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41-40زافغأؽتاْ تطـٕا ـطکت32

41ض٠اؼت خ١ٛزٚظی ٚ کاضتٛگطافی33

41ازاضٖ ٍِی حفاظت ِح١ظ ظ٠ؽت34

42-41ـاضٚاٌی کات35ً
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61ض٠اؼت ػِّٛی أؽداَ کٛچی ٘ا51

61ٚظاضت اِٛض ظٔا52ْ

61ٚظاضت اِٛض ؼطحسات، الٛاَ ٚ لثا53ً٠

61ٚظاضت اِٛض ِٙاخط٠ٓ ٚ ػٛزت کٕٕسٖ گا54ْ

62-61ٚظاضت کاض، اِٛض اختّاػی، ـٙسا ٚ ِؼ55ٓ١ٌٍٛ

66-63سکتْر ادارٍ التصادی ّ اًکشاف سکتْر خصْصی

64-63ٚظاضت ِا56ٗ١ٌ

64ازاضٖ حّا٠ت اظ ؼطِا٠ٗ گصاضی ذصٛصی57

64ازاضٖ ِؽتمً ٍِی ؼتٕسضز افغأؽتا58ْ
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: مقذمو

دس ٓیإ ٓذت ٝ تشٗآٚ ٛای ِٓی داسای اُٝٞیت تٔشکض چاسچٞب ٓاُی دُٝت سٝی تذعت آٝسدٕ اٛذاف کِی اعتشاتیژی اٗکؾاف ِٓی 

ٓیثاؽذ،  رٜت ٗیَ تٚ اٛذاف اعتشاتیژی ِٓی ضشٝست تٚ طشس پاُیغی ٛا ٝ آٝسدٕ افالصات دس ٛٔٚ ػشفٚ ٛا تخقٞؿ دس تخؼ 

.  آٞس ٓاُی ٝ اهتقاد تضسگ ٓضغٞط تٞدٙ اعت

سیلٞسّ ٛا ٝ پاُیغی ٛای ٓاُی کٚ دس طی چ٘ذ عاٍ گزؽتٚ تٞعظ صکٞٓت ٓٞسد تطثین هشاس گشكتٚ، اص یک طشف سٝی تذاّٝ حثات ٓاُی 

آا دیذگاٙ چاسچٞب کِی . ٝ اهتقاد تضسگ، اعتٞاس تٞدٙ اص طشف دیگش عطش ٓقاسف تٚ ٝیژٙ ٓقاسف ػادی سا اكضایؼ دادٙ اعت

. ٓاُی سٝٗذ پیؾشكت عشٓایٚ گزاسی سا دس ٛٔٚ عکتٞس ٛای اعتشاتیژی اٗکؾاف ِٓی ٓغاػذ ٓیغاصد

اكضایؼ هاتِیت اسگاٜٗای آ٘یتی، تطثین تشٗآٚ افالصات عکتٞس آ٘یت، اكضایؼ ٗوؼ ٗیشٝٛای آ٘یتی دس تأٓیٖ آ٘یت کِی ٝ اٗتواٍ 

تذسیزی ٓغؤُیت ٛای آ٘یتی اص ٛٔکاسإ تیٖ أُِِی تٚ ٗیشٝٛای آ٘یتی کؾٞس، دس فذس كؼاُیت ٛای صکٞٓت هشاس داؽتٚ، عشٓایٚ 

گزاسیٜای چ٘ذیٖ عاٍ گزؽتٚ، ٓغیش دعتیاتی تٚ اٛذاف كٞم سا عُٜٞت تخؾیذٙ، عاختاس ٛای ٓذیشیتی آ٘یتی کؾٞس تٜثٞد ٝ ایزاد گشدیذٙ 

.  ٝ اکخش عاختٔاٜٗا ٝ تأعیغات اسگاٜٗای آ٘یتی تاصعاصی ٝ یا رذیذاً اػٔاس گشدیذٙ اعت

عشٓایٚ گزاسیٜای دُٝت دس تخؾٜای عشک عاصی، خظ آٖٛ، اػٔاس ٝ تزٜیض ٓیادیٖ ٛٞایی ٝ توٞیت عکتٞس ٛٞائی کؾٞس ٓٔذ تٞدٙ ٝ 

اصیٖ طشین عکتٞس تزاست ٝ اٗتواالت سا توٞیت ٗٔٞدٙ ٝ اسصاٗتش ٓیغاصد، آکاٗات ٝ صٓی٘ٚ داد . عُٜٞت ٛای تشاٗضیتی سا تٜثٞد ٓیثخؾذ

. ٝ عتذ سا دس آی٘ذٙ تٚ عطش ٓ٘طوٚ ٝ تیٖ أُِِی ٝعؼت ٓیثخؾذ

عشٓایٚ گزاسی دس تخؼ ٓؼادٕ، صٓی٘ٚ ٛای اتتذائی سا تشای تشؿیة ٝ رِة عشٓایٚ گزاسیٜای تضسگ خاسری دسیٖ هغٔت طی چ٘ذ عاٍ 

گزؽتٚ ٜٓیا عاختٚ آیذ خٞتی سا دس آش ایزاد ٓاسکیت کاس ٝ دسآٓذ دُٝتی ٝ اٗلشادی کٚ عثة سؽذ ٓتذاّٝ اهتقادی خٞاٛذ گشدیذ، ایزاد 

.  ٗٔٞدٙ اعت

 تشم ٝ ت٘ذ ٛای تضسگ، ٓتٞعظ ٝ کٞچک آب، تت٘اعة ظشكیت ٝ آکاٗات ٓقشكی عاالٗٚ إٓ، عشٓایٚ گزاسی هاتَ ،دس عکتٞس اٗشژی

تٞرٚ فٞست گشكتٚ کٚ تٚ احش إٓ کاس طشس، دیضایٖ ٝ تٜذاب ٝ اعاعات تؼضی اص ت٘ذ ٛای تضسگ ٝ کٞچک تشم ٝ آب دس صاٍ آؿاص  ٝ 

یا دس رشیإ ٓیثاؽذ، اػٔاس ٝ عاخت چ٘یٖ پشٝژٙ ٛا طٞیَ أُذت تٞدٙ ٝ تٜشٙ تشداسی اصیٖ پشٝژٙ ٛا تاػج ایزاد یک عیغتْ اداسٙ 

ٓؤحش آب ٝ تُٞیذ تشم ٓیگشدد دس ضٖٔ عکتٞس صساػت ٝ اٗکؾاف دٛات ٗیض یکی اص تخؾٜای ْٜٓ ٝ داسای اُٝٞیت دُٝت تٞدٙ  ٝ دس 

طی چ٘ذ عاٍ گزؽتٚ عشٓایٚ گزاسی ٓغتویْ دسیٖ ػشفٚ عثة تٜثٞد ٓ٘ثغ دسآٓذ ٝ ٝعیِٚ ٓؼیؾت اكشاد گشدیذٙ اهالّ فادساتی کؾٞس 

اكضایؼ ٓییاتذ کٚ تاػج توٞیت تیالٗظ تزاست کؾٞس ؽذٙ ٛٔچ٘إ تشای خاٗٞادٙ ٛای كویش ٝ تی تضاػت ٓ٘اطن سٝعتائی ٗیض خذٓات 

.  کاسیاتی ٝ عُٜٞت ٛای اتتذائی ٜٓیا ؽذٙ اعت

دس عکتٞس ٓؼاسف کٚ افَ ْٜٓ سٝٗذ اٗکؾاف ٓ٘اتغ تؾشی ٓضغٞب ٓیگشدد عشٓایٚ گزاسی هاتَ تٞرٚ فٞست گشكتٚ، اعاعات ٝ ٜٗاد 

عُٜٞت ٛای اتتائی . ٛای تؼِیٔی ٝ تضقیِی دس صذ ٓٔکٖ ت٘ا ٜٗادٙ ؽذٙ کٚ عیش رزب ٓتؼِٔیٖ ٝ ٓضقِیٖ دس صذ ه٘اػت تخؼ هشاس داسد

ٝ حاٗٞی فضی اص طشین عکتٞس فضت عثة ػشضٚ خذٓات فضی خیِی ٓ٘اعة دس ؽٜش ٛا ٝ ٓ٘اطن سٝعتائی ؽذٙ اعت کٚ دس ٗتیزٚ 

.  كیقذ کاٛؼ یاكتٚ اعت76ٓشگ ٝ ٓیش اطلاٍ ٝ ٓادسإ دس طٍٞ دٙ عاٍ گزؽتٚ تٚ 

تطٞس كؾشدٙ یکی اص اٛذاف اعاعی تٞدرٞی دُٝت ػثاست اص تخقیـ ٝرٞٙ ٓاُي دس ٓطاتوت تا اعتشاتیژي اٌٗؾاكي ِٓي اكـاٗغتإ ٝ 

اُٝتش دس تخؼ ٛای کٚ ٗوؼ کِیذی تش سا دس سؽذ پایذاس  تشٗآٚ ٛای ِٓی داسای اُٝٞیت ٓي تاؽذ، تذیٖ تشتیة ٓیتٞإ اص تخقیـ ٓ٘اتغ

 :ایلأ ٓی٘ٔای٘ذ، اطٔی٘إ صافَ ٗٔٞد
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 1391خالصو دورنمای مالی برای سال 

 اص اٍٝ صَٔ تٚ اٍٝ 1391تا تؼذیَ هإٗٞ اداسٙ آٞسٓاُی ٝ ٓقاسف ػآٚ ٝ عایش هٞاٗیٖ ٓشتٞط دس عاُزاسی، عاٍ ٓاُی عش اص عاٍ 

 ٗیض 1391ٓیثاؽذ تٜٔیٖ اعاط تٞدرٚ عاٍ ٓاُی  (1391تا اخیش هٞط ) ٓاٙ 9فشف 1391رذی تـییش یاكتٚ اعت ت٘اتشیٖ عاٍ ٓاُی 

.  ٓاٙ تخٔیٖ ٝ ع٘زؼ گشدیذٙ اعت9تشای 

پیؾثی٘ی گشدیذٙ اعت ٝ ػٞایذ اص  ( ٓیِیاسد داُش1.758ٓؼادٍ  ) ٓیِیاسد اكـاٗی 87.910ٓثِؾ  (ٓاٙ 9) 1391ػٞایذ داخِی دس عاٍ ٓاُی  

 ٓیِیاسد 2.666ٓؼادٍ ) ٓیِیاسد اكـاٗی 133.331 تاُؾ تٚ 1391کٔک ٛای تالػٞك دٝٗش ٛا ٝ ٓؤعغات تیٖ أُِِی تشای عاٍ ٓاُی 

.  تیؾتش ٓیثاؽذ، پیؾثی٘ی گشدیذٙ اعت1390 كیقذ تت٘اعة کٔک ٛای تالػٞك آؿاص عاٍ 3ٓیگشدد، صذٝداً  (داُش

. پیؾثی٘ی ٝ پالٕ گشدیذٙ اعت ( ٓیِیاسد داُش4.890ٓؼادٍ ) ٓیِیاسد اكـاٗی 244.531 دس صذٝد 1391ٓزٔٞع تٞدرٚ ِٓی تشای عاٍ ٓاُی 

 ٓیِیاسد اكـاٗی ٓیگشدیذ اكضایؼ سا 224.780 کٚ تاُؾ تٚ 1390 كیقذ تت٘اعة تٞدرٚ ِٓی آؿاص عاٍ 8 دس صذٝد 1391تٞدرٚ ِٓی عاٍ 

. ٗؾإ ٓیذٛذ

 11پیؾثی٘ی ؽذٙ اعت کٚ  دس صذٝد  ( ٓیِیاسد داُش2.685ٓؼادٍ ) ٓیِیاسد اكـاٗی 134.276 دس صذٝد 1391تٞدرٚ ػادی عاٍ ٓاُی 

 کٚ دُیَ إٓ ٓٞضٞع سا ٗؾإ ٓیذٛذ ٓیِیاسد اكـاٗی ٓیگشدیذ کاٛؼ 150.726 کٚ تاُؾ تٚ 1390كیقذ ٗظش تٚ تٞدرٚ ػادی آؿاص عاٍ 

صویوت تٞدرٚ ػادی اكضایؼ ٗٔٞدٙ اعت کٚ دس فٞسیتکٚ عیش ٓقاسف تٞدرٚ ػادی اسصیاتی گشدد دس  آا دس ،عاٍ ٓاُی کٞتاٙ تش اعت

.  تلقیَ تٞدرٚ ػادی ٓٞسد تضِیَ هشاس گشكتٚ اعت

پالٕ ٝ پیؾثی٘ی گشدیذٙ اعت کٚ صذٝداً  ( ٓیِیاسد داُش2.205ٓؼادٍ ) ٓیِیاسد اكـاٗی 110.254 دس صذٝد 1391تٞدرٚ اٗکؾاكی عاٍ ٓاُی 

.   ٗؾإ ٓیذٛذ1390سا تت٘اعة تٞدرٚ ػادی آؿاص عاٍ  كیقذ اكضایؼ 40

تٞدرٚ اختقاؿ یاكتٚ دس تخؼ ٛای ٓقاسف ػادی دُٝت ٝ تشٗآٚ ٛا ٝ پشٝژٙ ٛای صیشت٘ائی، تادسٗظشداؽت ٓضذٝدیت ٛای ٓاُی ٝ 

 ٗؾإ ٓیذٛذ، دالئَ إٓ ٛٔاٗا 1390 ٓاٙ تخٔیٖ ٝ پالٕ گشدیذٙ اعت ٝ تلاٝت سا کٚ تا تٞدرٚ ِٓی عاٍ ٓاُی 9ٓ٘اتغ هاتَ دعتشط تشای 

 ٓیثاؽذ، آا كؾاس ٛای ٓقاسكاتی تیؾتشی ٗثغت تٚ عاٍ گزؽتٚ ٓٞرٞد تٞدٙ کٚ تخقٞؿ 1390توِیَ تٞدرٚ عٚ ٓاٙ ٗغثت تٚ عاٍ ٓاُی 

. تاالی عطش ٓقاسف ػادی تأحیش پزیش ٓیثاؽذ کٚ اص تؼضی اص آٜٗا دس تخؾٜای تؼذی تزکش تؼَٔ آٓذٙ اعت

 

: 1391عوایذ داخلی در سال مالی 

تِ٘ذ تشدٕ عطش ػٞایذ داخِی تٔ٘ظٞس تٔٞیَ ٓقاسف ػادی دُٝت اص اٛذاف ٝ تؼٜذات ػٔذٙ تخؼ پاُیغی ٛای ٓاُی دُٝت تؾٔاس 

 دسفذ ٓقاسف ػادی دُٝت سا تؾکیَ ٓیذٛذ، اص طشف کٔک ٛای 57دس صاٍ صاضش هغٔت اػظْ ٓقاسف آ٘یتی کٚ صذٝد . ٓیشٝد

 دسفذ پشٝژٙ ٛای اٗکؾاكی ٗیض اص طشف کٔک ٛای دٝٗش ٛا 80رآؼٚ رٜاٗی تٔٞیَ ٝ پشداخت ٓیگشدد، دس فٞستیکٚ ٓقاسف صذٝد 

.  ٝ ٓؤعغات تیٖ أُِِی تٔٞیَ ٓیگشدد

 ٓیضإ ٓقاسف ػادی تقٞست 2014تا تکٔیَ ؽذٕ اٗتواٍ ٓغؤُیت ٛای آ٘یتی اص ٗیشٝی تیٖ أُِِی تٚ ٗیشٝی ٛای داخِی تا عاٍ 

چؾٔگیشی تاال خٞاٛذ سكت ٝ تاتٞرٚ تٚ ای٘کٚ 

تیؾتشیٖ کاٛؼ دس ٓیضإ ٓؼآالت اهتقادی ٗیض 

. هاتَ پیؾثی٘ی ٓیثاؽذ

ایٖ اعت کٚ  ٛذف ػٔذٙ ٓاُی صکٞٓت دسیٖ صاُت

خظ ٓؾی ٓ٘اعة ٓاُی سا تٚ ٓ٘ظٞس تآیٖ سؽذ هٞی 

ٝ پایذاس اهتقادی تذٝیٖ ٗٔایذ، کٚ تتٞاٗذ اص طشین 

اسائٚ صٔایت الصّ تشای اٗکؾاف عکتٞس خقٞفی 

. صٓی٘ٚ کاٛؼ كوش ٝ تیکاسی سا كشاْٛ عاصد

دس ٓیإ ٓذت ٝ طٞیَ أُذت، یکی اص اٛذاف ػٔذٙ 

صکٞٓت ایٖ اعت کٚ داسای یک سژیْ پایذاس تش 

ٓاُی تاؽذ، یؼ٘ی صکٞٓت تایذ اهذآات ٓاُی سا 

طٞسی تذٝیٖ ٝ تطثین ٗٔایذ کٚ ٓ٘اتغ تیؾتش ٝ 

aminullah.amini
Cross-Out
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جدول 1: عىاید داخلی سال هالی 1391 به اساس باب

هیلیىى افغاًیاقالم

%82.0               72,100  عىاید هالیاتی )تکس(

%24.0               21,083    مالیً باالی عایدات، مفاد َ مفاد باالی حصُل سرمایً

%35.0               30,754    مالیً باالی داد َ ستد َ تجارت  بیه المللی

%19.4               17,029    مالیً داخلی اجىاس َ خدمات

%3.7                 3,235    دیگر مالیات

%18.0               15,810  عىاید غیر هالیاتی

%100.0               87,910 هجوىع عىاید داخلی

فیصدی
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 طٞسیکٚ ،پایذاستش داخِی سا تغیذ ٗٔٞدٙ ٝ دس ػٞك ٝاتغتگی صکٞٓت تٚ کٔک ٛای خاسری تخقٞؿ دس تٞدرٚ ػادی سا کاٛؼ دٛذ

.   عیش فؼٞدی تیؾتش ػٞایذ سا تت٘اعة ٓقاسف ػادی دُٝت ٗؾإ ٓیذٛذ"1گشاف "  هثِیگشاف

 پالٕ ٛایی سا رٜت تکاسگیشی اهذآات رذیذ ٛٔاٗ٘ذ ٓؼشكی 1394تٜٔیٖ اعاط صکٞٓت، تٚ ػ٘ٞإ تخؾی اص اعتشاتیژی خٞیؼ، تا عاٍ 

، طشس خٞاٛذ کشد کٚ تٔوایغٚ سٝٗذ ٓٞرٞدٙ خٞؽثی٘ی (BRT)تٚ رای ٓاُیات تش ٓؼآالت اٗتلاػی  (VAT)ٓاُیات تش اسصػ اكضٝدٙ 

.  ٛای صیادی سا دس رٔغ آٝسی ػٞایذ ٗؾإ ٓیذٛذ

دس ػیٖ صٓإ، ػٞایذ صافِٚ اص اعتخشاد ٓؼادٕ دس اكـاٗغتإ تا آٗکٚ تذسیزی اعت ٓی تٞاٗذ ٓ٘اتغ ٓٞسد ٗیاص تشای تٔٞیَ تٞدرٚ دُٝت 

سا ْٛ دس ٓیإ ٓذت ٝ ْٛ دس دساص ٓذت تآیٖ ک٘ذ، ُٝی سعیذٕ تٚ دعتاٝسدٛای عشیغ اص ػٞایذ اعتلادٙ ٓؼادٕ کؾٞس تٚ تؼضی اص 

. ٝاتغتٚ اعت (عشک ٛا، خطٞط ساٙ آٖٛ ٝ اٗشژی ٝ آخاُْٜ)ػٞآَ ْٜٓ ٛٔاٗ٘ذ آ٘یت، اهتقاد عاُْ ٝ تاحثات ٝ صیشت٘اٛای خٞب 

تٜٔیٖ گٞٗٚ تٚ احش تٜثٞدی کٚ دس عیغتْ اداسٙ 

رٔغ آٝسی ػٞایذ، استوای ظشكیت کاسی 

کاسٓ٘ذإ، تٞعؼٚ دكاتش ٓاُیٚ دٛ٘ذگإ دس ٝالیات 

ْٜٓ، ٝ تٜثٞد ٝضؼیت اهتقاد کؾٞس کٚ عثة 

اكضایؼ ٓؼآالت اهتقادی گشدیذٙ اعت، سٝٗذ 

رٔغ آٝسی ػٞایذ تٜتش گشدیذٙ ٓیضإ ػٞایذ داخِی 

 دسفذ تاالتش اص 20 دس صذٝد 1391دس عاٍ 

 تخٔیٖ ٝ پیؾثی٘ی 1390پیؾثی٘ی ٛای عاٍ 

 ٓیضإ ػٞایذ داخِی سا 2ٓیگشدد طٞسیکٚ گشاف 

تٚ اعاط دس طی چٜاس عاٍ گزؽتٚ ٗؾإ ٓیذٛذ ٝ 

 1391پیؾثی٘ی ٛا ٓزٔٞع ػٞایذ داخِی دس عاٍ 

 ٓاٙ  9 ٓیِیاسد اكـاٗی تشای 87.910دس صذٝد 

 1390 ٓاٙ عاٍ 9کٚ تٚ ت٘اعة ، تاُؾ ٓیگشدد

 .اكضایؼ چؾٔگیشی سا ٗؾإ ٓیذٛذ

 تٞضیضات اهالّ ػٔذٙ ػایذاتی سا دس 1رذٍٝ 

 تخٔیٖ ٓیگشدد  اسائٚ ٓیذاسد، طٞسیک1391ٚعاٍ 

کٚ ؽآَ ٓاُیات حاتت )ٓاُیات تش دسآٓذ ٝ ٓ٘اكغ 

یؼ٘ی ٓاُیات تش کغة ٝ کاسٛای داسای رٞاص، 

ٓاُیات تش ٓؼاؽات ٝ دعتٔضدٛای کاسٓ٘ذإ ٝ 

 1391دس عاٍ  (ٓاُیات تش دسآٓذ ؽشکت ٛا اعت

. ٓزٔٞع ػٞایذ سا تؾکیَ دٛذ % 24صذٝد 

ٓاُیات تش ٓثادالت ٝ ٓؼآالت تیٖ أُِِی یا 

%  35  توشیثا1391ػٞاسك گٔشکی دس عاٍ 

دس دسرٚ کٚ  ،ٓزٔٞع ػٞایذ سا تؾکیَ خٞاٛذ داد

. اٍٝ هشاس داسد

اٗتظاس ٓی سٝد ٓاُیات داخِی تش ار٘اط ٝ خذٓات 

ٛشچ٘ذ، دس عاٍ ٛای آی٘ذٙ پظ اص عاٍ . تؾکیَ دٛذسا کَ ػٞایذ  % 18ٝ ػٞایذ ؿیش ٓاُیاتی صذٝد %  20یا ٓاُیات تش كشٝؽات صذٝد 

تٚ فٞست ٓٞكواٗٚ رایگضیٖ ٓاُیات تش ٓؼآالت  (VAT)، ػٞایذ صافِٚ اصیٖ کتگٞسی صٓاٗی کٚ عیغتْ ٓاُیات تش اسصػ اكضٝدٙ 1394

. گشدد، اكضایؼ تیؾتشی خٞاٛذ یاكت (BRT)اٗتلاػی 

 ٓیِیاسد اكـاٗی آٗشا ػٞایذ صن 3 ٓیِیاسد اكـاٗی پیؾثی٘ی ٓیگشدد دس صذٝد 15.810 دس صذٝد 1391ػٞایذ ؿیش ٓاُیاتی كٞم کٚ دس عاٍ 

اُؼثٞس تیَ ٝ خظ آٖٛ کٚ تشای تاس ٗخغت ؽآَ اهالّ ػایذاتی کؾٞس گشدیذٙ اعت تؾکیَ ٓیذٛذ کٚ دٝتاسٙ تشای تٔٞیَ صلع ٝٓشاهثت خظ 

.  آٖٛ ٝ عشکٜا اختقاؿ دادٙ ؽذٙ اعت
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جدول 3: ده واحد بىدجىی با بیشتریي سهن در بىدجه عادی سال 1391

)000( افغاًی
سهن از هجوىع 

بىدجه عادی

%27.2 36,538,207.2          َزارت دفاع ملی1

%24.4 32,730,338.3          َزارت امُرداخل2ً

%14.6 19,628,698.2          َزارت معارف3

%3.7 4,997,166.0            ریاست عمُمی امىیت ملی4

%1.6 2,185,862.2            َزارت تحصیالت عالی5

%1.5 2,080,505.3            َزارت صحت عام6ً

%1.4 1,903,666.9            َزارت امُر خارج7ً

%1.2 1,555,067.0            ریاست مستقل ارگاوٍای محلی8

%1.0 1,339,125.3            َزارت مالی9ً

%0.9 1,244,063.3            َزارت فُایدعام10ً

        104,202,699.7 77.6% هجوىع 10 اداره

1391

اداراتشواره

: 1391کمک ىای بالعوض برای تمویل بودجو ملی سال مالی 

طٞسیکٚ دس كٞم تزکش گشدیذ ٓ٘اتغ تٔٞیَ تٞدرٚ ِٓی ٓتؾکَ اص ٓ٘اتغ داخِی ٝ کٔک ٛای تالػٞك دٝٗش ٛا ٝ ٓؤعغات تیٖ أُِِی 

عْٜ کٔک ٛای تالػٞك دس تٔٞیَ تٞدرٚ ػادی ت٘غثت ای٘کٚ ٓقاسف ػادی تخقٞؿ دس عکتٞس آ٘یت تغیاس تِ٘ذ ٓیثاؽذ . ٓیثاؽذ

 کٚ  دسفذ سا تؾکیَ ٓیذٛذ76 دسفذ سا تؾکیَ ٓیذٛذ تٜٔیٖ تشتیة ایٖ عْٜ دس تٔٞیَ تٞدرٚ اٗکؾاكی دس صذٝد 42ٛ٘ٞص ْٛ دس صذٝد 

.  كیقذ دیگش عْٜ ػٞایذ داخِی ٝ ػٞایذ اص داسای ٓظ ػی٘ک تشای تٔٞیَ پشٝژٙ ٛای اختیاسی اختقاؿ یاكتٚ اعت14صذٝد 

 سا ًٔي ٛاي تالػٞك تٔٞیَ ً٘٘ذگإ کٚ اص طشین 1391 ٓیِیاسد اكـاٗی ٓ٘اتغ تٔٞیَ تٞدرٚ ػادی عاٍ ٓاُی 56.997دس صذٝد 

ٝ هٞٓاٗذاٗي ٓؾتشى  آ٘یتي تشاي پُٞیظ ِٓي  (LOTFA)، ف٘ذٝم آاٗتي ٗظْ ٝ هإٗٞ (ARTF)ف٘ذٝم آاٗتي تاصعاصي اكـاٗغتإ 

آا تشػکظ عاُٜای هثَ تٚ ٗغثت ٜٓیا ٗثٞدٕ .  تؾکیَ ٓیذٛذ،تشاي اسدٝي ِٓي ٝ پُٞیظ ِٓی فٞست ٓیگیشد (CSTC-A)اكـاٗغتإ 

 ٝصاست ٛای داخِٚ 25 ٝ 22هٞٓاٗذاٗي ٓؾتشى آ٘یتي اكـاٗغتإ کٚ دس کٞد ٛای ٓؼِٞٓات رذیذ اص راٗة آٜٗا یک هغٔتی اص کٔک ٛای 

ٝ دكاع فٞست ٓیگشكت ؽآَ ع٘زؼ تٞدرٚ كؼِی ایٖ دٝ ٝصاست ٗگشدیذٙ کٚ ٓٔکٖ تا دسیاكت ٓؼِٞٓات إٓ کٔک ٛا دس رشیإ عاٍ 

 .عْٜ إٓ دس تٞدرٚ تاال تشٝد

 ٓیِیاسد داُش ٓیگشدد 1.446ٓیِیاسد اكـاٗی ٓؼادٍ  72.333 تاُؾ تٚ 1391کٔک ٛای تالػٞك تشای تٔٞیَ تٞدرٚ اٗکؾاكی عاٍ ٓاُی 

 80 ٝ ٓثِؾ 1390 ٓیِیٕٞ داُش ٝرٞٙ ؿیش اختیاسی اٗتواُی عاٍ 740.447 ٓیِیٕٞ داُش ٝرٞٙ ؿیش اختیاسی رذیذ ، 706.230کٚ ؽآَ 

 ٓیِیٕٞ داُش دیگش ٝرٞٙ تؼٜذات عاُٜای گزؽتٚ کٚ تؾکَ 73.442ٓیِیٕٞ داُش ٝرٞٙ اختیاسی رذیذ ٓیثاؽذ، ٓیگشدد، تشػالٝٙ ٓثِؾ 

  .هشضٚ ٓیثاؽذ تشای تٔٞیَ پشٝژٙ ٛای اٗکؾاكی ؿیش اختیاسی ؽآَ ٓیثاؽذ

 

: 1391خالصو بودجو عادی سال مالی 

دس صذٝد   ٓیِیاسد داُش پیؾثی٘ی ٝ تخٔیٖ گشدیذٙ ًٚ 2.685 ٓیِیاسد اكـاٗی ٓؼادٍ 134.276 دس صذٝد 1391تٞدرٚ ػادي دس عاٍ ٓاُی 

.   كیقذ تُٞیذات ٗاخاُـ داخِی کؾٞس سا تؾکیَ ٓیذٛذ13

 1390عاٍ آؿاص  ٓاٙ تخٔیٖ گشدیذٙ اعت اسهاّ إٓ کٔتش اص سهْ تٞدرٚ 9 تشای 1391طٞسیکٚ دس هثَ تزکش گشدیذ اص ای٘کٚ تٞدرٚ ػادی 

 9 تت٘اعة تٞدرٚ ػادی 1391 ٓاٙ ع٘زؼ گشدیذٙ تٞد ٗؾإ ٓیذٛذ، آا دس صویوت تٞدرٚ ػادی 12کٚ تشای  ( ٓیِیاسد اكـاٗی150.726)

.    سا تٚ اعاط کٞد ٛای اهتقادی ٗؾإ ٓیذٛذ1391 تٞدرٚ ػادی 2 كیقذ اكضایؼ سا ٗؾإ ٓیذٛذ، رذٍٝ 14 صذٝد 1390ٓاٙ عاٍ 

 

 ٓیِیاسد 102.013 تاُؾ تٚ 1391 ًاسٓ٘ذإ دُٝت دس تٞدرٚ ػادی عاٍ ٓضد ٝ ٓؼاؽاتطٞسیکٚ دس رذٍٝ كٞم ٓالصظٚ ٓیگشدد عْٜ 

 ٓاٙ تؾکیَ 12 ٓیِیاسد اكـاٗی تشای 113.738 تٚ 1390دس عاٍ عْٜ ٓضد ٝ ٓؼاؽات  كیقذ ٓیشعذ، دس فٞستیکٚ 76اكـاٗی دس صذٝد 

دسیٖ فٞست ٓالصظٚ ٓیگشدد کٚ عیش ٓضد ٝ ٓؼاؽات دسصاٍ فؼٞد تٞدٙ ٝ تا .  ٓیِیاسد اكـاٗی ٓیشعیذ90.2 تٚ 1389ٓیذاد ٝ دس عاٍ 

تکٔیَ ؽذٕ پشٝعٚ سیلٞسّ ستة ٝٓؼاػ، دس ٓیإ 

. ٓذت ٗیض تٜٔیٖ ٓ٘ٞاٍ ادآٚ خٞاٛذ یاكت

اختقاؿ ٓ٘اتغ دس تخؼ ٛای توٞیت اسگاٜٗای  

رذٍٝ )آ٘یتی، ٓؼاسف، تضقیالت ػاُی ٝ فضت 

ؽآَ تِ٘ذ تشیٖ ٝاصذٛای تٞدرٞی دس ٓزٔٞع  (3

تٞدرٚ ػادی ٓیثاؽ٘ذ، عثة اكضایؼ عطش ٓقاسف 

اسی رػادی دُٝت گشدیذٙ آا صٓی٘ٚ ٓ٘اعة عشٓایٚ گ

ٝ اؽتـاٍ سا کٚ دس آی٘ذٙ پیآذٛای ٓ٘اعة سا دس تش 

. خٞاٛذ داؽت، كشاْٛ ٓی٘ٔایذ

ٛٔچ٘إ اكضایؼ دس اػاؽٚ ُیِیٚ ٛای ؽاگشدإ  

 1391ٓؼاسف ٝ ٓضقِیٖ پٞٛ٘تٜٞٗا کٚ دس عاٍ 

 ٓضقَ رذیذ دس ٗظش گشكتٚ ؽذٙ 20,000صذٝد 

 . تأحیش گزاس تٞدٙ اعت ػادیاعت ٗیض تاالی تٞدرٚ

جدول 2: خالصه بىدجه عادی 1391 به اساس کىد های اقتصادی

هجوىعکىد های احتیاط212225کىد ها

 134,276,454              17,233,950           808,191                     14,220,942            102,013,371         ارقام به )000( افغاًی

%100.0%12.8%0.6%10.6%76.0فیصدی
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516,843 
574,176 

641,032 
740,042 

809,786 73,830 

97,027 
119,849 

150,726 
134,276 

1387 1388 1389 1390 1391

                                       

                               

       

             

، ٗظآی، ِٓکی ِٓیپُٞیظ )  پشعَٞٗ دس تخؼ پُٞیظ27,000 پشعَٞٗ دس تؼذاد اسدٝی ِٓی ٝ اكضایؼ ٓؼاؽات تیؾتش اص 3,000اصدیاد 

.  ، اص دالئَ اكضایؼ دس تٞدرٚ ػادی ٝصاست ٛای دكاع ٝ داخِٚ ٓضغٞب ٓیگشدد پُٞیظ ٓضِی20,000ٝ  (ٝ ٓضاتظ

دس سا  فٞست گشكتٚ تٞد عطش تٞدرٚ ایٖ اداسٙ 1390 ٗلش دس تؾکیَ سیاعت آ٘یت کٚ دس رشیإ عاٍ 5,500اصدیاد ٓؼاؽات صذٝد 

 آٗشا ٓؼِٔیٖ رذیذ تؾکیَ 10,000 ٗلش دس تؾکیَ ٝصاست ٓؼاسف کٚ صذٝد 11,000اصدیاد ٓؼاؽات .  اكضایؼ دادٙ اعت1391عاٍ 

ٓیذٛذ ٝ ادآٚ تطثین تشٗآٚ ستة ٝ ٓؼاػ عطش تٞدرٚ ػادی ٓؼاسف سا تت٘اعة عاُٜای هثَ تیؾتش تاال تشدٙ تاالی ٓزٔٞع تٞدرٚ تأحیش 

. گزاس ٓیثاؽذ

 ٗلش ؽآَ اعتادإ پٞٛتٜ٘ٞٗا ٝ کاسٓ٘ذإ ِٓکی ٝ ادؿاّ ٓشکض آٓٞصػ صوٞهی تا ٝصاست تضقیالت ػاُی عطش تؾکیَ 1200اكضایؼ 

