توسعه  شبکه توزیع برق کابل                       -                         -                              -   

   -                            58.06                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1386         41,806.99          37,900.00                       -                 37,900.00 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 37,900.00                 -                       37,900.00          41,806.99         غیر اختیاریبالعوض

تمدید شبکه هاي توزیع برق در ایبک ، پلخمري، 

دوشي ، خنجان، چاریکار، گلبهار و جبل سراج، و 

بازسازي سب استیشن هاي نغلو وماهیپر

AFG/410283
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AFG/410285

نظارت و ساختمان بند برق و آبیاری شاه و 

 1500ظرفیت آبیاری )عروس ولسوالی شکردره 

( میگاوات1.2هکتار و تولید برق 

 1386         15,483.13          14,400.00            6,000.00               20,400.00 

 20,400.00               6,000.00            14,400.00          15,483.13         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410291956.68                      -                       956.68               956.68              1388 ایجاد کمر بند سبز در اطراف نهر لشکری 

 956.68                      -                       956.68               956.68              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410319
بشمول ارتقای )اداره منابع آبی در افغانستان 

( PIUظرفیت واحد تطبیق پروژه 
 1386           3,555.10            2,695.00            1,500.00                 4,195.00 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 4,195.00                 1,500.00            2,695.00            3,555.10           غیر اختیاریبالعوض

AFG/410340

 ) کیلوولت ازتاجکستان به پاکستان 500تمدید لین 

CASA 1000 ) (  کیلومتردرداخل 650طول لین 

و احداث سب ستیشن به ظرفیت  (خاک افغانستان 

 میگاولت امپیر300

 1387              215.27               215.27                       -                      215.27 

 215.27                      -                       215.27               215.27              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410347
پروژه وصل نمودن جنراتور ها به شبکه شهری 

کندهار
 1387              333.59               333.59                       -                      333.59 

 333.59                      -                       333.59               333.59              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41039112,420.00               8,000.00            4,420.00            8,443.95           1388 پروگرام انکشاف سرمایه گذاری منابع آبی 

 12,420.00               8,000.00            4,420.00            8,443.95           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/4103951,004.74                 1,000.00            4.74                   4.74                  1389 شبکه توزیع برق در ولسوالی ده سبز والیت کابل 

 1,004.74                 1,000.00            4.74                   4.74                  اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410399
دیزاین و ساختمان بند آبیاری المار در والیت 

فاریاب
 1389           8,120.38            7,700.00            2,000.00                 9,700.00 

 9,700.00                 2,000.00            7,700.00            8,120.38           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410400
دیزاین و ساختمان بند آبیاری و تولید برق پاشدان 

والیت هرات
 1389         10,447.09          10,447.09            5,000.00               15,447.09 

 15,447.09               5,000.00            10,447.09          10,447.09         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410412
تنظیم ، تطبیق ومراقبت بندهای  آبیاری وپروژه 

های تولید ، انتقال و توزیع برق
 1389           1,791.60            1,370.96               500.00                 1,870.96 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,109.85           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 870.96                    500.00               370.96               681.75              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410422
وزارت )عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

(انرژی و آب
 1389                78.71                 78.71                       -                        78.71 

 78.71                        -                       78.71                 78.71                غیر اختیاریبالعوضبریتانیا
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AFG/410425
برق رسانی والیت بادغیس از ترکمنستان به شمول 

سب استیشن و شبکه توزیع برق
 1390           6,018.07            6,018.07                       -                   6,018.07 

 6,018.07                   -                       6,018.07            6,018.07           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410466
مطالعه دیزاین و ساختمان بند برق منوګی والیت 

کنر
 1390           3,000.00            3,000.00                       -                   3,000.00 

 3,000.00                   -                       3,000.00            3,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410469
دیزاین وساختمان دستگاه کوچک برق آبی  در 

والیت غور
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4104773,000.00                   -                       3,000.00            3,000.00           1391 دیزاین وساختمان بند برق سروبی دوم 

 3,000.00                   -                       3,000.00            3,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41047825,000.00               20,000.00          5,000.00            5,000.00           1391 اعمار بند برق و آبیاری دهله در کندهار 

 25,000.00               20,000.00          5,000.00            5,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410483300.00                    300.00                 -                         -                      1392 ترمیم گاز توربین شمال غرب کابل 

 300.00                    300.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410484
توسعه شبکه برق درجالل آباد، لغمان ،قلعه ذال 

والیت کندزو لین انتقال به والیت کنر
1392                      -                         -            10,000.00               10,000.00 

 10,000.00               10,000.00            -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4104851,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392دیزاین بند آبیاری کامه ننگرهار 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410486200.00                    200.00                 -                         -                      1392احیا وبازسازی بند ذخیره امیر غازی والیت کابل 

 200.00                    200.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410487
مطالعه تخنیکی و اقتصادی بند آغا جان ولسوالی 

چوره ارزگان
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410488
اعمار و ساختمان حوزه های دریائی غزنی و سایر 

والیات کشور
1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410489 1,500.00                 1,500.00              -                         -                      1392  کیلو ولت از هرات به شیندند220تمدید انتقال لین 

 1,500.00                 1,500.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4104901,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392 اعمار کانال آبیاری قریه جات نغلو 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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 39,242.06             16,620.00         22,622.06         32,369.04        وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی

AFG/4500081,954.83                   -                       1,954.83            2,099.83           1381 توسعه حفظ و مراقبت میدان هوائی کابل 

 1,954.83                   -                       1,954.83            2,099.83           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1383           5,582.33            2,278.30                       -                   2,278.30 

   -                            1,500.03           غیر اختیاریقرضهبانک انکشاف آسیایی

 866.39                      -                       866.39               1,654.39           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,411.91                   -                       1,411.91            2,427.91           غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/450105
ارتقای ظرفیت و خریداری تجهیزات تخنیکی جهت 

بهبود خدمات هوانوردی ملکی
 1386              933.95               100.00                       -                      100.00 

 100.00                      -                       100.00               933.95              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4501403,930.11                 2,000.00            1,930.11            1,930.11           1390 اعمار میدان هوایی  محلی در والیت نیمروز 

 3,930.11                 2,000.00            1,930.11            1,930.11           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4501626,367.82                 3,000.00            3,367.82            4,172.82           1390 اعمارمیدان هوایی والیت خوست 

 6,367.82                 3,000.00            3,367.82            4,172.82           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450164
باز سازی ، توسعه و نوسازی ترمینل میدان هوائی 

کندهار
 1392                      -                         -                 600.00                    600.00 

 600.00                    600.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450169
بازسازی میدان هوائی ولسوالی درواز در والیت 

بدخشان
 1391              150.00               150.00               500.00                    650.00 

 650.00                    500.00               150.00               150.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4501702,000.00                   -                       2,000.00            2,000.00           1390 اعمار میدان هوائی منطقوی غزنی 

 2,000.00                   -                       2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450171278.00                    60.00                 218.00               400.00              1390 اعمارمیدان هوائی دایکندی 

 278.00                    60.00                 218.00               400.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450172565.00                    60.00                 505.00               600.00              1390 اعمار میدان هوائی بامیان 

 565.00                    60.00                 505.00               600.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4501731,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1391 اعمارمیدان هوائی والیت فراه 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450174
کابل، )تامین امنیت  وحفظ و مراقبت میادین هوائی 

(هرات ، کندهار، و مزارشریف
 1390         13,400.00            9,018.00          10,000.00               19,018.00 

 19,018.00               10,000.00          9,018.00            13,400.00         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450180
باز سازی ، توسعه و نوسازی ترمینل میدان هوائی 

کندز
 1392                      -                         -                 400.00                    400.00 

 400.00                    400.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450181100.00                      -                       100.00               100.00              1391 اعمار دفاتر ترانسپورت زمینی در والیت فراه 

 100.00                      -                       100.00               100.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

, فیض آباد)احیا ي میادین هوایي منطقوي 

(میمنه و قلعه نو, چغچران 

AFG/450034
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 48,308.00             25,500.00         22,808.00         39,063.28        وزارت مخابرات

AFG/34000621,194.00               5,000.00            16,194.00          16,194.72         1382 توسعه شبکه  فایبر نوری 

 20,000.00               5,000.00            15,000.00          15,000.00         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 1,194.00                   -                       1,194.00            1,194.72           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/340007403.00                      -                       403.00               807.32              1381 تعمیرات  اداری و تخنیکی 

 403.00                      -                       403.00               807.32              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/340015
حکومت  )توسعه تکنالوژي معلوماتي افغانستان 

(داری الکترونیکی
 1382         15,657.65               500.00          15,000.00               15,500.00 

 15,000.00               15,000.00            -                       15,157.65         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 500.00                      -                       500.00               500.00              غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/340071176.00                      -                       176.00               261.03              1389 تنظیم، تطبیق و نظارت  پروژه های انکشافی 

 176.00                      -                       176.00               261.03              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/340080568.00                    500.00               68.00                 165.19              1390 توسعه خدمات پستی 

 568.00                    500.00               68.00                 165.19              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/34008210,467.00               5,000.00            5,467.00            5,977.37           1389 انکشاف سکتور مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی 

 10,467.00               5,000.00            5,467.00            5,977.37           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 46,419.35             22,450.00         23,969.35         39,837.34        وزارت معادن

AFG/32002210,142.00               5,670.00            4,472.00            5,125.68           1382 انکشاف چاه های ګاز دار شبرغان 

 10,142.00               5,670.00            4,472.00            4,625.68           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

   -                            500.00              غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/32008515,846.00               7,000.00            8,846.00            14,079.34         1384 انکشاف متداوم منابع طبیعي 

 15,846.00               7,000.00            8,846.00            14,076.02         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

   -                            3.32                  اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3200901,126.46                   -                       1,126.46            1,915.97           1385 اعمار تعمیرات و تجهیزات آن در مرکز و والیات 

 1,126.46                   -                       1,126.46            1,915.97           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320093
تجهیز البراتوار های سروی جیولوجی برای تجزیه 

مواد ساحوی و وسایل تخنیکی معدن
 1385                66.90                 66.90                       -                        66.90 

 66.90                        -                       66.90                 66.90                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201072,799.58                 2,000.00            799.58               1,250.58           1388 مین پاکی ساحه مس عینک 

 2,799.58                 2,000.00            799.58               1,250.58           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320111539.77              1387 اعمارتعمیر غند محافظت عینک                       -                         -                              -   

   -                            539.77              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201121,275.22                 800.00               475.22               838.12              1389 تنظیم، تطبیق و نظارت  پروژه های انکشافی 