ٝصاست تضقیالت ػاُی اكضایؼ ٗٔٞدٙ کٚ 

تالحش إٓ تٞدرٚ ػادی آٗٞصاست ٗیض اكضایؼ 

. ٗٔٞدٙ اعت

تاال سكتٖ سهْ پشعَٞٗ اسدٝی ِٓی، پُٞیظ ِٓی 

ٝ آ٘یت ِٓی اص ػٞآَ ػٔذٙ اكضایؼ تٞدرٚ 

ػادی دس ٓیإ ٓذت تٞدٙ کٚ دس رٞاس إٓ دس 

 ٓؼِْ رذیذ ٝ 10,000ٗظش گشكتٖ صذٝد 

اكضایؼ دس تؾکیالت ِٓکی عطش ٓقاسكات 

ػادی دُٝت سا تت٘اعة ایٖ اكضاػ تاال تشدٙ 

.  ٓؾاٛذٙ ٓیگشدد3اعت کٚ احشات إٓ دس گشاف 

طٞسیکٚ ٓالصظٚ ٓیگشدد اكضایؼ تٞدرٚ ػای 

دس طی چٜاس عاٍ گزؽتٚ ػٔذتاً ٗاؽی اص 

.  ٗیض تأحیش تغضا داؽتٚ اعت22 تِکٚ تاالی کٞد 21 کٚ ایٖ ٗٚ تٜ٘ا تاالی کٞد تٞدٙاكضایؼ عطش تؾکیالت 

 تأحیش گضاس تٞدٙ 1391 تأعیغات ٝ تزٜیضات تذعت آٓذٙ دسعاُٜا گزؽتٚ ٗیض تاالی تٞدرٚ ػادی ،اكضایؼ ٓقاسف صلع ٝ ٓشاهثت عشکٜا

. اعت، تٞضیضات تیؾتش سٝی اكضایؼ تٞدرٚ ػادی دس ؽشس تٞدرٚ دادٙ ؽذٙ اعت

 

: 1391خالصو بودجو انکشافی سال مالی 

پیؾثی٘ی ٝ پالٕ گشدیذٙ اعت ٗغثت تٚ  ( ٓیِیاسد داُش2.205 ) ٓیِیاسد اكـاٗی 110.254 دس صذٝد 1391تٞدرٚ اٗکؾاكی تشای عاٍ 

 ٓ٘ضیج 1391تٞدرٚ اٗکؾاكی عاٍ  .  كیقذ اكضایؼ سا ٗؾإ ٓیذٛذ40 ٓیِیاسد داُش تٞد دس صذٝد 1.575 کٚ 1390تٞدرٚ آؿاص عاٍ  

 . كیقذ تُٞیذات ٗاخاُـ داخِی سا تؾکیَ ٓیذٛذ15عشٓایٚ گزاسی دُٝتی دس صذٝد 

:  ٗؾإ دادٙ ؽذٙ اعت4 ٝ ٝرٞٙ رذیذ ٓیثاؽذ کٚ خالفٚ إٓ دس رذٍٝ 1390 ؽآَ ٝرٞٙ اٗتواُی عاٍ 1391تٞدرٚ اٗکؾاكی عاٍ 

 

 دس ٓزٔٞع دس 1391 ٓاٙ ع٘زؼ گشدیذٙ اعت، آا تٞدرٚ اٗکؾاكی عاٍ ٓاُی 9 تشای 1391 تٞدرٚ عاٍ ٓاُی یاكتطٞسیکٚ هثالً تزکش 

تٞدرٚ اٗتواُی تادسٗظشداؽت گضاسػ ٓقشف هطؼی کٚ تا اخیش تشد .  ٗؾإ ٓیذٛذ1390 كیقذ سا ٗغثت تٚ تٞدرٚ آؿاص عاٍ 40صذٝد 

  . تـیشٓی یاتذ1390 فٞست گشكتٚ ٓضاعثٚ گشدیذٙ اعت کٚ تؼذ اص ٜٗائی ؽذٕ صغاتات هطؼیٚ عاٍ 1390هٞط 

هجوىعجدیداًتقالی

%31.1 684,893.26                383,411.05            301,482.21           پرَژي ٌای اختیاری1

%68.9 1,520,205.13             715,577.37            804,627.76           پرَژي ٌای غیر اختیاری2

        1,106,109.97         1,098,988.42             2,205,098.39 100.0% هجوىع

ارقام به 000 دالر اهریکائی
بىدجه اًکشافی 1391 فیصدیشواره

جدول 4: بىدجه اًکشافی 1391 به اساس اختیاری و غیر اختیاری
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جدول 6: 10 واحد بىدجىی با بیشتریي بىدجه اًکشافی 1391 جدول 5: ده واحد بىدجىی با بیشتریي سهن در بىدجه اختیاری اًکشافی سال 1391

)000( دالر اهریکائی

فیصدی از 

هجوىع بىدجه 

اختیاری

%17.1 117,411.15                فُائد عام1ً

%15.9 108,930.76                اورژی َ آب2

%5.1 34,950.43                  زراعت َ مالداری3

%4.7 32,140.32                 صحت عام4ً

%4.6 31,265.97                 َزارت تراوسپُرت5

%3.9 26,847.67                  مالی6ً

%3.9 26,663.51                 تحصیالت عالی7

%3.5 24,218.37                 معارف8

%3.0 20,798.84                  معادن9

%2.8 18,953.45                 شارَالی کابل10

               442,180.47 64.6%

اداراتشواره

1391

هجوىع

 ٛٔاٗا ٗٔایإ گش رزب تیؾتش کٔک ٗٔٞدٙ اعت کٚ كیقذ اكضایؼ 21  دس صذٝد1390 تٞدرٚ رذیذ ٗیض تت٘اعة تٞدرٚ رذیذ آؿاص عاٍ آا

 . ٓقشف کٔک ٛا اص طشین تٞدرٚ ِٓی کٚ ٛٔٞاسٙ ٓؤحشیت تیؾتش دس هثاٍ داسد،ٛا تٚ تٞدرٚ ِٓی ٓیثاؽذ

 كیقذ 31 ٓالصظٚ ٓیگشدد 5طٞسیکٚ اص رذٍٝ  

 سا تٞدرٚ اختیاسی ٝ صذٝد 1391تٞدرٚ اٗکؾاكی 

 كیقذ دیگشی آٗشا ؿیش اختیاسی تؾکیَ 69

 . ٓیذٛذ

تادسٗظش داؽت پاُیغی صکٞٓت تیؾتشیٖ عْٜ 

ٓ٘اتغ اختیاسی دس تٔٞیَ پشٝژٙ ٛای ْٜٓ ٓؤُذ 

صیشت٘ایی ٝ اٗکؾاكی ٓاٗ٘ذ اػٔاس ت٘ذ ٛای آب 

ٓتٞعظ ٝ کٞچک، تُٞیذ اٗشژی تشم، اػٔاس 

عشکٜا، فضت، صساػت، ٓؼاسف، تضقیالت 

ػاُی ٝ تِ٘ذ تشدٕ ظشكیت کاسی اداسات تٔ٘ظٞس 

تغشیغ ٝ تطثین تشٗآٚ ٛای اٗکؾاكی اختقاؿ 

یاكتٚ اعت تا دس آی٘ذٙ تاصدٛی ٓؤحش دس هثاٍ داؽتٚ 

 تیإ ک٘٘ذٙ اداسات تا تیؾتشیٖ عْٜ 5تاؽذ، رذٍٝ 

. دس تٞدرٚ اٗکؾاكی اختیاسی ٓیثاؽذ

 ٝاصذٛای تٞدرٞی کٚ تاالتشیٖ عْٜ سا تخٞد اختقاؿ دادٙ اٗذ تخؼ ٛای صیشت٘ا، صساػت، 1391ٛٔچ٘یٖ دس ٓزٔٞع تٞدرٚ اٗکؾاكی 

 ٗؾإ دادٙ ؽذٙ اعت، کٚ تیؾتشیٖ هغٔت تٞدرٚ اٗکؾاكی دس 6اٗکؾاف دٛات، فضت، ٓؼاسف ٝ تضقیالت ػاُی ٓیثاؽذ کٚ دس رذٍٝ 

.  كٞایذ ػآٚ، اٗکؾاف دٛات، اٗشژی ٝ آب ٝ فضت ػآٚ ٝ تتؼویة إٓ تؼضی تخؾٜای ْٜٓ دیگش اختقاؿ یاكتٚ اعت

 

 تخؼ ٛای اعاعی كٞم اختقاؿ یاكتٚ ٝ پشٝژٙ ٛای آٜٗا دس ٝالیات ٓختِق تضت تطثین 10 كیقذ تٞدرٚ دس 81تاٝرٞد ای٘کٚ صذٝد 

 ٓیِیٕٞ داُش دیگش تؾکَ اصتیاطی کٚ صذٝد 77.5ٓیثاؽذ سؽذ ٝ اٗکؾاف صیشت٘ا سا تٚ عطش ِٓی ٝ ٓضالت دسهثاٍ خٞاٛذ داؽت، ٓثِؾ 

إٓ تشای ٝالیات  %" 75صذٝد "  كیقذ تٞدرٚ اٗکؾاكی سا تؾکیَ ٓیذٛذ دس تٞدرٚ اٗکؾاكی دس ٗظش گشكتٚ ؽذٙ اعت کٚ صذ اکخش 3.5

 . کٔتش اٗکؾاف یاكتٚ اختقاؿ یاكتٚ اعت

 

 

 

جدول 6: 10 واحد بىدجىی با بیشتریي بىدجه اًکشافی 1391 

هجوىعجدیداًتقالی

%20.4 450,383.46            282,504.00            167,879.46            فُائد عام1ً

%16.2 357,903.59            210,500.00            147,403.59            احیا َ اوکشاف دٌات2

%11.0 242,459.44            82,850.00              159,609.44            اورژی َ آب3

%8.3 182,125.19            96,662.10              85,463.09              صحت عام4ً

%6.3 138,710.99            80,100.00              58,610.99              زراعت5

%5.9 130,030.57            27,300.00              102,730.57            معارف6

%4.0 87,316.61              49,800.00              37,516.61              مالی7ً

%3.7 80,964.10              1,500.00                79,464.10             د برشىا شرکت8

%3.1 68,322.19              17,650.00              50,672.19              معادن9

%2.6 56,276.51              30,116.00              26,160.51              تحصیالت عالی10

           915,510.55            878,982.10         1,794,492.65 81.4%

شواره

هجوىع

ادارات

فیصدی از  ارقام به 000 دالر اهریکائی

هجوىع بىدجه 

اًکشافی



7 
 

: 1391خالصو تشکیل سال مالی 

 ٗلش ٓیشعذ، دس فٞستیکٚ تؾکیَ ٓ٘ظٞس ؽذٙ  عاٍ 809,786 ٓیثاؽذ تٚ 1391ٓزٔٞع تؾکیَ اداسات کٚ ؽآَ ٓضاعٚ تٞدرٚ عاٍ 

.   اكضایؼ یاكتٚ اعت1390 كیقذ تت٘اعة عاٍ 9 دس صذٝد 1391 تؾکیَ عاٍ ، ٗلش ٓیشعیذ740,042 تٚ 1390

عاٍ رشیإ  پُٞیظ ِٓی کٚ دس 17,000 تؾکیَ ٝصاست داخِٚ کٚ ؽآَ 25,000تؾتشیٖ اكضایؼ دس تؼذاد ٗیشٝٛای آ٘یتی کٚ تیؾتش اص 

 ٗلش پُٞیظ ٓضاتظ ٓیثاؽذ 1,213 پُٞیظ ِٓکی ٝ 1,327،  رذیذ پُٞیظ ِٓی5,719،  پُٞیظ ٓضِی20,000،  اكضٝد گشدیذٙ تٞد1390

 ٗلش دس پشعَٞٗ آ٘یت ِٓی اصدیاد تؼَٔ آٓذٙ 5,500 پشعَٞٗ اسدٝی ِٓی اكضایؼ یاكتٚ اعت ٝ دس صذٝد 3,000. فٞست گشكتٚ اعت

 .اعت

 تتؼذاد 1391تؾکیَ ٝصاست ٓؼاسف تادسٗظشداؽت دیذگاٙ اعتشاتیژی آٗٞصاست دس طی ٓیإ ٓذت دس صاٍ اكضایؼ تٞدٙ کٚ دس عاٍ 

تٜٔیٖ تشتیة تٚ ت٘اعة تؼذاد سٝصاكضٕٝ كاسؿیٖ .   دیگش آٗشا پشعَٞٗ اداسی تؾکیَ ٓیذٛذ1,000 آٗشا ٓؼِیٔیٖ ٝ 10,000 کٚ 11,000

 1391ٓکاتة ٝ ٗیاص تٚ تِ٘ذ سكتٖ ظشكیت ٓؤعغات تضقیالت ػاُی تؼذاد اعتادإ پٞٛ٘تٜٞٗا ٗیض دس صاٍ اكضایؼ ٓیثاؽذ کٚ دس عاٍ 

 ٗلش دس تؾکیَ ٝصاست تضقیالت ػاُی اصدیاد تؼَٔ آٓذٙ اعت، تٜٔیٖ تشتیة اداسات کٚ داسای تیؾتشیٖ عْٜ دس تؾکیَ 1200تتؼذاد 

.  ٗؾإ دادٙ ؽذٙ اعت7 ٓیثاؽذ دس رذٍٝ 1391عاٍ ٓاُی 

 

 1390 دس رشیإ عاٍ پُٞیظ ِٓی کٚ 17,000تیؾتشیٖ تلاٝت دس تؾکیَ ٝصاست داخِٚ تٚ ٗظش ٓیشعذ کٚ دالئَ ػٔذٙ إٓ اصدیاد صذٝد 

ٝ  پُٞیظ ٓضِی ٗیض ؽآَ تؾکیَ ٝصاست داخِٚ ٓیثاؽذ 20,000تؾکیَ آٗٞصاست گشدیذٙ،  ؽآَ 1391 دس عاٍ ٝفٞست گشكتٚ تٞد 

 پشعَٞٗ دیگش دس تؾکیَ ایٖ ٝصاست اكضٝد 8000 دس صذٝد ضٔ٘اً تٚ عثة اٗتواٍ تؾکیَ ٓضاتظ اص ٝصاست ػذُیٚ تٚ ایٖ ٝصاست رٔؼاً 

. گشدیذٙ اعت

 ٗلش اصدیاد دس تؾکیَ ٝصاست فضت ػآٚ تؼَٔ آٓذٙ اعت آا ٓؼاؽات آٜٗا اص طشف ٓؤعغات ٝ خاسد اص تٞدرٚ پشداخت 1,500تتؼذاد 

 ٗلش اكضٝد گشدیذٙ آا ٓؼاؽات آٜٗا ؽآَ ع٘زؼ 838تٚ ٛٔیٖ ٓ٘ٞاٍ دس تخؼ ٛای ػٞایذ ٝ گٔشکات ٝصاست ٓاُیٚ تتؼذاد . ٓیگشدد

.  ٗٔی تاؽذ1391تٞدرٚ عاٍ 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 7: 10 واحد بىدجىی با بیشتریي سهن در تشکیل سال 1391

سهن به %1391سهن به 1390%

 11,000                      %30.6 247,996                    %32.0 236,996                َزارت معارف1

 3,000                        %25.2 204,154                    %27.2 201,154                َزارت دفاع2

 51,661                      %25.0 202,696                    %20.4 151,035                َزارت داخل3ً

 5,527                        %3.4 27,831                      %3.0 22,304                  ریاست عمُمی امىیت ملی4

 1,500                        %2.3 18,395                      %2.3 16,895                  َزارت صحت عام5ً

 1,227                        %1.2 9,527                        %1.1 8,300                    َزارت تحصیالت عالی6

(17)                           %1.1 9,281                        %1.3 9,298                    َزارت زراعت7

 871                           %1.1 8,550                        %1.0 7,679                    َزارت مالی8ً

   -                             %0.9 7,233                        %1.0 7,233                    َزارت کار َ امُر اجتماعی9

 429                           %0.9 7,214                        %0.9 6,785                    اداري ارگاوٍای محلی10

 64,198                      %61.1 494,881                    %58.2 430,683                هجوىع

 5,546                        %38.9 314,905                    %41.8 309,359                سایر ادارات11

                740,042 100.0%                    809,786 100.0%                      69,744 

تفاوت 1391 - 1390 اداراتشواره
تشکیل 1391تشکیل 1390

          هجوىع کل
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 : 1390دست آوردىای عمذه تطبیق بودجو ملی سال مالی 

: سکتور امنیت
پشداخت تٔٞهغ ٓؼاؽات، عایش آتیاصات ٝ ٓقاسف تشای ٗیشٝ ٛای آ٘یتی کٚ تیؾتشیٖ عْٜ تٞدرٚ ػادی ایٖ عکتٞس سا تؾکیَ ٓیذٛذ، 

 ٜٓٔتشیٖ دعت آٝسدٛائیکٚ دس عاٍ دسیٖ صٓی٘ٚ ،عثة تأٓیٖ آ٘یت، تطثین ٝ ت٘لیز هإٗٞ ٝ ٗظْ ػآٚ، صلع ٝ عتش عشصذات ٓیگشدد

:  دسیٖ صٓی٘ٚ  ٝرٞد داؽتٚ ٜٓٔتشیٖ اٜٗا ریالً تضشیش ٓیگشدد1390

 ٚٗٔای٘ذگی رذیذ 6آٓادگی ٝ تشگزاسی ک٘لشاٗظ تٖ دّٝ کٚ تٚ سٛثشی اكـاٗغتإ فٞست گشكت، تاعیظ : ٝصاست آٞسخاسر 

"  ٛ٘گشی، ٓٞٗؾٖ  ٝ ٝٗکٞٝس" ٓ٘زِٔٚ دس ػشام ٝ تشاصیَ، تاعیظ علاست خاٗٚ ٛا ٝ ه٘غِگشی ٛا  دس

  دس تخؼ آ٘یت  تکٔیَ ٓؤكواٗٚ دٝس اٍٝ ٝ دّٝ پشٝعٚ اٗتواٍ  آ٘یت تٚ ٗیشٝی ٛای آ٘یتی داخِی

  تٖ پُٞیظ رذیذ، تؼِیْ ٝ تشتیٚ ٝ استوای ظشكیت تٔاّ ٗیشٝٛای آ٘یتی ٝ ایزاد تقذی ٓضاكظت ػآٚ  17,281رزب 

  ٛض اس، تؼِیْ ٝ تشتیٚ ٝ تزٜیض اسدٝی ِٓی  192 ٛضاس تٚ 150استوای کٔیت ٗیشٝٛای اسدٝی ِٓی اص 

  ٗلش ٝ تزٜیض اٜٗا  29,000 تٚ 22,304تاالتشدٕ کٔیت ٗیشٝٛای آ٘یت ِٓی اص 

 

 :سکتور حکومتذاری و حاکمیت قانون
اص ای٘کٚ كؼاُیت ٛای ایٖ عکتٞس تیؾتش ٓاٛیت كؼاُیت ٛای تٞدرٚ ػادی سا داؽتٚ کٚ تیؾتش سٝی تٜثٞد عیغتْ صکٞٓتذاسی تٔشکض داسد، 

تذیٖ فٞست تٞدرٚ ػادی إٓ تت٘اعة تٞدرٚ اٗکؾاكی تیؾتش ٓیثاؽذ کٚ اص تٞدرٚ اٗکؾاكی اکخشاً تشای اػٔاس تؼٔیش اداسی اداسات 

  : فٞست گشكتٚ خالفٚ إٓ تذیٖ ؽشس ٓیثاؽذ1390ٓشتٞطٚ ایٖ عکتٞس اعتلادٙ ٓیگشدد ، یک عِغِٚ دعت آٝسدٛائیکٚ دس رشیإ عاٍ 

  َدٝعیٚ تٞعظ عتشٙ ٓضک59,016ٚٔصَ ٝ كق  

  ٝصاست ٝ اداسٙ ٓغتوَ دُٝتی 12تکٔیَ پشٝعٚ تطثین عیغتْ رذیذ ستة ٝ ٓؼاػ دس  

  ٝاصذ ر٘ذس دس ٝصاست ٛا ٝ اداسات ٓغتوَ دُٝتی20ایزاد  

  َٔپشٝعیزش ٛای کاسی ٝاصذ ٛای ٓشکضی ٝصاست ػذُیٚ ٝ اسعاٍ إٓ تٚ ٓوآات اسؽذ  (42) عادٙ عاصی ٝ تشتیة طشصاُؼ

 ٝصاست ٛای ٓشتٞطٚ رٜت تاییذ ٝ تطثین 

  (تشاكیک، پاعپٞست، پشٝعٚ صذ ٝ اخز رٞاصٛای عاختٔاٗی، تزاستی )عادٙ عاصی پشٝعٚ تیشٝکشاتیک 

 ٕاسٗٞاُی ٓشتٞط تٞعظ اداسٙ ػاُی ٗظاست تش تطثین اعتشاتیژی ٓثاسصٙ ػِیٚ څ ٓٞسد اختالط رؼَ ٝ تزٝیش تٚ 47ٓضٍٞ ٗٔٞد

 كغاد اداسی

  اػالٕ دٙ ٛا تغت دس عطش ٝالیات اص طشین اطالػات رٔؼی تٞعظ دكاتش عاصٞی صٞصٙ ٛای ٛلتگاٗٚ ٝ دكاتش ٝالیتی 

  ُٕٝغٞاُی رذیذ تٞعظ تشٗآٚ ػشضٚ خذٓات دس عطش ُٝغٞاُی ٛا ٓشتٞط 20 ُٝغٞاُی تؾٍٔٞ 32تضت پٞؽؼ هشاس داد 

 اداسٙ ٓغتوَ اسگإ ٛای ٓضِی

  ٓشکض اطالع سعاٗی دس ٝالیات تٞعظ سیاعت دكتش سیاعت رٜٔٞسی 36تزٜیض  

 تؼٔیش سیاعت صذ دس ٝالیات اػٔاس گشدیذٙ اعت تشٓیْ یکتؼذاد ٓغارذ 3 ٓضشاب ٓغزذ دس ٓشکض ٝ ٝالیات ٝ 37 اػٔاس 

 كیقذ کاس صاری کٔپ ٝالیت ٗ٘گشٛاس ٝ 90تاسیخی، تکٔیَ ؽذٕ کاس صاری کٔپ ٝالیا ت ٛشات، تِخ ٝ ک٘ذٛاس ٝ پیؾشكت 

  صزاد کٚ تٚ ادای كشیضٚ صذ ػاصّ ٓکٚ ٓکشٓٚ گشدیذٙ تٞدٗذ30,043ٛٔچ٘إ اسائٚ خذٓات صذ تشای 

 

: سکتور زیربنا و منابع طبیعی

تیؾتشیٖ تٞدرٚ ایٖ عکتٞس سا تخؼ اٗکؾاكی کٚ تٔ٘ظٞس عشٓایٚ گزاسی دس تخؼ  تُٞیذ اٗشژی، ایزاد عشکٜا، خظ آٖٛ، ٓؼادٕ ٝ 

     : هشاس ریَ تزکش ٓییاتذ1390ػٔذٙ تشیٖ دعت آٝسدٛای عاٍ . ٓخاتشات اختقاؿ یاكتٚ اعت، تؾکیَ ٓیذٛذ

 پشٝژٙ اٗتواٍ تشم اص تارکغتإ تٚ ٝالیات ک٘ذٝص ٝ تـالٕ تکٔیَ ٝ آٓادٙ تٜشٙ تشداسی گشدیذٙ اعت 

  کاس ػِٔی ت٘ذ ٛای ؽاٙ ٝ ػشٝط دس ٝالیت کاتَ، پاؽذإ دس ٛشات، کٔاٍ خإ دس ٗیٔشٝص، أُاس دس كاسیاب ٝ ٓچِـٞ دس

 پکتیا ، کٚ اص آٜٗا تشای ٓذیشیت عیغتْ آب تشای صساػت ٝ تُٞیذ اٗشژی تشم اعتلادٙ ٓیگشدد، ؽشٝع گشدیذٙ اعت

  اصتکغتإ  ) پشٝژٙ خظ آٖٛ اص صیشتإ اُی ٓشاص ؽشیق تکٔیَ ٝ هشاسداد اعتلادٙ إٓ رٜت اٗتواٍ آٞاٍ تزاسی تیٖ دٝ کؾٞس

 ؽشٝع کشدٙ اعتتٚ كؼاُیت فٞست گشكتٚ کٚ ػٔآل  (ٝ اكـاٗغتإ

 کاس ػِٔی ٓشصِٚ اٍٝ عشک گشدٕ دیٞاٍ اُی چخچشإ آؿاص گشدیذٙ اعت 

  تکٔیَ ٝ تٚ تٜشٙ تشداسی عپشدٙ ؽذٙ اعت (چشإ ٝ ٓیٔ٘ٚؽٓیذإ ٛٞائی هِؼٚ ٗٞ، چ)عٚ ٓیذإ ٛٞایی 

  ٖهشاسداد ٛای اعتخشاد ٓؼذٕ آٖٛ صاریگک ٝ ٓؼذٕ تیَ دس صٞصٙ آٓٞ دسیا کٚ تضسگتشیٖ عشٓایٚ گزاسی دس کؾٞس دسی 

 تخؼ دس عاٍ ٛای اخیش ؽٔشدٙ ٓیؾٞد ٜٗایی گشدیذٙ اعت
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  کیِٞٓتش کٚ اكـاٗغتإ سا تٚ کؾٞسٛای ٛٔغایٚ ٛای ٝفَ ٓی٘ٔای٘ذ تطثین 2,500پشٝژٙ كایثش ٗٞسی تطٍٞ اضاكٚ تش اص 

 گشدیذٙ اعت  

  ِٓیاسد داُش سعیذٙ اعت کٚ تٚ ٛضاسٛا ٛٔٞط٘إ ٓا 1.7ٓیضإ عشٓایٚ گزاسی خقٞفی دس تخؼ ٓخاتشات اضاكٚ تش اص 

 تقٞست ٓغتویْ ٝیا ؿیش ٓغتویْ ٓٞهغ کاس سا ٓغاػذ ٗٔٞدٙ اعت

 َاػٔاس پَ ٛٞایی دس عاصٚ ٓیشٝیظ ٓیذإ ٝ ٛٔچ٘إ تکٔیَ ٗٔٞدٕ عشکٜای داسالٓإ ٝ اصٔذ ؽاٙ تاتا ٓی٘ٚ دس داخَ ؽٜش کات  

 

: سکتور معارف 
ت ػاُی یک هغٔت ػٔذٙ تٞدرٚ ػادی ٝ اٗکؾاكی یالتٔ٘ظٞس تٞعؼٚ تؼِیْ ٝ تشیثٚ، تضقیالت ػاُی ٝ تاال تشدٕ کیلیت تؼِیٔات ٝ تضـ

خالفٚ دعت آٝسدٛائیکٚ دس تخؼ ٛای ٓؼاسف، تضقیالت ػاُی ٝ تشتیت تذٗی ٝ عپٞست .  دس ایٖ عکتٞس اختقاؿ یاكتٚ اعت

: فٞست گشكتٚ هشاس ریَ ٓیثاؽذ

 696,905تٖ ؽاگشدإ رزب تؼِیٔات ػٔٞٓی گشدیذٙ اٗذ  

 451 تاب ٓکاتة تؼِیٔات ػٔٞٓی رذیذاً تأعیظ گشدیذٙ اعت  

  ٚهثَ اص خذٓت  سعیذٙ اعتتٖ  14,681داخَ خذٓت ٝ تٖ  14,500تؼذاد ٓضقالٕ تشتیٚ ٓؼِْ  ت 

   ّتٖ ٓؼِٔیٖ عٞاد آٓٞصی اعتخذاّ ؽذٙ اٗذ1,630 تتؼذاد  ٝ تٖ اعتادإ دس تخؼ تشتیٚ ٓؼِْ 199اعتخذا  

  ٚ1390 تٖ ؽاگشد تا پایإ ستغ اٍٝ عاٍ 12,535ؽاگشدإ رزب ؽذٙ  تؼِیٔات تخ٘یکی ٝ ٓغِکی  ت 

  1390 تاب ٓکاتة رذیذ تؼِیٔات تخ٘یکی ٝ ٓغِکی تا پایإ  ستغ اٍٝ عاٍ 39تأعیظ 

  تٖ ؽاگشدإ عٞاد آٓٞصی326,511رزب  

  ایزاد عیغتْ ٓاُیAFMIS ٝالیت 34  دس  

  ٙاٗذٝسصؽکاسإ رکٞس ٝ اٗاث کٚ دس ٓغاتوات تیٖ ُِِٔی اػضاّ گشدیذ 

  1390 ٓذاٍ تشٝٗض دس عاٍ 54 ٓذاٍ ٗوشٙ 28 ٓذاٍ طال 17تذعت اٝسدٕ تؼذاد                 

  ّاٗاث، ٓؼُِٞیٖ ٝ  - ٝسصؽکاس دس ٓغاتوات تیٖ أُِِی ٝ ٓ٘طوٞی دس سؽتٚ ٛای ٓختِق ٝسصؽی ؽآَ رکٞس 572 اػضا

 ٓؼیٞتیٖ 

  ٓغاتوٚ تٚ عطش ِٓی ؿشك اٗتخاب تیْ ٛای ِٓی کؾٞس دس کتگٞسی ٛای ٓختِق ع٘ی ؽآَ رکٞس ٝ اٗاث  ٓؼُِٞیٖ 65تذٝیش 

 ٝ ٓؼیٞتیٖ 

  ،تاص ٗگشی ٗقاب تضقیِی ٝ افال س ٗقاب دسعی، تقٞیة هإٗٞ رذیذ تضقیالت ػاُی طثن ٓؼیاس ٛای تیٖ أُِیِی

تشتیة هإٗٞ تضقیالت ػاُی تخؼ ٛای خقٞفی ٝ ارشای رٞاص كؼاُیت تٚ ٓٞعغات تضقیالت ػاُی خقٞفی، ایزاد 

 تٞآیت تا  پٞٛ٘تٕٞ ٛا ٓؼتثش دٗیا، ایزاد ٓشکض تاُیق ٝ تشرٔٚ ٝ اػٔاس یک  تؼذاد عاختٔإ ٛا ٝ تؼٔیشات تٚ ٓٞعغات 11

 تضقیِی، استوای ظشكیت ٝ تٜثٞدی کیلیت تضقیالت ػاُی، ایزاد عیغتْ کشیذت

 

: سکتور صحت
تٜثٞد ٝضؼیت فضی اتثاع کؾٞس اص طشین كشاْٛ آٝسی ٝ ػشضٚ خذٓات فضی ٝ ایزاد ٓشاکض فضی، اٛذاف تشٗآٚ ٛای عکتٞس 

دعت آٝسدٛای ػٔذٙ . فضت سا تؾکیَ ٓیذٛذ اصیٖ سٝ ٝصاست فضت ػآٚ ٛٔٞاسٙ داسای تٞدرٚ ػادی ٝ اٗکؾاكی تِ٘ذی هشاس داسد

:  تقٞست خالفٚ تؾشس ریَ ٓیثاؽذ1390ایٖ عکتٞس طی عاٍ 

  تشتیة پالٕ اعتشاتیژیک پ٘ذ عاٍ ای٘ذٙ ٝصاست فضت ػآٚ، ٓوشسٙ ؽلاخاٗٚ ٛای ؽخقی ، ٝٓؤكویت اكـاٗغتإ ٓ٘ضیج

 تشای ٓذت عٚ عاٍ (GAVI)ٗٔای٘ذٙ صٞصٙ ؽشم ٓذیتشاٗٚ تشای تٞسد اتضادرٜاٗی تشای ٝاکغیٖ ٝ ٓؼاكیت فضی 

 ٕكیقذ کاٛؼ دس ٓیضإ ٓشگ ٝ 79صذٝد : ٗخغتیٖ عشٝی ِٓی ٓشگ ٝ ٓیش دس کؾٞس ساٙ اٗذاصی گشدیذٙ کٚ تٚ اعاط ٗتایذ آ 

، کاٛؼ ٓیضإ ٓشگ ٝ ٓیش (دٕٙ ٝالدت ص100,000 دس ٛش 2011 دس  327 تٚ 2002 دس عاٍ 1600اص )ٓیش ٓادسإ 

 161 عاٍ اص 5 ٝالدت صٗذٙ، ٝ کاٛؼ ٓیضإ ٓشگ ٝ ٓیش اطلاٍ کٔتش اص 1000 دس ٛش 77 تٚ 111ٗٞصادإ صیش  یکغاٍ اص 

  ٝالدت صٗذ1000ٙ دس ٛش 97تٚ 

  ٓیِیٕٞ طلَ ٝاکغیٖ ٝیتآیٖ 7,8تشگضاسی دٝسٙ کٔپایٖ عشتاعشی ٝاکغیٖ پُٞیٞ کٚ دس ٛش دٝسٙ إٓ تشای A ٞدٝای ٓض ٝ 

 .کشّ ٛای آؼا تطثین گشدیذٙ اعت

  تٖ ػِٔیات رشاصی تضسگ 160,416 تٖ ٓشیضإ چؾْ، 197 تٖ ٓشیضإ ٓختِق کٚ ؽآَ 398,000دس ٓزٔٞع دس صذٝد 

   ٝالدت ٛا ٓیثاؽذ تضت ٓؼاُزٚ ٝ تذاٝی هشاس گشكتٚ اعت227,600 تٖ ٓشیضإ تٞتشکِٞص ٝ دس صذٝد 6,611

  تٖ هاتِٚ رذیذاً كاسؽ گشدیذٗذ ٝ دٙ ٛا تٖ هاتِٚ دیگش تضت آٓٞصػ هشاس داسٗذ364تتؼذاد  

  ٕتاب ٓشکض فضی کٚ ؽآَ ٓشاکض فضی اعاعی،  ٓشاکض فضی رآغ، هاتِگی ٝ ؽلاخاٗٚ ٝالیتی 11تکٔیَ کاس عاختٔا  

  دس ٓشکض ٝ ٝالیات" اکٔاٍ تخقـ، اُٝتشاعاٝٗذ"تذٝیش ٝ اٗکؾاف تشٗآٚ ٛای آٓٞصؽی تخؾٜای ٓختِق تخققی 
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: سکتور زراعت و انکشاف دىات
تشٗآٚ ٛائ عکتٞس صساػت ٝ اٗکؾاف دٛات تٔ٘ظٞس کاٛؼ كوش، ٓقؤٗیت ؿزائی ٝ توٞیٚ تُٞیذات سٝعتایی ، اصیای اهتقاد صساػتی ٝ 

 فٞست گشكتٚ تطٞس ریَ 1390دعت آٝسدٛائیکٚ اص احش تطثیوات تٞدرٚ إٓ دس رشیإ عاٍ . اٗکؾاف دٛات ٓٞسد تٞرٚ دُٝت تٞدٙ اعت

: دس دٝ تخؼ خالفٚ ٓیگشدد

بخش زراعت و مالذاری 

  تٞصیغ صذٝد    رشیة  هٞسیٚ دسختإ،540 ٝالیت، ایزاد 18 رشیة ر٘گالت تؾٍٔٞ ر٘گالت پغتٚ دس 5,580صلاظت ٝ اصیاء 