 1,275.22                 800.00               475.22               838.12              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/320113
پروژه تفحص و اکتشاف ظواهر معدن آهن غوریان 

والیت هرات
 1389              308.32                       -                         -                              -   

   -                            308.32              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320115
خریداری تجهیزارت نقشه برداری اکتشافی 

جیولوجی ومطالعات مربوط به سروی جیولوجی
 1389              264.88                       -                         -                              -   

   -                            264.88              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201181,722.55                 800.00               922.55               7,522.79           1390 مطالعات جیولوجی وتفحصات و سروی سایزیمیک 

 1,722.55                 800.00               922.55               7,522.79           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201192,839.41                 1,000.00            1,839.41            2,036.27           1390 اعمار تاسیسات امنیتی برای مراکز معدنی 

 2,839.41                 1,000.00            1,839.41            2,036.27           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201242,651.29                   -                       2,651.29            2,843.40           1389 شهرک بیجا شدگان قرای همجوار مس عینک 

 2,651.29                   -                       2,651.29            2,843.40           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320125
پروژه مطالعات نخنیکی پایپ الین گاز ازترکمنستان 

(TAPI)به افغانستان،پاکستان وهندوستان 
 1390              545.32               422.25               500.00                    922.25 

 922.25                    500.00               422.25               545.32              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320138 پروژه انکشافی گاز فشرده(CNG) 1391              500.00               347.69               180.00                    527.69 

 527.69                    180.00               347.69               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320140
باز سازی و عصری سازی فابریکات کود برق 

مزار شریف
 1391           2,000.00            2,000.00            4,000.00                 6,000.00 

 6,000.00                 4,000.00            2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320143500.00                    500.00                 -                         -                      1392 پروژه انکشاف گاز توربین شبرغان 

 500.00                    500.00                 -                      غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا
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 407,818.54           242,613.00       165,205.54       207,671.58      سکتور معارف - 4

 82,928.40             45,800.00         37,128.40         47,614.31        وزارت تحصیالت عالی

AFG/280015
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون بلخ 

(زون شمال)
 1382                      -                         -              3,000.00                 3,000.00 

 3,000.00                 3,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280017
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

(زون جنوب شرق)خوست 
 1384              637.93               637.93            3,000.00                 3,637.93 

 3,637.93                 3,000.00            637.93               637.93              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280053
اعمار  تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)بامیان
 1384                67.63                 67.63            1,000.00                 1,067.63 

 1,067.63                 1,000.00            67.63                 67.63                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280055
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)جوزجان
 1384              350.39               257.60            1,000.00                 1,257.60 

 1,257.60                 1,000.00            257.60               350.39              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280064557.31                      -                       557.31               576.96              1383 ارتقاي ظرفیت پوهنحي زراعت پوهنتون کابل 

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 557.31                      -                       557.31               576.96              غیر اختیاریبالعوض

AFG/280070782.32                      -                       782.32               1,000.00           1384 برنامه تقویت  تحصیالت عالي 

 782.32                      -                       782.32               1,000.00           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 1385           1,000.00            1,000.00            3,000.00                 4,000.00 

 3,000.00                 3,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           غیر اختیاریبالعوض

 1386           1,068.00            2,038.84            3,000.00                 5,038.84 

 3,970.84                 3,000.00            970.84               1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 68.00                        -                       68.00                 68.00                غیر اختیاریبالعوض

 1,000.00                   -                       1,000.00           غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/280097
اعمارتاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)کندز
 1386              216.31               216.31            1,000.00                 1,216.31 

 1,216.31                 1,000.00            216.31               216.31              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280098
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه 

تحصیالت عالي بدخشان
 1386              104.70               104.70            1,000.00                 1,104.70 

 1,104.70                 1,000.00            104.70               104.70              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280099
اعمار تاسیسات وخریداری تجهزات پوهنتون 

(والیتی)پکتیا
 1386           3,954.35            3,833.19            1,000.00                 4,833.19 

 4,833.19                 1,000.00            3,833.19            3,954.35           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280100
اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه 

تحصیالت عالي فاریاب
 1385              270.04                 13.44               500.00                    513.44 

 513.44                    500.00               13.44                 270.04              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات  پوهنتون 

(زون جنوب غرب)کندهار

AFG/280078

اعمارتاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

(زون شرق)ننگرهار وپوهنحی ادبیات 

AFG/280095
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AFG/280106

انجیو گرافی و "خریداری وسایل عملیات قلبی 

برای مرکز تحقیقات قلبی پوهنتون " انجیو پالستی

طبی کابل

 1386           1,679.60            1,679.60                       -                   1,679.60 

 1,679.60                   -                       1,679.60            1,679.60           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2801181,835.46           1386 ترمیم اساسي بخش داخله شفاخانه علي آباد                       -                         -                              -   

   -                            1,835.46           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/28012026.75                        -                       26.75                 26.75                1386 اعمارکتابخانه  لوو یس دوپری 

 26.75                        -                       26.75                 26.75                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280131
اعمار  تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)البیرونی 
 1387              687.44               214.33            1,000.00                 1,214.33 

 1,214.33                 1,000.00            214.33               687.44              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280132
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

پولیتخنیک کابل
 1386              730.00               637.91            3,000.00                 3,637.91 

 3,507.91                 3,000.00            507.91               600.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 130.00                      -                       130.00               130.00              غیر اختیاریبالعوض

AFG/280133
اعمار تاسیسات وخریداری  تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)غزني
 1386           2,074.99            2,074.99            1,000.00                 3,074.99 

 3,074.99                 1,000.00            2,074.99            2,074.99           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280164 550.00              1389 1383 -1372تصفیه طلبات پروژه های سال                       -                         -                              -   

   -                            550.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2801713,924.00                   -                       3,924.00            4,148.00           1389 اعمار پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی 

 3,924.00                   -                       3,924.00            4,148.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280174494.91                      -                       494.91               494.91              1389 اعمار بالکهای رهایشی برای اساتید پوهنتون کابل 

 494.91                      -                       494.91               494.91              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280182315.81                      -                       315.81               13,858.39         1390 برنامه های لسانس ماستری و دکتورا 

   -                            9,211.16           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 315.81                      -                       315.81               4,647.23           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2801831,331.63           1390 انکشاف نصاب و مواد تحصیلی                       -                         -                              -   

   -                            1,331.63           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/280184
اعمار  بازسازی تاسیسات ، ساختما نها وتجهزات 

البراتوار
 1390           1,719.83                       -                         -                              -   

   -                            1,719.83           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280201
اعمار بالک پوهنحی لسان و ادبیات پوهنتون 

ننگرهار
 1389           1,000.00                       -                         -                              -   

   -                            1,000.00           غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/280202
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

(زون غرب)هرات
 1390           1,000.00               439.37            3,000.00                 3,439.37 

 3,439.37                 3,000.00            439.37               1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/280203
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)بغالن
 1390           1,000.00            1,000.00            1,000.00                 2,000.00 

 2,000.00                 1,000.00            1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280208

اعمارتاسیسات وخریدار تجیزات برای  پوهنتون 

کابل ، شفاخانه کدری ، شفاخانه علی اباد ، 

البراتوارها و تعمیر پوهنتون تعلیم وتربیه

 1391              800.00            4,857.77            9,000.00               13,857.77 

 13,857.77               9,000.00            4,857.77            800.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280210
اعمار تعمیر یکصد اطاقه و ترمیم تاسیسات سابقه 

پوهنتون تعلیم و تربیه
 1391           1,000.00                       -                         -                              -   

   -                            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280211
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)تخار
 1391              500.00               500.00               500.00                 1,000.00 

 1,000.00                 500.00               500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2802171,500.00           1391 انکشاف عملیات اداری و منابع بشری                       -                         -                              -   

   -                            1,500.00           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/280218
اعمار  تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون سید 

(والیتی)جمال الدین افغان در والیت کنر
 1390           1,431.00            1,431.00                       -                   1,431.00 

 1,431.00                   -                       1,431.00            1,431.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280219
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)لغمان
 1391           1,000.00            1,000.00               500.00                 1,500.00 

 1,500.00                 500.00               1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/28022718,322.69               9,300.00            9,022.69              -                      1392 برنامه تقویت تحصیالت عالی دور دوم 

 18,322.69               9,300.00            9,022.69           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 297,679.43           187,083.00       110,596.43       140,892.53      وزارت معارف

AFG/2703232,832.80                 2,616.00            216.80               623.94              1384 پروژه بهبود کیفیت معارف 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 216.80                      -                       216.80               623.94              غیر اختیاریبالعوض

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
 2,616.00                 2,616.00              -                      غیر اختیاریبالعوض

AFG/270331477.17                    250.00               227.17               244.76              1385 اعمار،بازسازي و تجهیز مکاتب مسلکي و حرفوي 

 477.17                    250.00               227.17               244.76              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27033264.40                        -                       64.40                 64.40                1385 تجهیز مکاتب تعلیمات عمومي 

 64.40                        -                       64.40                 64.40                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270335 391.87                      -                       391.87               391.87              1385 والیت (33)اعمار مکاتب لیلیه براي کوچیان در 

 391.87                    391.87               391.87              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2703361,223.70                   -                       1,223.70            1,223.70           1385 اعمار ،بازسازي و تجهیز مدارس دیني 

 1,223.70                   -                       1,223.70            1,223.70           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/270376723.54                      -                       723.54               768.39              1385 اعمار مکاتب در والیات سرحدي 

 723.54                      -                       723.54               768.39              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27037980.00                        -                       80.00                 80.00                1385 تعمیر هاي لیلیه ولیسه زراعت والیت بغالن 

 80.00                        -                       80.00                 80.00                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27038342,039.25               23,350.00          18,689.25          24,092.03         1385 انکشاف زیر بناي تعلیم و تربیه 

 1,505.25                 1,000.00            505.25               518.22              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 50.48                        -                       50.48                 50.48                غیر اختیاریبالعوضحکومت قزاقستان

 9,575.22                 4,150.00            5,425.22            6,909.66           غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 28,219.17               18,200.00          10,019.17          13,640.27         غیر اختیاریبالعوض

 2,689.13                   -                       2,689.13            2,973.40           غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/27038413,856.83               5,000.00            8,856.83            10,855.52         1386 تعلیمات میخانیکي و مسلکي 

 4,408.90                 1,000.00            3,408.90            4,962.24           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 3,328.74                 3,000.00            328.74               444.44              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,292.74                   -                       1,292.74            1,366.35           غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 4,826.45                 1,000.00            3,826.45            4,082.49           غیر اختیاریبالعوض

AFG/27038567,015.77               50,000.00          17,015.77          24,131.78         1385 تربیه معلم 

 1,992.92                   -                       1,992.92            3,304.16           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 130.00                    130.00               130.00              غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 64,892.85               50,000.00          14,892.85          20,697.62         غیر اختیاریبالعوض

AFG/27038648,295.56               37,636.00          10,659.56          15,810.54         1384 مدیریت و ارتقاي ظرفیت 

 149.70                      -                       149.70               1,350.69           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 14,192.85               5,636.00            8,556.85            10,889.94         غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 33,953.01               32,000.00          1,953.01            3,569.91           غیر اختیاریبالعوض

AFG/270387 تعلیمات عمومي(  بشمولEQUIP) 1384           2,645.61               498.09          22,300.00               22,798.09 

 222.10                      -                       222.10               222.10              غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 178.00                      -                       178.00               178.00              غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 10,397.99               10,300.00          97.99                 2,245.51           غیر اختیاریبالعوض

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
 12,000.00               12,000.00            -                      غیر اختیاریبالعوض

AFG/27038811,712.02               6,426.00            5,286.02            5,286.02           1384 انکشاف نصاب تعلیمي و تهیه مواد اموزشي 

 11,712.02               6,426.00            5,286.02            5,286.02           غیر اختیاریبالعوضدنمارك

AFG/2703897,016.13                 3,258.00            3,758.13            4,330.76           1385 تعلیمات اسالمي 

 6,758.13                 3,000.00            3,758.13            4,330.76           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 258.00                    258.00                 -                      غیر اختیاریبالعوضدنمارك
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/2703906,508.60                 3,140.00            3,368.60            6,679.36           1386 سواد اموزي و تعلیمات غیر رسمي 

 1,088.90                 1,000.00            88.90                 286.89              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

سازمان تعلیمى، علمى و 

(یونسكو)كلتوري ملل متحد
 5,419.70                 2,140.00            3,279.70            6,392.47           غیر اختیاریبالعوض

AFG/27040655.00                        -                       55.00                 55.00                1385 برنامه انکشاف مهارت ها وزارت معارف 

 55.00                        -                       55.00                 55.00                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270464311.05                    107.00               204.05               226.83              1387 وجوه برای پروژه های انکشافی مکاتب والیت غور 

 311.05                    107.00               204.05               226.83              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270597
اعمار انستیتوت های اداره و مدیریت برای نسوان 

در والیات ننگرهار و هرات
 1388              609.32               497.46                       -                      497.46 

 497.46                      -                       497.46               609.32              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270598 پروژه های باقیمانده کمپنیSPP 1389              696.52               670.41                       -                      670.41 

 670.41                      -                       670.41               696.52              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270620
بشمول ماشین االت )انستیتوت ملی تخنیک وحرفه

(ووسایل
 1390           2,330.05            1,182.25                       -                   1,182.25 

 1,182.25                   -                       1,182.25            2,330.05           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2706232,000.00                   -                       2,000.00            2,000.00           1391 اعمار لیسه تخنیکی برای کوچی ها در کابل 

 2,000.00                   -                       2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2706242,500.00                 500.00               2,000.00            2,000.00           1391 اعمار دار العلوم در والیت ننگرهار 

 2,500.00                 500.00               2,000.00            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270633
حمایت از حداقل یک مکتب لیسه دخترانه در 

 معلم زن6ولسوالی ها با استخدام حداقل 
 1391              800.00               800.00               500.00                 1,300.00 

 1,300.00                 500.00               800.00               800.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2706361,500.00                 500.00               1,000.00            1,000.00           1391 اعمار کامپلکس تربیه معلم 

 1,500.00                 500.00               1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2706382,000.00                 1,000.00            1,000.00            1,000.00           1391 اعمار لیلیه برای دارالمعلمین ها 

 2,000.00                 1,000.00            1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2706431,500.00                   -                       1,500.00            1,500.00           1391 اعمار کمپلکس تعلیمات تخنیکی ومسلکی در کابل 

 1,500.00                   -                       1,500.00            1,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270663
وزارت )عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

(معارف
 1389              345.90               345.90                       -                      345.90 

 345.90                      -                       345.90               345.90              غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

AFG/270738617.86                      -                       617.86               1,136.34           1390 اعمار مکاتب در والیات کمتر رشد یافته 

 617.86                      -                       617.86               1,136.34           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/27073923,763.04               13,300.00          10,463.04          12,700.00         1390 تعلیمات اساسی وسواد اموزی 

 23,763.04               13,300.00          10,463.04          12,700.00         غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/270745900.73                      -                       900.73               963.89              1390 پروژه تعلیمات کاریابی طبقه اناث 

 900.73                      -                       900.73               963.89              غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/270747
اعمار لیلیه دار العلوم و ملحقات آن در والیت 

بادغیس
 1390              300.00               300.00                       -                      300.00 

 300.00                      -                       300.00               300.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270748
پروژه های انکشافی بودجه سازی والیتی 

( دالر برای هر والیت500،000)
 1391           5,000.00            5,000.00            8,000.00               13,000.00 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 13,000.00               8,000.00            5,000.00            5,000.00           غیر اختیاریبالعوض

AFG/270750
اعمار تعمیر مکتب قریه دره زمچی ولسوالی 

سنچارک والیت سرپل
 1391              100.00               100.00                       -                      100.00 

 100.00                    100.00               100.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270752
بهبود دسترسی به تعلیمات عمومی در مناطق دور 

دست
 1391           7,070.00            7,070.00                       -                   7,070.00 

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
 7,070.00                   -                       7,070.00            7,070.00           غیر اختیاریبالعوض

AFG/270753240.00                      -                       240.00               240.00              1391 اموزش معلمان در سطح محلی 

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
 240.00                      -                       240.00               240.00              غیر اختیاریبالعوض

AFG/2707541,690.00                   -                       1,690.00            1,690.00           1391 انکشاف پالیسی ها و آموزش 

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
 1,690.00                   -                       1,690.00            1,690.00           غیر اختیاریبالعوض

AFG/270755250.00                      -                       250.00               250.00              1391 اعمار متوسطه نسوان مهاجر اباد 

 250.00                      -                       250.00               250.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270756250.00                      -                       250.00               250.00              1391 اعمار مکتب نسوان کاریزک 

 250.00                      -                       250.00               250.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2707571,400.00                   -                       1,400.00            1,400.00           1391 اعمار بخش دوم  لیلیه مدرسه جنت گل خان کوچی 

 1,400.00                   -                       1,400.00            1,400.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/270758
اعمار تعمیر دار المعلمین و لیلیه در ولسوالی 

شیندد والیت هرات
 1392                      -                         -                 200.00                    200.00 

 200.00                    200.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2707609,000.00                 9,000.00              -                         -                      1392 اموزش های فنی و مسلکی 

 9,000.00                 9,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 931.39                  80.00                851.39              967.73             اکادمی علوم

AFG/610005
پروژه تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در 

افغانستان
 1382                16.19                 16.19                 15.00                      31.19 

 31.19                      15.00                 16.19                 16.19                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/610016 356.44                      -                       356.44               356.44              1385 تحقیقي و اداري- اعمار  یک بالک علمي 

 356.44                      -                       356.44               356.44              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/61001920.50                        -                       20.50                 20.50                1385 تدارک و خریداري کتب جدید الطبع 

 20.50                        -                       20.50                 20.50                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/610020248.55                    50.00                 198.55               231.92              1385 و سایل و نوشتن دایره المعارف 

 248.55                    50.00                 198.55               231.92              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/61003692.54                        -                       92.54                 92.54                1389 خریداری سامان و تجهیزات موزیم 

 92.54                        -                       92.54                 92.54                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/61003739.88                        -                       39.88                 109.25              1389 لندسکیب تعمیرهای علمی و اداری اکادمی علوم 

 39.88                        -                       39.88                 109.25              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/610040110.89                      -                       110.89               110.89              1390 تجهیزات تعمیرهفت منزله 

 110.89                      -                       110.89               110.89              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/61004331.40                      15.00                 16.40                 30.00                1390 دپشتو ژبی لهجوی قاموس لیکنه اوتدوین 

 31.40                      15.00                 16.40                 30.00                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 11,230.17             2,100.00           9,130.17           10,079.78        وازرت اطالعات و فرهنگ

AFG/360018605.00                      -                       605.00               605.56              1382 ترمیم و احیاي  کابل تیاتر 

 605.00                    605.00               605.56              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/36002472.71                        -                       72.71                 72.71                1381 احیاي مجدد مطابع دولتي 

 72.71                        -                       72.71                 72.71                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360028
انکشاف ساختمانهاي مربوطه وزارت اطالعات و 

فرهنگ  درکابل ووالیات
 1382           1,474.75            1,309.72                       -                   1,309.72 

 209.76                      -                       209.76               209.76              غیر اختیاریبالعوضجاپان

 1,099.96                   -                       1,099.96            1,264.99           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/360082
 والیت 33اعمارستدیوهاي تلویزیوني در 

( دالر 200،000برای والیت بغالن )کشور
 1385           1,508.94            1,186.25                       -                   1,186.25 

 667.34                      -                       667.34               856.11              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 518.91                      -                       518.91               652.83              غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/3600961,656.00                   -                       1,656.00            1,656.00           1386 اعمار تعمیر کمپلکس رادیوتلویزیون ملي 

 1,456.00                   -                       1,456.00            1,456.00           غیر اختیاریبالعوضجاپان

 200.00                      -                       200.00               200.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/36009746.25                        -                       46.25                 46.25                1386 اعمارتعمیر الحالقیه آرشیف ملي 

 46.25                      46.25                 46.25                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360098
وزارت فرهنگ و جوانان (PMU)ارتقاي ظرفیت 

در مرکز و والیات
 1386                58.87                 51.27                       -                        51.27 

 51.27                        -                       51.27                 58.87                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3601243,124.69                 1,000.00            2,124.69            2,578.42           1386 ترمیم، ثبت، حفظ و مراقبت اثار باستاني در والیات 

 3,124.69                 1,000.00            2,124.69            2,578.42           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/36015417.07                        -                       17.07                 17.07                1387 خریداری تجهیزات وفعال نمودن البراتوار افغان فلم 

 17.07                        -                       17.07                 17.07                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3601866.45                          -                       6.45                   6.45                  1389 اعمار دیوار احاطه نگارستان غالم محمد میمنگی 

 6.45                        6.45                   6.45                  اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360199
مدرن سازی تجهیزات و وسایل تخنیکی رادیو 