 ؽٞسای ت٘ظیْ ر٘گالت تاعیظ ٝ  آٓٞصػ دیذٙ اٗذ  143 ٓیِیٕٞ ٜٗاٍ دس عشاعش کؾٞس رٜت عشعثضی ٝ دس صذٝد 6

  ػشادٙ تشاکتٞس کالٕ 411ٝ تٞصیغ  ٝالیت 21عثغایذی تشای صاسػیٖ دس  % 65 ػشادٙ تشاکتٞس تاؿی تا هثٍٞ 4,200تٞصیغ 

  ٝالیت14تٚ کٞپشاتیلٜای دٛواٗی دس 

  تٖ ُث٘یات دس سٝص تٞعظ اتضادیٚ 10 اُی 5تاعیظ كاتشیکٚ  پشٝعظ ٝ دعتٚ ت٘ذی ُث٘یات دس ٝالیت ٛشات تا ظشكیت تُٞیذ 

  ٝالیت کؾٞس11خاٗگی دس    ٛضاس كاسّ ٛای ٓشؿذاسی28کٞپشاتیق ٛا ٝ ایزاد ٝ صٔایٚ  اص 

  ٓیِیٕٞ ٜٗاٍ تاکیلیت ٓیٞٙ 5 تُٞیذ ٝ تٞصیغ ، اتضادیٚ هٞسیٚ داسإ رٜت تکخیش اٗٞاع افالس ؽذٙ ٜٗاُٜای ٓیٞٙ داس22ایزاد 

 تاؽ ٛای رذیذ دس ٝالیات ٓختِق  ( ٛضاس ٛکتاس10 ) رشیة 50,000 ٝالیت کؾٞس، ایزاد  16رات دس 

  ٛضاس رشیة صٓیٖ  صساػتی سا رذیذاً  تضت آتیاسی هشاس  60 پشٝژٙ اصیای عیغتْ ٛای آتیاسی کٚ تیؼ اص 20آؿاص تطثین 

 خٞاٛذ داد

  تٞصیغ ،  ٝالیت15 تٖ  پیاص صػلشإ دس 75 ٓتخقـ دس صٓی٘ٚ  کؾت  ٝ پشٝعظ صػلشإ، تٞصیغ 24 دٛوإ، 700آٓٞصػ

  كاسّ صػلشإ تشای خاٜٗٔا125 تغتٚ تشای کؾت صػلشإ تشای صٗإ ٝ ایزاد 1,780

  ِٓیٕٞ داُش تشای  کٞپشاتیق ٛا، اتضادیٚ ٛای دٛواٗی، ؽشکتٜای 15ایزاد ف٘ذٝم اٗکؾاف صساػت ٝ آؿاص هشضٚ دٛی 

 صساػتی  ٝ تُٞیذی،  ؽشکتٜای تخْ پشٝسی

  رخیشٙ گاٙ کچاُٞ دس 1,100 تٖ دس چٜاس ٝالیت ٝ اػٔاس 5,000آؿاص اػٔاس چٜاس تاب رخایش اعتشاتیژیک ٛش کذاّ تا ظشكیت 

 ٝالیت تآیإ کٚ هغٔت اػظْ إٓ تکٔیَ گشدیذٙ اعت ٝ آؿاص کاس کاسخاٗٚ تُٞیذ ؽکش تـالٕ 

 :بخش توسعو و انکشاف روستاىا

  کیِٞ ٓتش عاختٔاٜٗای ٓتْٔ إٓ اػٔاس ٝ تکٔیَ گشدیذٙ، اصذاث ٝ 49 کیِٞ ٓتش عشکٜای دسرٚ دّٝ ٝ عّٞ ٝ 887دس صذٝد 

  ٓتش پَ پیادٙ سٝ ٗیض تکٔیَ گشدیذٙ اعت122 ػذد عیِثش ٝ 51 پایٚ پِچک، 731 ٓتش پَ، 800اػٔاس 

  ؽثکۀ آتشعاٗی ٝ رخیشۀ آب تؾٍٔٞ 3,396 صِوٚ چاٙ ػٔین ٝ ٗیٔٚ ػٔین، 2,821 ٓ٘ثغ آب، کٚ ؽآَ 7,738ایزاد تیؼ اص 

 ِٗذٝاٗی إٓ

  پشٝژۀ آتیاسی ؽآَ ت٘ذ ٛای آتگشدإ، تشٗاب ٛا، عشت٘ذٛا، ک٘ذٙ ٛا، دیٞاس ٛای  اعت٘ادی ٝ پاک کاسی 418اػٔاس ٝ تاصعاصی 

  ٛضاس رشیة صٓیٖ صساػتی تضت آتیاسی هشاس گشكتٚ اعت100کاسیض ٛا، کاٗاُٜا ٝ چؾٔٚ ٛا، کٚ اص احش إٓ دس صذٝد 

  تؾثج کٞچک کٚ 76 گشٝپ پظ اٗذاص، دٙ اتضادیۀ هشضٚ دٛی ٝ 1,298آؿاص تشٗآۀ ف٘ایغ سٝعتائی دس ٛلت ٝالیت، تتؼذاد 

  كیقذ ٓغتلیذ ؽٞٗذگإ آٗشا صٗإ تؾکیَ ٓیذٛذ40

 208 20 کیِٞ ٝات تشم کٚ اص احش إٓ تیؼ اص 25 پشٝژٙ ؽآَ دعتگاٙ تُٞیذ تشم آتی، اٗشژی اكتاتی ٝ تشم سٝعتایی تا تُٞیذ 

 ٛضاس كآیَ اص ٗٞس تشم ٓغتلیذ ؽذٙ اٗذ

  ٓیِیٕٞ سٝص کاسی تشای سٝعتائیإ ایزـــــاد گشدیذٙ اعت8.3 پشٝژۀ ػاّ أُ٘لؼٚ تطثین گشدیذٙ کٚ دس ٗتیزٚ 2938تٚ تؼذاد  

  تاب عشدخاٗٚ ٝ یک تاب  133 تاب ٓشکض ارتٔاػی، 503 تاب ٓکتة، یک ٓضشاب ٓغزذ، پ٘ذ تؼٔیش دُٝتی، 29تتؼذاد 

 کِی٘یک صیٞاٗی اػٔاسگشدیذٙ اعت 

  20تٞصیغ ٝ  تٖ ؽآَ رکٞس ٝ اٗاث ٓیثاؽذ 1,300 تغتٚ عآإ االت صساػتی ٝ تذٝیش ٗٚ کٞسط عٞاد آٓٞصی تشای 30تٞصیغ 

 ٝالیت (۱۶)هِْ ار٘اط ٓٞاد ؿزائی ٝ ؿیش ؿزائی تخاطش کٔک تٚ آعیة سعیذگإ ٝ تیزاؽذگإ ٗاؽی اصصٞادث طثیؼی دس 

 

: سکتور مصؤنیت اجتماعی
كؼاُیت ٛائیکٚ تٔ٘ظٞس ٓقؤٗیت ارتٔاػی فٞست ٓیگیشد دس تشگیشٗذٙ ٓقاسف ػادی ٝ اٗکؾاكی تٞدٙ کٚ اص طشین تشٗآٚ ٛای 

 ایٖ ػشفٚ 1390صٔایٞی ػٞدت ک٘٘ذٙ گإ، پشداخت صوٞم ٓتواػذیٖ ٝ اٗکؾاف ٜٓاست ٛا فٞست ٓیگیشد، دعت آٝسدٛای ػٔذٙ عاٍ 

: تطٞس خالفٚ ریاْل تیإ ٓیگشدد

  ٗٔشٙ صٓیٖ سٛایؾی تٚ ٓ٘ظٞس صٔایت صوٞهی اص ػٞدت ک٘٘ذٙ گإ دس ؽٜشک ٛای ػٞدت ک٘٘ذٙ گإ  3,000تٞصیغ 

  ٝ ٕصِوٚ چاٙ ٗیٔٚ ػٔین دس عایش ٝالیات  56صلش صِوٚ چاٙ ٛای ػٔین دس ؽٜشک ٛای ػٞدت ک٘٘ذٙ ٝالیت تِخ ٝ رٞصرا 

  ؽاگشدإ دس ُغیٚ خٞؽضاٍ خإ ٝ سصٔإ تاتا  448كشاْٛ آٝسی تغٜیالت ُیِیٚ تشای 

  اػٔاس یک تاب پاسک صٗاٗٚ دس ٝالیات دایک٘ذی، یک تاب کتاتخاٗٚ دس ٝالیت ؿضٗی ٝ عٚ تؼٔیش سیاعت ٛای ٝصاست آٞس

 ٓیِیٕٞ تٖ اص آگاٛی ٛای ر٘ذس ٓغتلیذ گشدیذٙ اٗذ 7صٗإ دس ٝالیت ک٘ذص، پکتیکا ٝ ٗیٔشٝص ٝ تٚ تؼذاد 
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  تٖ اص طشین 13,450كشاْٛ عاصی تشٗآٚ ٛای آٓٞصؽی تؼِیٔات صشكٞی تشای اكشاد تیکاس ٝ ایزاد كشفت ٛای ؽـِی تشای 

تشای اكشاد تیٌاس ٝ گشٝٙ ٛای آعیة پزیش  (VET)تشٗآٚ ٛای آٓٞصؽی تؼِیٔات صشكٚ ای 

  تٖ ٓتواػذیٖ اص طشین افالس عیغتْ صوٞم تواػذ ٝ تا اعتلادٙ اص تاٗي ٛای 10,000كشاْٛ آٝسی تادیات تٔٞهغ تشای 

 خقٞفی دس ًؾٞس

 

: سکتور اقتصاد
تٜثٞد ٓذیشیت ٝ رٔغ آٝسی ػٞایذ ٝ ٗظاست اص کٔک ٛا تٔ٘ظٞس صٔایت اص ٓ٘اتغ تٔٞیَ تٞدرٚ ِٓی ٝ ایزاد عُٜٞت ٛای تزاستی کٚ 

عثة سعیذٕ تٚ حثات ٓاُی، ایزاد صٓی٘ٚ ٓغاػذ تشای عکتٞس خقٞفی ٓیگشدد اص كؼاُیت ٛای ْٜٓ ایٖ عکتٞس ٓیثاؽذ دسیٖ صٓی٘ٚ 

 : فٞست گشكتٚ تطٞس خالفٚ تیإ ٓیگشدد1390دعت آٝسدٛائیکٚ دس رشیإ عاٍ 

 تطثین عیغتْ کٔپیٞتشی ػٞایذ دس دكاتش ٝ اٗکؾاف دكاتش ٓاُیٚ دٛ٘ذٙ گإ تضسگ ٝ ٓتٞعظ 

  ٙتزذیذ چاسچٞب ٓیإ ٓذت تٞدرٚ ٝ چاسچٞب ٓیإ ٓذت ٓاُی تشای عٚ عاٍ آی٘ذ 

  ٍتٚ اعاط تشٗآٚ تشتیة 1391ٓیکاٗیضّ تٞدرٚ عاصی تٚ اعاط تشٗآٚ تطٞس کآَ تطثین گشدیذ کٚ اکٕ٘ٞ تٞدرٚ ِٓی عا 

 گشدیذٙ اعت

  ٝ ٓؼشكی ٓیکاٗیضّ تٞدرٚ عاصی ٝالیتی دس تٔاّ ٝالیت، ٓؼشكی عیغتْ گضاسؽذٛی تٞدرٚ تش اعاط ارشاات دس تٔاّ اداسات

 ٓؼشكی پالٕ ٓاُی تٔ٘ظٞس تٜثٞد سٝٗذ ارشای تٞدرٚ اٗکؾاكی 

  ٚٓیک تشٗآٚ ٓاُی داسای اُٝٞیت دس کِغتش )پیؾشكت ٛای هاتَ ٓالصظٚ دس تذعت آٝسدٕ اٛذاف ساٛثشد اداسٙ آٞس ٓاُی ػا

 تذعت آٓذٙ اعت  (صکٞٓتذاسی

  ؽاخـ ٛای ؽلاكیت تٞدرٚ اكـاٗغتإ دس سدیق(OBI) ( کٚ یک ٓٞعغٚ تیٖ أُِِی ٓشتٞط تٚ ؽلاكیت تٞدرٚ دس آٞس طشس

 اكضایؼ ٗٔٞدٙ اعت ٝ تٞهغ ٓیشٝد کٚ دس ساپٞس 1390 دسفذ دس عاٍ 21 دسفذ تٚ 8اص  (ٝ ساپٞس دٛی تطثین تٞدرٚ ٓیثاؽذ

  ٗؾش ٓیگشدد،  ایٖ سهْ تیؾتش تاال تشٝد1391عاٍ آی٘ذٙ کٚ دس ستغ اٍٝ 

  تشتیة تٞدرٚ، ارشای تٞدرٚ ٝ عایش ٓؼِٞٓات )دعتشعی رآؼٚ ٓذٗی ٝ سعاٗٚ ٛا ٝ عایش اكشاد ػآٚ تٚ ٓؼِٞٓات تٞدرٞی

 تٞعؼٚ یاكتٚ اعت (تٞدرٞی

  تٚ 100%سا تضت پٞؽؼ هشاس دادٙ اعت کٚ  ( دس دٝ ستغ اٍٝ عا30,000ٍ) کاسٓ٘ذ دُٝتی 390,000پشٝژٙ طشس ٓؼاؽات 

 اٛذاف عاالٗٚ خٞیؼ ٗایَ آٓذٙ اعت

  ٕعیغتْ ت٘ظیْ آٞس ٓاُی ٝ ٓؼِٞٓاتی اكـاٗغتاAFMIS ّدس تٔاّ ٝصاست ٛا ٝ ٝاصذ ٛای تٞدرٞی گغتشػ یاكتٚ ٝ تٔا 

 .  تضت پٞؽؼ هشاس دادٙ اعت1390ٓغتٞكیت ٛا سا دس عاٍ 

  کاسٓ٘ذ ٝصاست ٓاُیٚ اص تشٗآٚ ٛای ٓختِق آٓٞصؽی1000ٓغتلیذ ؽذٕ تیؼ اص  

 ٗؾش ٝ چاپ سٛ٘ٔٞد عشٓایٚ گزاسی تٚ دٝ ُغإ  ٝ طشس ٝ تغٞیذ پاُیغی اٗکؾاف عکتٞس خقٞفی ٝ پاُیغی اٗکؾاف ف٘ایغ 

  تکٔیَ اصاطٚ دیٞاس پاسک ف٘ؼتی هاُیٖ تاكی 

  ایزاد ٝ كؼاٍ عاختٖ کٔیتٚ تغٜیالت تشاٗضیتی ٝ تشاٗغپٞستی(AFPRO)  تغشیغ ػضٞیت اكـاٗغتإ دس عاصٓإ تزاست ٝ

 ( WTO)رٜاٗی 

  ٓیِیٞیٖ داُش آشیکایی400 پشٝژٙ تذاسکاتی تٚ اسصػ تیؾتش اص 64طی ٓشاصَ اع٘اد هشاس داد  

  صذٝد یکقذ عت٘ذسد ِٓی تٞعظ دٝاصدٙ کٔیتٚ تخ٘یکی ٓتؾکَ اص ٗٔای٘ذگإ اداسات ریشتظ دُٝتی، عکتٞس خقٞفی ٝ ٓشارغ

ػِٔی ٝ اکادٓیک ٓیثاؽذ ٜٗایی عاختٚ ؽذٙ  کٚ اص رِٔٚ تٚ تؼذاد ٛؾتاد ٝ یک عت٘ذسد إٓ اص راٗة ؽٞسای ػاُی عت٘ذسد 

 12 عت٘ذسد ِٓی دٝایی ٝ آسایؾی، 6 عت٘ذسد ِٓی ٓٞاد ٗلتی، 27 عت٘ذسد ِٓی ٓٞاد ؿزائی، 20ٓ٘ظٞس گشدیذٙ اعت کٚ ؽآَ، 

 عت٘ذسد ِٓی اٝصإ ٝ ٓویاط، یک 5 عت٘ذسد ِٓی ٓٞاد عاختٔاٗی، 3 عت٘ذسد ِٓی ٗغاری، 7عت٘ذسد ِٓی تک٘اُِٞژ ٝعایَ تشم، 

 کیلیت ٛٞا/ عت٘ذسد ٓضیظ صیغت

 کاس تذٝیٖ عت٘ذسد ٛای ٓخاتشاتی، کٔیاٝی ٝ ٓایٖ پاکی ٗیض آؿاص گشدیذٙ اعت 

  پشٝژٙ تذٝیٖ کٞد ٛای عاختٔاٗی اكـاٗغتإ کٚ ؽآَ چٜاس کٞد ٜٓ٘ذعی، عاختٔإ، اٗکؾاف ؽٜشی ٝ ؽاٛشاٙ ٝ پَ ٓیثاؽذ

 ٓ٘ضیج ٗخغتیٖ كؼاُیت ٓ٘غزْ، تشٗآٚ سیضی ؽذٙ ٝ ٛٔاٛ٘گ پیؾشكت هاتَ ٓالصظٚ داؽتٚ اعت

 التشاتٞس ٓزٜض آصٓایؼ ٓٞاد ٗلتی دس اٝایَ عاٍ راسی دس ت٘ذس صیشتإ آؿاص تٚ كؼاُیت ٗٔٞد 

 ٗٞسّ ٝعایظ ، ر٘شاتٞس ٛا ٝتخاسی ٛای گاصی اص راٗة آٓشیت تخثیت ٗٞسّ 144 دس صٓی٘ٚ تخثیت ٗٞسّ ٛای ٓقشكی تٚ تؼذاد 

ؽایإ رکش اعت کٚ تخثیت دهین ٗٞسّ ٛای . اداسٙ ِٓی عت٘ذسد تؼیٖ ٝ دس اختیاس ٓشارغ دسخٞاعت ک٘٘ذٙ هشاس گشكتٚ اعت

ٓقشكی ٓیتٞاٗذ ٓٞحشیت اعتلادٙ اص ٓ٘اتغ ٓٞرٞد سا اكضایؼ تخؾیذٙ، فشكٚ رٞیی دس ٓقشف تٞدرٚ سا تضٔیٖ ٗٔٞدٙ ٝ دس 

 .رِٞگیشی اص كغاد اداسی ٗوؼ کِیذی سا ایلا ٗٔایذ
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تخمینیتخمینیتخمینیبودجهضمیمهحقیقیحقیقی

          277,026          250,826             244,264             228,346          192,390         172,413         131,805عواید

           187,403           157,412             133,876                87,910             93,664            80,368            63,619عواٌد داخلی

                77,279سهم عواٌد در بودجه عادی

                  7,631سهم عواٌد در بودجه انکشافً

                  3,000دٌگر عواٌد داخلً برای بودجه انکشافً 

             59,073             63,334                67,386                56,997             66,711            57,753            32,768 (به بودجه عادی)کمکهای تموٌل کنندگان 

             30,550             30,080                43,002                76,334             32,015            34,291            35,419 (به بودجه انکشافی)کمکهای تموٌل کنندگان 
7104دٌگرمنا بع عواٌد 

            89,623            93,414             110,388          133,331         98,726        92,044           68,186مجموع کمکها

131,304153,867251,969244,531329,187332,437335,811مصارف اصلي

87,313110,486150,726134,276182,181185,430188,804مصارفات بودجه عادی

64,25686,474113,738102,013136,018136,018136,018(معاشات) ۲۱کود 

16,85917,15823,31014,22119,90920,90521,950(اجناس وخدمات) ۲۲کود 

1,3331,5903,4278081,1151,1541,195(کسب دارای ها) ۲۵کود 

4,8655,26410,25017,23425,13927,35429,642(غٌر متفرقه)  کود های احتٌاطی 24کود

43,99143,382101,243110,255147,007147,007147,007(به اساس سکتور ها)مصارفات بودجه انکشافی 

9964411,0391,3251,7671,7671,767امنٌت

1,3461,2933,4193,3534,4704,4704,470حاکمٌت  قانون و حقوق بشری ‚ حکومتداری 

15,37620,63344,43549,35565,80765,80765,807زٌر بناء و منابع  طبعی 

5,4384,79311,75710,31613,75513,75513,755معارف  

3,6894,2837,7419,10612,14212,14212,142صحت

14,4749,08022,96425,38133,84133,84133,841زراعت و انکشاف دهات  

6154891,0261,2021,6031,6031,603مصؤنٌت اجتماعی

2,0582,3696,1656,3428,4568,4568,456حاکمٌت اقتصادی  و  انکشاف سکتور  خصوصی

002,6983,8755,1675,1675,167پول احتٌاطی برای پروژه های انکشافی

             (1,401)           (28,019)             (48,305)             (56,997)           (57,062)          (30,117)          (23,695) (بدون کمکها)کسر / میزان بودجه عادی مازاد

            57,672            35,315               19,081                    -              9,649           27,636             9,073(به شمول کمکها)کسر / میزان بودجه عادی مازاد

           (58,784)           (81,611)             (84,924)             (16,186)           (59,579)           18,545                501کسر بودجه اصلي/مازاد

               (3,672)(قروض)تمویل 

           (58,784)           (81,611)             (84,924)             (12,514)           (59,579)           18,545                501کسر بودجه اصلي/مازاد

615,082729,905861,947976,2771,083,5621,196,2971,364,030 تْلیدات ًاخالص کشْربَ حساب هیلیْى افغاًی

%14.0%10.4%11.0%13.3%18.1%18.7%21.0 ضـس ت١ٌٛسات ٔاذاٌص کفٛض تٗ حؽاب ف١صسی

%5.0%5.0%5.0%4.6%10.5%7.7%12.2-(%ؼاي تٗ ؼاي )أفالؼ١ْٛ 
48.547.048.550.052.053.655.2ٔطخ تثازٌٗ اؼؼاض اظ زاٌط تٗ افغأی

مواد قابل یادداشت

(1394-1388)چهار چوب میان مدت مالي 

تمام ارقام به میلیون افغانی

توضیحات
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 زاپٌز قسًض ً استساتیژی سسمایو گرازی دًلتی
 

 تفصیل استساتیژی سسمایو گرازی دًلتی 

 
پالیؽی ّظاضت هالیَ ایٌؽت کَ بْزجَ اضافی کَ بطْض ػاجل ضطّضت ًیؽت تا هصاضف بْزجَ ضا تمْیَ کٌس، بایس ؼطهایَ 

ؼطهایَ گصاضی ُای فؼلی پْل زّلت اظ جاًب زافغاًؽتاى باًک صْضت . گصاضی گطزز تا زّلت اظ آى هٌفؼت بسؼت بیآّضز

هیگیطز ّ هٌفؼتی کَ اظ آى بسؼت هیآیس بطای پطزاذت هصاضف ذسهات باًکی تْؼظ زافغاًؽتاى باًک بطای زّلت، ًگِساضی 

پیش بیٌی هیشْز کَ پْلی کَ زض ؼالِای آیٌسٍ بسؼت ذْاُس آهس بَ زّلت ؼپطزٍ هیشْز ّ زافغاًؽتاى باًک هصاضف . هیشْز

. ػطضَ ذسهات باًکی ذْز ضا اظ زّلت بَ ًطخ هاضکیت اذص هیٌوایس

  

ُسف اصلی ؼطهایَ گصاضی ّجٍْ هالی زّلتی افعایش ُطچَ بیشتط ػْایس ؼطهایَ گصاضی بطای حکْهت بازضًظطزاشت هتمبل 

 لاًْى ازاضٍ 15صالحیت ؼطهایَ گصاضی ّجٍْ هالی بط طبك  هازٍ . شسى زضجَ ؼٌجیسٍ شسٍ ذططات ؼطهایَ گصاضی هیباشس

.  اهْض هالی ّ هصاضف ػاهَ بَ ّظاضت هالیَ اػطا گطزیسٍ اؼت 

 

: ّظاضت هالیَ بطای  ؼطهایَ گصاضی لابل لبْل بطای  ّجٍْ اضافی ذْیش اصْل شیطیي ضا زض ًظط هیگیطز

 

 تضویي اصْل ؼطهایَ گصاضی 

 هست ؼطهایَ گصاضی 

 تبسیل ؼطهایَ گصاضی بَ پْل 

 تٌْع ؼطهایَ گصاضی 

 کاُش ذطط تبسیل پْل افغاًی بَ اؼؼاض ذاضجی 

 

همساض ّجٍْ کَ ّلتاً فْلتا ؼطهایَ گصاضی هیشْز،  با زض ًظط زاشت ًظطیات ازاضات هرتلفَ ّظاضت هالیَ هاًٌس بْزجَ، ازاضٍ 

. تٌظین ّجٍْ ًمسی، زفتط تٌظین زاضایی ُا ّ لطّض،  تْؼظ ضیاؼت ػوْهی ذعایي ّظاضت هالیَ تٌظین هیشْز

 

ُسف ّظاضت هالیَ اظ تطبیك ایي اؼتطاتیژی کاض هشتطک با ز افغاًؽتاى باًک بْزٍ تا اظ شیٍْ ُای صطفَ جْیی زض ؼطهایَ 

توام ؼطهایَ گصاضیِا  بط اؼاغ شطایظ باظاض صْضت . . گصاضی کَ زض حال حاضط زض آى باًک هْضز اؼتفازٍ بْزٍ ، ؼْز ببطز

 . هیگیطز
 

قسًض جدید ً سابقو  جميٌزی اسالمی افغانستان 

 

بط حؽب پطًؽیب ُای بیي الوللی لطضَ ُای ذاضجی بطبٌیاز تْافك ًاهَ بیي هوالک لطضَ زٌُسٍ ّ جوِْضی اؼالهی 

زض تْافك ًاهَ ُا تصکط هیطّز کَ لطضَ زض کسام برش ُا بَ هصطف هیطؼس، ّ کشْض لطضَ زٌُسٍ . افغاًؽتاى تٌظین هیگطزز

.  زض هْضز پطّژٍ بایس بساًس کَ همساض پْل کَ بَ لطض هیسُس زض کسام پطّژٍ ُا بَ هصطف هیطؼس

 

بَ طْض ػوْم لطضَ . تازیَ لطّض اظ ططف کشْض لطضَ زٌُسٍ بَ الؽاط هطابك لطاضزاز تازیَ ّ لابل باظپطزاذت هیباشس

. ُای جوِْضی اؼالهی افغاًؽتاى پطّژٍ ُای اًکشافی بْزٍ ّ بَ زّ ًْع هیباشس

  

 لطضَ ُای بسّى تکتاًَ .1

 

 الؽاط اصل لطضَ آى لابل باظ پطزاذت اؼت، هطبْط صٌسّق اًکشافی ؼؼْزی هیباشس  لطضَ ُای بسّى تکتاًَ کَ

 

  ّ  فیػ زض صْضت ػسم اؼتفازٍ لطّض  لطضَ ُای زاضای هصاضف ازاضی

 

با الؽاط ّ هصاضف ازاضی هطابك ػمس لطاض زاز لابل " شش هاٍ زض شش هاٍ" ؼال زّ باض  لطضَ ُای زاضای هصاضف ازاضی

اظ هبلغی کَ لطضَ زٌُسٍ زض . باظپطزاذت اؼت، هطبْط باًک اًکشاف آؼیائی ، باًک اًکشاف اؼالهی ّ باًک جِاًی هیباشس

زؼتطغ لطضَ گیطًسٍ لطاض هیسُس ّ ًظط بَ بؼضی پطابلن ُا ّ هشکالت پطّژٍ ّی کشْض لطضَ گیطًسٍ ًویتْاًس اظ آى 

اؼتفازٍ ًوایس اظ یک فیصسی هشرص فیػ هی پطزاظز، کَ بٌام فیػ تؼِس یاز هیشْز ّ توام لطضَ ُای باًک جِاًی تحت ایي 

. ایي فیػ ُا زض توام کشْض ُا یکؽاى هیباشس ّ ذْشبرتاًَ ایي فیػ ُا زض ؼال ُای اذیط تمطیباً صفط هیباشس. شطایظ هیایس

 

ػضْیت صٌسّق ّجِی  ( July 14, 1955 ) هطابك 1334جوِْضی اؼالهی افغاًؽتاى زض ؼال :  (حك الؼضْیت)ؼِیوَ 

. بیي الوللی ضا کؽب ًوْز ّ ؼاالًَ بشکل ضبؼْاض حك الؼضْیت هیپطزاظز
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: باید یاد آًزی نمٌد کو

 

  هیلیْى 410  هلیْى زالط اهطیکائی هیگطزز کَ اظ جولَ 437 لطض تْافك شسٍ باًک جِاًی بالغ بَ  (9)هجوْع 

زّلت افغاًؽتاى تا حال باظپطزاذتی ًٌوْزٍ ّ توام پْل پطزاذت . زالط اهطیکائی  آى بَ افغاًؽتاى پطزاذتَ شسٍ اؼت

 .شسٍ ضا همطّض هیباشس

 

  هلیْى زالط اهطیکائی هیگطزز کَ اظ جولَ هبلغ 824 اًکشاف آؼیائی بالغ بَ  لطض تْافك شسٍ باًک14هجوْع 

 . هیلیْى همطّض هیباشس639

 

  َ21 هلیْى زالط اهطیکائی هیگطزز کَ اظ جول  68هجوْع چِاض لطض تْافك شسٍ باًک اًکشاف اؼالهی بالغ ب   

زّلت افغاًؽتاى تا حال باظ پطزاذتی ًٌوْزٍ ّ توام پْل پطزاذت شسٍ ضا . هلیْى بَ افغاًؽتاى پطزاذتَ شسٍ اؼت

 .همطّض هیباشس

 

  َهلیْى زالط اهطیکائی هیگطزز کَ اظ جولَ هبلغ 80هجوْع زّ لطضَ تْافك شسٍ صٌسّق اًکشافی ؼؼْزی بالغ ب 

زّلت افغاًؽتاى تا حال باظ پطزاذتی ًٌوْزٍ ّ توام پْل پطزاذت شسٍ ضا .  هلیْى آى بَ افغاًؽتاى پطزاذتَ شس46ٍ

 . همطّض هیباشس

 

  هجوْع لطّض تْافك شسٍ صٌسّق ّجِی بیي الوللی پْل(IMF) َهلیْى زالط اهطیکائی هیگطزز کَ اظ 116 بالغ ب 

زّلت افغاًؽتاى تا حال باظپطزاذتی ًٌوْزٍ ّ توام پْل پطزاذت .  هلیْى بَ افغاًؽتاى پطزاذتَ شس116ٍجولَ هبلغ 

. شسٍ ضا همطّض هیباشس بَ افغاًؽتاى پطزاذتَ شسٍ

 

: مجمٌع معافیت قسًض خازجی جميٌزی اسالمی افغانستان بو تفکیک کشٌز ىای معاف کننده ً تازیخ اعالن معافیت 

 

  هلیْى زالط اهطیکائی 18.80 هیلیْى پًْس هؼازل بَ 9.6£بالغ بط  ( 2004هاضچ ) 1382حکْهت چیي  زض حْت 

   زالط اهطیکائی  هلیْى0.90 هیلیْى کطًّط زًواضکی هؼازل بَ 5حکْهت زًواضک بالغ بط 

  هیلیْى زالط اهطیکائی 29.34بالغ بط  ( 2005جٌْضی  ) 1383حکْهت ؼلْاک زض هاٍ جسی 

  هلیْى زالط 67.51 پًْس اؼتطلٌگ هؼازل بَ هیلیْى 34.5بالغ بط  ( 2002هاٍ ؼپتاهبط ) 1381حکْهت جطهٌی زض 

  اهطیکائی

  هیلیْى زالط اهطیکائی 29.6بالغ بط  ( 2007 اپطیل )  1385حکْهت جطهٌی زض حْت 

  هیلیْى زالط اهطیکائی 10,316.22 بالغ بط  2007حکْهت ضّؼیَ زض هاٍ  اگؽت  

  هیلیْى 24 هیلیْى پًْس اؼتطلٌگ، هؼازل بَ 12.8  بالغ بط2008حکْهت شاُی ػطبؽتاى ؼؼْزی زض هاٍ جٌْضی 

 زالط اهطیکایی

  هلیْى زالط اهطیکایی9.5بالغ بط  (2008هی ) هطابك 1386حکْهت ػطاق زض  

  َزالط اهطیکائیهیلیْى 10.4لطّض حکْهت کطّشیا بالغ ب  

  هیلیْى زالط اهطیکائی  69.8بالغ بَ  ( 1010 هی 26 ) 1389باًک اًکشاف جِاًی بَ تاضید 

  هیلیْى زالط اهطیکائی108.5بالغ بَ  (1010 جْالی 22 ) 1389لطّض ایاالت هتحسٍ اهطیکا بَ تاضید  

 زالط اهطیکائیهیلیْى 17 بالغ بَ (2010 هاضچ 17  )1389 لطّض جوِْضی زهْکطاتیک جطهٌی ؼابمَ بَ تاضید  

             

  بالغ 1390 الی ضبغ زّم 1381بایس هتصکط شس کَ هجوْع هؼافیت لطّض ذاضجی جوِْضی اؼالهی افغاًؽتاى اظ ؼال ُای 

 .هیلیاضز زالط اهطیکائی هیگطزز 12,381.78بَ

 

: مجمٌع قسًض خازجی زا کو دز آینده جميٌزی اسالمی افغانستان بپسداشد ً یا معافیت حاصل دازد قساز ذیل میباشد

 

 همطّضیت ؼالِای لبل

 

 هلیْى  زالط اهطیکائی  102,6لطّض حکْهت ضّؼیَ بالغ بَ 

 زالط اهطیکائی هیلیْى 21,9 بالغ بَلطّض حکْهت صٌسّق تْؼؼْی کْیت 

 هیلیْى زالط اهطیکائی  9,99لطّض ایطاى بالغ بَ

 زالط اهطیکائی  هیلیْى 1.94بالغ بَ لطّض حکْهت صٌسّق اًکشافی اّپک 

 زالط اهطیکا  هیلیْى51,04 لطّض حکْهت بلغاضیا بالغ بَ 

 



هعافیت  باز پرداخت  بالی همرّضیت از هبلغ استفادٍ شدٍ هعافیت  باز پرداخت  هبلغ استفادٍ شدٍ از اصل لرضَ بالی همرّضیت از هبلغ استفادٍ شدٍ 

بَ شوْل افسایش هصارف اداری 1388از ربع دّم  سال  بَ شوْل افسایش هصارف اداری هبلغ تْافك شدٍ

هصارف اداری هصارف اداری 1389الی اخیر ربع دّم  سال  اصل لرضَ اصل لرضَ 1389 الی ربع دّم  سال  1388الی اخیر ربع دّم  سال 

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

19,927.3

1.0 2.2 31,412.9 -792.6 1,427.6 19.7 15.8 1,902.5 27,325.6 40,506.8

0.0 0.0 573.2 30.4 98.3 0.0 0.0 0.0 505.3 3,376.8

0.0 0.0 2,280.6 -143.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,137.4 3,966.8

0.0 0.0 50,443.2 10,114.1 15,293.7 0.0 0.0 0.0 45,263.6 35,149.5

0.0 0.0 0.0 -4,922.7 0.0 4,922.7 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 95.7 -14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 80.8 95.7