تلویزیون
 1390              364.48               364.48            1,000.00                 1,364.48 

 1,364.48                 1,000.00            364.48               364.48              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360208540.00                      -                       540.00               540.00              1390 اعمار تعمیر انستیتوت توریزم 

 540.00                      -                       540.00               540.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/36024070.26                        -                       70.26                 70.26                1391 هنرکاشی سازی در هرات 

 70.26                        -                       70.26                 70.26                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/36024180.02                        -                       80.02                 80.02                1391 اکمال و تجهیز ریاست اطالعاتی اژانس باختر 

 80.02                        -                       80.02                 80.02                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3602421,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1391 اعمار تعمیر موزیم ملی 

 1,000.00                 1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360243
نصبت دستگاه تهویه مخازن و ایجاد دستگاه 

البراتوار آرشیف ملی
 1392                      -                         -                 100.00                    100.00 

 100.00                    100.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 15,049.15             7,550.00           7,499.15           8,117.23          ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

AFG/6300072,479.82                 500.00               1,979.82            2,342.32           1383 اعمار کمپلکس هاي ورزشي در کابل 

 430.96                      -                       430.96               430.96              غیر اختیاریبالعوضجاپان

 2,048.86                 500.00               1,548.86            1,911.36           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630017
در والیت  ( نفری 18,000)اعمار ستدیوم ها 

خوست
 1387           5,205.58            1,650.00               650.00                 2,300.00 

 2,300.00                 650.00               1,650.00            5,205.58           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630025

اعمار جمنازیوم های ورزشی در والیات لوگر، 

پکتیکا، زابل، ارزگان، فراه، غور، سرپل، 

دایکندی، فاریاب، کندز، نورستان، بدخشان، 

کاپیسا، غزنی، لغمان و بامیان

 1391                69.33                 69.33            3,000.00                 3,069.33 

 3,069.33                 3,000.00            69.33                 69.33                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/6300291,500.00                 1,000.00            500.00               500.00              1391 اعمار جمنازیوم برای معلولین 

 1,500.00                 1,000.00            500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630030600.00                    600.00                 -                         -                      1392 اعمار وبازسازی میدان گلف 

 600.00                    600.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630031
در والیت  ( نفری 18,000)اعمار ستدیوم ها 

پنجشیر
 1392           1,650.00               650.00                 2,300.00 

 2,300.00                 650.00               1,650.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630032 2,300.00                 650.00               1,650.00           1392 در والیت بلخ ( نفری 18,000)اعمار ستدیوم ها 

 2,300.00                 650.00               1,650.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630033500.00                    500.00                 -                         -                      1392ترمیم و ساختمان اساسی استدیوم ورزشی کابل 

 500.00                    500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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 202,581.65           112,451.00       90,130.65         141,210.89      سکتور صحت - 5

 202,581.65           112,451.00       90,130.65         141,210.89      وزارت صحت عامه

AFG/3700681,887.40                 725.00               1,162.40            1,701.20           1380 .برنامه ملي معافیت کتلوي 

اتحاد سراسری برای 

واکسین و معافیت
 1,111.20                   -                       1,111.20            1,650.00           غیر اختیاریبالعوض

 776.20                    725.00               51.20                 51.20                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1382         57,219.88          30,290.75          70,786.00             101,076.75 

 19,378.43               14,208.00          5,170.43            10,271.84         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 3,001.04                 622.00               2,379.04            3,379.37           غیر اختیاریبالعوضسفارت ناروی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 26,619.18               13,000.00          13,619.18          16,138.38         غیر اختیاریبالعوض

 45,103.55               40,000.00          5,103.55            20,908.46         غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

کمک های اختماعی 

انکشافی جاپان
 6,974.55                 2,956.00            4,018.55            6,521.83           غیر اختیاریبالعوض

 1382         20,810.29            6,444.75          17,000.00               23,444.75 

 4,770.84                 3,000.00            1,770.84            4,051.23           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 500.00                      -                       500.00               500.00              غیر اختیاریبالعوضجاپان

 12,669.37               12,000.00          669.37               11,137.85         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 5,504.54                 2,000.00            3,504.54            5,120.14           غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

   -                            1.07                  غیر اختیاریبالعوضناروى

AFG/3701442,724.92                 2,392.00            332.92               1,167.85           1380 پروژه تنظیم کمک ها و پروژه های انکشافی 

 2,724.92                 2,392.00            332.92               1,167.85           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/3701454,003.09                 2,300.00            1,703.09            2,965.19           1382 برنامه ملي نظارت و ارزیابي 

 4,003.09                 2,300.00            1,703.09            2,965.19           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/370180
 و blood transfusionاحیاي مجدد سیستم 

البراتواري مرکزي وزارت صحت عامه
 1384           3,799.97            3,681.00            2,500.00                 6,181.00 

 6,181.00                 2,500.00            3,681.00            3,799.97           غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/370188934.95                    700.00               234.95               279.96              1384 تقویت طب عدلي افغانستان 

 934.95                    700.00               234.95               279.96              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3701971,817.19                 1,000.00            817.19               1,452.14           1385 مراقبت هاي صحي کوچي ها 

 1,817.19                 1,000.00            817.19               1,452.14           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3702333,820.00                 2,500.00            1,320.00            2,284.32           1384 تاسیس تداوي مراکز معتادین در والیات کشور 

 3,820.00                 2,500.00            1,320.00            2,284.32           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3702352,992.55                 1,000.00            1,992.55            1,992.55           1385 شفاخانه صد بستر والیت کاپیسا 

 1,580.41                   -                       1,580.41            1,580.41           غیر اختیاریبالعوضبرونای دار السالم

 1,412.14                 1,000.00            412.14               412.14              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

بسته کمک هاي اساسی طبي 

کابل،پروان،وردک،غزنی،پکتیا،پکتیکا،خوست،سم)

نگان،بلخ،جوزجان،فاریاب،بامیان،سرپل،کاپیسا،لغما

ن،کندز،بدخشان،کندهار،تخار، 

بغالن،فراه،بادغیس،هلمند،نیمروز،هرات،پنجشیر،لو

(گرونورستان

AFG/370070

AFG/370135 بهبود کیفیت خدمات درشفاخانه ها

کابل،پروان،وردک،غزنی،،سمنگان،بلخ،سرپل،کاپی)

سا،کندز،بدخشان،تخار،بغالن،فراه،بادغیس،زابل،نیم

(روز،هرات،پنجشیروغور
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غیر / اختیاری 
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/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/370236627.52                      -                       627.52               707.84              1385 برنامه مجادله علیه مالریا در افغانستان 

 627.52                      -                       627.52               707.84              غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/370241
مراقبت و مجادله علیه شیوع مرض ساري و 

انفلونزاي مرغي توسط انستیوت طبي افغان
 1384              652.78               570.67                       -                      570.67 

مرکزکنترول ووقایه 

امراض
 570.67                      -                       570.67               652.78              غیر اختیاریبالعوض

AFG/370277
ومراکز  ( BHC )اعمارمراکز صحی ابتدایی 

ا در والیت هاي  کشور(CHC )صحی جامع
 1386              273.91               200.87                       -                      200.87 

 200.87                      -                       200.87               273.91              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370278  وقایه و کنترول اچ اي ويHIV 1385           3,125.75            2,376.16            3,253.00                 5,629.16 

 5,629.16                 3,253.00            2,376.16            3,125.75           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/3702802,723.07                 700.00               2,023.07            2,288.48           1386 اعمار شفاخانه صد بستر والیت سرپل 

 1,288.48                   -                       1,288.48            1,288.48           غیر اختیاریبالعوضجاپان

 1,434.59                 700.00               734.59               1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370298
اعمار شفاخانه ها ومراکز صحي در وال یات 

کندهار، هلمند، زابل و ارزگان
 1386           1,654.14            1,654.14               500.00                 2,154.14 

 2,154.14                 500.00               1,654.14            1,654.14           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370319
 در والیات CHC باب 2 و BHC باب 11اعمار 

سرحدي کشور
 1386           2,360.84            2,247.47               207.00                 2,454.47 

 2,454.47                 207.00               2,247.47            2,360.84           غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/3703214,055.07                 2,000.00            2,055.07            4,299.93           1386 تقویه سیستم صحي 

اتحاد سراسری برای 

واکسین و معافیت
 4,055.07                 2,000.00            2,055.07            4,299.93           غیر اختیاریبالعوض

AFG/3703541,205.73                 100.00               1,105.73            1,105.73           1387 اعمار شفا خانه والیتي فاریاب 

 1,205.73                 100.00               1,105.73            1,105.73           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370383
در  (CHCs و BHCs)اعمار مرا کز صحي 

والیت نورستان
 1386              479.50               462.31                       -                      462.31 

 462.31                      -                       462.31               479.50              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370405 تقویه  پروگرام هاي والیتي مبارزه با ویروسHIV 1387                99.54                       -                         -                              -   

   -                            99.54                غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/370406
اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس والیت 

بامیان
 1387              544.51               544.51               386.00                    930.51 

 531.00                    386.00               145.00               145.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 399.51                      -                       399.51               399.51              غیر اختیاریبالعوضحکومت قزاقستان

AFG/370442151.10                    100.00               51.10                 118.88              1386 ایجاد کمپ هاي سیار مراقبت چشم 

 151.10                    100.00               51.10                 118.88              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/370542
اقدامات کنترول مالریا و تقویه سیستم عرضه 

خدمات صحی
 1388           5,005.47            4,935.92                       -                   4,935.92 

 4,935.92                   -                       4,935.92            5,005.47           غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/370544
اعماردیواراحاطه تعمیر انستیتوت ملی صحت عامه 

افغانستان
 1389                11.91                 11.91                       -                        11.91 

 11.91                        -                       11.91                 11.91                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370545712.47                      -                       712.47               1,685.45           1389 اعمار تاسیسات صحی در والیت بادغیس 

 712.47                      -                       712.47               1,685.45           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370546458.04                    434.00               24.04                 110.40              1389 معلولیت و بازتوانائی 

 458.04                    434.00               24.04                 110.40              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370547
نصب دستگاه ها  جهت دفع مصون کثافات معمول 

و طبی
 1389              442.65               421.61               200.00                    621.61 

 621.61                    200.00               421.61               442.65              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370607602.20                    250.00               352.20               356.94              1390 تجهیز البرتوار ادویه و مواد غذائی 

 602.20                    250.00               352.20               356.94              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370622
حمایت ازبرنامه های صحی ملی در والیات کابل و 