0.0 13.9 5,728.9 -495.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5,233.8 5,728.9
 

58.7 98.4 110,712.4 3,833.4 16,819.6 4,942.4 15.8 2,210.6 100,473.8 110,309.8

     سایر لرّض 

0.0 0.0 2,508.3 565.7 534.5 0.0 0.0 0.0 2,539.5 2,769.3 بلغاریا 

0.0 0.0 1,076.7 392.9 438.1 0.0 0.0 0.0 1,031.5 1,464.4 کْیت فٌد

0.0 0.0 491.2 53.0 48.7 0.0 0.0 0.0 495.5 526.1 ایراى

0.0 0.0 4,076.2 1,011.6 1,021.3 0.0 0.0 0.0 4,066.4 4,759.7 هجوْع سایر لرّض

58.7 98.4 114,788.6 4,845.0 17,840.9 4,942.4 15.8 2,210.6 104,540.2 115,069.5      هجوْع  لرّض

اؼؼا ذاضخی ١ٍِْٛ افغأی ف١صسی لطٚض

57,991                 1,197,670,074                                    50.5% زاٌط اِط٠کا٠ی

52,688                 692,988,992                                       45.9% (SDR)آض   -زی -اغ 

4,109                   3.6% ؼا٠ط

هجوْع          114,789

 ف١صس ِؼاف١ت لطضٗ تٗ زٌٚت افغأؽتاْ تٛافك ّٔٛزٔس100 تٗ HIPC  کفٛض٘ای ػضٛ پاض٠ػ کٍة ِإٔس خطِٕی، ضٚؼ١ٗ ٚ ا٠االت ِتحسٖ اِط٠کا تؼس اظ تک١ًّ پطٚؼٗ 

.ٚ اٌی تاض٠د ا٠ٓ ضاپٛضِؼاف١ت لطضٗ ا٠ا الت ِتحسٖ اِط٠کا ٚ خطِٕی  تٗ اِضا ضؼ١سٖ 

صٌدّق ّجِی بیي الوللی 

فیصدی لرّض در همابل اسعار خارجی

خّٙٛضٞ اؼالِٟ افغأؽتاْ زضؼؼی ٚ تالؾ آْ اؼت تا ا٠ٓ لطٚض ترف١سٖ ـٛز.   ؼا٠ط لطٚض اْ لطٚض اؼت کٗ خّٙٛضٞ اؼالِٟ افغأؽتاْ تا ٕ٘ٛظ١٘چ پطزاذت ضا أداَ ٔسازٖ اؼت

اّپک فٌد

0.0 0.0 308.1 21,485.3 باًک اًکشاف جِاًی

باًک اًکشاف آسیائی 

باًک اًکشاف اسالهی

باًک اًکشاف سعْدی 

دّلت فدراسیْى رّسیَ

ایاالت هحتدٍ اهریکا

جرهٌی 

تغیرات اسعاری  افسایش هصارف اداری 

57.7 82.2 20,178.1 57.3 0.0

1390 الی اخیر سٌبلَ 1389 راپْر ساالًَ از اّل هیساى 

ّزارت هالیَ

ریاست عوْهی خسایي

 راپْر ساالًَ ادارٍ لرّض
ارلام بَ هلیْى افغاًی
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اصولنامۀ اجرای بودجه 

 

. این اصول نامه، طرزالعمل اجرای عمومی بودجه را در بر میگیرد

 

طرزالعمل عمومی اجرای بودجه  

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

 

 بودجه نهایی پنداشته شده و واحد های بودجوی ، شورای ملی تصویب وشوارای وزیرانبودجه از طرف تائید بعد از  .1
 ت شان را مطابق ارقام نهائی عیار سازند، هیچ نوع اضافه خرچی در مصارف وزارت خانه آمکلف اند تمام پالن ها و اجرا

 .  قابل قبول نیست وزارت مالیه  ریاست عمومی بودجهها و ادارات مستقل بدون موافقه کتبی قبلی 

سال مالی   قبل از آغاز در مطابقت با متحدالمال وزارت مالیهتماماً وزارت خانه ها باید پالن تدارکاتی و مالی خویش را .2
بودجه عادی به اساس فصول مصارف و والیات به شکل ماهوار در بخش   وزیرانیمطابق مسوده بودجه تایید شده شورا

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

 هدایت قانون امور مالی و مصارف  مطابق(بودجه) قانون تدارکات، تا زمانیکه وجوه عامه  (15) ماده  (1)به اساس فقره  .3

 از طرف شورای محترم 1391عامه منظور نگردیده باشد تدارکات صورت گرفته نمیتواند، اما بعد از تائید بودجه سال 

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

 که ]این سند[ادارات دولتی مکلف اند طبق طرزالعمل بودجه "  قانون اداره امور مالی و مصارف عامه 37برمبنای ماده  .4

 ترتیب و از طرف ولسی جرگه تصویب می گردد، ]قانون اداره امور مالی و مصارف عامه[مطابق احکام این قانون 

. "در صورت مغایرت با سایر قوانین احکام طرز العمل مرجح دانسته میشود. اجراآت نمایند

 اعمار تعمیرات برای ادارات دولتی، وزارت ،جهت تسریع کار و جلوگیری از ضیاع  وقت در پروژه های ساختمانی مانند .5
خانه ها، و سایر واحدهای بودجوی در صورت داشتن انجنیران ساختمانی در تشکیل خود، مکلف نخواهند بود تا بخاطر 

درین مورد هر نوع تصمیم از صالحیت و .  مراجعه نمایندسازی شهرامورویزه نقشه و دیگر امور ساختمانی به وزارت 
 . مسئولیت اداره مربوطه می باشد

و قوانین  (بشمول رهنمود اجرای بودجه)را که مطابق به بودجه، مقررات و لوایح " عمل انجام شده"زارت مالیه عذر  و .6
در صورت . حسابی نافذه در کشور صورت نگرفته باشد، نمی پذیرد و هیچگونه مکلفیت در پرداخت همچو مصارف ندارد

 .مواجه شدن به همچو موضوعات آنرا به شورای وزیران محول نمایند

قرار داد ها و جمله خریداریها در محدوده بوددجه ، از صالحیت وزارت مالیه میباشدتعدیالت از یک باب به باب دیگر  .7
منظور شده و فصول بودجوی تنطیم گردد، هیچ واحد بودجوی نمیتواند باالتر از حد منظوری بودجه، عقد قرارداد خدمات، 

 .کاال و جنس را صادر نماید

 مکلف به رعایت مصارف در محدودهء واحد های بودجویو گردیده  با جزئیات هر فصل محاسبه   1391 مالیبودجه سال .8

 .هر فصل میباشند

 : فصول آتی به دیگر فصول قابل تعدیل نمیباشد1391در سال   .9

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

 مجاز نیست  اوپراتیفی   فصولتعدیل از سایر فصول و کودها به .10
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ربوط وزارت خانه و ارگانها میتوانند با مسوولین وزارت مالیه در مورد اجرای بودجه، تعدیالت و تادیات تنها مسوولین م .11
هر دو وزارت آنرا  بجز از موارد رسمی که ،هیچ قراردادی حق ندارد مستقیماً با وزارت مالیه در تماس شود. تماس بگیرند

  .کتباً الزم بدانند

 (بودجه ملی) که با متن این سند  مامورین ملکی و یا نظامی وتزئید تشکیالتیامتیازات / تزئید در معاشات و یا حقوق  .12
 تصویب گردد اجراء امتیازات و حقوق  آ در صورتیکه کدام قانون و یا الیحه جدید. نیستاجرامغایرت داشته باشد قابل 

 .برمبنای آن در سال بعدی مالی در نظر گرفته خواهد شد

کمیسیون  شده از جانب تائیدوزارت ها و ادارات مکلف اند تشکیل شان را به تفکیک مرکز و والیات در مطابقت به سقف  .13
 . و از تزئید هر نوع تشکیل در جریان سال مالی جداً خود داری نمایندعیار نموده  تشکیالت

 .نمیتوانند در وقت رسمي همزمان از دو مرجع معاش اخذ کنند (عالیرتبه پائین رتبه و )تمام مامورین دولت  .14

 . بلکه به اساس قیمت ثابت صورت گیرد،قراردادهای ساختمانی به رویت احجام کاری تخمینی نه .15

درصورت وجوه اختیاری موافقه )برای هر نوع اضافه کاری در قراردادها  قبل از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه  .16
 . استیضرور ( وزارت مالیهریاست عمومی بودجه کتبی 

مراعات "  قانون جدید تدارکات، رهنمود طرزالعمل تدارکات و متحدالمالهای وزارت مالیه جدا هدایاتدر اجرای مصارف .17
 . گردد

هرنوع شکایات و یا معلومات در .  داراستوزارت مالیه طبق قانون مسئولیت ساختن پالیسی و طرزالعمل تدارکات را .18
 محول گردد تا آن اداره در  مالیه مستقر در وزارت،مرحلهء نخست از طرف مراجع ذیربط به واحد پالیسی تدارکات

 .چارچوب قانون تدارکات در مورد معلومات الزم ارائه نموده اجراات نماید

 روز نزد خود معطل قرار 15وزارت مالیه و کمیته خاص تدارکات قراردادها را بدون دالیل واضح و معقول زیادتر از  .19

در صورت موجودیت هر گونه موانع قانونی و یا عدم وضاحت قراردادها، ارگان های مربوط را درخالل  . داده نمی توانند
 .در جریان بگذارندکتباً  روز از دریافت قراردادها 15

 ، به هر نوع موضوع و یا مکتوب که برای شان راجع میگرددیک هفتهکمتر از خالل وزارت مالیه مکلف است تا در  .20
 .پاسخ الزم ارائه بدارد

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

 .  کمک دهنده را بدوش دارند

وجوه کمیته بودجه بصورت ماهوار تشکیل جلسه خواهد داد که تا پروژه هایی را که تمام معیارها  را  برای انتقال از لست  .22
 .  بررسی نمایند، تکمیل کرده باشد احتیاطی به پروژه های انکشافی،

به استثنای معاشات مندرج جدول قانون اصالحات اداری و خدمات ملکی موافقه هر نوع معاشات و امتیازات از کودهای  .23
  متفرقه به صالحیت وزارت مالیه میباشد

 از لست حذف خواهند شد بعد از پیشکش به کمیته بودجه پروژه هایی که بعد از گذشت دو سال هیچ پیشرفتی نداشته باشند،  .24
 . نکه بتوانند دالیل مقنعی برای عدم پیشرفت یا پیشرفت محدود ارائه نمایندآمگر 

 شورای ملی در آغاز سال و وسط سال از سوی از اینکه بودجه انکشافی متشکل از وجوه اختیاری و غیر اختیاری بوده و .25
 تصمیم گیری تمویل پروژه های اختیاری از صالحیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پروژه های اماتصویب میگردد، 

بناً درصورت تدارک وجوه کمکی  درجریان سال عندالموقع وزارت .غیراختیاری از صالحیت تمویل کننده گان میباشد
 .مالیه میتواند ضمیمه بودجه را اجرا نماید

وجوه که در جریان سال مالی از طرف دونر ها و یا موسسات و اشخاص انفرادی به واحد های بودجوی کمک میگردد  .26
 .اجرای آن به قسم ضمیمه بودجه از صالحیت وزارت مالیه میباشد و باید آنرا غرض اطمینان به پارلمان ارسال بدارد

در صورت ازدیاد در جمع آوری عواید در جریان سال مالی، بمقایسه مقدار پالن شده، وزارت مالیه میتواند ازدیاد عواید را  .27
. بمنظور تمویل کسر بودجه انکشافی منظور شده، شامل وجوه تمویل  نماید

 ،پیشنهاد میگردداز طرف واحدهای بودجوی غرض تطبیق به موقع و استفاده مؤثر از بودجه منظور شده، پروژه هائیکه  .28
جایداد، مطالعات 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 ،پروژهبا تاریخ ختم قرارداد تکمیل و 
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هر اداره در پالن پروژه سازی خویش نهایت دقت نموده، بعد از مطالعۀ دقیق و تکمیل : در رابطه با بودجه انکشافی ادارات .29
قابل تذکر است که در اجرای بودجه انکشافی  مقررۀ تنظیم . پروژه سازی وجوه خویش را از وزارت مالیه درخواست نماید

 .امور مالی و مصارف عامه و قانون تدارکات را جداً رعایت نمایند

صورت میگیرد وزارت مالیه حتماً  (تمویل کننده گان) واحدهای بودجوی و دونر ها هرگونه مکاتبه که در امور مالی میان .30
 .در جریان قرار داده شود

آن عده از استادان تحصیالت عالی، اکادمی علوم، و غیره موسسات تحصیلی که در دیگر واحد های بودجوی، تصدیها و .  .31
. موسسات دولتی مقرر باشند از امتیاز کادر علمی مستفید شده نمیتوانند

ادارات نمیتوانند صرف بر مبنای تعهد شفاهی تمویل کننده گان به عقد قرار داد بپردازند، در زمینه تعهد کتبی آنها مبنی بر  .32
. تمویل ضروری است

قراردادها و پرداخت ها در خارج از کشور . تمام قرار دادها و پرداخت ها در داخل کشور به پول افغانی صورت گیرد .33
. میتواند از این امر مستثنی باشد

 .تمام ادارات و واحد های بودجوی مکلف اند که راپور اجراآت خویش را به وزارت مالیه و اقتصاد ربعوار ارسال بدارند .34

 . میباشد" 1390از اول حمل تا اخیر قوس " ماه 9 استثنأً برای 1391سال مالی  .35

 ماهه 9میباشد، که بودجه انتقالی به اساس گزارش مصرف " بودجه انتقالی و جدید" شامل دو بخش 1391بودجه انکشافی  .36

سنجش و محاسبه گردیده است، اما بدلیل موجودیت بعضی تعدیالت بین پروژه ها و " 1390از اول حمل تا اخیر قوس "

 و 1390بدین ترتیب بودجه حقیقی انتقالی بعد از ختم سال . تغییر در مصرف پروژه ها، بودجه انتقالی قابل تغییر میباشد

 .ترتیب قطعیه نهائی میگردد

 



دالرافغاًیدالرافغاًیدالرافغاًی

%32.0 1,562,715                78,135,763                 26,500                        1,325,003                   1,536,215                76,810,760                  سکتْراهٌیت - -۱.۱

%2.1 101,325                   5,066,227                   1,381                          69,061                        99,943                     4,997,166                    ض٠اؼت ػِّٛی ا١ِٕت ٍِی

%15.0 731,309                   36,565,427                 544                             27,220                        730,764                   36,538,207                  ٚظاضت زفاع ٍِی

%4.7 229,720                   11,485,998                   -                               229,720                   11,485,998                  ت٠ًّٛ اظ ططف حکِٛت افغأؽتاْ

%10.2 501,044                   25,052,209                   -                               501,044                   25,052,209                   کّک ٘ای ذاضخی

%1.1 53,015                     2,650,767                   14,942                        747,101                      38,073                     1,903,667                    ٚظاضت اِٛض ذاضخٗ

%13.5 662,050                   33,102,479                 7,443                          372,141                      654,607                   32,730,338                   ٚظاضت اِٛض زاذٍٗ

%3.0 146,953                   7,347,675                     -                               146,953                   7,347,675                    ت٠ًّٛ اظ ططف حکِٛت افغأؽتاْ

%10.4 507,653                   25,382,664                   -                               507,653                   25,382,664                   کّک ٘ای ذاضخی

%0.3 15,017                     750,862                      2,190                          109,481                      12,828                     641,381                       ض٠اؼت ِحافظت ضئ١ػ خّٙٛض

%4.4 217,068                   10,853,385                 67,051                        3,352,526                   150,017                   7,500,859                    سکتْر حکْهتداری، حاکویت لاًْى ّ حمْق بشری -  ۲.۱

%0.7 35,630                     1,781,490                   11,232                        561,579                      24,398                     1,219,911                    زفتط ض٠اؼت زٌٚت

%1.0 48,557                     2,427,853                   17,456                        872,786                      31,101                     1,555,067                    ازاضٖ ِؽتمً اضگأٙای ِحٍی

%0.2 8,017                       400,830                      1,890                          94,475                        6,127                       306,355                       ِفطأٛ خطگٗ- ـٛضای ٍِی 

%0.3 15,819                     790,947                        -                                 -                               15,819                     790,947                       ٌٚؽی خطگٗ- ـٛضای ٍِی 

%0.1 2,657                       132,842                      892                             44,588                        1,765                       88,254                         ازاضٖ ػاٌی ٔظاضت تط تطث١ك ؼتطات١ژی ِثاضظٖ ػ١ٍٗ اضتفا ٚ فؽاز ازاضی

%0.5 23,335                     1,166,732                   4,017                          200,870                      19,317                     965,863                       ؼتطٖ ِحکّٗ

%0.0 1,074                       53,680                          -                                 -                               1,074                       53,680                         ک١ّؽ١ْٛ ِؽتمً ٔظاضت تطتطث١ك لأْٛ اؼاؼی

%0.0 1,000                       50,000                        1,000                          50,000                          -                               -                                 ک١ّؽ١ْٛ ِؽتمً حمٛق تفط افغأؽتاْ

%0.3 16,296                     814,823                      7,888                          394,386                      8,409                       420,437                       ٚظاضت ػس١ٌٗ

%0.0 1,265                       63,235                          -                                 -                               1,265                       63,235                         ٚظاضت زٌٚت زض اِٛض پاضٌّأی

%0.3 13,720                     685,999                      2,982                          149,116                      10,738                     536,883                       ٚظاضت حح ، اضـاز ٚ اٚلاف

%0.3 12,728                     636,396                      3,044                          152,200                      9,684                       484,196                       ض٠اؼت ػِّٛی ازاضٖ اِٛض ٚ زاضالٔفای ـٛضای ٚظ٠طاْ

%0.4 18,584                     929,225                      4,091                          204,565                      14,493                     724,660                       ٌٛی څاضٔٛاٌی

%0.0 2,161                       108,053                      438                             21,911                        1,723                       86,142                         ک١ّؽْٛ ِؽتمً أتراتات

%0.3 16,226                     811,282                      12,121                        606,053                      4,105                       205,229                        ک١ّؽ١ْٛ ِؽتمً اصالحات ازاضی ٚذسِات ٍِکی

 

ّزارت- سکتْر 

000ارلام بَ 1391بْدجَ هلی سال  - 1جدّل 

هجوْعاًکشافیعادی
٪ از هجوْع 

بْدجَ
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ّزارت- سکتْر 

هجوْعاًکشافیعادی
٪ از هجوْع 

بْدجَ

%21.4 1,046,834                52,341,722                 987,105                      49,355,228                 59,730                     2,986,494                    سکتْر زیربٌا ّ هٌابع طبیعی - ۳.۱

%0.1 3,585                       179,264                      1,128                          56,412                        2,457                       122,853                       ازاضٖ ٍِی ِح١ظ ظ٠ؽت

%0.6 27,103                     1,355,172                   27,103                        1,355,172                     -                               -                                 ـاضٚاٌی کاتً

%0.1 5,462                       273,083                      3,503                          175,148                      1,959                       97,935                         ض٠اؼت خ١ٛزٚظی ٚ کاضتٛگطافی

%1.0 48,373                     2,418,666                   41,001                        2,050,072                   7,372                       368,594                       ٚظاضت ِراتطات

%1.0 48,956                     2,447,815                   41,786                        2,089,315                   7,170                       358,500                       ٚظاضت تطأؽپٛضت ٚ ٘ٛا ٔٛضزی ٍِکی

%0.3 14,949                     747,450                      12,219                        610,950                      2,730                       136,500                       ٚظاضت اِٛض ـٙطؼاظی

%1.5 74,892                     3,744,610                   68,322                        3,416,110                   6,570                       328,500                       ٚظاضت ِؼازْ

%9.7 475,265                   23,763,236                 450,383                      22,519,173                 24,881                     1,244,063                     ٚظاضت فٛا٠سػاِٗ

%0.3 15,000                     750,000                        -                                 -                               15,000                     750,000                       حفع ٚ ِطالثت ؼطک ٘ا

%0.0 2,250                       112,500                        -                                 -                               2,250                       112,500                       حفع ٚ ِطالثت ؼإٌگٙا

%5.1 248,531                   12,426,573                 242,459                      12,122,973                 6,072                       303,600                       ٚظاضت أطژی ٚ آب

%0.2 11,190                     559,500                      11,190                        559,500                        -                               -                                 ـطکت آتطؼأی ٚ کأا١ٌعاؼ١ْٛ

%0.1 7,000                       350,000                      7,000                          350,000                        -                               -                                 تٛضز ِؽتمً کاتً خس٠س

%1.7 80,964                     4,048,205                   80,964                        4,048,205                     -                               -                                 زافغأؽتاْ تطـٕا ـطکت

%0.0 563                          28,150                        44                               2,200                          519                          25,950                         ک١ّؽ١ْٛ ػاٌی أطژی اتّی افغأؽتاْ

%13.5 660,450                   33,022,504                 206,318                      10,315,910                 454,132                   22,706,594                  سکتْر هعارف - ۳.۲

%2.0 99,994                     4,999,688                   56,277                        2,813,826                   43,717                     2,185,862                     ٚظاضت تحص١الت ػاٌی

%0.1 3,318                       165,885                      1,022                          51,100                        2,296                       114,785                       اکازِی ػٍَٛ

%0.2 11,394                     569,711                      7,730                          386,500                      3,664                       183,211                       ض٠اؼت ػِّٛی تطت١ت تسٔی ٚ ؼپٛضت

%0.5 23,140                     1,156,994                   11,259                        562,957                      11,881                     594,038                       ٚاظضت اطالػات ٚ فطٕ٘گ

%10.7 522,605                   26,130,226                 130,031                      6,501,528                   392,574                   19,628,698                   ٚظاضت ِؼاضف

%4.6 223,735                   11,186,765                 182,125                      9,106,260                   41,610                     2,080,505                    سکتْر صحت - ۳.۳

%4.6 223,735                   11,186,765                 182,125                      9,106,260                   41,610                     2,080,505                    ٚظاضت صحت ػاِٗ
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ّزارت- سکتْر 

هجوْعاًکشافیعادی
٪ از هجوْع 

بْدجَ

%11.0 535,543                   26,777,160                 507,615                      25,380,730                 27,929                     1,396,431                    سکتْر زراعت ّ اًکشاف دُات - ۳.۴

%7.5 365,772                   18,288,609                 357,904                      17,895,180                 7,869                       393,429                        ٚظاضت اح١ا ٚ أکفاف ز٘ات

%0.3 12,924                     646,209                      11,000                        550,000                      1,924                       96,209                         ٚظاضت ِثاضظٖ ػ١ٍٗ ِٛاز ِرسض

%3.2 156,847                   7,842,343                   138,711                      6,935,550                   18,136                     906,793                       ٚظاضت ظضاػت آت١اضی ٚ ِاٌساضی

%1.1 55,664                     2,783,188                   24,038                        1,201,900                   31,626                     1,581,288                    سکتْر حوایت اجتواعی - ۳.۵

%0.2 7,922                       396,100                      2,033                          101,654                      5,889                       294,446                       ٚظاضت اِٛض ؼطحسات، الٛاَ ٚ لثا٠ً

%0.0 770                          38,505                        115                             5,763                          655                          32,742                         ض٠اؼت ػِّٛی أؽداَ کٛچی ٘ا

%0.0 1,999                       99,943                        660                             33,000                        1,339                       66,943                         ازاضٖ ٍِی آِازٖ گی ِثاضظٖ تا حٛازث

%0.1 4,834                       241,703                      2,124                          106,191                      2,710                       135,512                       ٚظاضت اِٛض ظٔاْ

%0.1 4,604                       230,203                      2,069                          103,452                      2,535                       126,752                       ٚظاضت اِٛض ِٙاخط٠ٓ ٚ ػٛزت کٕٕسٖ گاْ

%0.7 35,535                     1,776,734                   17,037                        851,841                      18,498                     924,893                       ٚظاضت کاض، اِٛض اختّاػی، ـٙسا ٚ ِؼ١ٌٍٛٓ

%3.4 166,439                   8,321,937                   126,847                      6,342,364                   39,591                     1,979,574                    سکتْر ادارٍ التصادی ّ اًکشاف سکتْر خصْصی - ۳.۶

%2.3 114,099                   5,704,956                   87,317                        4,365,831                   26,783                     1,339,125                     ٚظاضت ِا١ٌٗ

%0.3 15,401                     770,074                      11,815                        590,753                      3,586                       179,321                       ٚظاضت التصاز

%0.2 10,970                     548,503                      6,073                          303,648                      4,897                       244,855                       ٚظاضت تداضت ٚ صٕا٠غ

%0.1 5,906                       295,318                      3,924                          196,187                      1,983                       99,131                         ازاضٖ احصائ١ٗ ِطکعی

%0.2 8,957                       447,826                      7,551                          377,543                      1,406                       70,283                         ازاضٖ کٕتطٚي ٚ تفت١ؿ

%0.1 4,515                       225,745                      4,515                          225,745                        -                               -                                 ا٠داز ؼٌٙٛت تطای حّا٠ٗ ِٕاتغ ت٠ٍّٛی کٛچک زض افغأؽتاْ

%0.0 1,000                       50,000                        1,000                          50,000                          -                               -                                 ازاضٖ حّا٠ت اظ ؼطِا٠ٗ گصاضی ذصٛصی

%0.1 5,590                       279,517                      4,653                          232,658                      937                          46,859                         ازاضٖ ِؽتمً ٍِی ؼتٕسضز افغأؽتاْ

%91.4 4,468,448                223,422,424               2,127,598                   106,379,920               2,340,850                117,042,504                هجوْع سکتْر ُا
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دالرافغاًیدالرافغاًیدالرافغاًی

 

ّزارت- سکتْر 

هجوْعاًکشافیعادی
٪ از هجوْع 

بْدجَ

%0.0کْد ُای هتفرلَ

%0.1                      3,000                    150,000                            -                    3,000                      150,000ٚخٖٛ تطای تاظپطزاذت ػٛا٠س

%0.3                    14,000                    700,000                            -                  14,000                      700,000(91کٛز )ٚخٖٛ ِطتٛط تٗ پا١ٌؽی 

%0.2                    11,044                    552,200                            -                  11,044                      552,200(92کٛز  )پطزاذت لؽظ لطٚض ذاضخی

( 93کٛز  %0.1                      4,000                    200,000                            -                    4,000                      200,000ػض٠ٛت ٚظاضتٙا زض ؼاظِأٙای ت١ٓ اٌٍٍّی(

 )  (ِؼ١ٍّٓ+کاضِٕساْ ٍِکی)ٚخٖٛ تطای تطث١ك تطٔاِٗ ضتة ٚ ِؼاـات 

(95کٛز 
1,094,250                   21,885                  -                            1,094,250                 21,885                    0.4%

%0.1                      3,750                    187,500                            -                    3,750                      187,500ٚخٖٛ تطای پی آض  آض

%1.2                    60,000                 3,000,000                            -                  60,000                   3,000,000(96کٛز  )تطای ـٙسا ٚ ِؼ١ٌٍٛٓ - حمٛق تماػس

%1.2                    60,000                 3,000,000                            -                  60,000                   3,000,000(97کٛز )حمٛق تماػس ِاِٛض٠ٓ ٍِکی ٚ ٔظاِی  

%0.3                    14,000                    700,000                            -                  14,000                      700,000(99کٛز )ٚخٖٛ احت١اطی تطای حاالت اضططاضی 

%0.0                      1,600                      80,000                            -                    1,600                        80,000(کاضِٕساْ ذسِات ٍِکی )ٚخٖٛ احت١اط تطای ِؼاـات 

%0.2                      7,500                    375,000                            -                    7,500                      375,000ٚخٖٛ تطای تٛاظْ اؼؼاض

%0.2                    11,000                    550,000                            -                  11,000                      550,000ٚخٖٛ احت١اط تطای ذط٠ساضی ظ١ِٓ

%1.6                    80,000                 4,000,000                            -                  80,000                   4,000,000خثطاْ کا٘ؿ ؼطِا٠ٗ تأک ِطکعی

%0.2                    10,000                    500,000                            -                  10,000                      500,000ٚخٖٛ تطای ک١ّفٓ تأک ٘ا

%0.9                    42,900                 2,145,000                            -                  42,900                   2,145,000ٚخٖٛ احت١اط تطای ِٛاز ؼٛذت

%8.6                  422,179               21,108,950                      77,500                 3,875,000                344,679                 17,233,950هجوْع کْد ُا

%100.0               4,890,627             244,531,374                 2,205,098             110,254,920             2,685,529               134,276,454هجوْع کل

. ػ١اض ١ِگطزز1390ِحاؼثٗ گطز٠سٖ اؼت اٌثتٗ اضلاَ زل١ك أتماٌی تؼس اظ ٔٙائی ـسْ حؽاتات لط١ٗ ؼاي  (اذ١ط لٛغ) 1390 ِا٘ٗ ؼاي 9اضلاَ پطٚژٖ ٘ای أتماٌی تا زض ٔظطزاـت ِصاضف : 2

: ٠اززاـت

تا ٕ٘ٛظ تٗ زؼتطغ ٚظاضت ِا١ٌٗ لطاض ٔگطفتٗ اؼت ٚ ـاًِ ِحاؼثٗ فٛق ١ّٔثاـس، ٘طگاٖ تؼٙس تٗ زؼتطغ لطاض گ١طز زض تٛزخٗ ٚظاضت ذأٗ ٘ای  (CSTC-A)  ٚظاضت زفاع ٍِی ٚ ٚظضات اِٛض زاذٍٗ اظ خأة ت٠ًّٛ کٕٕسٖ گاْ 25 ٚ 22تؼٙس ت٠ًّٛ  کٛز ٘ای : 1

.ِصکٛض ػالٖٚ ١ِگطزز
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خالصَ بْدجَ ّ هٌابع توْیل- 2جدّل 

افغاًی (000)    بَ دالر اهریکائی (000)بَ الالمشوارٍ

        I- 228,345,234.2           4,566,904.7              هجوْع هٌابع 

 244,531,374.2           4,890,627.5              هجوْع بْدجَ 

(12,514,018.0)           (250,280.4)                کسر بْدجَ هلی بعد از تأهیي لرضَ

       II-134,276,454.2           2,685,529.1              هجوْع هٌابع بْدجَ عادی 

 134,276,454.2           2,685,529.1              هجوْع بْدجَ عادی

   -                                 -                              کسر بْدجَ عادی/ هازاد

      III- 94,068,780.0             1,881,375.6              هجوْع هٌابع بْدجَ اًکشافی 

 110,254,920.0           2,205,098.4              هجوْع بْدجَ اًکشافی

                (250,280.4)           (12,514,018.0)

1391        سال 

 کسر بْدجَ اًکشافی بعد از تأهیي لرضَ
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فیصدیافغاًی (000) دالر اهریکائی (000)تفصیالت

 با هٌابع توْیل آى1391خالصَ بْدجَ هلی سال هالی : 1 

هٌابع توْیل بْدجَ هلی:    الف

%42 95,014,000.0              1,900,280.0               ِٕاتغ زاذٍی : 1       

%58 133,331,234.2            2,666,624.7               ِٕاتغ ذاضخی : 2       

 228,345,234.2            4,566,904.7                هجوْع  هٌابع توْیل

بْدجَ هلی:    ب

%55 134,276,454.2            2,685,529.1               تٛزخٗ ػازی : 1       

%45 110,254,920.0            2,205,098.4               تٛزخٗ أکفافی : 2       

 244,531,374.2            4,890,627.5                هجوْع  بْدجَ هلی

(12,514,018.0)           (250,280.4)                  کسر بْدجَ هلی بعد از تأهیي لرضَ

 II : 1391بْدجَ عادی سال هالی

 134,276,454.2            2,685,529.1                هجوْع  بْدجَ عادی

 هٌابع توْیل بْدجَ عادی

%58 77,279,081.5              1,545,581.6               ػٛا٠س زاذٍی : 1      

%42 56,997,372.6              1,139,947.5               زض تٛزخٗ ػازی (زٚٔط)کّک ت٠ًّٛ کٕٕسٖ گاْ  : 2      

 134,276,454.2            2,685,529.1               (2 + 1) هجوْع هٌابع توْیل بْدجَ عادی 

   -                                 -                              کسر بْدجَ عادی/  هازاد

III : 1391بْدجَ اًکشافی سال هالی 

افغاًی (000)  دالر اهریکائی (000) تفصیالت

%31 34,248,936.5              684,978.7                  بْدجَ پرّژٍ ُای اختیاری:   الف

 19,170,552.5              383,411.1                  پطٚژٖ ٘ای اذت١اضی خس٠س:         اٌف 

 15,078,384.0              301,567.7                  پطٚژٖ ٘ای اذت١اضی أتماٌی:           ب 

%69 76,005,983.6              1,520,119.7               بْدجَ پرّژٍ ُای غیر اختیاری:   ب

 35,773,502.5              715,470.1                  پطٚژٖ ٘ای غ١ط اذت١اضی خس٠س:          ج 

 40,232,481.1              804,649.6                  پطٚژٖ ٘ای غ١ط اذت١اضی أتماٌی:           ز 

 110,254,920.0            2,205,098.4               (غیر اختیاری+ اختیاری  ) هجوْع بْدجَ اًکشافی 

هٌابع توْیل بْدجَ اًکشافی                                  

 17,734,918.5              354,698.4                  ِٕاتغ زاذٍی : 1         

 4,000,000.0                80,000.0                    (اذت١اضی  )ِدّٛع کّک ت٠ًّٛ کٕٕسٖ گاْ  : 2         

 72,333,861.6              1,446,677.2               (غ١ط اذت١اضی  )ِدّٛع کّک ت٠ًّٛ کٕٕسٖ گاْ  : 3         

 94,068,780.0              1,881,375.6               (3+2+1) هجوْع هٌابع توْیل 

(16,186,140.0)           (323,722.8)                  کسر بْدجَ اًکشافی لبل از تأهیي ّ لرضَ

 3,672,122.0                73,442.4                    *  لطضٗ

(12,514,018.0)           (250,280.4)                *  کسر بْدجَ اًکشافی بعد از تأهیي ّجٍْ لرضَ

 با هٌابع توْیل آى 1391خالصَ بْدجَ هلی سال هالی -  3جدّل 

: یادداشت

. افغأی ِسٔظط گطفتٗ ـسٖ اؼت50 ،1391ٔطخ تثازٌٗ ٠ک زاٌط اِط٠کا٠ی زض ؼاي ِاٌی - 1

. ١ٍ١ِْٛ زاٌط لطضٗ زض ؼاٌٙای لثً زض ت٠ًّٛ پطٚژٖ ٘ای أکفافی صٛضت گطفتٗ اؼت ٚ ـاًِ تٛزخٗ ٘ای لثٍی ، تٗ تص٠ٛة ضؼ١سٖ اؼت73.442ِثٍغ - * 2

 ١ِثاـس کٗ ـاًِ پطٚژٖ ٘ای أتماٌی ٚ خس٠س تٛزٖ اِا اضلاَ ٚ کؽط حم١می پطٚژٖ ٘ای 1390 ١ٍ١ِْٛ زاٌط کؽط تٛزخٗ أکفافی ّٔا٠أگط ِدّٛع کؽط تٛزخٗ أکفافی 250.280ِثٍغ - 3

. تثث١ت ١ِگطزز1390أتماٌی تؼس اظ ٔٙا٠ی ـسْ حؽاتات لطؼ١ٗ ؼاي 

. آغاظ ١ِگطزز1391 اظ ِاٖ خسی ؼاي 1392 ِاٖ تٛزٖ ٚ ؼاي ِاٌی 9 صطف 1391ؼاي ِاٌی ؼاي - 4
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1391تفصیل هٌابع توْیل بْدجَ هلی سال هالی -  4جدّل 

تفصیل هٌابع توْیل بْدجَ عادی - 1

افغاًی (000)    بَ دالر اهریکائی (000)بَ الالم

 134,276,454.2           2,685,529.1              هجوْع هٌابع توْیل بْدجَ عادی

 77,279,081.5             1,545,581.6              عْاید داخلی- 1

 56,997,372.6             1,139,947.5              هٌابع توْیل خارجی- 2

 6,562,500.0               131,250.0                 صٕسٚق اِأتی تاظؼاظی افغأؽتاْ 

 22,817,663.7             456,353.3                 صٕسٚق اِأتی ٔظُ ٚ لأْٛ افغأؽتاْ 

 25,052,209.0             501,044.2                 تطای ٚظاضت زفاع (CSTC-A)ٚظاضت زفاع اِط٠کا 

 2,565,000.0               51,300.0                   تطای ٚظاضت زاذٍٗ  (CSTC-A)ٚظاضت زفاع اِط٠کا 

تفصیل هٌابع توْیل بْدجَ اًکشافی- 2

افغاًی (000) بَ دالر (000) بَ جدیداًتمالی

 94,068,780.0             1,881,375.6               1,092,843.4             788,532.2                 هجوْع هٌابع توْیل بْدجَ اًکشافی

       I -17,734,918.5             354,698.4                  306,613.4                48,085.0                   هٌابع داخلی 

                             -                  152,613.4                  152,613.4               7,630,668.5 

                             -                    40,000.0                    40,000.0               2,000,000.0 

                             -                    20,000.0                    20,000.0               1,000,000.0 

                 40,000.0                    40,000.0               2,000,000.0 

                 54,000.0                    54,000.0               2,700,000.0 

                   48,085.0                            -                      48,085.0               2,404,250.0 

       II - 76,333,861.6             1,526,677.2               786,230.1                740,447.2                 (کوک ُای خارجی)هٌابع خارجی 

 4,000,000.0               80,000.0                    80,000.0                    -                             اختیاری - 1            

                 50,000.0                    50,000.0               2,500,000.0 

                 30,000.0                    30,000.0               1,500,000.0 

 72,333,861.6             1,446,677.2               706,230.1                740,447.2                 غیر اختیاری - 2           

 13,191,953.5             263,839.1                  106,266.0                157,573.1                 تأک خٙأی

 1,572,754.0               31,455.1                    4,600.0                    26,855.1                   کوک ُای جاپاى

 867,165.5                  17,343.3                      -                            17,343.3                   خاپاْ

 23,129.0                    462.6                           -                            462.6                        ِٛؼؽٗ ّ٘کاضٞ ت١ٓ اٌٍٍّٟ خاپاْ

 447,500.0                  8,950.0                      4,100.0                    4,850.0                     کّک ٘ای اختّاػی أکفافی خاپاْ

 234,959.5                  4,699.2                      500.0                       4,199.2                     کّک ٘ای تال ػٛض غ١ط پطٚژٚی خاپاْ

 1,200,000.0               24,000.0                    24,000.0                    -                             تطٔاِٗ أکفاف ًٍِ ِتحس

 125,300.0                  2,506.0                        -                            2,506.0                     (٠ٛٔؽىٛ)ؼاظِاْ تؼ١ٍّٝ، ػٍّٝ ٚ وٍتٛضٞ ًٍِ ِتحس 

 5,202.5                      104.1                           -                            104.1                        ِاِٛض٠ت کّک ًٍِ ِتحس تٗ افغأؽتاْ

 25,121,852.6             502,437.1                  294,590.0                207,847.1                 صٕسٚق اِأتٟ تاظؼاظٞ افغأؽتاْ

 924,461.0                  18,489.2                    15,150.0                  3,339.2                     صٕسٚق اِأتی صٍح ٚ ازغاَ ِدسز

 134,120.5                  2,682.4                      1,700.0                    982.4                        اٌّاْ

 2,093,742.0               41,874.8                    23,201.0                  18,673.8                   ا٠تا١ٌا

 7,861,763.0               157,235.3                  38,400.0                  118,835.3                 کوک ُای ایاالت هتحدٍ اهریکا

                             -                    10,000.0                    10,000.0                  500,000.0 

 8,202.5                      164.1                           -                            164.1                        ترؿ زٌٚتی ا٠االت ِتحسٖ

 680,509.5                  13,610.2                      -                            13,610.2                   ز٠پاضتّٕت ظضاػت ا٠االت ِتحسٖ

 6,673,051.0               133,461.0                  28,400.0                  105,061.0                 وّه ٘اٜ اِط٠ىا

 40,000.0                    800.0                           -                            800.0                        تأه أىفاف اؼالِٝ

 15,239,411.5             304,788.2                  184,244.0                120,544.2                 تأک أکفاف آؼ١ا٠ی

 79,000.0                    1,580.0                        -                            1,580.0                     تطٚٔای زضزاض اٌؽالَ

 94,088.5                    1,881.8                        -                            1,881.8                     تط٠تا١ٔا

(DPG)تأک خٙأی - 4

ترؿ ت١ٓ اٌٍٍّی تٕف١ص لأْٛ ِثاضظٖ ػ١ٍٗ ِٛاز 

ِرسض

ػٛا٠س ذظ آ٘ٓ- 3

(ػٛا٠س زاذٍی)ػٛا٠س شذ١طٖ ـسٖ ؼاي گصـتٗ - 4

ِٕاتغ ت٠ًّٛ اظ لطاض )زاضا٠ی ِػ ػ١ٕک - 5

(زاز ِؼسْ ِػ ػ١ٕک

(ػٛا٠س زاذٍی) 1390ِٕاتغ أتماٌی ؼاي - 6

ٚخٖٛ تف٠ٛمی صٕسٚق اِأتی تاظؼاظی - 1

ػٛا٠س حك اٌؼثٛض ت١ً- 2

1391        سال 

عٌْاى
 هجوْعدالر اهریکائی (000)ارلام بَ 

ؼُٙ ػٛا٠س زاذٍی- 1
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افغاًی (000) بَ دالر (000) بَ جدیداًتمالی
عٌْاى

 هجوْعدالر اهریکائی (000)ارلام بَ 

 26,333.0                    526.7                           -                            526.7                        خّٙٛض٠ت چه

 1,852,304.5               37,046.1                    4,000.0                    33,046.1                   زّٔاضن

 2,895.0                      57.9                             -                            57.9                          ظ٠الٔس ٔٛ

 345,914.0                  6,918.3                      500.0                       6,418.3                     ؼاظِاْ ت١ٓ اٌٍٍّی أکفافی ظضاػتی

 577,731.0                  11,554.6                    4,700.0                    6,854.6                     فطأؽٗ

 12,601.0                    252.0                           -                            252.0                        ٌتٛا١ٔا

 290,500.0                  5,810.0                      2,650.0                    3,160.0                     اتحاز ؼطاؼطی تطای ٚاکؽ١ٓ ٚ ِؼاف١ت

 96,200.0                    1,924.0                        -                            1,924.0                     حکِٛت لعالؽتاْ

 22,499.0                    450.0                           -                            450.0                        صٕسٚق اِأتی ِثاضظٖ ػ١ٍٗ ِٛاز ِرسض

 59,520.5                    1,190.4                        -                            1,190.4                     صٕسٚق اِأتی ٔظُ ٚ لأْٛ

 81,000.0                    1,620.0                      450.0                       1,170.0                     ِطکع کٕتطٚي ٚ ٚلا٠ٗ اِطاض

 531,500.0                  10,630.0                    360.0                       10,270.0                   (صٕسٚق خٙأٟ)گٍٛتً فٕس 

 198,500.0                  3,970.0                      1,200.0                    2,770.0                     ٔاضٜٚ

 25,544.0                    510.9                           -                            510.9                        ٘إٌس

 456,970.5                  9,139.4                      219.1                       8,920.4                     ٕ٘سٚؼتاْ

 70,200.0                    1,404.0                        -                            1,404.0                     چ١ٓ

        III -            3,672,122.0               73,442.4                    9,240.0                    64,202.4                   لرّض 

 1,207,820.5               24,156.4                    9,240.0                    14,916.4                   تأک أکفاف آؼ١ائی-1

 1,464,301.5               29,286.0                      -                            29,286.0                   تأک أکفاف اؼالِی-2

 1,000,000.0               20,000.0                      -                            20,000.0                   صٕسٚق أکفاف ؼؼٛزی-3

26



هجوْع212225
 (%)  سِن در هجوْع

بْدجَ عادی

437,628%57.2 76,810,760                        278,202                   5,244,902                         71,287,655                     سکتْراهٌیت - -۱.۱

27,831%3.7 4,997,166                          24,000                    900,000                            4,073,166                       ض٠اؼت ػِّٛی ا١ِٕت ٍِی

204,154%27.2 36,538,207                        114,117                   1,021,781                         35,402,309                     ٚظاضت زفاع ٍِی

%8.6 11,485,998                        114,117                   1,021,781                         10,350,100                            ت٠ًّٛ اظ ططف حکِٛت افغأؽتاْ

%18.7 25,052,209                          -                              -                                     25,052,209                         کّک ٘ای ذاضخی

1,389%1.4 1,903,667                          22,500                    892,500                            988,667                          ٚظاضت اِٛض ذاضخٗ

202,696%24.4 32,730,338                        102,586                   2,311,079                         30,316,674                      ٚظاضت اِٛض زاذٍٗ

%5.5 7,347,675                          102,586                   2,311,079                         4,934,010                              ت٠ًّٛ اظ ططف حکِٛت افغأؽتاْ

%18.9 25,382,664                          -                              -                                     25,382,664                            کّک ٘ای ذاضخی

1,558%0.5 641,381                             15,000                    119,543                            506,839                          ـٛضای ا١ِٕت ٍِی ٚ ض٠اؼت ِحافظت ضئ١ػ خّٙٛض

40,202%5.6 7,500,859                          165,750                   1,987,436                         5,347,673                       سکتْر حکْهتداری، حاکویت لاًْى ّ حمْق بشری -  ۲.۱

3,789%0.9 1,219,911                          37,500                    375,395                            807,017                          زفتط ض٠اؼت زٌٚت

7,214%1.2 1,555,067                          45,000                    594,242                            915,825                          ازاضٖ ِؽتمً اضگأٙای ِحٍی

1,090%0.2 306,355                             11,250                    43,304                              251,801                          ـٛضای ٍِی  ِفطأٛ خطگٗ

3,011%0.6 790,947                             9,000                      97,500                              684,447                          ـٛضای ٍِی ٌٚؽی خطگٗ

473%0.1 88,254                               3,750                      26,595                              57,909                            ازاضٖ ػاٌی ٔظاضت تط تطث١ك ؼتطات١ژی ِثاضظٖ ػ١ٍٗ اضتفا ٚ فؽاز ازاضی

6,806%0.7 965,863                             18,750                    150,000                            797,113                          ؼتطٖ ِحکّٗ

115%0.0 53,680                               7,500                      19,670                              26,510                            ازاضٖ ػاٌی ٔظاضت تط تطث١ك لأْٛ اؼاؼی

2,944%0.3 420,437                             4,500                      101,993                            313,945                          ٚظاضت ػس١ٌٗ

239%0.0 63,235                               3,750                      21,097                              38,387                            ٚظاضت زٌٚت زض اِٛض پاضٌّأی

7,044%0.4 536,883                             7,500                      167,258                            362,125                          ٚظاضت حح ، اضـاز ٚ اٚلاف

1,334%0.4 484,196                             11,250                    200,777                            272,169                          ض٠اؼت ػِّٛی ازاضٖ اِٛض ٚ زاضالٔفای ـٛضای ٚظ٠طاْ

5,015%0.5 724,660                             1,500                      91,175                              631,984                          ٌٛی څاضٔٛاٌی

405%0.1 86,142                               1,500                      29,612                              55,031                            ک١ّؽْٛ ِؽتمً أتراتات

723%0.2 205,229                             3,000                      68,820                              133,409                           ک١ّؽ١ْٛ ِؽتمً اصالحات ازاضی ٚذسِات ٍِکی

 افغاًی000ارلام بَ 1391بْدجَ عادی سال  - 5جدّل 

ّزارت- سکتْر 

 بَ افغاًی1391بْدجَ عادی سال 
تشکیل

1391
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هجوْع212225
 (%)  سِن در هجوْع

بْدجَ عادی

ّزارت- سکتْر 

 بَ افغاًی1391بْدجَ عادی سال 
تشکیل

1391

16,247%2.2 2,986,494                          44,315                    1,412,237                         1,529,943                       سکتْر زیربٌا ّ هٌابع طبیعی - ۳.۱

850%0.1 122,853                             3,750                      44,551                              74,552                            ازاضٖ ٍِی ِح١ظ ظ٠ؽت

700%0.1 97,935                               2,250                      27,435                              68,250                            ض٠اؼت خ١ٛزٚظی ٚ کاضتٛگطافی

2,792%0.3 368,594                             8,277                      79,500                              280,817                          ٚظاضت ِراتطات

2,100%0.3 358,500                             3,750                      112,500                            242,250                          ٚظاضت تطأؽپٛضت ٚ ٘ٛا ٔٛضزی ٍِکی

799%0.1 136,500                             3,750                      39,001                              93,750                            ٚظاضت اِٛض ـٙطؼاظی

2,834%0.2 328,500                             11,250                    93,750                              223,500                          ٚظاضت ِؼازْ

3,076%0.9 1,244,063                          4,688                      918,750                            320,625                           ٚظاضت فٛا٠سػاِٗ

%0.6 750,000                             750,000                                  ٚخٖٛ تطای حفع ٚ ِطالثت ؼطکٙا

%0.1 112,500                             112,500                                  ٚخٖٛ تطای حفع ٚ ِطالثت ؼإٌگٙا

2,996%0.2 303,600                             3,600                      90,000                              210,000                          ٚظاضت أطژی ٚآب

100%0.0 25,950                               3,000                      6,750                                16,200                            ک١ّؽ١ْٛ ػاٌی أطژی اتّی افغأؽتاْ

262,355%16.9 22,706,594                        156,098                   3,374,194                         19,176,302                     سکتْر هعارف - ۳.۲

9,527%1.6 2,185,862                          22,500                    1,128,804                         1,034,558                        ٚظاضت تحص١الت ػاٌی

480%0.1 114,785                             2,250                      18,935                              93,600                            اکازِی ػٍَٛ

460%0.1 183,211                             7,733                      153,533                            21,944                            ض٠اؼت ػِّٛی تطت١ت تسٔی ٚ ؼپٛضت

3,892%0.4 594,038                             11,115                    181,724                            401,199                          ٚاظضت اطالػات ٚ فطٕ٘گ

247,996%14.6 19,628,698                        112,500                   1,891,198                         17,625,000                      ٚظاضت ِؼاضف

18,395%1.5 2,080,505                          60,000                    663,750                            1,356,755                       سکتْر صحت - ۳.۳

18,395%1.5 2,080,505                          60,000                    663,750                            1,356,755                       ٚظاضت صحت ػاِٗ

11,855%1.0 1,396,431                          11,096                    302,306                            1,083,029                       سکتْر زراعت ّ اًکشاف دُات - ۳.۴

2,125%0.3 393,429                             3,750                      140,304                            249,376                           ٚظاضت اح١ا ٚ أکفاف ز٘ات

449%0.1 96,209                               1,675                      33,000                              61,534                            ٚظاضت ِثاضظٖ ػ١ٍٗ ِٛاز ِرسض

9,281%0.7 906,793                             5,671                      129,002                            772,120                          ٚظاضت ظضاػت آت١اضی ٚ ِاٌساضی
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هجوْع212225
 (%)  سِن در هجوْع

بْدجَ عادی

ّزارت- سکتْر 

 بَ افغاًی1391بْدجَ عادی سال 
تشکیل

1391

10,920%1.2 1,581,288                          14,625                    572,315                            994,348                          سکتْر حوایت اجتواعی - ۳.۵

1,207%0.2 294,446                             2,250                      143,780                            148,416                          ٚظاضت اِٛض ؼطحسات، الٛاَ ٚ لثا٠ً

228%0.0 32,742                               2,250                      13,967                              16,525                            ض٠اؼت ػِّٛی أؽداَ کٛچی ٘ا

363%0.0 66,943                               2,250                      33,750                              30,943                            ازاضٖ ٍِی آِازٖ گی ِثاضظٖ تا حٛازث

889%0.1 135,512                             3,750                      40,898                              90,864                            ٚظاضت اِٛض ظٔاْ

1,000%0.1 126,752                             1,875                      39,920                              84,957                            ٚظاضت اِٛض ِٙاخط٠ٓ ٚ ػٛزت کٕٕسٖ گاْ

7,233%0.7 924,893                             2,250                      300,000                            622,643                          ٚظاضت کاض، اِٛض اختّاػی، ـٙسا ٚ ِؼ١ٌٍٛٓ

12,184%1.5 1,979,574                          78,105                    663,803                            1,237,666                       سکتْر ادارٍ التصادی ّ اًکشاف سکتْر خصْصی - ۳.۶

8,550%1.0 1,339,125                          37,500                    457,500                            844,125                           ٚظاضت ِا١ٌٗ

950%0.1 179,321                             15,000                    49,319                              115,001                          ٚظاضت التصاز

1,149%0.2 244,855                             16,125                    91,111                              137,619                          ٚظاضت تداضت ٚ صٕا٠غ

800%0.1 99,131                               1,493                      22,637                              75,002                            ازاضٖ احصائ١ٗ ِطکعی

435%0.1 70,283                               3,750                      25,380                              41,153                            ازاضٖ کٕتطٚي ٚ تفت١ؿ

300%0.0 46,859                               4,238                      17,856                              24,766                            ازاضٖ ِؽتمً ٍِی ؼتٕسضز افغأؽتاْ

809,786%87.2 117,042,504                      808,191                   14,220,942                       102,013,371                   هجوْع سکتْر ُا

کْد ُای هتمرلَ

 150,000                            (900020)ٚخٖٛ تطای تاظپطزاذت ػٛا٠س 

 700,000                            (900001)ٚخٖٛ ِطتٛط تٗ پا١ٌؽی 

 552,200                            (900003)پطزاذت لؽظ لطٚض ذاضخی 

 200,000                            (900008)ػض٠ٛت ٚظاضتٙا زض ؼاظِأٙای ت١ٓ اٌٍٍّی 

 1,094,250                         (900005)(ِؼ١ٍّٓ+کاضِٕساْ ٍِکی)ٚخٖٛ تطای تطث١ك تطٔاِٗ ضتة ٚ ِؼاـات 

 187,500                            (900009)ٚخٖٛ تطای پی آض  آض 

 3,000,000                         (900006)تطای ـٙسا ٚ ِؼ١ٌٍٛٓ - حمٛق تماػس

 3,000,000                         (900007)حمٛق تماػس ِاِٛض٠ٓ ٍِکی ٚ ٔظاِی  

 700,000                            (900002)ٚخٖٛ احت١اطی تطای حاالت اضططاضی 
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هجوْع212225
 (%)  سِن در هجوْع

بْدجَ عادی

ّزارت- سکتْر 

 بَ افغاًی1391بْدجَ عادی سال 
تشکیل

1391

 80,000                              (900014) (کاضِٕساْ ذسِات ٍِکی )ٚخٖٛ احت١اط تطای ِؼاـات 

 375,000                            (900004)ٚخٖٛ تطای تٛاظْ اؼؼاض 

 550,000                            (900024)ٚخٖٛ احت١اط تطای ذط٠ساضی ظ١ِٓ 

 4,000,000                         خثطاْ کا٘ؿ ؼطِا٠ٗ تأک ِطکعی

 500,000                            ٚخٖٛ تطای ک١ّفٓ تأک ٘ا

 2,145,000                         (900010)ٚخٖٛ احت١اط تطای ِٛاز ؼٛذت  

 17,233,950                       هجوْع کْد ُا

%100 134,276,454                     هجوْع کل

 ِاٖ زض ٔظط گطفتٗ ـسٖ اؼت9 ِاٖ تٛزٖ ٚ تّاَ ِصاضف تطای 9 صطف 1391ؼاي ِاٌی - 2

: یادداشت

تا ٕ٘ٛظ تٗ زؼتطغ ٚظاضت ِا١ٌٗ لطاض ٔگطفتٗ اؼت ٚ ـاًِ ِحاؼثٗ فٛق ١ّٔثاـس، ٘طگاٖ تؼٙس تٗ زؼتطغ لطاض گ١طز زض تٛزخٗ ٚظاضت ذأٗ ٘ای ِصکٛض  ( CSTC-A)  ٚظاضت زفاع ٍِی ٚ ٚظضات اِٛض زاذٍٗ اظ خأة ت٠ًّٛ کٕٕسٖ گاْ 25 ٚ 22تؼٙس ت٠ًّٛ  کٛز ٘ای - 1

.ػالٖٚ ١ِگطزز

30



 اختیاری غیر اختیاری اختیاری غیر اختیاری اختیاری غیر اختیاری

 26,500.1                                  24,498.9                        2,001.1                               7,530.0                            -                                   16,968.9                        2,001.1                          سکتْراهٌیت - -۱.۱ 

 7,442.8                                    6,016.1                          1,426.7                               2,500.0                            -                                   3,516.1                          1,426.7                           ٚظاضت اِٛضزاذٍٗ

 1,381.2                                    1,210.8                          170.4                                 1,000.0                            -                                   210.8                             170.4                              ض٠اؼت ػِّٛی ا١ِٕت ٍِی

 2,189.6                                    2,189.6                          1,030.0                          1,159.6                          ض٠اؼت ِحافظت ضئ١ػ خّٙٛض

 14,942.0                                  14,538.0                        404.0                                 3,000.0                            -                                   11,538.0                        404.0                              ٚظاضت اِٛض ذاضخٗ

 544.4                                       544.4                               -                                   544.4                             ٚظاضت زفاع ٍِی

سکتْر حکْهتداری، حاکویت لاًْى ّ حمْق  - ۲.۱ 

بشری
                        20,140.8                        20,166.4                        10,900.0                        15,843.3                             31,040.8                        36,009.7                                  67,050.5 

 12,121.1                                  2,310.5                          9,810.6                                 -                                   5,000.0                          2,310.5                          4,810.6                           ک١ّؽ١ْٛ ِؽتمً اصالحات ازاضی ٚ ذسِات ٍِکی

 3,044.0                                    3,044.0                          2,017.0                          1,027.0                          ض٠اؼت ػِّٛی ازاضٖ اِٛض ٚ زاضالٔفای ـٛضای ٚظ٠طاْ

 ازاضٖ ػاٌی ٔظاضت تط تطث١ك ؼتطات١ژی ِثاضظٖ ػ١ٍٗ 

اضتفا ٚ فؽاز ازاضی
                            891.8                                   -                               891.8                                       891.8 

 11,231.6                                  11,231.6                        5,331.1                          5,900.5                          زفتط ض٠اؼت زٌٚت

 17,455.7                                  6,775.6                          10,680.2                             2,960.2                            -                                   3,815.4                          10,680.2                         ض٠اؼت ِؽتمً اضگأٙای ِحٍی

 4,017.4                                    1,954.5                          2,062.9                               65.0                               1,100.0                          1,889.5                          962.9                              ؼتطٖ ِحکّٗ

 1,889.5                                    1,889.5                          100.0                             1,789.5                          ـٛضای ٍِی ِفطأٛ خطگٗ

 4,091.3                                    1,325.7                          2,765.7                               1,000.0                          900.0                             325.7                             1,865.7                           ٌٛی حاضٔٛاٌی

 2,982.3                                    2,898.5                          83.8                                   1,750.0                            -                                   1,148.5                          83.8                                ٚظاضت حح ، اضـاز ٚ اٚلاف

 7,887.7                                    2,250.0                          5,637.7                               2,000.0                          3,900.0                          250.0                             1,737.7                           ٚظاضت ػس١ٌٗ

 438.2                                       438.2                             120.0                             318.2                             ک١ّؽْٛ ِؽتمً أتراتات

 1,000.0                                    1,000.0                          500.0                             500.0                             ک١ّؽ١ْٛ ِؽتمً حمٛق تفط افغأؽتاْ

 987,104.6                                342,288.6                      644,815.9                           184,220.0                      268,284.0                      158,068.6                      376,531.9                       زیربٌا ّ هٌابع طبیعی

 450,383.5                                117,496.6                      332,886.8                           72,220.0                        210,284.0                      45,276.6                        122,602.8                       ٚظاضت فٛا٠سػاِٗ

 7,000.0                                    7,000.0                          4,000.0                          3,000.0                          تٛضز ِؽتمً کاتً خس٠س

 80,964.1                                  1,500.0                          79,464.1                             1,500.0                            -                                     -                                   79,464.1                         زافغأؽتاْ تطـٕا ـطکت

 3,503.0                                    3,503.0                            -                                   3,503.0                          ض٠اؼت خ١ٛزٚظی ٚ کاضتٛگطافی

 1,128.2                                    1,128.2                          800.0                             328.2                             ازاضٖ ٍِی ِح١ظ ظ٠ؽت

 27,103.4                                  18,953.5                        8,150.0                               8,500.0                            -                                   10,453.5                        8,150.0                           ـاضٚاٌی کاتً

 11,190.0                                  5,190.0                          6,000.0                               1,000.0                            -                                   4,190.0                          6,000.0                           ـطکت آتطؼأی ٚ کأا١ٌعاؼ١ْٛ

 12,219.0                                  8,119.0                          4,100.0                               4,950.0                            -                                   3,169.0                          4,100.0                           ٚظاضت اِٛض ـٙطؼاظی

 242,459.5                                108,930.8                      133,528.7                           44,850.0                        38,000.0                        64,080.8                        95,528.7                         ٚظاضت أطژی ٚآب

 41,786.3                                  31,266.0                        10,520.3                             20,550.0                          -                                   10,716.0                        10,520.3                         ٚظاضت تطأؽپٛضت ٚ ٘ٛا ٔٛضزی ٍِکی

 41,001.4                                  18,358.8                        22,642.6                             15,200.0                        13,000.0                        3,158.8                          9,642.6                           ٚظاضت ِراتطات

 68,322.2                                  20,798.8                        47,523.4                             10,650.0                        7,000.0                          10,148.8                        40,523.4                         ٚظاضت ِؼازْ

 44.0                                         44.0                                 -                                   44.0                               ک١ّؽ١ْٛ ػاٌی أطژی اتّی افغأؽتاْ

 206,318.2                                67,658.0                        138,660.3                           28,946.6                        37,435.1                        38,711.4                        101,225.2                      سکتْر هعارف - ۳.۲ 

 56,276.5                                  26,663.5                        29,613.0                             9,900.0                          20,216.0                        16,763.5                        9,397.0                           ٚظاضت تحص١الت ػاٌی

 130,030.6                                24,218.4                        105,812.2                           10,300.0                        17,000.0                        13,918.4                        88,812.2                         ٚظاضت ِؼاضف

 1,022.0                                    1,022.0                          465.0                             557.0                             اکازِی ػٍَٛ

 11,259.1                                  8,454.1                          2,805.1                               2,781.6                          219.1                             5,672.5                          2,586.0                           ٚاظضت اطالػات ٚ فطٕ٘گ

 7,730.0                                    7,300.0                          430.0                                 5,500.0                            -                                   1,800.0                          430.0                              ض٠اؼت ػِّٛی تطت١ت تسٔی ٚ ؼپٛضت

 دالر000ارلام بَ (اختیاری ّ غیر اختیاری) 1391بْدجَ اًکشافی سال  - 6جدّل 

ّزارت-  سکتْر
 هجوْع بْدجَ بْدجَ جدید اًتمالی

 هجوْع بْدجَ اًکشافی
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 اختیاری غیر اختیاری اختیاری غیر اختیاری اختیاری غیر اختیاری
ّزارت-  سکتْر

 هجوْع بْدجَ بْدجَ جدید اًتمالی
 هجوْع بْدجَ اًکشافی

 182,125.2                                32,140.3                        149,984.9                           23,461.1                        73,201.0                        8,679.2                          76,783.9                        سکتْر صحت - ۳.۳ 

 182,125.2                                32,140.3                        149,984.9                           23,461.1                        73,201.0                        8,679.2                          76,783.9                         ٚظاضت صحت ػاِٗ

 507,614.6                                59,183.5                        448,431.1                           28,700.0                        272,900.0                      30,483.5                        175,531.1                      سکتْر زراعت ّ اًکشاف دُات - ۳.۴

 357,903.6                                23,233.0                        334,670.6                             -                                   210,500.0                      23,233.0                        124,170.6                      ٚظاضت اح١اٚأکفاف ز٘ات

 138,711.0                                34,950.4                        103,760.6                           27,700.0                        52,400.0                        7,250.4                          51,360.6                        ٚظاضت ظضاػت آت١اضی ٚ ِاٌساضی

 11,000.0                                  1,000.0                          10,000.0                             1,000.0                          10,000.0                          -                                     -                                   ٚظاضت ِثاضظٖ ػ١ٍٗ ِٛاز ِرسض

 24,038.0                                  12,606.8                        11,431.2                             5,260.0                          5,000.0                          7,346.8                          6,431.2                          سکتْر حوایت اجتواعی - ۳.۵ 

 660.0                                       660.0                             160.0                             500.0                             ازاضٖ ٍِی آِازٖ گی ِثاضظٖ تا حٛازث

 115.3                                       115.3                               -                                   115.3                             ض٠اؼت ػِّٛی  أؽداَ کٛچی ٘ا

 2,123.8                                    2,123.8                          1,000.0                          1,123.8                          ٚظاضت اِٛض ظٔاْ

 2,033.1                                    2,033.1                          1,500.0                          533.1                             ٚظاضت اِٛض ؼطحسات، الٛاَ ٚ لثا٠ً

 2,069.0                                    2,069.0                          200.0                             1,869.0                          ٚظاضت اِٛض ِٙاخط٠ٓ ٚ ػٛزت کٕٕسٖ گاْ

 17,036.8                                  5,605.6                          11,431.2                             2,400.0                          5,000.0                          3,205.6                          6,431.2                           ٚظاضت کاض، اِٛض اختّاػی، ـٙسا ٚ ِؼ١ٌٍٛٓ

 126,847.3                                45,092.9                        81,754.4                             23,950.0                        35,750.0                        21,142.9                        46,004.4                        سکتْر ادارٍ التصادی - ۳.۶ 

 87,316.6                                  26,847.7                        60,468.9                             19,750.0                        30,050.0                        7,097.7                          30,418.9                         ٚظاضت ِا١ٌٗ

 1,000.0                                    1,000.0                               1,000.0                            -                                    ازاضٖ حّا٠ت اظ ؼطِا٠ٗ گصاضی ذصٛصی

 4,653.2                                    4,653.2                          1,000.0                          3,653.2                          ازاضٖ ِؽتمً ٍِی ؼتٕسضز افغأؽتاْ

 ا٠داز ؼٌٙٛت تطای حّا٠ٗ ِٕاتغ ت٠ٍّٛی کٛچک زض 

افغأؽتاْ
                          4,514.9                                   -                                 4,514.9                                    4,514.9 

 3,923.7                                    1,125.7                          2,798.0                               500.0                             2,000.0                          625.7                             798.0                              ازاضٖ احصائ١ٗ ِطکعی

 7,550.9                                    857.0                             6,693.8                                 -                                   1,000.0                          857.0                             5,693.8                           ازاضٖ کٕتطٚي ٚ تفت١ؿ

 11,815.1                                  7,536.3                          4,278.7                               1,300.0                          1,700.0                          6,236.3                          2,578.7                           ٚظاضت التصاز

 6,073.0                                    4,073.0                          2,000.0                               1,400.0                            -                                   2,673.0                          2,000.0                           ٚظاضت تداضت ٚ صٕا٠غ

 2,127,598.4                             619,478.7                      1,508,119.7                        317,911.1                      703,470.1                      301,567.7                      804,649.6                       هجوْع

 77,500.0                                  65,500.0                        12,000.0                             65,500.0                        12,000.0                       ّجٍْ احتیاط

 2,205,098.4                             684,978.7                      1,520,119.7                        383,411.1                      715,470.1                      301,567.7                      804,649.6                      هجوْع کل

. ػ١اض ١ِگطزز1390ِحاؼثٗ گطز٠سٖ اؼت اٌثتٗ اضلاَ زل١ك أتماٌی تؼس اظ ٔٙائی ـسْ حؽاتات لط١ٗ ؼاي  (اذ١ط لٛغ)  1390 ِا٘ٗ ؼاي 9اضلاَ پطٚژٖ ٘ای أتماٌی تا زض ٔظطزاـت ِصاضف : ٠اززاـت
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

 26,500.06         7,530.00           18,970.06         22,048.48       سکتورامنیت - -۱.۱

 7,442.82              2,500.00              4,942.82              6,406.87            امورداخله وزارت

 6,442.82              1,500.00              4,942.82              6,406.87            انتقالی

AFG/260009211.82                   -                         211.82                 367.76               1382 ها شاهراه گزمه براي امنیتي هاي پوسته اعمار 

 211.82                    -                         211.82                  367.76                اختٌاری غٌربالعوضوقانون نظم امانتی صندوق

AFG/2600271,053.50                -                         1,053.50              1,402.00            1382 سرحدي هاي تهانه اعمار 

 1,053.50                 -                         1,053.50               1,402.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/260035932.71                   -                         932.71                 1,054.84            1384 اطفائیه مراکز اعمار 

 932.71                    -                         932.71                  1,054.84             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/260042323.72                   -                         323.72                 323.72               1384 والیات و مرکز در تیل ذخایر اعمار 

 323.72                    -                         323.72                  323.72                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2602373.45                       -                         3.45                     3.45                   1389 (داخله امور وزارت) ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 3.45                        -                         3.45                      3.45                    اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

AFG/260279978.58                   -                         978.58                 1,160.00            1390 پولیس معلولین و شهدا های فامیل برای رهایشی های اعمارخانه 

 978.58                    -                         978.58                  1,160.00             اختٌاری غٌربالعوضوقانون نظم امانتی صندوق

AFG/260286165.68                   -                         165.68                 165.68               1389 افغانستان مجدد ادغام و صلح برنامه حمایوی واحد 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 165.68                    -                         165.68                  165.68                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/2602952,773.35              1,500.00              1,273.35              1,929.43            1386 والیت 6 در زندان ات تعمیر  اعمار 