هرات
 1389           4,182.63            4,065.51                       -                   4,065.51 

 4,065.51                   -                       4,065.51            4,182.63           غیر اختیاریبالعوضایتالیا

AFG/370623 وقایه و کنترول انفالنرایH1 N1 1389           1,000.00            1,000.00                       -                   1,000.00 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           غیر اختیاریبالعوضچین

AFG/370641
و ارتقای مهارت و - برنامه کارکنان صحی فامیلی 

دانش صحی متعلمین در سطح کشور
 1390                54.69                 54.69               500.00                    554.69 

 554.69                    500.00               54.69                 54.69                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370642

افرایش تقاضا برای خدمات صحی برای اطفال 

ومادران ذریعه تکنالوجی مخابراتی به مادران 

واطفال در افغانستان

 1390              282.81               259.12               100.00                    359.12 

 359.12                    100.00               259.12               282.81              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370645888.85                    518.00               370.85               517.87              1390 پروژه هیمو دیالیز 

 888.85                    518.00               370.85               517.87              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370646 بخش مراقبت عاجل  I C U 1390              300.00               283.97            1,000.00                 1,283.97 

 1,283.97                 1,000.00            283.97               300.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370647 388.51                      -                       388.51               388.51              1391  بستر نسای والدی  در هلمند50اعمار شفا خانه 

 388.51                      -                       388.51               388.51              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3706551,500.00                   -                       1,500.00            1,500.00           1391 اعما ر شفاخانه والیتی والیت فراه 

 1,500.00                   -                       1,500.00            1,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/3706741,610.66                   -                       1,610.66            1,610.66           1391 عمار شفاخانه والیتی والیت نیمروز 

 1,610.66                   -                       1,610.66            1,610.66           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1391              350.00               350.00                       -                      350.00 

مرکزکنترول ووقایه 

امراض
 350.00                      -                       350.00               350.00              غیر اختیاریبالعوض

 1390              270.00               135.25                       -                      135.25 

 135.25                      -                       135.25               270.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3707261,750.00                   -                       1,750.00            1,750.00           1391 اعمار شفاخانه در والیت لغمان 

 1,750.00                   -                       1,750.00            1,750.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3707272,736.40                   -                       2,736.40            2,736.40           1391 بازسازی شفا خانه ها 

 2,736.40                   -                       2,736.40            2,736.40           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370732200.00                      -                       200.00               200.00              1391 اعمار شفاخانه صدبستر والیت دایکندی 

 200.00                      -                       200.00               200.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370733500.00                      -                       500.00               500.00              1391 اعمارشفاخانه ولسوالی بلخاب والیت سرپل 

 500.00                      -                       500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3707341,500.00                   -                       1,500.00            1,500.00           1391 اعمارشفاخانه دروالیت نورستان 

 1,500.00                   -                       1,500.00            1,500.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370745 400.00                    400.00                 -                         -                      1392  بستردر شولگره والیت بلخ50اعمارشفاخانه 

 400.00                    400.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370746
 بستردرولسولی رستاق والیت 50اعمار شفاخانه 

تخار
 1392                      -                         -                 450.00                    450.00 

 450.00                    450.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370760 450.00                    450.00                 -                         -                      1392  بسترزرمت والیت پکتیا50اعمارشفاخانه 

 450.00                    450.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370761 500.00                      -                       500.00               500.00              1391  بستر بتخاک30اعمارکلنیک 

 500.00                      -                       500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370762
توسعه اقدامات تقویت سیتم صحی ومداخالت آن 

دربهبودعرصه خدمات صحی
 1391           3,969.32            3,969.32                       -                   3,969.32 

 3,969.32                   -                       3,969.32            3,969.32           غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/370763
 دروالیت CHCاعمارسه باب مرکزصحی جامع 

فراه
 1391              600.00               600.00                       -                      600.00 

 600.00                      -                       600.00               600.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دوامدار ساختن شبکه سرویالنس انفلونزا وپاسخ 

دهی به انفلونزای موسومی وپاندمیک توسط 

انستیتوت مل صحت عامه

AFG/370713

 متر در مسیر 712اعمار دیوار استنادی به طول 

رود خانه قلعه نو به خاطر جلوگیری از تخریب شفا 

خانه امراض ساری ومناطق مسکونی اطراف آن

AFG/370722
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 638,841.94           356,226.49       282,615.45       450,697.43      سکتور زراعت و انکشاف دهات - 6

 471,158.23           252,736.49       218,421.74       349,884.41      وزارت احیاوانکشاف دهات

AFG/430017 برنامه همبستگي ملي(NSP) 1382       261,775.80        152,207.77        206,000.00             358,207.77 

 15,799.69                 -                       15,799.69          19,318.06         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 10,392.40                 -                       10,392.40          10,392.40         غیر اختیاریبالعوضجاپان

 9,924.25                 9,000.00            924.25               1,794.01           غیر اختیاریبالعوضایتالیا

 79.96                        -                       79.96                 1,167.55           غیر اختیاریبالعوضجمهوریت چك

 103.69                      -                       103.69               525.88              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 4,385.11                 3,000.00            1,385.11            11,569.88         غیر اختیاریبالعوضدنمارك

 190.35                      -                       190.35               219.15              غیر اختیاریبالعوضزیالند نو

 163.99                      -                       163.99               163.99              غیر اختیاریبالعوضسویتزرلند

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 316,414.80             194,000.00        122,414.80        215,604.84       غیر اختیاریبالعوض

 460.50                      -                       460.50               727.01              غیر اختیاریبالعوضفرانسه

 293.03                      -                       293.03               293.03              غیر اختیاریبالعوضهالند

AFG/430060
برنامه  /(NRAP)برنامه ملی سرکهای روستایی

(ARAP)ملي دسترسي به دهات 
 1381         27,627.06          15,247.44          30,000.00               45,247.44 

 20,000.00               20,000.00            -                       9,956.66           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 13,350.38               10,000.00          3,350.38            4,367.67           اختیاریعواید داخلیحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 11,897.06                 -                       11,897.06          13,302.73         غیر اختیاریبالعوض

AFG/430063
برنامه ملي تهیه آب درروستاها و آموزش حفظ 

الصحه محیطي
 1382              500.00               500.00            4,000.00                 4,500.00 

 3,500.00                 3,000.00            500.00               500.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430205
 باالی دریای کنر در ولسوالی RCCاعمار دو پل 

(پروژه سرحدی )بر کنر والیت کنر 
 1385                32.97                 32.97                       -                        32.97 

 32.97                        -                       32.97                 32.97                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430218
وزارت احیاً و انکشاف  (پاگ)گروپ پالیسي و عمل

دهات
 1385              766.53               766.53                       -                      766.53 

 766.53                      -                       766.53               766.53              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430228
وزارت  )پروژه هاي کوچک انکشافي در سرحدات 

(احیآ و انکشاف دهات
 1385              568.55               432.52                       -                      432.52 

 432.52                      -                       432.52               568.55              غیر اختیاریبالعوضهندوستان
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AFG/430236
برنامه انکشاف تشبثات خصوصي و صنایع در 

(AREDP)افغانستان 
 1385         19,497.73          15,951.98            6,760.00               22,711.98 

 3,476.38                 2,400.00            1,076.38            3,540.89           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 2,752.62                 1,040.00            1,712.62            2,249.38           غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 16,482.98               3,320.00            13,162.98          13,707.46         غیر اختیاریبالعوض

AFG/43023910.14                        -                       10.14                 124.53              1385 انستتیوت انکشاف دهات افغانستان 

 10.14                        -                       10.14                 37.54                غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

   -                            86.99                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430263
پروژه هاي  )پروژه هاي انکشافي والیت نورستان 

(والیات آسیب پذیر
 1387           2,123.44            1,632.29                       -                   1,632.29 

 1,632.29                   -                       1,632.29            2,123.44           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430264
پروژه هاي )پروژه هاي انکشافي والیت زابل 

(والیات آسیب پذیر
 1387           2,003.03            1,608.77                       -                   1,608.77 

 1,608.77                   -                       1,608.77            2,003.03           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430265
پروژه هاي  )پروژه هاي انکشافي والیت دایکندي

(والیات آسیب پذیر
 1387           1,173.80               920.35                       -                      920.35 

 920.35                      -                       920.35               1,173.80           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430266
پروژه هاي  )پروژه هاي انکشافي والیت کاپیسا 

(والیات آسیب پذیر
 1387           1,291.53            1,055.06                       -                   1,055.06 

 1,055.06                   -                       1,055.06            1,291.53           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430267
پروژه هاي  )پپروژه هاي انکشافي والیت غور

(والیات آسیب پذیر
 1387              799.80               669.20                       -                      669.20 

 669.20                      -                       669.20               799.80              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430391
وزارت احیا )عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

(و انکشاف دهات
 1389              103.78                 17.69                       -                        17.69 

 17.69                        -                       17.69                 103.78              غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

AFG/430419
وزارت )واحد حمایوی برنامه صلح وادغام مجدد 

(احیا و انکشاف دهات
 1389              145.86                 48.52                       -                        48.52 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 48.52                        -                       48.52                 145.86              غیر اختیاریبالعوض

AFG/430447برنامه ملی انکشاف ساحوی(NABDP) 1390         24,000.00          22,497.81                       -                 22,497.81 

   -                            4,800.00           غیر اختیاریبالعوضجاپان

کمیسیون /اتحادیه اروپا

اروپا
   -                            4,500.00           غیر اختیاریبالعوض

   -                            3,000.00           غیر اختیاریبالعوضاسترالیا

   -                            1,700.00           غیر اختیاریبالعوضایتالیا

 22,497.81                 -                       22,497.81         غیر اختیاریبالعوضبرنامه انکشاف ملل متحد

   -                            10,000.00         غیر اختیاریبالعوضهسپانیه
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AFG/4304499,449.19                 5,976.49            3,472.70            6,000.00           1390 انتقال و توزیع شبکه  آبرسانی والیت نیمروز 

 9,449.19                 5,976.49            3,472.70            6,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430451
 4.64قیرریزی واعمارپلچک ها بطول 

کیلومتردرمرکزوالیت فراه
 1391              600.00               600.00                       -                      600.00 

 600.00                      -                       600.00               600.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430452
توسعه و جغل اندازی سرک بند زرمست ولسوالی 

آبکمری والیت بادغیس
 1391              750.00               750.00                       -                      750.00 

 750.00                      -                       750.00               750.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 148,879.58           92,640.00         56,239.58         89,813.02        وزارت زراعت آبیاری و مالداری