 67.19                      -                         67.19                    182.80                اختٌاری غٌربالعوضچك جمهورٌت

 2,706.16               1,500.00               1,206.16               1,746.63             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,000.00              1,000.00                -                        جدید

AFG/2602981,000.00              1,000.00                -                        1391 الکترونیکی تذکره توزیع کمپلکس دفتر اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,381.22              1,000.00              381.22                 513.04               ملی امنیت عمومی ریاست

 1,381.22              1,000.00              381.22                 513.04               انتقالی

AFG/6400031,210.80              1,000.00              210.80                 342.62               1386 والیات و درکابل ملي امنیت تعمیرات اعماروبازسازي 

 1,210.80               1,000.00               210.80                  342.62                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/640025170.42                   -                         170.42                 170.42               1389 افغانستان مجدد ادغام و صلح برنامه حمایوی واحد 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 170.42                    -                         170.42                  170.42                اختٌاری غٌربالعوض

 2,189.61              1,030.00              1,159.61              1,918.25            جمهور رئیس محافظت ریاست و امنیت شورای

 1,159.61                -                         1,159.61              1,918.25            انتقالی

AFG/150004944.75                   -                         944.75                 1,568.25            1389 امنیتی تجهیزات خریداری 

 944.75                    -                         944.75                  1,568.25             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/150008214.86                   -                         214.86                 350.00               1390 امنیتی محالت کاری تحکیم و ملحقات اعمار 

 214.86                    -                         214.86                  350.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,030.00              1,030.00                -                        جدید

AFG/1500141,030.00              1,030.00                -                        1391 ورکشاپ اعمار 

 1,030.00               1,030.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 دالر000ارلام بَ 1391لست پرّژٍ ُای اًکشافی سال - 7جدّل 

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 14,942.01            3,000.00              11,942.01            12,512.33          خارجه امور وزارت

 14,942.01            3,000.00              11,942.01            12,512.33          انتقالی

AFG/23002613,344.11            3,000.00              10,344.11            10,914.43          1383 قونسلگریها و ها خانه سفارت ترمیم و خریداري 

 13,344.11             3,000.00               10,344.11             10,914.43            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/230033193.90                   -                         193.90                 193.90               1384 خارجه امور وزارت اداري تعمیر اعمار 

 193.90                    -                         193.90                  193.90                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/230069404.00                   -                         404.00                 404.00               1387 امورخارجه وزارت تقویه برای کشورچین کمک 

 404.00                    -                         404.00                  404.00                اختٌاری غٌربالعوضچٌن

AFG/2300961,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1390 پشاور در بلدنگ افغان تعمیر اعمار 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 544.40                   -                         544.40                 697.99               ملی دفاع وزارت

 544.40                   -                         544.40                 697.99               انتقالی

AFG/22008044.40                     -                         44.40                   197.99               1387 هرات-  کندهار-  ازکابل ها پوسته و محالت اعمار 

 44.40                      -                         44.40                    197.99                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/220107500.00                   -                         500.00                 500.00               1390 مهمات دیپوهای اعمار 

 500.00                    -                         500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 67,050.52         26,743.34         40,307.18         67,370.54       بشری حقوق و قانون حاکمیت حکومتداری، سکتور - ۲.۱

 12,121.05            5,000.00              7,121.05              10,282.86          ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون

 12,121.05            5,000.00              7,121.05              10,282.86          انتقالی

AFG/620030اداره ظرفیت ارتقاء جدید نامه بر(MCP) 1384            7,282.86              4,121.05                         -                4,121.05 

 1,310.46                 -                         1,310.46               1,711.21             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 2,810.59                 -                         2,810.59               5,571.65             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/6201341,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1390 اداری اصالحات مستقل کمیسیون تعمیر اعمار 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/6201357,000.00              5,000.00              2,000.00              2,000.00            1390 افغانستان ملکی خدمات از حمایه 

 7,000.00               5,000.00               2,000.00               2,000.00             اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

 3,044.00              2,017.00              1,027.00              1,633.10            وزیران شورای دارالنشای و امور اداره عمومی ریاست

 1,544.00              517.00                 1,027.00              1,633.10            انتقالی

AFG/130021 1385            1,633.10              1,027.00                 517.00              1,544.00 

 1,544.00               517.00                  1,027.00               1,633.10             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,500.00              1,500.00                -                        جدید

AFG/1301321,000.00              1,000.00                -                        1391 (انتقال پروسه تنظیم کمیسیون )انتقال پروسه تنظیم دفتر 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/130133500.00                 500.00                   -                        1391 امور اداره تاسیسات ساختمان و دیزاین 

 500.00                  500.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 891.75                   -                         891.75                 891.75               فساد علیه مبارزه ستراتیژی تطبیق بر نظارت عالی اداره

 891.75                   -                         891.75                 891.75               انتقالی

AFG/670003 1389               891.75                 891.75                         -                   891.75 

 891.75                    -                         891.75                  891.75                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 11,231.57            5,331.10              5,900.47              7,055.71            دولت ریاست دفتر

 10,231.57            4,331.10              5,900.47              7,055.71            انتقالی

AFG/1000083,420.72              1,000.00              2,420.72              2,950.86            1385 دلکشا قصر اساسي ترمیم 

 3,420.72               1,000.00               2,420.72               2,950.86             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100009150.64                 100.00                 50.64                   50.64                 1385 (نمبریک قصر) ارگ احاطه دیوار مجدد اعمار 

 150.64                  100.00                  50.64                    50.64                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100026801.86                 200.00                 601.86                 601.86               1387 ارگ داخل ارشیف 

 801.86                  200.00                  601.86                  601.86                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100027 1387               962.21                 863.66                 250.00              1,113.66 

 1,113.66               250.00                  863.66                  962.21                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100028635.02                   -                         635.02                 675.72               1387 دو نمبر قصر ساحه در جدید تعمیر اعمار 

 635.02                    -                         635.02                  675.72                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100059716.25                 150.00                 566.25                 609.88               1389 ارگ داخل برج سه احیای ساختمان کار 

 716.25                  150.00                  566.25                  609.88                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100060113.68                   -                         113.68                 132.00               1389 جات عراده شستن و ترمیم برای ورکشاپ اعمار 

 113.68                    -                         113.68                  132.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100061796.20                 531.10                 265.10                 500.00               1389 ارگ داخل حلقوی های سرک ساختمان کار 

 796.20                  531.10                  265.10                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/100073300.00                 100.00                 200.00                 200.00               1390 جمهوری ریاست دفتر برای خاص آشپزخانه اعمار 

 300.00                  100.00                  200.00                  200.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/1000742,183.54              2,000.00              183.54                 372.55               1390 حرمسرای و گلخانه قصرهای ترمیمات و دیزاین کار 

 2,183.54               2,000.00               183.54                  372.55                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 مبارزه استراتیژی برتطبیق نظارت عالی اداره اعمارتعمیرمرکزی

اداری فساد علیه

 سالم قصر و زرد تعمیر شریف، مسجد بام پوش آهن اساسي ترمیم

خانه

 و القضات قاضي جمهور، رئیس معاونین  براي رهایشي منازل

جرگه ولسي رئیس
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 1,000.00              1,000.00                -                        جدید

AFG/1000801,000.00              1,000.00                -                        1391 ارگ داخل آبرسانی و برق شبکه تمدید و تجدید 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 17,455.71            2,960.20              14,495.50            28,179.98          محلی ارگانهای مستقل اداره

 17,455.71            2,960.20              14,495.50            28,179.98          انتقالی

AFG/5900025,514.24              2,107.32              3,406.91              5,131.39            1382 افغانستان در ثبات تحکیم برنامه 

 343.34                    -                         343.34                  343.34                اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 4,555.97               2,000.00               2,555.97               3,956.19             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 متحد ملل کمک مامورٌت

افغانستان به
 104.05                    -                         104.05                  104.05                اختٌاری غٌربالعوض

 510.88                    -                         510.88                  727.81                اختٌاری غٌربالعوضهالند

AFG/5900091,475.90              960.20                 515.70                 592.30               1387 والیات والیان رهایشی تعمیرات  اعمار 

 1,475.90               960.20                  515.70                  592.30                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/5900389,805.57                -                         9,805.57              21,796.29          1389 ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 1,037.88                 -                         1,037.88               3,498.84             اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

 83.68                      -                         83.68                    83.68                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 2,800.00                 -                         2,800.00               2,800.00             اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 884.01                    -                         884.01                  1,000.00             اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

 5,000.00                 -                         5,000.00               14,413.77            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

AFG/590066480.00                   -                         480.00                 480.00               1390 بادغیس والیت شهر داخل های سرک قیرریزی 

 480.00                    -                         480.00                  480.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/590067180.00                   -                         180.00                 180.00               1390 بادغیس والیت والیتی شورای تعمیر اعمار 

 180.00                    -                         180.00                  180.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 4,017.39              1,165.00              2,852.39              5,369.14            محکمه ستره

 4,017.39              1,165.00              2,852.39              5,369.14            انتقالی

AFG/1400061,677.14                -                         1,677.14              2,217.63            1384 والیات در مرافعه و ابتدائیه  محاکم اساسي ترمیم و اعمار 

 1,677.14                 -                         1,677.14               2,217.63             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/14001474.58                   65.00                   9.58                     65.85                 1385 اداره تقویت واحد پروژه 

 74.58                    65.00                    9.58                      65.85                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/1400212,062.92              1,100.00              962.92                 2,700.66            1387 قضائی و عدلی ملی برنامه 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 2,062.92               1,100.00               962.92                  2,700.66             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/14002712.03                     -                         12.03                   85.00                 1389 محکمه ستره جلسات صالون اعمار 

 12.03                      -                         12.03                    85.00                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/140030190.73                   -                         190.73                 300.00               1390 کابل والیت محکمه کمپلکس تعمیر دیوار اعمار و سازی پروژه 

 190.73                    -                         190.73                  300.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,889.50              100.00                 1,789.50              2,279.69            جرگه مشرانو-  ملی شورای

 1,789.50                -                         1,789.50              2,279.69            انتقالی

AFG/1100021,139.50                -                         1,139.50              1,629.69            1387 جرگه مشرانو اعضاء کاری دفاتر برای  تعمیر اعمار 

 1,139.50                 -                         1,139.50               1,629.69             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/110005650.00                   -                         650.00                 650.00               1390 امنیتی های برج لندسکیپ و احاطه 

 650.00                    -                         650.00                  650.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 100.00                 100.00                   -                        جدید

AFG/110010100.00                 100.00                   -                        1391 داراالنشا کارمندان و مجلس اعضای ظرفیت ارتقای 

 100.00                  100.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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1390

بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 4,091.30              1,900.00              2,191.30              3,888.54            څارنوالی لوی

 3,091.30              900.00                 2,191.30              3,888.54            انتقالی

AFG/510001194.07                   -                         194.07                 194.07               1383 درکابل ٌخارنوالي لوي مرکزي تعمیر اعمار 

 194.07                    -                         194.07                  194.07                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/510003131.59                   -                         131.59                 194.48               1383 ها ولسوالی و والیات در ٌخارنوالي لوي ات تعمیر اعمار 

 131.59                    -                         131.59                  194.48                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/5100072,765.65              900.00                 1,865.65              3,500.00            1387 قضائی و عدلی ملی برنامه 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 2,765.65               900.00                  1,865.65               3,500.00             اختٌاری غٌربالعوض

 1,000.00              1,000.00                -                        جدید

AFG/5100131,000.00              1,000.00                -                        1391 ٌحارنوالی لوی جدید درتعمیر گرمی مرکز سیستم نصب 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 2,982.32              1,750.04              1,232.28              2,393.18            اوقاف و ارشاد ، حج وزارت

 2,982.32              1,750.04              1,232.28              2,393.18            انتقالی

AFG/2400081,216.11              1,000.00              216.11                 701.15               1385 مساجد اعمار 

 1,216.11               1,000.00               216.11                  701.15                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/240016855.44                 500.00                 355.44                 355.44               1385 والیات در اوقاف و حج هاي ریاست تعمیرات اعمار 

 855.44                  500.00                  355.44                  355.44                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/240023ها پروژه تطبیق واحد (PIU) 1387                 25.31                   13.95                   50.00                   63.95 

 63.95                    50.00                    13.95                    25.31                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/240026662.37                 200.04                 462.32                 949.79               1389 ننگرهار والیت در کمپ حاجی اعمار 

 662.37                  200.04                  462.32                  949.79                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/240027100.67                   -                         100.67                 250.00               1389 کاپیسا والیت مرکز در شریف مسجد اعمار 

 100.67                    -                         100.67                  250.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/24003383.78                     -                         83.78                   111.49               1389 (اوقاف و حج ارشاد وزارت) ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 83.78                      -                         83.78                    111.49                اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

 7,887.71              5,900.00              1,987.71              4,578.36            عدلیه وزارت

 5,887.71              3,900.00              1,987.71              4,578.36            انتقالی

AFG/5000565,637.71              3,900.00              1,737.71              4,328.36            1387 قضائی و عدلی ملی برنامه 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 5,637.71               3,900.00               1,737.71               4,328.36             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/500094100.00                   -                         100.00                 100.00               1389 والیات در اطفال تربیت و اصالح مراکز سازی پروژه 

 100.00                    -                         100.00                  100.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/500142150.00                   -                         150.00                 150.00               1390 بادغیس والیت کمری آب ولسوالی حقوق مدیریت تعمیر اعمار 

 150.00                    -                         150.00                  150.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 2,000.00              2,000.00                -                        جدید

AFG/5001401,500.00              1,500.00                -                        1391 والیات عدلیه های ریاست اعمارتعمیرات 

 1,500.00               1,500.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/500141500.00                 500.00                   -                        1391 اطفال تربیت و اصالح مراکز تعمیر اعمار 

 500.00                  500.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 438.22                 120.00                 318.22                 318.22               انتخابات مستقل کمیسون

 438.22                 120.00                 318.22                 318.22               انتقالی

AFG/720049438.22                 120.00                 318.22                 318.22               1389 انتخابات مستقل کمیسیون والیتی دفاتر اعمار 

 438.22                  120.00                  318.22                  318.22                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,000.00              500.00                 500.00                 500.00               افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 1,000.00              500.00                 500.00                 500.00               انتقالی

AFG/870001 1390               500.00                 500.00                 500.00              1,000.00 

 1,000.00               500.00                  500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 حقوق مستقل کمیسیون ننگرهار والیت تعمیر و مرکزی تعمیر اعمار

افغانستان بشر
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 987,104.55       452,504.00       534,600.55       900,788.68     طبیعی منابع و زیربنا سکتور - ۳.۱

 450,383.46          282,504.00          167,879.46          352,206.15        فوایدعامه وزارت

 429,383.46          261,504.00          167,879.46          352,206.15        انتقالی

AFG/42001112,984.18              -                         12,984.18            13,022.37          1383 پلخمري الي دوشي از سرک قیرریزي-  مجدد احیاي 

 12,984.18               -                         12,984.18             13,022.37            اختٌاری غٌرقرضهاسالمى انكشاف بانك

AFG/4200154,891.98                -                         4,891.98              6,232.13            1383 متر کیلو 210  طول به قیصار اندخوي سرک قیرریزي 

 4,891.98                 -                         4,891.98               6,232.13             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/42001612,092.31              -                         12,092.31            15,226.25          1382 کیلومتر 36 طول به اقینه اندخوي سرک قیرریزي 

 12,092.31               -                         12,092.31             15,226.25            اختٌاری غٌرقرضهاسالمى انكشاف بانك

AFG/420019
 119 طول به تورغوندي-هرات سرک مجدد احیاي: ملي شاهراه

متر کیلو
 1382            1,286.26              1,286.00                         -                1,286.00 

 1,286.00                 -                         1,286.00               1,286.26             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/42002225,217.21            15,000.00            10,217.21            21,764.92          1382 (کیلومتر 140 بطول ) کابل-بامیان سرک ساختمان 

 25,217.21             15,000.00             10,217.21             21,764.92            اختٌاری غٌربالعوضاٌتالٌا

AFG/420047400.00                   -                         400.00                 1,500.00            1383 سرکها مراقبت و حفظ براي  تجهیزات 

 400.00                    -                         400.00                  1,500.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/42006411,600.00            8,600.00              3,000.00              21,135.87          1384 کیلومتر 140 طول به صوف دره-  شریف مزار سرک ساختمان 

 8,600.00               8,600.00                 -                         18,135.87            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 3,000.00                 -                         3,000.00               3,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4200951,155.00                -                         1,155.00              1,155.00            1383 سروبي اسراج جبل سرک دیزاین 

 1,155.00                 -                         1,155.00               1,155.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420105113,897.83          100,000.00          13,897.83            80,116.11          1384 کیلومتر 233 بطول المان- باالمرغاب-- قیصار سرک ساختمان 

 113,897.83            100,000.00            13,897.83             80,116.11            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/42010658,420.41            30,000.00            28,420.41            45,155.40          1383 ( فوایدعامه وزارت ) روستایي سرکهاي ملي برنامه 

 25,613.55             12,000.00             13,613.55             15,907.84            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 6,000.00               6,000.00                 -                        اختٌاری غٌربالعوضاٌتالٌا سفارت

 4,793.72                 -                         4,793.72               5,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 22,013.15             12,000.00             10,013.15             24,247.56            اختٌاری غٌربالعوض

AFG/4201081,154.00                -                         1,154.00              1,154.00            1384 کیلومتر 101 بطول اشکاشم-  آباد فیض سرک  دیزاین 

 1,154.00                 -                         1,154.00               1,154.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/42010921,000.00            1,000.00              20,000.00            20,000.00          1384 کیلومتر 50 بطول المان-  ارملک سرک ساختمان 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 20,000.00               -                         20,000.00             20,000.00            اختٌاری غٌرقرضهسعودی انکشافی صندق

AFG/4201172,000.00              2,000.00                -                         6.08                   1384 شبرغان شهر داخل سرکهاي ساختمان 

 2,000.00               2,000.00                 -                         6.08                    اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420118
 کیلومتر 19 طول به اونخي کوتل آباد سید سرک ساختمان

(DBST)
 1384               217.11                 285.47                         -                   285.47 

 285.47                    -                         285.47                  217.11                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420120
 کیلومتر 187 طول به رستاق-  خانم آي-  تالقان سرک ساختمان

(DBST)
 1385            6,920.33              1,745.77              4,000.00              5,745.77 

 5,745.77               4,000.00               1,745.77               6,920.33             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420121
 75 طول به بهسود و دایمیرداد, چک, آباد سید سرک اعمار

کیلومتر
 1385            2,109.44              2,109.44                         -                2,109.44 

 2,109.44                 -                         2,109.44               2,109.44             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/4201291,156.12              1,000.00              156.12                 156.12               1386 چغچران شهر سرکهای ساختمان 

 1,156.12               1,000.00               156.12                  156.12                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420164
 فیض)کیلومتر 150 طول به اشکاشم-آباد فیض سرک ساختمان

(اول مرحله کیلومتر 50 بهارک-  آباد
 1387          10,043.33            10,000.00            10,000.00            20,000.00 

 20,000.00             10,000.00             10,000.00             10,043.33            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/42016512,000.00            10,000.00            2,000.00              2,186.56            1387 کیلومتر 101 طول به سروبی-  السراج جبل سرک ساختمان 

 12,000.00             10,000.00             2,000.00               2,186.56             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/420167727.81                   -                         727.81                 1,181.82            1387 کیلومتر 117 طول به کابل شهر حلقوی سرک دیزاین 

 727.81                    -                         727.81                  1,181.82             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/42016916,684.00            10,684.00            6,000.00              13,384.27          1385 کیلومتر 99 طول به یکاولنگ-  بامیان سرک ساختمان 

 16,684.00             10,684.00             6,000.00               13,384.27            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/4201826,750.10              3,000.00              3,750.10              12,521.43          1387 فراه و مزارشریف شهر داخل سرکهاي قیرریزي 

 6,750.10               3,000.00               3,750.10               12,521.43            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/42019415,000.00            15,000.00              -                         9,865.73            1387 (دوم لین) کیلومتر 150 بطول آباد جالل-  کابل سرک ساختمان 

 15,000.00             15,000.00               -                         9,865.73             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/42021310,073.04            5,000.00              5,073.04              20,073.04          1388 سراج جبل الی بیگ مراد قلعه سرک دوم لین ساختمان و دیزاین 

 15,000.00            اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 10,073.04             5,000.00               5,073.04               5,073.04             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420231
 الی حیرتان از آهن خط  ملحقات و عملیاتی مصارف مراقبت، و حفظ

مزارشریف
 1388          17,827.68              7,219.59            35,000.00            42,219.59 

 15,797.93             10,000.00             5,797.93               15,980.11            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 26,421.66             25,000.00             1,421.66               1,847.57             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/420233
 بطول کابل کمربند الی فردوسی پارک از موجوده سرک  ساختمان

کیلومتر 15
 1389            2,780.73              2,780.73              1,220.00              4,000.73 

 4,000.73               1,220.00               2,780.73               2,780.73             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/42024218,055.13            7,500.00              10,555.13            19,000.00          1389 گردندیوال چغچران و چغچران الی هرات از سرک ساختمان و دیزاین 

 18,055.13             7,500.00               10,555.13             19,000.00            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4203083,000.00              1,000.00              2,000.00              2,000.00            1390 کیلومتر 10 بطول نیمروز شهر داخل سرکهای قیرریزی 

 3,000.00               1,000.00               2,000.00               2,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4203202,977.32              1,500.00              1,477.32              1,684.17            1389 عامه فواید وزارت در کار قووه برنامه انکشاف واحد 

 882.62                  500.00                  382.62                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 2,094.71               1,000.00               1,094.71               1,184.17             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/4203211,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1390 مزار-حیرتان آهن درمسیرخط امنیتی های اعمارپوسته 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4203231,500.00                -                         1,500.00              1,500.00            1390 تالقان شهر داخل های سرک قیرریزی 

 1,500.00                 -                         1,500.00               1,500.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 21,000.00            21,000.00              -                        جدید

AFG/4203328,000.00              8,000.00                -                        1391 (کیلومتر 40)بند لته سرک ساختمان 

 8,000.00               8,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4203332,000.00              2,000.00                -                        1391 متر کیلو 90 بطول بولدک سپین الی شوراوک سرک دیزاین 

 2,000.00               2,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4203354,000.00              4,000.00                -                        1391 لوگر الی کابل سرک ریزی واسفالت ساختمان 

 4,000.00               4,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/4203362,000.00              2,000.00                -                        1390 شبرغان الی سرپل سرک ساختمان و دیزاین 

 2,000.00               2,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4203375,000.00              5,000.00                -                        1390 قندهار هوایی میدان سرک ریزی واسفالت ساختمان 

 5,000.00               5,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 7,000.00              4,000.00              3,000.00              5,115.13            جدید کابل مستقل بورد

 7,000.00              4,000.00              3,000.00              5,115.13            انتقالی

AFG/8400017,000.00              4,000.00              3,000.00              5,115.13            1385 کابل نوی شهر  زیربنای اعمار و  پالن ماستر تهیه 

 7,000.00               4,000.00               3,000.00               5,115.13             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 80,964.10            1,500.00              79,464.10            81,327.95          شرکت برشنا افغانستان د

 79,464.10              -                         79,464.10            81,327.95          انتقالی

AFG/8300013,550.00                -                         3,550.00              3,550.00            1390 کندوز و بغالن در برق توزیع شبکه 

 3,550.00                 -                         3,550.00               3,550.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830002700.00                   -                         700.00                 700.00               1390 بهارک در ان شبکه و کوچک ابی برق دستگاه 

 700.00                    -                         700.00                  700.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830004لین برای ایمرجنسی وسایل و تجهیزات NEPS 220 Kv 1390            7,600.00              7,600.00                         -                7,600.00 

 7,600.00                 -                         7,600.00               7,600.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830005مراقبت و حفظ NEPS 1390               850.00                 850.00                         -                   850.00 

 850.00                    -                         850.00                  850.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830006بدخشان و بامیان در کوچ برق دستگاه پایه چهار توسعه (JFPR) 1390            2,400.00              2,400.00                         -                2,400.00 

 2,400.00                 -                         2,400.00               2,400.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830007
 جنوب ستیشن سب به چمتله ستیشن سب از 220KV انتقال لین

کابل غرب
 1390            1,100.00              1,100.00                         -                1,100.00 

 1,100.00                 -                         1,100.00               1,100.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830008220 1,170.00                -                         1,170.00              1,170.00            1390 کابل غرب جنوب در جدید ستیشن سب ولت کیلو 

 1,170.00                 -                         1,170.00               1,170.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/8300091,160.00                -                         1,160.00              1,160.00            1390 برچی دشت در توزیعی شبکه گسترش و نوسازی 

 1,160.00                 -                         1,160.00               1,160.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/8300102,500.00                -                         2,500.00              2,500.00            1390 ولت کیلو 20/15 ترانسفرمر خریداری 

 2,500.00                 -                         2,500.00               2,500.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/8300114,747.07                -                         4,747.07              5,693.90            1390 پروژها تطبیق جهت مشاوریت و پروگرام اداره 

 4,747.07                 -                         4,747.07               5,693.90             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830012449.03                   -                         449.03                 1,000.00            1390 برشنا شرکت عامل هیئت به مشاوریت 

 449.03                    -                         449.03                  1,000.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830013100.00                   -                         100.00                 100.00               1390 شرک برشنا برای پالن توزیعی سیستم و رجعی فند تاسیس 

 100.00                    -                         100.00                  100.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/83001411,480.00              -                         11,480.00            11,480.00          1390 آن توزیعی شبکه و گیرشک ابی برق فابریکه پروژه 

 11,480.00               -                         11,480.00             11,480.00            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830015500.00                   -                         500.00                 500.00               1390 شبرغان شهر توزیعی شبکه بازسازی 

 500.00                    -                         500.00                  500.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830016

 گردیز، ، لوگر به کابل از ولت کیلو 220 برق انتقال لین تمدید

 مربوط) مربوطه های ستیشن وسب شبکه بشمول خوست و پکتیکا

(موسسه برشنا

 1385               540.00                 540.00                         -                   540.00 

 540.00                    -                         540.00                  540.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/83001722,618.00              -                         22,618.00            22,984.05          1387 تالقان با کندوز از ولت کیلو 220 انتقال لین تمدید 

 22,618.00               -                         22,618.00             22,984.05            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/830018
 الي حیرتان از  كیلوولت 220 انتقال لین وآپریشن ومراقبت حفظ

(موسسه برشنا مربوط) كابل
 1387               500.00                 500.00                         -                   500.00 

 500.00                    -                         500.00                  500.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/830019500.00                   -                         500.00                 500.00               1389 کابل جنوب برق توزیع شبکه ستیشن سب 

 500.00                    -                         500.00                  500.00                اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/83002117,000.00              -                         17,000.00            17,000.00          1390 کشور جنوب به شمال از برق توزیع و انتقال 

 17,000.00               -                         17,000.00             17,000.00            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

 1,500.00              1,500.00                -                        جدید

AFG/8300231,500.00              1,500.00                -                        1391 بادپخت و اوزبین برق توزیع و انتقال 

 1,500.00               1,500.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 3,502.95                -                         3,502.95              3,502.95            کارتوگرافی و جیودوزی ریاست

 3,502.95                -                         3,502.95              3,502.95            انتقالی

AFG/6500083,502.95                -                         3,502.95              3,502.95            1385 کارتوگرافي و جیودیزي آالت سامان 

 3,502.95                 -                         3,502.95               3,502.95             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,128.23              800.00                 328.23                 1,000.00            زیست محیط حفاظت ملی اداره

 1,128.23              800.00                 328.23                 1,000.00            انتقالی

AFG/6000061,097.00              800.00                 297.00                 700.00               1386 مرکز در زیست محیط ریاست برای تعمیر ساختمان 

 1,097.00               800.00                  297.00                  700.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/60000931.23                     -                         31.23                   300.00               1388 ( هوا خاک آب ) های البراتوار تجهیزات 

 31.23                      -                         31.23                    300.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 27,103.44            8,500.00              18,603.44            29,290.71          کابل شاروالی

 27,103.44            8,500.00              18,603.44            29,290.71          انتقالی

AFG/7900011,191.53              1,000.00              191.53                 928.53               1384 برچي دشت  سرک ساختمان 

 1,191.53               1,000.00               191.53                  928.53                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/790002
 قصر سرک الي ارتل پل از اعتبار چهلستون سرک ساختمان

چهلستون
 1386            1,871.90              1,640.90              1,000.00              2,640.90 

 1,640.90                 -                         1,640.90               1,871.90             اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/790003911.59                   -                         911.59                 911.59               1387 کابل دریاي جنوب و شمال دوسرک اعمارساختمان 

 911.59                    -                         911.59                  911.59                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7900042,397.38              2,000.00              397.38                 2,000.00            1387 قرغه الی مامورین کارته  سرک ساختمان 

 2,397.38               2,000.00               397.38                  2,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7900054,018.01                -                         4,018.01              8,774.01            1386 شهرکابل مرکزي هسته سرکهاي مجدد احیاي 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 4,018.01                 -                         4,018.01               8,774.01             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/790007
 شاه احمد و چي بر دشت آباد، وزیر) پروژوي سرکهاي ساختمان

(مینه
 1387            5,181.07              3,012.81              3,000.00              6,012.81 

 6,012.81               3,000.00               3,012.81               5,181.07             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7900101,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1387 کابل دریاي باالي موتررو پل 2 ساختمان اعمارو 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7900111,975.19                -                         1,975.19              1,975.19            1383 کابل شاروالي براي ثقیل تجهیزات و االت ماشین 

 1,975.19                 -                         1,975.19               1,975.19             اختٌاری غٌربالعوضجاپان

AFG/7900121,796.89              1,000.00              796.89                 845.95               1383 سخي گردنه  طریق از کابل پوهتنون الي اریانا کارته  سرک 

 1,796.89               1,000.00               796.89                  845.95                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7900131,013.95                -                         1,013.95              1,389.28            1384 مینه شاه احمد الي زمانخان قلعه  سرک ریزي واسفالت ساختمان 

 1,013.95                 -                         1,013.95               1,389.28             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/790017
 الي مرادخاني از اعتبار مردان علي باغ اتصالي سرک ساختمان

میوند جاده
 1386                 91.65                   91.65                         -                     91.65 

 91.65                      -                         91.65                    91.65                  اختٌاری غٌربالعوضجاپان

AFG/790018
 ملک چهارراهي از اعتبار والیت جاده سرک وتوسعه ساختمان

وات سالنک جاده به ان واتصال صدارت چهارراهي الي اضغر
 1385               541.24                 424.24                         -                   424.24 

 424.24                    -                         424.24                  541.24                اختٌاری غٌربالعوضجاپان

AFG/790021
 چمن الي قاضي باغ ازطریق سینا ابن سرک ساختمان اعمارو

حضوري
 1387            1,777.00              1,126.00                 500.00              1,626.00 

 1,626.00               500.00                  1,126.00               1,777.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/790024
 مرکزگرمی ساختمان و اول مکروریان گرمي مرکز سیستم سازي باز

چهارم مکرویان 5 بالک
 1384               596.13                 596.13                         -                   596.13 

 596.13                    -                         596.13                  596.13                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7900831,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1390 هوائی های بالک کانالیزاسیون پروژه 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/790085407.17                   -                         407.17                 407.17               1386 بیگ تاج تپه و داراالمان قصرهای  مجدد احیای برای سازی پروژه 

 407.17                    -                         407.17                  407.17                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 11,190.00            1,000.00              10,190.00            17,190.31          کانالیزاسیون و آبرسانی شرکت

 11,190.00            1,000.00              10,190.00            17,190.31          انتقالی

AFG/8200012,000.00                -                         2,000.00              2,000.00            1390 فراه والیت آشامیدنی آب تامین پروژه 

 2,000.00                 -                         2,000.00               2,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/8200031,190.00              500.00                 690.00                 1,000.00            1389 (آبرسانی شبکه) آندخوی آشامیدنی آب تآمین 

 1,190.00               500.00                  690.00                  1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/8200042,000.00              500.00                 1,500.00              1,500.00            1390 سمنگان والیت آشامیدنی آب تآمین 

 2,000.00               500.00                  1,500.00               1,500.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/8200056,000.00                -                         6,000.00              12,690.31          1383 (شهرک 14 در) والیتي هاي شهرک در آبرساني سیستم 

 6,000.00                 -                         6,000.00               6,361.11             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 6,329.20             اختٌاری غٌربالعوض

 12,219.00            4,950.00              7,269.00              22,191.92          شهرسازی امور وزارت

 12,219.00            4,950.00              7,269.00              22,191.92          انتقالی

AFG/490074600.00                   -                         600.00                 8,937.14            1382 پالني غیر و پالني ساحات بهسازي 

 3,461.10             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 600.00                    -                         600.00                  5,476.04             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/490076500.00                   -                         500.00                 545.69               1384 وزیران شوراي کاخ اعمار 

 500.00                    -                         500.00                  545.69                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/490082944.00                 730.00                 214.00                 674.56               1384 مهم شهر وچهار کابل براي ستراتیژیک انکشاف پالنهای 

 944.00                  730.00                  214.00                  674.56                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4901264,125.00              3,000.00              1,125.00              5,425.33            1384 کابل سبز ده در واحدمسکوني هزار بیست 

 4,125.00               3,000.00               1,125.00               5,425.33             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/490178500.00                   -                         500.00                 569.19               1387 (چارلز شهزاده بنیاد) افغان سنتی مهندسی مکتب 

 500.00                    -                         500.00                  569.19                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/490179130.00                   -                         130.00                 360.99               1386 جوان انجنیران ظرفیت ارتقای واحد تاسیس 

 130.00                    -                         130.00                  360.99                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4901881,220.00              720.00                 500.00                 1,137.63            1386 کشور سراسر در معلمین برای زمین توزیع و سروی 

 1,220.00               720.00                  500.00                  1,137.63             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/490204700.00                 500.00                 200.00                 1,041.39            1388 ظرفیت ارتقاع و ها پروژه اداره واحد 

 700.00                  500.00                  200.00                  1,041.39             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4902953,500.00                -                         3,500.00              3,500.00            1388 متر کیلو 9 طول به شریف مزار شهر داخل حلقوی سرک 

 غٌر عوض بال های کمک

جاپان پروژوی
 3,500.00                 -                         3,500.00               3,500.00             اختٌاری غٌربالعوض

 242,459.45          82,850.00            159,609.45          258,259.34        وآب انرژی وزارت

 232,459.45          72,850.00            159,609.45          258,259.34        انتقالی

AFG/410018 1382            2,275.00              2,275.00                         -                2,275.00 

 2,275.00                 -                         2,275.00               2,275.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410033 1383          10,134.16              8,952.65                 400.00              9,352.65 

 8,952.65                 -                         8,952.65               10,134.16            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 400.00                  400.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/41003823,095.14            14,500.00            8,595.14              15,785.98          1382 غرب حوزه در آبي  منابع مدیریت 

 1,196.28                 -                         1,196.28               1,221.81             اختٌاری غٌربالعوضاسالمى انكشاف بانك