AFG/390124 تنظیم منابع طبیعی  با اشتراک مردم( CBNRM) 1382           1,648.83            1,274.31                       -                   1,274.31 

 490.48                      -                       490.48               813.22              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 783.83                      -                       783.83               835.61              غیر اختیاریبالعوض

AFG/390194301.41                      -                       301.41               386.90              1384 احصائیه وسروی زراعتی  بمنظورایجاد دیتابیس 

 301.41                      -                       301.41               386.90              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1383           6,301.91            5,661.56                       -                   5,661.56 

 2,728.67                   -                       2,728.67            3,369.02           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 2,932.89                   -                       2,932.89            2,932.89           غیر اختیاریبالعوض

AFG/390246106.19                      -                       106.19               106.19              1384 پروژه هاي انتقالي 

 106.19                      -                       106.19               106.19              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/39025813,943.14               12,000.00          1,943.14            14,030.60         1384 تهیه و توزیع  تخمهای بذری و کود کیمیاوی 

 13,912.54               12,000.00          1,912.54            14,000.00         اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 30.60                        -                       30.60                 30.60                غیر اختیاریبالعوض

AFG/390264649.93                      -                       649.93               649.93              1385 تکمیل کار باقی مانده  دو تعمییر جدید اداری 

موسسه همکاري بین 

المللي جاپان
 66.08                        -                       66.08                 66.08                غیر اختیاریبالعوض

 583.85                      -                       583.85               583.85              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390283 پروژه عاجل باغداری(HLP) 1384           1,158.74                       -                         -                              -   

   -                            71.94                غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
   -                            1,086.80           غیر اختیاریبالعوض

AFG/390323
اصالح نسل ومبارزه با امراض حیوانی و اعمار 

کلینک ها
 1384              393.04               221.87            2,000.00                 2,221.87 

 2,221.87                 2,000.00            221.87               393.04              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

بازسازی و تجهیز دفاتر زراعت در مرکز ، والیات 

و ولسوالی ها
AFG/390244
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AFG/390325634.68                      -                       634.68               732.73              1385 تهیه اضطراری خوراکه حیوانی 

 634.68                      -                       634.68               732.73              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390331
احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، 

ترویجی و تولیدی
 1385                20.06                 20.06            2,000.00                 2,020.06 

 2,020.06                 2,000.00            20.06                 20.06                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390356 پروگرام ملی باغداری و مالداری(NHlP) 1385         15,826.32          10,882.30          13,000.00               23,882.30 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 23,882.30               13,000.00          10,882.30          15,826.32         غیر اختیاریبالعوض

AFG/3903572,237.92                 2,000.00            237.92               1,087.25           1385 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی 

 2,237.92                 2,000.00            237.92               1,087.25           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1386              426.10               426.10                       -                      426.10 

 426.10                      -                       426.10               426.10              غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/390438پروژه حمایت اقتصاد روستائی( RBSP 2 فیز) 3,500.00                 3,000.00            500.00               500.00              1386 

 3,500.00                 3,000.00            500.00               500.00              غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/390471
اعمار کلینک وترنري ولسوالي جاجي میدان والیت 

(پروژه سرحدي)خوست
 1387                37.73                 37.73                       -                        37.73 

 37.73                        -                       37.73                 37.73                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3904973,195.63                   -                       3,195.63            3,672.83           1388 بهبود و احیاء زیرساختهای آبیاری 

 819.69                      -                       819.69               1,250.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 2,375.94                   -                       2,375.94            2,422.83           غیر اختیاریبالعوض

 1388           2,011.49            1,264.67                       -                   1,264.67 

 380.37                      -                       380.37               1,127.19           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 884.30                      -                       884.30               884.30              غیر اختیاریبالعوض

 1388           1,398.53            1,263.95                       -                   1,263.95 

 450.00                      -                       450.00               450.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
 813.95                      -                       813.95               948.53              غیر اختیاریبالعوض

AFG/390509
برنامه قرضه های کوچک با تقویت مالداری 

(RMLSP)روستائی 
 1387           3,720.59            3,156.99            5,000.00                 8,156.99 

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
 8,156.99                 5,000.00            3,156.99            3,720.59           غیر اختیاریبالعوض

AFG/390572پروژه تقویت کوپراتیف ها ی زراعتی(HCDP) 1388           2,458.21            1,991.95            1,590.00                 3,581.95 

 3,581.95                 1,590.00            1,991.95            2,458.21           غیر اختیاریبالعوضفرانسه

انکشاف زراعت در ولسوالی های 

(Border Project)سرحدی
AFG/390395

ایجادالبراتوارهای کنترول کیفیت  و قرانطین 

حیوانی و نباتی

AFG/390498

ایجاد سیستم مدیریت معلومات ، تکنالوژی 

(MIS/IT)معلوماتی و احصائیه زراعتی

AFG/390505
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AFG/390592برنامه زیرساخت های مارکیت زراعت( AMIP) 1388           7,747.34            4,989.00            7,000.00               11,989.00 

 11,989.00               7,000.00            4,989.00            7,747.34           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/390594
برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال 

(NVDA)ننگرهار
 1389           3,597.44            2,907.34            2,000.00                 4,907.34 

 4,907.34                 2,000.00            2,907.34            3,597.44           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/390596 پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان(AAIP) 1389           2,446.47            1,995.04            2,000.00                 3,995.04 

 800.00                      -                       800.00               800.00              غیر اختیاریبالعوضبانك انكشاف اسالمى

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 3,195.04                 2,000.00            1,195.04            1,646.47           غیر اختیاریبالعوض

AFG/390598 تنظیم آب در مزرعه( OFWMP) 1389           4,268.30            2,936.17            8,000.00               10,936.17 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 10,936.17               8,000.00            2,936.17            4,268.30           غیر اختیاریبالعوض

AFG/390600500.00                    500.00                 -                         -                      1392 پروژه ارتقاء ظرفیت اداره اراضی 

 500.00                    500.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1392                      -                         -              1,000.00                 1,000.00 

 1,000.00                 1,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390603
برنامه انکشاف زراعت در شمال و شرق 

(NEASP)
 1389           1,300.00            1,195.61            1,000.00                 2,195.61 

 2,195.61                 1,000.00            1,195.61            1,300.00           غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/3906042,070.32                 1,500.00            570.32               1,542.48           1390 توسعه کشت زعفران 

 2,070.32                 1,500.00            570.32               1,542.48           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3906142,060.00                 1,000.00            1,060.00            1,060.00           1390 پروژه انکشاف زنبورداری 

 2,060.00                 1,000.00            1,060.00            1,060.00           غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/3906242,200.00                 1,000.00            1,200.00            1,200.00           1391 احیا و اعمار  ذخایر استراتیژیک گندم 

 2,200.00                 1,000.00            1,200.00            1,200.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1389                82.05                 82.05                       -                        82.05 

 82.05                        -                       82.05                 82.05                غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

AFG/390639صندوق انکشاف زراعت(ADF ) 1389                      -                         -                   50.00                      50.00 

 50.00                      50.00                   -                      غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/3906545,316.42                 5,000.00            316.42               3,188.24           1390 احیا و حفاظت جنگالت و آبریزه ها 

 5,146.83                 5,000.00            146.83               3,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 169.59                      -                       169.59               188.24              غیر اختیاریبالعوضدنمارك

پروژه اسکان کوچی ها در والیات لوگر، ننگرهار 

و لغمان
AFG/390602

وزارت )عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها 

(زراعت
AFG/390629
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AFG/390655 برنامه سرسبزی(Greening Programme ) 1390           1,069.19                 77.13            1,000.00                 1,077.13 

 1,077.13                 1,000.00            77.13                 1,069.19           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390659
تقویت زراعت و انکشاف دهات  در زون غرب 

(SARD)
 1390           2,000.00            2,000.00                       -                   2,000.00 

 2,000.00                   -                       2,000.00            2,000.00           غیر اختیاریبالعوضایتالیا

AFG/390668415.02                      -                       415.02               463.53              1389 واحد مدیرت برنامه صلح و ادغام مجدد 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 415.02                      -                       415.02               463.53              غیر اختیاریبالعوض

AFG/39067611,563.23               10,000.00          1,563.23            2,000.00           1391 پروژه آبیاری و ذخایر آب 

 11,563.23               10,000.00          1,563.23            2,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390677 احداث  سردخانه ها(Chiller House) 1392                      -                         -              8,000.00                 8,000.00 

 8,000.00                 8,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390684
ماهی و پروری و القاح )پروژه انکشاف مالداری 

(مصنوعی
 1390              760.00               760.00            1,000.00                 1,760.00 

 1,760.00                 1,000.00            760.00               760.00              غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/3906871.86                          -                       1.86                   120.00              1390 پروژه اموزش زراعت در والیت بادغیس 

 1.86                          -                       1.86                   120.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390695
خاک سفید،پشت )اعماربند کوچک آبگردان در 

در والیت فراه (رود،اناردره وشیب کوه
 1391              400.00               400.00                       -                      400.00 

 400.00                    400.00               400.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390693500.00                    500.00                 -                         -                      1392ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی برنج 

 500.00                    500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3906251,000.00                 1,000.00              -                         -                      1392ایجاد و تقویت مراکز میکانیزه 

 1,000.00                 1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390694500.00                    500.00                 -                         -                      1392فابریکه جدید قند بغالن 

 500.00                    500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 18,804.13             10,850.00         7,954.13           11,000.00        وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

AFG/480024تقدیر ازاجراات خوب(GPI) 1386         10,600.00            7,554.13          10,000.00               17,554.13 

بخش بین المللی تنفیذ 

قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر

 16,954.13               10,000.00          6,954.13            10,000.00         غیر اختیاریبالعوض

 600.00                      -                       600.00               600.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/480059 1,250.00                 850.00               400.00               400.00              1391  والیت34اعمار ساختمان ریاست ها در 

 1,250.00                 850.00               400.00               400.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 23,272.27             9,350.00           13,922.27         22,316.18        سکتور مصؤنیت اجتماعی - 7

 1,398.37               1,000.00           398.37              557.10             اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

AFG/680111
 نوع وسایل و وسایط تجهیزات 23پروژه خریداری 

برای جستجو و نجات
 1391              100.00               100.00            1,000.00                 1,100.00 

 1,100.00                 1,000.00            100.00               100.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/680124298.37                      -                       298.37               457.10              1390 اعمار ریاست هاي در هفت والیت 

 298.37                      -                       298.37               457.10              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,034.27               500.00              534.27              600.61             ریاست عمومی انسجام کوچی ها

AFG/760004534.27                    500.00               34.27                 100.61              1388 اعمار تعمیر اداري در والیات 

 534.27                    500.00               34.27                 100.61              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/760010500.00                      -                       500.00               500.00              1390 احاطه لیسه و لیله همرا با ملحقات 

 500.00                      -                       500.00               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,072.99               500.00              572.99              1,736.18          وزارت امور زنان

AFG/38002633.62                        -                       33.62                 33.62                1384 پروژه ایجاد باغ هاي زنانه در چهار والیت 

 33.62                        -                       33.62                 33.62                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/380064
اعمار تعمیر ریاست هاي وزارت امور زنان در 

هفت والیت
 1388              620.44                       -                         -                              -   

   -                            620.44              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/380078846.99                    400.00               446.99               856.57              1388 اعمار مراکز آموزشی 

 846.99                    400.00               446.99               856.57              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/380108192.38                    100.00               92.38                 225.55              1389 هماهنگی و تطبیق پالن کاری ملی زنان افغانستان 

 192.38                    100.00               92.38                 225.55              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 4,706.14               3,000.00           1,706.14           1,910.26          وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

AFG/4600221,064.16                   -                       1,064.16            1,064.16           1388 تکمیل کار باقیمانده لیلیه خوشحال خان 

 1,064.16                   -                       1,064.16            1,064.16           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/460029111.34                      -                       111.34               111.34              1388 پروزه اعمار تعمیر وزارت 

 111.34                      -                       111.34               111.34              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4600331,530.64                 1,000.00            530.64               734.76              1390 اعمار تعمیر اداری در والیات 

 1,530.64                 1,000.00            530.64               734.76              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4600482,000.00                 2,000.00              -                         -                      1392 اعمار کمپلیکس تعلمیی لیسه خوشخال خان 

 2,000.00                 2,000.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 1,592.30               100.00              1,492.30           2,494.48          وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

AFG/290128
تامین خدمات تخنیکي و اساسي اجتماعي شهرک 

هاي افتتاح شده عودت کننده گان
 1385           1,424.53               617.58                       -                      617.58 

 617.58                      -                       617.58               1,424.53           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/290185121.82                    100.00               21.82                 217.05              1389 واحد اداره مساعدتها 

 121.82                    100.00               21.82                 217.05              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1391              852.90               852.90                       -                      852.90 

كمشنرى عالى ملل متحد 

در امور مهاجرین
 852.90                      -                       852.90               852.90              غیر اختیاریبالعوض

 13,468.20             4,250.00           9,218.20           15,017.55        وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

AFG/4700416,396.86                 1,000.00            5,396.86            2,235.98           1384 برنامه انکشاف مهارتها 

 1,974.14                 1,000.00            974.14               1,242.50           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 888.72                      -                       888.72               993.48              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 367.99                      -                       367.99              غیر اختیاریبالعوضسفارت جاپان

 225.38                      -                       225.38              غیر اختیاریبالعوضسفارت هندوستان

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 2,447.43                   -                       2,447.43           غیر اختیاریبالعوض

 493.20                      -                       493.20              غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/470068
آموزش )پروژه هاي کوچک انکشافي در سرحدات 

(هاي حرفوي
 1386              344.26                       -                         -                              -   

   -                            118.88              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

   -                            225.38              غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/470072353.67                    150.00               203.67               465.27              1387 واحد اداره مساعدتها 

 353.67                    150.00               203.67               465.27              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4700913,638.47                 1,900.00            1,738.47            3,286.98           1388 پروژه ریفورم تقاعد 

 3,138.47                 1,400.00            1,738.47            3,286.98           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 500.00                    500.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4700981,387.23           1388 پروژه تعلیمات حرفوی در والیات                       -                         -                              -   

   -                            727.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض غیر 

پروژوی جاپان
   -                            660.23              غیر اختیاریبالعوض

AFG/470115103.12                      -                       103.12               250.06              1389 پروژه اعمار کودکستان چغچران 

 103.12                      -                       103.12               250.06              غیر اختیاریبالعوضلتوانیا

AFG/470119321.58                    200.00               121.58               121.58              1389 پروژه راجستراتباع خارجی وتهیه جوازکاربه آنها 

 321.58                    200.00               121.58               121.58              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

پاسخ به , پروگرام حمایه برای ارتقای ظرفیت 

حالت اصطرار و استقرار مجدد عودت کنندگان

AFG/290222
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/470120
اعمار و تجیهز انستتیوت ملی  برای افراد دارای 

معلولیت در کابل
 1389              470.57               242.32               500.00                    742.32 

 742.32                    500.00               242.32               470.57              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4701241,500.00                 500.00               1,000.00            1,000.00           1391 ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی 

 1,500.00                 500.00               1,000.00            1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470144
برای  (آموزشها و ارتقاي  ظرفیت )پروژه جندر 

زنان در والیات  کابل، مزارو هرات
 1390              144.00                       -                         -                              -   

   -                            144.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470153
سروی شهدا و معلولین وایجاد سیستم دیتابیز ایم 

آی اس و برنامه های اگاهی دهی
 1390              370.00               145.28                       -                      145.28 

 145.28                      -                       145.28               370.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470172
پروژه واحد حمایوی برنامه صلح و ادغام مجدد 

وزارت
 1389              193.74                 66.90                       -                        66.90 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 66.90                        -                       66.90                 193.74              غیر اختیاریبالعوض

AFG/470173
آموزش مهارتهای حرفوی در ولسوالی های 

قادس، آبکمری و مقر والیت بادغیس
 1390                68.39                       -                         -                              -   

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
   -                            68.39                غیر اختیاریبالعوض

AFG/4701903,986.29           1390 تعلیمات حرفوی                       -                         -                              -   

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
   -                            3,986.29           غیر اختیاریبالعوض

AFG/470191 493.20              1390  تن کارآموزان120آموزش حرفوی فنی                       -                         -                              -   

   -                            493.20              غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/470204
اعمار و تجهیز مرکز آموزش تعلیمات فنی و 

حرفوی در فراه
 1391              200.00               200.00                       -                      200.00 

 200.00                      -                       200.00               200.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 140,211.60           76,690.00         63,521.60         93,498.38        سکتور اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی - 8

 101,335.55           60,990.00         40,345.55         63,341.86        وزارت مالیه

AFG/2000391,803.47                 1,000.00            803.47               1,478.11           1384 اعمارتعمیرات مستوفیت ها در سطح والیات 

 1,803.47                 1,000.00            803.47               1,478.11           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200054 مشاورین سیستم خزاین(PACBP) 1383           3,075.20               604.11            4,000.00                 4,604.11 

 4,604.11                 4,000.00            604.11               3,075.20           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200055آموزشي تفتیش(ATP) 1383           1,456.68            1,245.90            1,500.00                 2,745.90 

 2,745.90                 1,500.00            1,245.90            1,456.68           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200057 2,231.04           1384 (چاپ پاسپورت)چاپ اسناد بهادار                       -                         -                              -   

   -                            2,231.04           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200061
اجرای معاشات کارکنان دولتی از طریق سیستم 

بانکی به سطح ملی
 1383           1,072.38            1,011.84            1,000.00                 2,011.84 

 2,011.84                 1,000.00            1,011.84            1,072.38           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2000643,089.18                 2,500.00            589.18               1,904.30           1384 ظرفیت سازی در بخش تدارکات در ادارات دولتی 

 3,089.18                 2,500.00            589.18               1,904.30           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200078455.52              1385 حمایه اجتماعي کارکنان بیجاشده تصدیهاي دولتي                       -                         -                              -   

   -                            455.52              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200096
افمس، دفترقروض )مراقبت و توسعه سافت ویر 

(خزاین
 1386           2,592.61            2,131.09            2,200.00                 4,331.09 

 4,331.09                 2,200.00            2,131.09            2,592.61           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200120
اعمارتعمیر الحاقیه وزارت مالیه و ترمیمات 

اساسی سایر تعمیرات مرکزی  مربوط وزارت مالیه
 1387           1,866.62            1,605.98            1,500.00                 3,105.98 

 3,105.98                 1,500.00            1,605.98            1,866.62           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200121 ریفورم امورمالی عامه( RIMU- PFMR) 1387              700.00               519.53               460.00                    979.53 

 979.53                    460.00               519.53               700.00              غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200122
و اعمار  (بخش دوم)عصري ساختن گمرکات 

تاسیسات گمرکی و احداث ستیشنهای گمرکی داخلی
 1387         13,422.77          11,852.95          12,000.00               23,852.95 

 19,000.00               9,000.00            10,000.00          10,422.77         غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 4,852.95                 3,000.00            1,852.95            3,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200126 1,722.51                 1,100.00            622.51               1,762.58           1387 (مرکز و الیا ت)ارتقای ظرفیت سیستم های مالی 

 1,722.51                 1,100.00            622.51               1,762.58           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

AFG/200167
برای د )پروژه تقویت بخش سکتور خصوصی 

(افغانستان بانک
 1387           2,763.21            2,446.27               600.00                 3,046.27 

 3,046.27                 600.00               2,446.27            2,763.21           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200180 کمک تخنیکی ایاالت متحده امریکا(CTAP) 1388           9,200.00            4,841.97            8,200.00               13,041.97 

 1,700.00                 1,700.00              -                       1,700.00           غیر اختیاریبالعوضالمان

 609.90                    500.00               109.90               500.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 10,732.07               6,000.00            4,732.07            7,000.00           غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/200187
ظرفیت سازی دوایر دولتی و بهبودسیستم اجرای 

بودجه
 1389           1,741.16               926.25            1,030.00                 1,956.25 

 1,956.25                 1,030.00            926.25               1,741.16           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2001884,000.00                 2,000.00            2,000.00            4,553.44           1389 ارتقای ظرفیت برای کارمندان  وزارت مالیه 

 4,000.00                 2,000.00            2,000.00            4,553.44           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2002211,625.09                   -                       1,625.09            1,625.09           1390 تدارکات تجهیزات گمرکی 

 1,625.09                   -                       1,625.09            1,625.09           غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

 1390           4,699.17            3,486.01            9,910.00               13,396.01 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 13,396.01               9,910.00            3,486.01            4,699.17           غیر اختیاریبالعوض

 1390              158.45                 61.08               210.00                    271.08 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
 271.08                    210.00               61.08                 158.45              غیر اختیاریبالعوض

AFG/200229 1,604.53                 1,600.00            4.53                   1,283.53           1390 (برای د افغانستان بانک)پاسخ عاجل سکتور مالی 