 21,299.62             14,000.00             7,299.62               13,963.35            اختٌاری غٌرقرضه- بالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 599.24                  500.00                  99.24                    600.82                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4100432,973.81                -                         2,973.81              5,331.82            1382 شمال درحوزه متوسط و کوچک بندهای دیزاین و مطالعه 

 2,973.81                 -                         2,973.81               5,331.82             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/4100635,427.45              4,000.00              1,427.45              4,940.55            1382 پروژه انسجام واحد تشکیالتي توسعه و ظرفیت ارتقاي 

 5,427.45               4,000.00               1,427.45               4,940.55             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/4100669,608.55                -                         9,608.55              10,634.00          1382 لشکري  سیالب وکنترول  خان کمال آبیاري پروژه 

 9,608.55                 -                         9,608.55               10,634.00            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/41007418,013.72            13,000.00            5,013.72              14,127.43          1383 آبیاري سنتي بزرگ و متوسط کوچک،  هاي پروژه سراسري احیاي 

 18,013.72             13,000.00             5,013.72               13,934.97            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 192.46                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410082 1382            4,251.53              1,755.68                         -                1,755.68 

 575.19                    -                         575.19                  3,071.04             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 1,180.49                 -                         1,180.49               1,180.49             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/410101 1381          17,055.50              3,549.16                         -                3,549.16 

 5,593.88             اختٌاری غٌرقرضه; بالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 3,549.16                 -                         3,549.16               11,461.62            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4101306,078.02                -                         6,078.02              6,078.02            1384 گمبیري آبیاري پروژه  ساختمان و دیزاین 

 6,078.02                 -                         6,078.02               6,078.02             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4101331,000.00              500.00                 500.00                 500.00               1384 (فراه )آباد بخش بند پروژه دیزاین 

 1,000.00               500.00                  500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410138 1384          21,841.11              7,668.70                         -                7,668.70 

 3,013.26                 -                         3,013.26               4,431.00             اختٌاری غٌرقرضهاسالمى انكشاف بانك

 1,625.91                 -                         1,625.91               13,581.57            اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 3,029.53                 -                         3,029.53               3,828.54             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410154 1383            1,800.00              1,800.00                         -                1,800.00 

 1,800.00                 -                         1,800.00               1,800.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 و کندز به تاجکستان سرحد از ولت کیلو 220 انتقال لین تمدید

بغالن و کندز هاي ستیشن سب شمول به پلخمري

 برق انرژي تولید جدید  كوچك هاي دستگاه سروي و اعمار ، احیا

 خولی سوری بند ساختمان و دیزاین مطالعات،  دروالیات، آبي

چمکنی ولسوالی 

 سراسر در  میترولوژی و هایدرولوژي ملي ستیشن نصب و احیاي

کشور

 برق تولید ظرفیت)باغدره آبي برق بند فابریکه براي عملي مطالعه

(میگاوات 210

 متوسط ولتاژ بازسازي)برق تامین هاي پروژه عاجل بازسازي

 110 انتقال لین بازسازي نغلو، برق بند بازسازي کابل، شبکه

 از کیلولت 110 انتقال لین ساختمان و کابل به نغلو از کیلوولت

(شرق شمال ستیشن سب به چمتله ستیشن سب

 کیلوولت 110 برق انتقال لین ) برق وتوزیع انتقال پروژه

 ستیشن سب ، صاحب امام ولسوالي الي بندر ازشیرخان

 لین درسرپل، کیلوولت 110/20 تالقان، کیلوولت 220/20

 110 آباد، جالل شرق الي ازنغلو کیلوولت 110 برق انتقال

(کیلوولت 220/20 ستیشن سب آباد، وجالل مهترالم کیلوولت
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/410211310.00                   -                         310.00                 456.58               1385 اّب و انرژی وزارت بازسازی 

 310.00                    -                         310.00                  456.58                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410213 1385            1,032.53              1,000.00                         -                1,000.00 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,032.53             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4102333,499.27                -                         3,499.27              3,526.73            1386 هرات والیت کشک و گلران ، سنگي رباط هاي ولسوالي رساني برق 

 3,499.27                 -                         3,499.27               3,526.73             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4102548,132.16                -                         8,132.16              8,132.16            1386 پکتیا والیات  مچلغو ساحه در برق و آب  بند ساختمان و دیزان 

 8,132.16                 -                         8,132.16               8,132.16             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410255 1386          11,679.94            11,679.94                         -              11,679.94 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 11,679.94               -                         11,679.94             11,679.94            اختٌاری غٌربالعوض

AFG/4102575,100.00              3,000.00              2,100.00              7,171.18            1386 کشور عمده دریاهای سواحل تحکیم 

 5,100.00               3,000.00               2,100.00               7,171.18             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410279100.00                   -                         100.00                 221.99               1385 کابل برق توزیع شبکه  توسعه و احیاء 

 100.00                    -                         100.00                  221.99                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410283 1386          44,693.53            44,000.00                         -              44,000.00 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 44,000.00               -                         44,000.00             44,693.53            اختٌاری غٌربالعوض

AFG/410285 1386          11,312.62              7,534.73              8,000.00            15,534.73 

 15,534.73             8,000.00               7,534.73               11,312.62            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410291948.57                 800.00                 148.57                 480.45               1388 لشکری نهر اطراف در سبز بند کمر ایجاد 

 948.57                  800.00                  148.57                  480.45                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410319 1386            2,749.67              2,672.18              1,000.00              3,672.18 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 3,672.18               1,000.00               2,672.18               2,749.67             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/410340 1387                 81.85                   75.00                 150.00                 225.00 

 225.00                  150.00                  75.00                    81.85                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410347313.95                   -                         313.95                 5,091.71            1387 کندهار شهری شبکه به ها جنراتور نمودن وصل پروژه 

 313.95                    -                         313.95                  5,091.71             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4103918,677.85              6,000.00              2,677.85              3,926.39            1388 آبی منابع گذاری سرمایه انکشاف پروگرام 

 8,677.85               6,000.00               2,677.85               3,926.39             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/4103952,600.00                -                         2,600.00              4,600.00            1389 کابل والیت سبز ده ولسوالی در برق توزیع شبکه 

 2,000.00             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 2,600.00                 -                         2,600.00               2,600.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/41039910,000.00            5,000.00              5,000.00              10,000.00          1389 فاریاب والیت در المار آبیاری بند ساختمان و دیزاین 

 10,000.00             5,000.00               5,000.00               10,000.00            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/41040010,000.00            10,000.00              -                         12,053.26          1389 هرات پاشدان برق تولید و آبیاری بند ساختمان و دیزاین 

 10,000.00             10,000.00               -                         12,053.26            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/410412ها پروژه تطبیق واحد (PIU) 1389            2,124.44              1,490.81                 500.00              1,990.81 

 1,163.22                 -                         1,163.22               1,319.52             اختٌاری غٌرقرضه; بالعوضجهانی بانک

 827.58                  500.00                  327.58                  804.92                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/41042277.13                     -                         77.13                   269.21               1389 (آب و انرژی وزارت) ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 77.13                      -                         77.13                    269.21                اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

AFG/410425 1390          10,900.00              3,000.00              6,000.00              9,000.00 

 9,000.00               6,000.00               3,000.00               10,900.00            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 و استیشن سب شمول به ترکمنستان از بادغیس والیت رسانی برق

برق توزیع شبکه

 خنجان، ، دوشي پلخمري، ، ایبک در برق توزیع هاي شبکه تمدید

 نغلو هاي استیشن سب بازسازي و سراج، جبل و گلبهار چاریکار،

وماهیپر

 ولسوالی عروس و شاه آبیاری و برق بند ساختمان و نظارت

 1.2 برق تولید و هکتار 1500 آبیاری ظرفیت) شکردره

(میگاوات

 CASA ) پاکستان به ازتاجکستان کیلوولت 500 لین تمدید

 و(  افغانستان خاک کیلومتردرداخل 650 لین طول ) ( 1000

امپیر میگاولت 300 ظرفیت به ستیشن سب احداث

 تطبیق واحد ظرفیت ارتقای بشمول) افغانستان در آبی منابع اداره

( PIU پروژه

 استیشن سب اعمار و مزارشریف,  کابل شهر در برق توزیع شبکه

ایبک در

 آبیاری ظرفیت) وردک میدان دریای باالی توت شاه آب بند دیزاین

(هکتار 10000

44



1390
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/4104663,000.00                -                         3,000.00              3,000.00            1390 کنر والیت منوګی برق بند ساختمان و دیزاین مطالعه 

 3,000.00                 -                         3,000.00               3,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 10,000.00            10,000.00              -                        جدید

AFG/4104775,000.00              5,000.00                -                        1391 دوم سروبی برق بند وساختمان دیزاین 

 5,000.00               5,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4104785,000.00              5,000.00                -                        1391 کندهار در دهله برق بند اعمار 

 5,000.00               5,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 41,786.30            20,550.00            21,236.30            32,010.37          ملکی نوردی هوا و ترانسپورت وزارت

 27,236.30            6,000.00              21,236.30            32,010.37          انتقالی

AFG/4500082,445.49                -                         2,445.49              2,913.66            1381 کابل الملی بین هوایي میدان بازسازي 

 2,445.49                 -                         2,445.49               2,913.66             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/450034 1383          22,417.14            12,671.75                         -              12,671.75 

 7,085.40                 -                         7,085.40               12,291.82            اختٌاری غٌرقرضهآسٌاٌی انکشاف بانک

 عواٌد; بالعوضافغانستان حکومت

داخلی
 2,151.41                 -                         2,151.41               4,125.32             اختٌاری

 3,434.93                 -                         3,434.93               6,000.00             اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

AFG/4501051,119.06                -                         1,119.06              1,679.57            1386 ها پروژه تطبیق واحد 

 1,119.06                 -                         1,119.06               1,679.57             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4501403,000.00              1,500.00              1,500.00              1,500.00            1390 نیمروز والیت در محلی  هوایی میدان اعمار 

 3,000.00               1,500.00               1,500.00               1,500.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4501625,000.00              3,000.00              2,000.00              2,000.00            1390 خوست والیت هوایی اعمارمیدان 

 5,000.00               3,000.00               2,000.00               2,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4501702,000.00              1,000.00              1,000.00              1,000.00            1390 غزنی منطقوی هوائی میدان اعمار 

 2,000.00               1,000.00               1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/450171400.00                 200.00                 200.00                 200.00               1390 دایکندی هوائی اعمارمیدان 

 400.00                  200.00                  200.00                  200.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/450172600.00                 300.00                 300.00                 300.00               1390 بامیان هوائی میدان اعمار 

 600.00                  300.00                  300.00                  300.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 14,550.00            14,550.00              -                        جدید

AFG/450169150.00                 150.00                   -                        1391 بدخشان والیت در درواز ولسوالی هوائی میدان بازسازی 

 150.00                  150.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4501731,000.00              1,000.00                -                        1391 فراه والیت هوائی اعمارمیدان 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/45017413,400.00            13,400.00              -                        1390 (هرات و کندهار، ، هرات کابل،) هوائی میادین امنیت تامین 

 13,400.00             13,400.00               -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 41,001.44            28,200.00            12,801.44            37,299.97          مخابرات وزارت

 41,001.44            28,200.00            12,801.44            37,299.97          انتقالی

AFG/34000616,244.72            10,000.00            6,244.72              6,244.72            1382 نوری فایبر  شبکه توسعه 

 15,000.00             10,000.00             5,000.00               5,000.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 1,244.72                 -                         1,244.72               1,244.72             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/340007973.28                   -                         973.28                 1,155.03            1381 تخنیکی و اداری  تعمیرات 

 973.28                    -                         973.28                  1,155.03             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/34001516,500.00            15,000.00            1,500.00              25,262.52          1382 (الکترونیکی داری حکومت )افغانستان معلوماتي تکنالوژي توسعه 

 15,000.00             15,000.00               -                         20,262.52            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,500.00                 -                         1,500.00               5,000.00             اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

AFG/340071ها پروژه تنظیم واحد (PMO) 1389               167.10                   77.87                 200.00                 277.87 

 قلعه و میمنه, چغچران,  آباد فیض) منطقوي هوایي میادین ي احیا

(نو
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 277.87                  200.00                  77.87                    167.10                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/340080862.96                   -                         862.96                 1,000.00            1390 پستی خدمات توسعه 

 862.96                    -                         862.96                  1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3400826,142.61              3,000.00              3,142.61              3,470.60            1389 معلوماتی تکنالوژی و مخابراتی سکتور انکشاف 

 6,142.61               3,000.00               3,142.61               3,470.60             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 68,322.19            17,650.00            50,672.19            61,349.71          معادن وزارت

 67,822.19            17,150.00            50,672.19            61,349.71          انتقالی

AFG/32002229,709.41              -                         29,709.41            29,832.16          1382 شبرغان دار ګاز های چاه انکشاف 

 4,709.41                 -                         4,709.41               4,832.16             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 25,000.00               -                         25,000.00             25,000.00            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

AFG/32008517,813.94            7,000.00              10,813.94            15,852.87          1384 طبیعي منابع متداوم انکشاف 

 17,813.94             7,000.00               10,813.94             15,849.55            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 3.32                    اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3200903,057.47              700.00                 2,357.47              3,529.71            1385 والیات درمرکزو آن وتجهیزات اعمارتعمیرات 

 3,057.47               700.00                  2,357.47               3,529.71             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/320093 1385            1,473.34              1,473.34                         -                1,473.34 

 1,473.34                 -                         1,473.34               1,473.34             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3201071,430.24              1,000.00              430.24                 2,625.24            1388 عینک مس ساحه پاکی مین 

 1,430.24               1,000.00               430.24                  2,625.24             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/320111539.77                   -                         539.77                 870.13               1387 عینک محافظت غند  اعمارتعمیر 

 539.77                    -                         539.77                  870.13                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/320112987.97                 600.00                 387.97                 764.55               1389 انکشافی های پروژه تطبیق واحد 

 987.97                  600.00                  387.97                  764.55                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/320113508.86                   -                         508.86                 625.88               1389 هرات غوریان آهن ظواهرمعدن اکتشاف و تفحص پروژه 

 508.86                    -                         508.86                  625.88                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/320115 1389               297.46                 272.63                         -                   272.63 

 272.63                    -                         272.63                  297.46                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3201185,925.92              5,700.00              225.92                 550.00               1390 سایزیمیک سروی و وتفحصات جیولوجی مطالعات 

 5,925.92               5,700.00               225.92                  550.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3201192,214.73              1,000.00              1,214.73              1,500.00            1390 مراکزمعدنی برای امنیتی تاسیسات اعمار 

 2,214.73               1,000.00               1,214.73               1,500.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3201243,335.23              1,000.00              2,335.23              2,978.37            1389 عینک همجوارمس قرای شدگان بیجا شهرک 

 3,335.23               1,000.00               2,335.23               2,978.37             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/320125 1390               450.00                 402.69                 150.00                 552.69 

 552.69                  150.00                  402.69                  450.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 500.00                 500.00                   -                        جدید

AFG/320138طبیعی گاز انکشافی پروژه (CNG) 1391                        -                   500.00                 500.00 

 500.00                  500.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 44.00                     -                         44.00                   44.17                 افغانستان اتمی انرژی عالی کمیسیون

 44.00                     -                         44.00                   44.17                 انتقالی

AFG/75000244.00                     -                         44.00                   44.17                 1389 کارکنان و کارمندان ظرفیت ارتقاع 

 44.00                      -                         44.00                    44.17                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 به ازترکمنستان گاز الین پایپ نخنیکی مطالعات پروژه

(TAPI) وهندوستان افغانستان،پاکستان

 ومطالعات جیولوجی اکتشافی برداری نقشه تجهیزارت خریداری

جیولوجی سروی به مربوط

 و ساحوی مواد تجزیه برای جیولوجی سروی های البراتوار تجهیز

معدن تخنیکی وسایل
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 206,318.21       66,381.66         139,936.55       251,814.21     معارف سکتور - ۳.۲

 56,276.51            30,116.00            26,160.51            35,011.60          عالی تحصیالت وزارت

 50,476.51            24,316.00            26,160.51            35,011.60          انتقالی

AFG/2800153,000.00              2,000.00              1,000.00              1,303.32            1382 بلخ پوهنتون اعمار 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 3,000.00               2,000.00               1,000.00               1,303.32             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/280017637.00                 600.00                 37.00                   37.93                 1384 خوست پوهنتون اعمار 

 637.00                  600.00                  37.00                    37.93                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/28005366.00                     -                         66.00                   238.41               1384 بامیان پوهنتون  اعمار 

 66.00                      -                         66.00                    238.41                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280055349.00                   -                         349.00                 651.22               1384 جوزجان پوهنتون  اعمار 

 349.00                    -                         349.00                  651.22                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280064573.00                   -                         573.00                 709.71               1383 کابل پوهنتون زراعت پوهنحي ظرفیت ارتقاي 

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 573.00                    -                         573.00                  709.71                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/2800703,554.00              500.00                 3,054.00              5,497.18            1384 عالي تحصیالت  تقویت برنامه 

 3,554.00               500.00                  3,054.00               5,497.18             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/2800783,485.00              2,000.00              1,485.00              1,595.64            1385 کندهار پوهنتون  اعمار 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 3,485.00               2,000.00               1,485.00               1,595.64             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/2800953,807.00              3,000.00              807.00                 1,263.89            1386 ننگرهار پوهنتون اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 2,807.00               2,000.00               807.00                  1,263.89             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/280097311.00                   -                         311.00                 473.44               1386 کندز عالي تحصیالت انستیتوت اعمار 

 311.00                    -                         311.00                  473.44                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280098155.00                   -                         155.00                 459.17               1386 بدخشان عالي تحصیالت انستیتوت اعمار 

 155.00                    -                         155.00                  459.17                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2800994,000.00              3,200.00              800.00                 1,000.00            1386 پکتیا پوهنتون اعمار 

 4,000.00               3,200.00               800.00                  1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280100220.00                   -                         220.00                 220.04               1385 فاریاب عالي تحصیالت انستیتوت اعمار 

 220.00                    -                         220.00                  220.04                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280106
 برای" پالستی انجیو و گرافی انجیو" قلبی عملیات وسایل خریداری

کابل طبی پوهنتون قلبی تحقیقات مرکز
 1386            1,679.60              1,679.60                         -                1,679.60 

 1,679.60                 -                         1,679.60               1,679.60             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2801181,904.00                -                         1,904.00              1,952.71            1386 آباد علي شفاخانه داخله بخش اساسي ترمیم 

 1,904.00                 -                         1,904.00               1,952.71             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280120382.00                   -                         382.00                 648.07               1386 دوپری یس لوو  اعمارکتابخانه 

 382.00                    -                         382.00                  648.07                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280131790.00                   -                         790.00                 990.26               1387 البیرونی پوهنتون بالک سه اعمار 

 790.00                    -                         790.00                  990.26                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2801321,776.00              1,600.00              176.00                 327.04               1386 کابل پولیتخنیک پوهنتون ات تعمیر تجهیز و  بازسازی 

 600.00                  600.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 1,176.00               1,000.00               176.00                  327.04                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/2801332,068.00              1,200.00              868.00                 1,924.06            1386 غزني پوهنتون اعمار 

 2,068.00               1,200.00               868.00                  1,924.06             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/2801711,100.00                -                         1,100.00              1,100.00            1389 عالی تحصیالت موسسات و ها پوهنتون اعمار 

 1,100.00                 -                         1,100.00               1,100.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280174494.91                   -                         494.91                 494.91               1389 کابل پوهنتون اساتید برای رهایشی بالکهای اعمار 

 494.91                    -                         494.91                  494.91                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2801824,574.00              1,126.00              3,448.00              5,664.00            1390 دکتورا و ماستری های برنامه 

 2,398.00               1,126.00               1,272.00               1,664.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 2,176.00                 -                         2,176.00               4,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2801838,120.00              8,090.00              30.00                   350.00               1390 تحصیلی مواد و نصاب انکشاف 

 8,120.00               8,090.00               30.00                    350.00                اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/2801842,000.00                -                         2,000.00              2,000.00            1390 البراتوار وتجهزات نها ساختما و تاسیسات بازسازی اعمار 

 2,000.00                 -                         2,000.00               2,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2802011,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1389 ننگرهار پوهنتون ادبیات و لسان پوهنحی بالک اعمار 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/2802022,000.00              1,000.00              1,000.00              1,000.00            1390 هرات پوهنتون اعمار 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاری غٌربالعوض

AFG/2802031,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1390 بغالن پوهنتون اعمار 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280218
 والیت افغانی الدین جمال سید پوهنتون ولیلیه تدریسی تعمیر اعمار

کنر
 1390            1,431.00              1,431.00                         -                1,431.00 

 1,431.00                 -                         1,431.00               1,431.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 5,800.00              5,800.00                -                        جدید

AFG/2802081,800.00              1,800.00                -                        1391 کابل پوهنتون تعمیرات اساسی ترمیم 

 800.00                  800.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاری غٌربالعوض

AFG/280210 1391                        -                1,000.00              1,000.00 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/280211500.00                 500.00                   -                        1391 تخار پوهنتون اعمار 

 500.00                  500.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2802171,500.00              1,500.00                -                        1391 بشری منابع و اداری عملیات انکشاف 

 1,500.00               1,500.00                 -                        اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/2802191,000.00              1,000.00                -                        1391 لغمان پوهنتون اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 130,030.56          27,300.00            102,730.56          200,776.69        معارف وزارت

 104,730.56          2,000.00              102,730.56          200,776.69        انتقالی

AFG/270323500.00                   -                         500.00                 649.00               1384 معارف کیفیت بهبود پروژه 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 500.00                    -                         500.00                  649.00                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/270331249.00                   -                         249.00                 276.50               1385 حرفوي و مسلکي مکاتب تجهیز و اعمار،بازسازي 

 249.00                    -                         249.00                  276.50                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/27033263.37                     -                         63.37                   154.12               1385 عمومي تعلیمات مکاتب تجهیز 

 63.37                      -                         63.37                    154.12                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270335391.87               1385 والیت (33) در کوچیان براي لیلیه مکاتب اعمار 

 391.87                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 و تعلیم پوهنتون سابقه تاسیسات ترمیم و اطاقه یکصد تعمیر اعمار

تربیه

48



1390
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/2703361,222.00                -                         1,222.00              1,348.79            1385 دیني مدارس تجهیز و بازسازي ، اعمار 

 1,222.00                 -                         1,222.00               1,348.79             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270376767.00                   -                         767.00                 898.43               1385 سرحدي والیات در مکاتب اعمار 

 767.00                    -                         767.00                  898.43                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/27037980.00                     -                         80.00                   80.00                 1385 بغالن والیت زراعت ولیسه لیلیه هاي تعمیر 

 80.00                      -                         80.00                    80.00                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/27038328,126.00              -                         28,126.00            65,777.86          1385 تربیه و تعلیم بناي زیر انکشاف 

 100.00                اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 500.00                    -                         500.00                  1,197.39             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 50.00                      -                         50.00                    86.38                  اختٌاری غٌربالعوضقزاقستان حکومت

 5,131.00                 -                         5,131.00               7,336.42             اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 19,276.00               -                         19,276.00             53,043.17            اختٌاری غٌربالعوض

 3,169.00                 -                         3,169.00               4,014.50             اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/2703845,217.00                -                         5,217.00              10,581.42          1386 مسلکي و میخانیکي تعلیمات 

 2,600.00                 -                         2,600.00               4,804.31             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 500.00                    -                         500.00                  1,094.07             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 286.00                    -                         286.00                  405.15                اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 1,831.00                 -                         1,831.00               4,277.89             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/27038518,031.00              -                         18,031.00            37,991.71          1385 معلم تربیه 

 3,500.00                 -                         3,500.00               12,800.71            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 14,531.00               -                         14,531.00             25,191.00            اختٌاری غٌربالعوض

AFG/2703868,973.00                -                         8,973.00              16,452.00          1384 ظرفیت ارتقاي و مدیریت 

 1,362.00                 -                         1,362.00               2,106.30             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 2,360.00                 -                         2,360.00               5,124.78             اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 5,251.00                 -                         5,251.00               9,220.92             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/270387عمومي تعلیمات ( بشمول EQUIP) 1384          15,806.10              2,713.20                         -                2,713.20 

 205.20                    -                         205.20                  1,768.20             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 18.00                      -                         18.00                    18.00                  اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 2,490.00                 -                         2,490.00               14,019.90            اختٌاری غٌربالعوض

AFG/27038815,607.00              -                         15,607.00            19,648.06          1384 اموزشي مواد تهیه و تعلیمي نصاب انکشاف 

 15,607.00               -                         15,607.00             19,248.06            اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 400.00                اختٌاری غٌربالعوضبشر حقوق مستقل کمسٌون

AFG/2703894,000.00              2,000.00              2,000.00              3,640.27            1385 اسالمي تعلیمات 

 4,000.00               2,000.00               2,000.00               3,640.27             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2703902,921.00                -                         2,921.00              4,446.71            1386 رسمي غیر تعلیمات و اموزي سواد 

 415.00                    -                         415.00                  532.57                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 و علمى تعلٌمى، سازمان

 ملل كلتوري

(ٌونسكو)متحد

 2,506.00                 -                         2,506.00               3,914.14             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/27040655.00                 1385 معارف وزارت ها مهارت انکشاف برنامه 

 55.00                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270464224.00                   -                         224.00                 403.32               1387 غور والیت مکاتب انکشافی های پروژه برای وجوه 

 224.00                    -                         224.00                  403.32                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

49



1390
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/270597
 والیات در نسوان برای مدیریت و اداره های انستیتوت اعمار

هرات و ننگرهار
 1388            1,367.51                 850.00                         -                   850.00 

 850.00                    -                         850.00                  1,367.51             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270598کمپنی باقیمانده های پروژه SPP 1389            1,000.00                 748.00                         -                   748.00 

 748.00                    -                         748.00                  1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2706203,000.00                -                         3,000.00              5,000.00            1390 (ووسایل االت ماشین بشمول)وحرفه تخنیک ملی انستیتوت 

 3,000.00                 -                         3,000.00               5,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270663439.00                   -                         439.00                 508.02               1389 (معارف وزارت) ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 439.00                    -                         439.00                  508.02                اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

AFG/2707383,000.00                -                         3,000.00              3,000.00            1390 یافته رشد کمتر والیات در مکاتب اعمار 

 3,000.00                 -                         3,000.00               3,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2707396,700.00                -                         6,700.00              10,000.00          1390 اموزی وسواد اساسی تعلیمات 

 6,700.00                 -                         6,700.00               10,000.00            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

AFG/2707451,000.00                -                         1,000.00              1,000.00            1390 اناث طبقه کاریابی تعلیمات پروژه 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/270747300.00                   -                         300.00                 300.00               1390 بادغیس والیت در آن ملحقات و العلوم دار لیلیه اعمار 

 300.00                    -                         300.00                  300.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 25,300.00            25,300.00              -                        جدید

AFG/2706232,000.00              2,000.00                -                        1391 کابل در ها کوچی برای تخنیکی لیسه اعمار 

 2,000.00               2,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2706242,000.00              2,000.00                -                        1391 ننگرهار والیت در العلوم دار اعمار 

 2,000.00               2,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270633
 استخدام با ها ولسوالی در دخترانه لیسه مکتب یک حداقل از حمایت

زن معلم 6 حداقل
 1391                        -                   800.00                 800.00 

 800.00                  800.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2706361,000.00              1,000.00                -                        1391 کابل در معلم تربیه کامپلکس اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2706381,000.00              1,000.00                -                        1391 ها دارالمعلمین برای لیلیه اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2706431,500.00              1,500.00                -                        1391 کابل در ومسلکی تخنیکی تعلیمات کمپلکس اعمار 

 1,500.00               1,500.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/270748 1391                        -              17,000.00            17,000.00 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 17,000.00             17,000.00               -                        اختٌاری غٌربالعوض

 1,022.00              465.00                 557.00                 1,027.58            علوم اکادمی

 1,022.00              465.00                 557.00                 1,027.58            انتقالی

AFG/61000538.00                   15.00                   23.00                   31.00                 1382 افغانستان در ساکن اقوام اتنوگرافی اطلس تهیه پروژه 

 38.00                    15.00                    23.00                    31.00                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/610016320.00                 170.00                 150.00                 237.94               1385 اداري و تحقیقي-  علمي بالک یک  اعمار 

 320.00                  170.00                  150.00                  237.94                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/61001919.00                   15.00                   4.00                     15.57                 1385 الطبع جدید کتب خریداري و تدارک 

 19.00                    15.00                    4.00                      15.57                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/610020250.00                 150.00                 100.00                 168.16               1385 المعارف دایره نوشتن و سایل و 

 250.00                  150.00                  100.00                  168.16                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/61003690.00                     -                         90.00                   109.91               1389 موزیم تجهیزات و سامان خریداری 

 90.00                      -                         90.00                    109.91                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 دالر 500،000) والیتی سازی بودجه انکشافی های پروژه

(والیت هر برای
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/610037170.00                   -                         170.00                 250.00               1389 علوم اکادمی اداری و علمی تعمیرهای لندسکیب 

 170.00                    -                         170.00                  250.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/610040105.00                 100.00                 5.00                     200.00               1390 منزله تعمیرهفت تجهیزات 

 105.00                  100.00                  5.00                      200.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/61004330.00                   15.00                   15.00                   15.00                 1390 اوتدوین لیکنه قاموس لهجوی ژبی دپشتو 

 30.00                    15.00                    15.00                    15.00                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 11,259.13            3,000.66              8,258.47              8,844.78            وفرهنگ اطالعات وازرت

 10,108.86            1,850.39              8,258.47              8,844.78            انتقالی

AFG/360018723.47                   -                         723.47                 723.47               1382 تیاتر کابل  احیاي و ترمیم 

 723.47                    -                         723.47                  723.47                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360024161.33                 41.33                   120.00                 134.00               1381 دولتي مطابع مجدد احیاي 

 161.33                  41.33                    120.00                  134.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360028
 درکابل  فرهنگ و اطالعات وزارت مربوطه ساختمانهاي انکشاف

ووالیات
 1382            1,288.12              1,060.00                 500.00              1,560.00 

 210.00                    -                         210.00                  360.21                اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 1,350.00               500.00                  850.00                  927.91                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360082
 بغالن والیت برای)کشور والیت 33 در تلویزیوني اعمارستدیوهاي

( دالر 200،000
 1385            1,682.37              1,639.00                 200.00              1,839.00 

 919.00                  200.00                  719.00                  719.90                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 920.00                    -                         920.00                  962.47                اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/3600961,656.00                -                         1,656.00              1,656.00            1386 ملي رادیوتلویزیون کمپلکس تعمیر اعمار 

 1,456.00                 -                         1,456.00               1,456.00             اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 200.00                    -                         200.00                  200.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360098
 و مرکز در جوانان و فرهنگ وزارت(PMU) ظرفیت ارتقاي

والیات
 1386                 46.82                   17.00                   50.00                   67.00 

 67.00                    50.00                    17.00                    46.82                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360124
 بلخ و هرات والیات در باستاني اثار مراقبت و حفظ ثبت، ترمیم،

(دالر 300،000 والیت هر)
 1386            2,449.61              2,179.00                 819.05              2,998.05 

 2,779.00               600.00                  2,179.00               2,449.61             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 219.05                  219.05                    -                        اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/36015454.00                     -                         54.00                   54.39                 1387 فلم افغان البراتوار نمودن وفعال تجهیزات خریداری 

 54.00                      -                         54.00                    54.39                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360199
 و مرکز در تلویزیون رادیو تخنیکی وسایل و تجهیزات خریداری

والیات
 1390               310.00                 310.00                 200.00                 510.00 

 510.00                  200.00                  310.00                  310.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/360208540.00                 40.00                   500.00                 500.00               1390 توریزم انستیتوت تعمیر اعمار 

 540.00                  40.00                    500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,150.28              1,150.28                -                        جدید

AFG/36024070.26                   70.26                     -                        1391 هرات در سازی هنرکاشی 

 70.26                    70.26                      -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/36024180.02                   80.02                     -                        1391 باختر اژانس اطالعاتی ریاست تجهیز و اکمال 

 80.02                    80.02                      -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3602421,000.00              1,000.00                -                        1391 ملی موزیم تعمیر اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 7,730.00              5,500.00              2,230.00              6,153.56            سپورت و بدنی تربیت ریاست

 3,230.00              1,000.00              2,230.00              6,153.56            انتقالی

AFG/6300072,930.00              1,000.00              1,930.00              2,383.01            1383 گلف میدان شمول به کابل در ورزشي هاي کمپلکس اعمار 

 430.00                    -                         430.00                  500.23                اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 2,500.00               1,000.00               1,500.00               1,882.78             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/630017
 و ،بلخ خوست والیات در ( نفری 18,000) ها ستدیوم اعمار

پنجشیر
 1387            3,770.55                 300.00                         -                   300.00 

 300.00                    -                         300.00                  3,770.55             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 4,500.00              4,500.00                -                        جدید

AFG/630025 1391                        -                4,500.00              4,500.00 

 4,500.00               4,500.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 ، ارزگان ، زابل ، پکتیکا ، لوگر والیات در ورزشی میادین اعمار

 کاپیسا ، بدخشان ، ،نورستان کندز ، دایکندی ، سرپل ، غور ، فراه

( دالر 300،000 والیت هر) بامیان و لغمان ، غزنی ،
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 182,125.19       96,662.10         85,463.09         150,870.76     صحت سکتور - ۳.۳

 182,125.19          96,662.10            85,463.09            150,870.76        عامه صحت وزارت

 158,886.68          73,423.59            85,463.09            150,870.76        انتقالی

AFG/3700682,180.85              1,700.00              480.85                 1,524.43            1380 کتلوي معافیت ملي برنامه 

 برای سراسری اتحاد

معافٌت و واکسٌن
 1,950.00               1,650.00               300.00                  1,343.58             اختٌاری غٌربالعوض

 230.85                  50.00                    180.85                  180.85                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/37007080,135.41            39,000.00            41,135.41            79,790.30          1382 (صحي اساسي خدمات مجموعه)طبي اولیه هاي کمک بسته 

 12,750.00             8,260.00               4,490.00               15,588.22            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 3,960.00               1,200.00               2,760.00               3,731.30             اختٌاری غٌربالعوضناروی سفارت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 19,045.41             15,440.00             3,605.41               3,607.41             اختٌاری غٌربالعوض

 35,430.00             10,000.00             25,430.00             50,169.43            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

 اختماعی های کمک

جاپان انکشافی
 8,950.00               4,100.00               4,850.00               6,693.94             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/37013523,935.85            14,440.00            9,495.85              21,742.36          1382 ها شفاخانه در خدمات کیفیت بهبود 

 5,010.00               3,540.00               1,470.00               1,600.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 500.00                  500.00                    -                        اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 12,485.85             9,000.00               3,485.85               12,965.82            اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 5,930.00               1,400.00               4,530.00               7,144.16             اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

 10.00                      -                         10.00                    32.38                  اختٌاری غٌربالعوضناروى