 1,604.53                 1,600.00            4.53                   1,283.53           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200230344.25                    280.00               64.25                 100.00              1391 ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان 

 344.25                    280.00               64.25                 100.00              غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200231708.34                      -                       708.34               1,000.00           1391 برنامه اموزشی درازمدت 

 708.34                      -                       708.34               1,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200232
پروژه باز سازی احاطه دیوارهای هوتل 

انترکانتنینتال و باغ باال
 1391           4,000.00            2,995.20            1,200.00                 4,195.20 

 4,195.20                 1,200.00            2,995.20            4,000.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200234300.00                    100.00               200.00               200.00              1391 ایجاد سیستم برای بهبود آرشیف امالک 

 300.00                    100.00               200.00               200.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200236 400.00                    400.00                 -                         -                      1391 (جندر)پروژه ارتقای ظرفیت بخش 

 400.00                    400.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200237 پروژه بودجه سازی و انسجام کمکها(MBAW)1392                      -                         -              8,200.00                 8,200.00 

 8,200.00                 8,200.00              -                      غیر اختیاریبالعوضبرنامه انکشاف ملل متحد

ارتقای ظرفیت به منظور بهبود اجراات دوایر 

(CBR)دولتی 

AFG/200225

دارالنشا کمیته ارزیابی مالی شورای عالی صلح و 

ادغام مجدد

AFG/200227
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هزار دالر - 1391

مجموع بودجهبودجه جدیدانتقالیبودجه

هزار دالر  - 1392
غیر / اختیاری 

اختیاری

نوعیت 

وجوه سال آغاز تمویل کننده عنوان پروژه ها

/سکتور 

واحد بودجوی

 1,000.00                 -                     1,000.00           1,000.00          اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی

AFG/8000051,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           1391 توسعه پارکهای صنعتی در کابل 

 1,000.00                   -                       1,000.00            1,000.00           غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

 5,171.62               900.00              4,271.62           4,626.74          اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

AFG/58000258.79                        -                       58.79                 58.79                1386 دیزاین تعمیرات اداری و البراتواری مرکز و والیات 

 58.79                        -                       58.79                 58.79                اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5800041,444.88                   -                       1,444.88            1,800.00           1388 ساختمان تعمیرات البراتوار و تعمیر مرکزي اداره 

 1,444.88                   -                       1,444.88            1,800.00           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5800052,057.38                   -                       2,057.38            2,057.38           1388 تدارک و خریداري وسایل البراتوار 

 2,057.38                   -                       2,057.38            2,057.38           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/580006
تدارک البراتوارازمایش موارد نفتی و گاز مایع 

برای کابل و درالیات
 1389              710.57               710.57                       -                      710.57 

 710.57                      -                       710.57               710.57              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/580034
جالل آباد، )خریداری تجهیزات در پنج بنادر 

(تورغوندی، شیر خان بندر، حیرتان و اقینه
1392                      -                         -                 900.00                    900.00 

 900.00                    900.00                 -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 816.26                  600.00              216.26              300.00             ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان

AFG/810001
ایجاد سهولت  براي حمایه منابع تمویلي کوچک 

(MISFA)درافغانستان 
 1382              300.00               216.26               600.00                    816.26 

 816.26                    600.00               216.26               300.00              غیر اختیاریبالعوضایتالیا

 3,592.85               1,000.00           2,592.85           2,937.25          اداره احصائیه مرکزی 

AFG/730008366.85                      -                       366.85               521.26              1389 احداث تعمیر احصایه مرکزی در والیات 

 366.85                      -                       366.85               521.26              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/7300093,226.00                 1,000.00            2,226.00            2,415.99           1390 تقویت سیستم احصایوی 

 3,226.00                 1,000.00            2,226.00            2,415.99           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 8,463.67               3,000.00           5,463.67           6,716.65          اداره کنترول و تفتیش

AFG/660004656.68                      -                       656.68               752.51              1384 اعمار تعمیر جدید براي اداره کنترول و تفتیش 

 656.68                      -                       656.68               752.51              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/660010
پروژه حمایت از فعالیت هاي تفتیش خارجي ، 

ارتقاي ظرفیت ، خدمات مشاورین و منابع بشري
 1386           4,819.64            4,026.30            1,000.00                 5,026.30 

 5,026.30                 1,000.00            4,026.30            4,819.64           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی
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AFG/660014263.64                      -                       263.64               263.64              1387 کمک به دفتر بودجه پارلمان 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
 263.64                      -                       263.64               263.64              غیر اختیاریبالعوض

AFG/6600151,017.05                 500.00               517.05               880.86              1389 پروژه تهیه تجهیزات 

 1,017.05                 500.00               517.05               880.86              غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/660022
اعمار تعمیر زون های تفتیش در والیات ننگرهارو 

مزارشریف
1392                      -                         -              1,500.00                 1,500.00 

 1,500.00                 1,500.00              -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 9,961.79               4,500.00           5,461.79           9,062.31          وزارت اقتصاد

AFG/3500203,594.15                 2,200.00            1,394.15            3,299.91           1384 (خدمات بازسازي و انکشافي )تدارکات مرکزي 

 3,594.15                 2,200.00            1,394.15            3,299.91           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/350022
ترمیمات اساسي تعمیرات مرکزي وزارت اقتصاد 

بشمول نصب مرکزگرمي
 1385              100.00                 74.31                       -                        74.31 

 74.31                        -                       74.31                 100.00              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/350036
استخدام مشاورین انفرادي داخلی و خارجی و 

معاونت تخنیکي
 1386           1,605.52               686.21            1,800.00                 2,486.21 

 2,486.21                 1,800.00            686.21               1,605.52           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3500371,805.22                   -                       1,805.22            2,207.87           1386 اعمار ریاستهای وزارت اقتصاد در والیات 

 1,805.22                   -                       1,805.22            2,207.87           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3500471,460.08                 500.00               960.08               1,166.09           1387 اعمار تعمیر ریاست پروژه سازی 

 1,460.08                 500.00               960.08               1,166.09           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/350053541.82                      -                       541.82               682.92              1388 ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت اقتصاد 

 541.82                      -                       541.82               682.92              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 9,869.86               5,700.00           4,169.86           5,513.57          وزارت تجارت

AFG/250080
واحد تطبیق و انسجام پروژه های انکشافی و 

ارتقای ظرفیت کارمندان
 1388              973.90               200.00               500.00                    700.00 

 700.00                    500.00               200.00               973.90              اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2500822,589.14                 1,400.00            1,189.14            1,388.71           1388 پروژه پروسس قالین در اندخوي و جالل آباد 

 2,589.14                 1,400.00            1,189.14            1,388.71           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/250084
تعمیر الحاقیه برا ي وز ارت تجارت و صنایع و 

تعمیرات وزارت تجارت در والیات ننگرهار و بلخ
 1388           1,190.64            1,044.35                       -                   1,044.35 

 1,044.35                   -                       1,044.35            1,190.64           اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2501185,536.37                 3,800.00            1,736.37            1,960.32           1390 انکشاف مارکیت های جدید 

 5,536.37                 3,800.00            1,736.37            1,960.32           غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

 3,173,414.86        1,905,500.41    1,265,514.45    1,862,436.09   مجموع سکتور ها
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 96,351.08             85,692.00         10,659.08        وجوه احتیاطی

910020
 عواید آوری جمع سیستم تقویت برای احتیاط وجوه

ادارات در
                     5,000.00              5,000.00                             -                  554.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومت

                  15,000.00            15,000.00                             -              7,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتمحصلین تحصیل برای احتیاطی وجوه910029

 که یافته رشد کمتر والیات برای احتیاطی وجوه

:اند ذیل قرار

10,000.00            -                             36,000.00            36,000.00                  

                     3,000.00              3,000.00                             -              1,500.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتنورستان والیت برای احتیاطی وجوه910004

                     3,000.00              3,000.00                             -              3,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتکنر والیت برای احتیاطی وجوه910021

                     3,000.00              3,000.00                             -              3,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتپکتیکا والیت برای احتیاطی وجوه910022

                     3,000.00              3,000.00                             -              3,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتزابل والیت برای احتیاطی وجوه910005

                     3,000.00              3,000.00                             -              2,800.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتدایکندی والیت برای احتیاطی وجوه910006

                     3,000.00              3,000.00                             -                             -اختیاریبالعوضافغانستان حکومتسرپل  والیت برای احتیاطی وجوه910023

                     3,000.00              3,000.00                             -                             -اختیاریبالعوضافغانستان حکومتبادغیس والیت برای احتیاطی وجوه910024

                     3,000.00              3,000.00                             -                             -اختیاریبالعوضافغانستان حکومتفراه والیت برای احتیاطی وجوه910025

                     3,000.00              3,000.00                             -                             -اختیاریبالعوضافغانستان حکومتارزګان والیت برای احتیاطی وجوه910026

                     3,000.00              3,000.00                             -              3,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتغور والیت برای احتیاطی وجوه910013

                     3,000.00              3,000.00                             -              3,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتسمنگان والیت برای احتیاطی وجوه910032

                     3,000.00              3,000.00                             -              1,100.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتها کوچی برای احتیاط وجوه910027

                     2,000.00              2,000.00                             -              2,000.00اختیاریبالعوضافغانستان حکومتجندر به مرتبط موضوعات برای احتیاطی بودجه910014

مجدد ادغام و صلح910031
 ادغام و صلح صندوق

مجدد
                  10,659.08                           -            10,659.08            12,000.00اختیاری غیربالعوض

                     7,692.00              7,692.00                             -                             -اختیاریبالعوضافغانستان حکومتاسعار توازن برای احتیاط وجوه910033

                  20,000.00            20,000.00                             -                             -اختیاریبالعوضافغانستان حکومتزراعتی انکشاف بانک910034

 3,269,765.94        1,991,192.41    1,276,173.53    1,862,436.09   مجموع کل

:یادداشت

 محاسبه و تخمین گردیده است، اما ارقام نهائی به دلیل اینکه مصارف بودجه انکشافی تا اخیر سال مالی تغییر مییابد، بعد از نهائی شدن حسابات قطعیه 1391 میزان سال مالی 15ارقام بودجه انتقالی انکشافی بادرنظرداشت مصارف تا -1

. عیار میگردد1391سال مالی 

.یکمقدار بودجه وجوه احتیاطی در جریان سال برای پروژه ها تعدیل گردیده است و یکمقدارد دیگری آن ممکن تا اخیر سال مالی تعدیل گردد که بدین صورت اکنون انتقال نمی یابد- 2
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