AFG/370144
 هاي کمک و قراردادها ریاست براي ها ظرفیت انکشاف  برنامه

بالعوض
 1380            2,133.63              1,280.00                 500.00              1,780.00 

 1,780.00               500.00                  1,280.00               2,133.63             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/3701454,160.00              1,600.00              2,560.00              3,237.34            1382 ارزیابي و نظارت ملي برنامه 

 4,160.00               1,600.00               2,560.00               3,237.34             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/370180
 البراتواري و blood transfusion سیستم مجدد احیاي

عامه صحت وزارت مرکزي
 1384            2,646.70              2,430.00              2,000.00              4,430.00 

 4,430.00               2,000.00               2,430.00               2,646.70             اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

AFG/370188324.23                   -                         324.23                 397.23               1384 افغانستان عدلي طب تقویت 

 324.23                    -                         324.23                  397.23                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3701971,150.00              1,000.00              150.00                 627.55               1385 ها کوچي صحي هاي مراقبت 

 1,150.00               1,000.00               150.00                  627.55                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3702331,449.98              1,000.00              449.98                 2,049.57            1384 کشور والیات در معتادین مراکز تداوي تاسیس 

 1,000.00               1,000.00                 -                         1,599.59             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 مبارزه امانتی صندوق

مخدر مواد علٌه
 449.98                    -                         449.98                  449.98                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/3702353,010.00              200.00                 2,810.00              2,814.55            1385 کاپیسا والیت بستر صد شفاخانه 

 1,580.00                 -                         1,580.00               1,580.41             اختٌاری غٌربالعوضالسالم دردار برونای

 1,430.00               200.00                  1,230.00               1,234.14             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3702361,020.00              260.00                 760.00                 1,442.63            1385 افغانستان در مالریا علیه مجادله برنامه 

 1,020.00               260.00                  760.00                  1,442.63             اختٌاری غٌربالعوض(جهانً صندوق)فند گلوبل

AFG/370241
 مرغي انفلونزاي و ساري مرض شیوع علیه مجادله و مراقبت

افغان طبي انستیوت توسط
 1384               689.50                 600.00                 100.00                 700.00 

 ووقاٌه مرکزکنترول

امراض
 700.00                  100.00                  600.00                  689.50                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/370274570.00                   -                         570.00                 906.81               1385 عامه صحت وزارت براي تخنیکي هاي کمک 
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 ووقاٌه مرکزکنترول

امراض
 570.00                    -                         570.00                  906.81                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/370277
 )جامع صحی ومراکز ( BHC ) ابتدایی صحی اعمارمراکز

CHC)کشور  هاي والیت در ا
 1386               466.59                 343.59                         -                   343.59 

 343.59                    -                         343.59                  466.59                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370278وي اي اچ کنترول و وقایه  HIV 1385            2,992.92              1,230.00              2,000.00              3,230.00 

 3,230.00               2,000.00               1,230.00               2,992.92             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/3702802,288.48              1,000.00              1,288.48              1,288.48            1386 سرپل والیت بستر صد شفاخانه اعمار 

 1,288.48                 -                         1,288.48               1,288.48             اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370298
 و زابل هلمند، کندهار، یات وال در صحي ومراکز ها شفاخانه اعمار

ارزگان
 1386                 20.14                   20.14              1,634.00              1,654.14 

 1,654.14               1,634.00               20.14                    20.14                  اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370319باب 11 اعمار BHC باب 2 و CHC 2,420.00                -                         2,420.00              2,640.37            1386 کشور سرحدي والیات در 

 2,420.00                 -                         2,420.00               2,640.37             اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/3703213,860.00              1,000.00              2,860.00              5,946.45            1386 صحي سیستم تقویه 

 برای سراسری اتحاد

معافٌت و واکسٌن
 3,860.00               1,000.00               2,860.00               5,946.45             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/3703541,478.45              900.00                 578.45                 1,650.05            1387 فاریاب والیتي خانه شفا اعمار 

 1,478.45               900.00                  578.45                  1,650.05             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370383صحي کز مرا اعمار (BHCs و CHCs) 479.46                 288.59                 190.87                 223.37               1386 نورستان والیت در 

 479.46                  288.59                  190.87                  223.37                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370405ویروس با مبارزه والیتي هاي پروگرام  تقویه HIV 1387               480.15                 420.00                 100.00                 520.00 

 520.00                  100.00                  420.00                  480.15                اختٌاری غٌربالعوض(جهانً صندوق)فند گلوبل

AFG/370406545.00                   -                         545.00                 654.05               1387 بامیان والیت ورس ولسوالي بستر سي شفاخانه اعمار 

 145.00                    -                         145.00                  145.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 400.00                    -                         400.00                  509.05                اختٌاری غٌربالعوضقزاقستان حکومت

AFG/370442166.49                 100.00                 66.49                   160.49               1386 چشم مراقبت سیار هاي کمپ ایجاد 

 166.49                  100.00                  66.49                    160.49                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3705429,090.00                -                         9,090.00              9,833.75            1388 صحی خدمات عرضه سیستم تقویه و مالریا کنترول اقدامات 

 9,090.00                 -                         9,090.00               9,833.75             اختٌاری غٌربالعوض(جهانً صندوق)فند گلوبل

AFG/370544130.00                   -                         130.00                 199.31               1389 افغانستان عامه صحت ملی انستیتوت تعمیر اعماردیواراحاطه 

 130.00                    -                         130.00                  199.31                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3705451,658.75              1,600.00              58.75                   895.75               1389 بادغیس والیتی خانه شفا اعمار 

 1,658.75               1,600.00               58.75                    895.75                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370546170.00                   -                         170.00                 251.07               1389 بازتوانائی و معلولیت 

 170.00                    -                         170.00                  251.07                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370547460.00                 300.00                 160.00                 280.22               1389 طبی و معمول کثافات مصون دفع جهت  ها دستگاه نصب 

 460.00                  300.00                  160.00                  280.22                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370607515.00                   -                         515.00                 515.00               1390 غذائی مواد و ادویه البرتوار تجهیز 

 515.00                    -                         515.00                  515.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3706222,601.00              2,201.00              400.00                 400.00               1389 هرات و کابل والیات در ملی صحی های ازبرنامه حمایت 

 2,601.00               2,201.00               400.00                  400.00                اختٌاری غٌربالعوضاٌتالٌا

AFG/370623انفالنرای کنترول و وقایه H1 N1 1389            1,000.00              1,000.00                         -                1,000.00 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاری غٌربالعوضچٌن
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/370642
 ذریعه ومادران اطفال برای صحی خدمات برای تقاضا افرایش

افغانستان در واطفال مادران به مخابراتی تکنالوجی
 1390               300.00                 300.00                         -                   300.00 

 300.00                    -                         300.00                  300.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370645560.00                 300.00                 260.00                 300.00               1390 دیالیزم هیمو پروژه 

 560.00                  300.00                  260.00                  300.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370646عاجل مراقبت بخش   I C U 1390               100.00                 100.00                 200.00                 300.00 

 300.00                  200.00                  100.00                  100.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370722 1390               270.00                 270.00                         -                   270.00 

 270.00                    -                         270.00                  270.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 23,238.51            23,238.51              -                        جدید

AFG/370647388.51                 388.51                   -                        1391 هلمند در  والدی نسای بستر 50 خانه شفا اعمار 

 388.51                  388.51                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3706551,500.00              1,500.00                -                        1391 فراه والیت والیتی شفاخانه ر اعما 

 1,500.00               1,500.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3706742,000.00              2,000.00                -                        1391 نیمروز والیت والیتی شفاخانه عمار 

 2,000.00               2,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/370713
 انفلونزای به دهی وپاسخ انفلونزا سرویالنس شبکه ساختن دوامدار

عامه صحت مل انستیتوت توسط وپاندمیک موسومی
 1391                        -                   350.00                 350.00 

 ووقاٌه مرکزکنترول

امراض
 350.00                  350.00                    -                        اختٌاری غٌربالعوض

AFG/370723
 500 والیت هر برای)والیتی سازی بودجه انکشافی های پروژه

(دالر هزار
 1391                        -              17,000.00            17,000.00 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 17,000.00             17,000.00               -                        اختٌاری غٌربالعوض

AFG/3707262,000.00              2,000.00                -                        1391 لغمان والیت در شفاخانه اعمار 

 2,000.00               2,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 نو قلعه خانه رود مسیر در متر 712 طول به استنادی دیوار اعمار

 ومناطق ساری امراض خانه شفا تخریب از جلوگیری خاطر به

آن اطراف مسکونی
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

     510,865.35       206,014.59       301,600.00       507,614.59 

 357,903.59          210,500.00          147,403.59          404,308.67        دهات انکشاف و احیا وزارت

 340,903.59          193,500.00          147,403.59          402,308.67        انتقالی

AFG/430017ملي همبستگي برنامه (NSP) 1382        312,586.56            91,019.65          145,000.00          236,019.65 

 25,627.22               -                         25,627.22             37,192.72            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 9,483.52                 -                         9,483.52               25,392.40            اختٌاری غٌربالعوضجاپان

 1,541.74                 -                         1,541.74               3,819.70             اختٌاری غٌربالعوضاٌتالٌا

 10,271.61            اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

 459.47                    -                         459.47                  459.47                اختٌاری غٌربالعوضچك جمهورٌت

 8,249.78               3,000.00               5,249.78               5,717.34             اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 57.90                      -                         57.90                    337.09                اختٌاری غٌربالعوضنو زٌالند

 163.99                اختٌاری غٌربالعوضسوٌتزرلند

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 190,162.39            142,000.00            48,162.39             214,724.95          اختٌاری غٌربالعوض

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 8,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

 437.63                    -                         437.63                  6,214.26             اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

 293.03                اختٌاری غٌربالعوضهالند

AFG/43006042,515.99            15,000.00            27,515.99            41,948.76          1381 عاجل کاریابي ملي برنامه/  دهات به دسترسي ملي برنامه 

 11,916.47             5,000.00               6,916.47               13,113.33            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 164.05                    -                         164.05                  241.01                اختٌاری غٌربالعوضمتحده اٌاالت دولتی بخش

 3,564.39             اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

 8,503.19                 -                         8,503.19               7,341.38             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 21,932.28             10,000.00             11,932.28             14,653.94            اختٌاری غٌربالعوض

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 3,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

 34.71                  اختٌاری غٌربالعوضكانادا

AFG/430063500.00                 500.00                   -                        1382 محیطي الصحه حفظ آموزش و درروستاها آب تهیه ملي برنامه 

 500.00                  500.00                    -                        اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/430205 1385               111.39                   32.31                         -                     32.31 

 32.31                      -                         32.31                    111.39                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/430218وزارت (پاگ)عمل و پالیسي گروپ ً  761.48                   -                         761.48                 1,035.66            1385 دهات انکشاف و احیا

 761.48                    -                         761.48                  1,035.66             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/430228 1385               917.22                 609.30                         -                   609.30 

 609.30                    -                         609.30                  917.22                اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

 انکشاف و احیآ وزارت )سرحدات در انکشافي کوچک هاي پروژه

(دهات

 کنر والیت کنر بر ولسوالی در کنر دریای باالی RCC پل دو اعمار

( سرحدی پروژه)

دهات انکشاف و زراعت سکتور - ۳.۴
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/43023620,787.05            9,000.00              11,787.05            17,513.73          1385 افغانستان در صنایع و خصوصي تشبثات انکشاف برنامه 

 4,523.08               1,500.00               3,023.08               7,194.60             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 انکشاف سازمان

هالند المللی بٌن وهمکاری
 200.00                اختٌاری غٌربالعوض

 200.00                اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

 2,398.51               1,000.00               1,398.51               1,819.13             اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 13,865.46             6,500.00               7,365.46               7,800.00             اختٌاری غٌربالعوض

 300.00                اختٌاری غٌربالعوضكانادا

AFG/43023959.46                     -                         59.46                   6,338.59            1385 افغانستان دهات انکشاف انستتیوت 

 59.46                      -                         59.46                    162.59                اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 6,176.00             اختٌاری غٌربالعوضجاپان

AFG/430263
 آسیب والیات هاي پروژه ) نورستان والیت انکشافي هاي پروژه

(پذیر
 1387            2,964.19              2,113.12                         -                2,113.12 

 2,113.12                 -                         2,113.12               2,964.19             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4302642,070.30                -                         2,070.30              2,452.77            1387 (پذیر آسیب والیات هاي پروژه) زابل والیت انکشافي هاي پروژه 

 2,070.30                 -                         2,070.30               2,452.77             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/430265
 آسیب والیات هاي پروژه )دایکندي والیت انکشافي هاي پروژه

(پذیر
 1387            1,752.38              1,310.47                         -                1,310.47 

 1,310.47                 -                         1,310.47               1,752.38             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/4302661,652.00                -                         1,652.00              1,707.88            1387 (پذیر آسیب والیات هاي پروژه ) کاپیسا والیت انکشافي هاي پروژه 

 1,652.00                 -                         1,652.00               1,707.88             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/430267790.15                   -                         790.15                 1,176.47            1387 (پذیر آسیب والیات هاي پروژه )غور والیت انکشافي هاي پپروژه 

 790.15                    -                         790.15                  1,176.47             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/430367
 كنار در استنادي دیوار احداث و ایبك شهر در پل پایه 4 اعمار

سمنگان والیت ایبك دریاي
 1389            1,474.00              1,474.00                         -                1,474.00 

 1,474.00                 -                         1,474.00               1,474.00             اختٌاری غٌربالعوضقزاقستان حکومت

AFG/430391103.65                   -                         103.65                 139.85               1389 (دهات انکشاف و احیا وزارت) ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 103.65                    -                         103.65                  139.85                اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

AFG/430419
 انکشاف و احیا وزارت) مجدد وادغام صلح برنامه حمایوی واحد

(دهات
 1389               189.22                 104.67                         -                   104.67 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 104.67                    -                         104.67                  189.22                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/430447ساحوی انکشاف ملی برنامه(NABDP) 1390            2,000.00                         -              24,000.00            24,000.00 

 24,000.00             24,000.00               -                        اختٌاری غٌربالعوضمتحد ملل انکشاف برنامه

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 2,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/4304496,000.00                -                         6,000.00              6,000.00            1390 نیمروز والیت آبرسانی  شبکه توزیع و انتقال 

 6,000.00                 -                         6,000.00               6,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

 17,000.00            17,000.00              -                        جدید

AFG/430448 1391                        -              17,000.00            17,000.00 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 17,000.00             17,000.00               -                        اختٌاری غٌربالعوض

          99,459.02            58,611.00            80,100.00          138,711.00 

 114,511.00          55,900.00            58,611.00            99,459.02          انتقالی

AFG/390124مردم اشتراک با  طبیعی منابع تنظیم ( CBNRM) 1382            2,722.05                 950.72                         -                   950.72 

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 950.72                    -                         950.72                  2,722.05             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390194494.76                   -                         494.76                 676.47               1384 دیتابیس بمنظورایجاد  زراعتی وسروی احصائیه 

 494.76                    -                         494.76                  676.47                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3902446,604.64                -                         6,604.64              11,859.82          1383 ولسوالیها در  زراعتی خدمات مراکز ظرفیت ارتقای و بازسازی 

 2,780.65                 -                         2,780.65               3,252.42             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 3,823.99                 -                         3,823.99               8,607.40             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390246106.38                   -                         106.38                 164.77               1384 انتقالي هاي پروژه 

 106.38                    -                         106.38                  164.77                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/39025814,029.62            14,000.00            29.62                   144.94               1384 کیمیاوی کود و بذری تخمهای  توزیع و تهیه 

 14,000.00             14,000.00               -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 29.62                      -                         29.62                    144.94                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/3902641,198.71              500.00                 698.71                 1,236.13            1385 اداری جدید تعمییر دو  مانده باقی کار تکمیل 

 بٌن همکاري موسسه

جاپان المللً
 462.58                    -                         462.58                  1,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

 736.13                  500.00                  236.13                  236.13                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/390283باغداری عاجل پروژه (HLP) 1384            9,216.33              2,419.66                         -                2,419.66 

 138.36                    -                         138.36                  225.00                اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 2,281.31                 -                         2,281.31               8,991.33             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390323396.79                   -                         396.79                 589.47               1384 حیوانی امراض با ومبارزه نسل اصالح 

 396.79                    -                         396.79                  589.47                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3903251,240.02                -                         1,240.02              2,768.36            1385 حیوانی کانسنتریت خوراکه اضطراری تهیه 

 1,240.02                 -                         1,240.02               2,768.36             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/390331125.52                   -                         125.52                 504.28               1385 أی گلخانه زراعت  و ترویجی  و تحقیقاتی فارمهای ایجاد 

 125.52                    -                         125.52                  504.28                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/390356مالداری و  باغداری  پروژه ( HLP) 1385            7,298.67              2,099.21            15,000.00            17,099.21 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 17,099.21             15,000.00             2,099.21               7,298.67             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/3903571,107.42              1,000.00              107.42                 1,241.31            1385 حیوانی و نباتی امراض و آفات علیه جانبه همه مبارزه 

 1,107.42               1,000.00               107.42                  1,241.31             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/390395
 Border)سرحدی های ولسوالی در زراعت انکشاف

Project)
 1386               743.52                 576.68                         -                   576.68 

 576.68                    -                         576.68                  743.52                اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/390438روستائی اقتصاد حمایت پروژه RBSP)( )4,787.59              500.00                 4,287.59              6,719.24            1386 (1-2 فیز 

 4,787.59               500.00                  4,287.59               6,719.24             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

 17- والیتی سازی بودجه آزمایشی دوره انکشافی های پروژه

(والیت هر برای امریکایی دالر 500،000)دالرامریکایی ملیون

مالداری و آبیاری زراعت وزارت

58



1390

بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/390469100.05                   -                         100.05                 114.04               1387 وارزیابی نظارت سیستم تقویت 

 100.05                    -                         100.05                  114.04                اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/390471
 پروژه)خوست والیت میدان جاجي ولسوالي وترنري کلینک اعمار

(سرحدي
 1387               111.10                   51.03                         -                     51.03 

 51.03                      -                         51.03                    111.10                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3904973,140.00                -                         3,140.00              4,294.57            1388 آبیاری زیرساختهای احیاء و بهبود 

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 3,140.00                 -                         3,140.00               4,294.57             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/3904982,360.38                -                         2,360.38              3,722.99            1388 نباتی و حیوانی قرانطین و  کیفیت کنترول ایجادالبراتوارهای 

 1,000.00                 -                         1,000.00               1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 1,360.38                 -                         1,360.38               2,722.99             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390505معلومات مدیریت سیستم ایجاد (MIS) 1388            2,797.46              1,232.49                         -                1,232.49 

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 1,232.49                 -                         1,232.49               2,797.46             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390509
 روستائی مالداری تقویت با کوچک های قرضه برنامه

(RMLSP)
 1387            8,044.24              6,418.28                 500.00              6,918.28 

 المللی بٌن سازمان

زراعتی انکشافی
 6,918.28               500.00                  6,418.28               8,044.24             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390572زراعتی ی ها کوپراتیف تقویت پروژه(HCDP) 1388            2,371.60              1,682.98              1,000.00              2,682.98 

 2,682.98               1,000.00               1,682.98               2,371.60             اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

AFG/390592زراعت مارکیت های زیرساخت برنامه( AMIP) 1388            4,764.84                         -                7,200.00              7,200.00 

 7,200.00               7,200.00                 -                         4,764.84             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/390594ننگرهار کانال آبیاری های زیرساخت ی احیا برنامه(NVDA) 1389            2,902.92              2,723.03              1,000.00              3,723.03 

 3,723.03               1,000.00               2,723.03               2,902.92             اختٌاری غٌربالعوضآسٌاٌی انکشاف بانک

AFG/390596تولید عوامل وتوزیع تهیه سیستم بهبود (IADS) 1389            1,800.00              1,759.13              1,000.00              2,759.13 

 800.00                    -                         800.00                  800.00                اختٌاری غٌربالعوضاسالمى انكشاف بانك

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 1,959.13               1,000.00               959.13                  1,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390598مزرعه در آب تنظیم ( OFWMP) 1389            2,905.34              1,554.23              3,500.00              5,054.23 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 5,054.23               3,500.00               1,554.23               2,905.34             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390603شرق و شمال در زراعت انکشاف برنامه (NEASP) 1389            1,300.00              1,300.00                         -                1,300.00 

 1,300.00                 -                         1,300.00               1,300.00             اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

AFG/3906041,557.17              1,000.00              557.17                 2,000.00            1390 زعفران کشت توسعه 

 1,557.17               1,000.00               557.17                  2,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3906141,060.00              1,000.00              60.00                   60.00                 1390 زنبورداری و پروری ماهی فارمهای ترویج و  تکثیر 

 1,060.00               1,000.00               60.00                    60.00                  اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

AFG/390629136.88                   -                         136.88                 136.88               1389 (زراعت وزارت) ها ولسوالی سطح در خدمات عرضه 

 136.88                    -                         136.88                  136.88                اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

AFG/390639زراعت انکشاف صندوق(ADF ) 1389          10,000.00            10,000.00              4,000.00            14,000.00 

 14,000.00             4,000.00               10,000.00             10,000.00            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك
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بوجوی واحدهای 
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 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/3906543,195.80              3,000.00              195.80                 269.24               1390 ها آبریزه و جنگالت حفاظت و احیا 

 3,000.00               3,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 195.80                    -                         195.80                  269.24                اختٌاری غٌربالعوضدنمارك

AFG/390655سرسبزی برنامه (Greening Programme ) 1390               650.00                   34.56              1,000.00              1,034.56 

 1,034.56               1,000.00               34.56                    650.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/390659غرب زون در  دهات انکشاف و زراعت تقویت (SARD) 1390            2,000.00              2,000.00                         -                2,000.00 

 2,000.00                 -                         2,000.00               2,000.00             اختٌاری غٌربالعوضاٌتالٌا

AFG/390661والیات در زراعتی های نوآوری انکشاف  (DAIL) 1390            2,500.00              2,500.00                         -                2,500.00 

 اٌاالت زراعت دٌپارتمنت

متحده
 2,500.00                 -                         2,500.00               2,500.00             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390668487.28                   -                         487.28                 648.48               1389 مجدد ادغام و صلح برنامه مدیرت واحد 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 487.28                    -                         487.28                  648.48                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/390684760.00                 700.00                 60.00                   60.00                 1390 مصنوعی القاح  پروژه 

 760.00                  700.00                  60.00                    60.00                  اختٌاری غٌربالعوضفرانسه

AFG/390687120.00                   -                         120.00                 120.00               1390 بادغیس والیت در زراعت اموزش پروژه 

 120.00                    -                         120.00                  120.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 24,200.00            24,200.00              -                        جدید

AFG/3906241,200.00              1,200.00                -                        1391 گندم استراتیژیک ذخایر  اعمار و احیا 

 1,200.00               1,200.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3906766,000.00              6,000.00                -                        1391 آب ذخایر و آبیاری پروژه 

 6,000.00               6,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/390688
 دالر هزار 500)سازی بودجه آزمایشی دوره انکشافی های پروژه

(والیت هر برای امریکایی 
 1391                        -              17,000.00            17,000.00 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 17,000.00             17,000.00               -                        اختٌاری غٌربالعوض

            5,097.66                         -              11,000.00            11,000.00 

 10,000.00            10,000.00              -                         5,097.66            انتقالی

AFG/480024خوب ازاجراات تقدیر(GPI) 1386            5,097.66                         -              10,000.00            10,000.00 

 تنفٌذ المللی بٌن بخش

 مواد علٌه مبارزه قانون

مخدر

 10,000.00             10,000.00               -                        اختٌاری غٌربالعوض

 4,142.66             اختٌاری غٌربالعوضبرٌتانٌا

 مبارزه امانتی صندوق

مخدر مواد علٌه
 955.00                اختٌاری غٌربالعوض

 1,000.00              1,000.00                -                        جدید

AFG/4800591,000.00              1,000.00                -                        1391 والیت 34 در های ریاست ساختمان اعمار 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

مخدر مواد علیه مبارزه وزارت

60



1390

بودجه مجموعجدید بودجهانتقالیبودجه مجموع

1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
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 غیر/  اختیاری

اختیاری

 24,038.00         10,260.00         13,778.00         21,522.04       اجتماعی حمایت سکتور - ۳.۵

 660.00                 160.00                 500.00                 500.00               حوادث با مبارزه گی آماده ملی اداره

 560.00                 60.00                   500.00                 500.00               انتقالی

AFG/680124560.00                 60.00                   500.00                 500.00               1390 والیت هفت در هاي ریاست اعمار 

 560.00                  60.00                    500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 100.00                 100.00                   -                        جدید

AFG/680111
 و جستجو برای تجهیزات وسایط و وسایل نوع 23 خریداری پروژه

نجات
 1391                        -                   100.00                 100.00 

 100.00                  100.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 115.26                   -                         115.26                 255.82               ها کوچی انسجام عمومی ریاست

 115.26                   -                         115.26                 255.82               انتقالی

AFG/760004115.26                   -                         115.26                 255.82               1388 والیات شش در اداري تعمیر اعمار 

 115.26                    -                         115.26                  255.82                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 2,123.81              1,000.00              1,123.81              2,083.60            زنان امور وزارت

 2,123.81              1,000.00              1,123.81              2,083.60            انتقالی

AFG/380064803.38                 300.00                 503.38                 1,107.12            1388 والیت هفت در زنان امور وزارت هاي ریاست تعمیر اعمار 

 803.38                  300.00                  503.38                  1,107.12             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/380078944.09                 500.00                 444.09                 627.95               1388 آموزشی مراکز اعمار 

 944.09                  500.00                  444.09                  627.95                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/380108376.34                 200.00                 176.34                 348.53               1389 افغانستان زنان کاری تطبیق و هماهنگی 

 376.34                  200.00                  176.34                  348.53                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 2,033.08              1,500.00              533.08                 1,269.16            قبایل و اقوام سرحدات، امور وزارت

 2,033.08              1,500.00              533.08                 1,269.16            انتقالی

AFG/4600221,151.57              1,000.00              151.57                 769.16               1388 خان خوشحال لیلیه باقیمانده کار تکمیل 

 1,151.57               1,000.00               151.57                  769.16                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/460033881.52                 500.00                 381.52                 500.00               1390 والیات در اداری تعمیر اعمار 

 881.52                  500.00                  381.52                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 2,069.03              200.00                 1,869.03              3,051.72            گان کننده عودت و مهاجرین امور وزارت

 2,069.03              200.00                 1,869.03              3,051.72            انتقالی

AFG/290128
 شده افتتاح هاي شهرک اجتماعي اساسي و تخنیکي خدمات تامین

گان کننده عودت
 1385            2,677.74              1,693.33                         -                1,693.33 

 1,693.33                 -                         1,693.33               2,677.74             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/290185375.70                 200.00                 175.70                 373.99               1389 مساعدتها اداره واحد 

 375.70                  200.00                  175.70                  373.99                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 17,036.82            7,400.00              9,636.82              14,361.73          معلولین و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت

 16,036.82            6,400.00              9,636.82              14,361.73          انتقالی

AFG/4700414,496.75                -                         4,496.75              5,917.66            1384 مهارتها انکشاف برنامه 

 3,298.46                 -                         3,298.46               3,967.67             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 1,198.29                 -                         1,198.29               1,949.99             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/470068659.55                   -                         659.55                 955.54               1386 (حرفوي هاي آموزش) سرحدات در انکشافي کوچک هاي پروژه 

 434.17                    -                         434.17                  730.16                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 225.38                    -                         225.38                  225.38                اختٌاری غٌربالعوضهندوستان

AFG/470072593.91                 400.00                 193.91                 580.00               1387 مساعدتها اداره واحد 

 593.91                  400.00                  193.91                  580.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/4700913,667.76              3,000.00              667.76                 2,143.29            1388 تقاعد ریفورم پروژه 

 3,667.76               3,000.00               667.76                  2,143.29             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/4700981,826.19              1,000.00              826.19                 1,332.33            1388 والیات در حرفوی تعلیمات پروژه 

 1,127.00               1,000.00               127.00                  127.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 غٌر عوض بال های کمک

جاپان پروژوی
 699.19                    -                         699.19                  1,205.33             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/470115252.02                   -                         252.02                 416.00               1389 چغچران کودکستان اعمار پروژه 

 252.02                    -                         252.02                  416.00                اختٌاری غٌربالعوضلتوانٌا

AFG/470120571.50                   -                         571.50                 670.00               1389 معلولین ومراکزمنالع  ملی انستتیوت 

 571.50                    -                         571.50                  670.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/470144
 والیات در زنان برای (ظرفیت  ارتقاي و آموزشها ) جندر پروژه

هرات مزارو کابل، 
 1390               200.00                 180.76                         -                   180.76 

 180.76                    -                         180.76                  200.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/470153
 برنامه و اس آی ایم دیتابیز سیستم وایجاد معلولین و شهدا سروی

دهی اگاهی های
 1390               500.00                 500.00                         -                   500.00 

 500.00                    -                         500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/47017292.98                     -                         92.98                   166.91               1389 وزارت مجدد ادغام و صلح برنامه حمایوی واحد پروژه 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 92.98                      -                         92.98                    166.91                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/470173
 مقر و آبکمری قادس، های ولسوالی در حرفوی مهارتهای آموزش

بادغیس والیت
 1390               480.00                 195.40                         -                   195.40 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 195.40                    -                         195.40                  480.00                اختٌاری غٌربالعوض

AFG/4701903,000.00              2,000.00              1,000.00              1,000.00            1390 حرفوی تعلیمات 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 3,000.00               2,000.00               1,000.00               1,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

 1,000.00              1,000.00                -                        جدید

AFG/4701241,000.00              1,000.00                -                        1391 حرفوی و فنی تعلیمات مراکز ایجاد 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت
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بوجوی واحدهای 
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 غیر/  اختیاری

اختیاری

 126,847.27       59,700.00         67,147.27         102,633.41     اقتصادی اداره سکتور - ۳.۶

 87,316.61            49,800.00            37,516.61            60,302.27          مالیه وزارت

 82,016.61            44,500.00            37,516.61            60,302.27          انتقالی

AFG/2000391,557.52              1,000.00              557.52                 1,416.70            1384 والیات سطح در ها مستوفیت اعمارتعمیرات 

 1,557.52               1,000.00               557.52                  1,416.70             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/200054خزاین سیستم مشاورین (PACBP) 1383            5,589.59              3,644.59              2,500.00              6,144.59 

 6,144.59               2,500.00               3,644.59               5,589.59             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/200055تفتیش آموزشي(ATP) 1383            2,952.98              2,382.94                         -                2,382.94 

 2,382.94                 -                         2,382.94               2,952.98             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/2000572,070.36              2,000.00              70.36                   4,747.15            1384 (پاسپورت چاپ) بهادار اسناد چاپ 

 2,070.36               2,000.00               70.36                    4,747.15             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2000611,255.62              750.00                 505.62                 751.50               1383 معاشات شده تایید پالن 

 1,255.62               750.00                  505.62                  751.50                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2000642,469.05              1,000.00              1,469.05              2,798.27            1384 دولتی ادارات در تدارکات بخش در سازی ظرفیت 

 2,469.05               1,000.00               1,469.05               2,798.27             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/200078472.95                 300.00                 172.95                 189.67               1385 دولتي تصدیهاي بیجاشده کارکنان اجتماعي حمایه 

 472.95                  300.00                  172.95                  189.67                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2000964,119.93              1,500.00              2,619.93              4,061.90            1386 (خزاین دفترقروض افمس،) ویر سافت توسعه و مراقبت 

 4,119.93               1,500.00               2,619.93               4,061.90             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/200120
 تعمیرات سایر اساسی ترمیمات و مالیه وزارت الحاقیه اعمارتعمیر

مالیه وزارت مربوط  مرکزی
 1387               932.48                 796.84              1,500.00              2,296.84 

 2,296.84               1,500.00               796.84                  932.48                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/200121عامه امورمالی ریفورم ( RIMU- PFMR) 1387               722.03                 488.97                 700.00              1,188.97 

 1,188.97               700.00                  488.97                  722.03                اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/200122
 و گمرکی تاسیسات اعمار و (دوم بخش) گمرکات ساختن عصري

داخلی گمرکی ستیشنهای احداث
 1387          13,064.59              9,815.20            13,000.00            22,815.20 

 19,815.20             10,000.00             9,815.20               13,064.59            اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 3,000.00               3,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2001262,016.51              1,000.00              1,016.51              1,689.00            1387 (ت الیا و مرکز) مالی های سیستم ظرفیت ارتقای 

 2,016.51               1,000.00               1,016.51               1,689.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/2001672,870.36                -                         2,870.36              3,336.80            1387 (بانک افغانستان د برای) خصوصی سکتور بخش تقویت پروژه 

 2,870.36                 -                         2,870.36               3,336.80             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/200180امریکا متحده ایاالت تخنیکی کمک (CTAP) 1388          12,002.28              5,948.49              9,200.00            15,148.49 

 2,682.41               1,700.00               982.41                  1,330.00             اختٌاری غٌربالعوضالمان

 1,000.00               500.00                  500.00                  500.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 11,466.09             7,000.00               4,466.09               10,172.28            اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

AFG/2001872,108.78              1,000.00              1,108.78              1,242.65            1389 بودجه اجرای بهبودسیستم و دولتی دوایر سازی ظرفیت 

 2,108.78               1,000.00               1,108.78               1,242.65             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2001883,765.67              3,000.00              765.67                 1,489.95            1389 مالیه وزارت  کارمندان برای ظرفیت ارتقای 

 3,765.67               3,000.00               765.67                  1,489.95             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/200225دولتی دوایر اجراات بهبود منظور به ظرفیت ارتقای (CBR) 1390            1,000.00              1,000.00              5,000.00              6,000.00 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 6,000.00               5,000.00               1,000.00               1,000.00             اختٌاری غٌربالعوض

AFG/200227178.10                 150.00                 28.10                   60.00                 1390 مجدد ادغام و صلح عالی شورای مالی ارزیابی کمیته دارالنشا 

 و صلح امانتی صندوق

مجدد ادغام
 178.10                  150.00                  28.10                    60.00                  اختٌاری غٌربالعوض
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/2002293,154.73              900.00                 2,254.73              2,254.73            1390 (بانک افغانستان د برای) مالی سکتور عاجل پاسخ 

 3,154.73               900.00                  2,254.73               2,254.73             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 5,300.00              5,300.00                -                        جدید

AFG/200230100.00                 100.00                   -                        1391 افغانستان استخراجی صنایع شفافیت ابتکار 

 100.00                  100.00                    -                        اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/2002311,000.00              1,000.00                -                        1391 درازمدت اموزشی برنامه 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2002324,000.00              4,000.00                -                        1391 باال باغ و انترکانتنینتال هوتل دیوارهای احاطه سازی باز پروژه 

 4,000.00               4,000.00                 -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/200234200.00                 200.00                   -                        1391 امالک آرشیف بهبود برای سیستم ایجاد 

 200.00                  200.00                    -                        اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 1,000.00              1,000.00                -                        خصوصی گذاری سرمایه از حمایت اداره

 1,000.00              1,000.00                -                        جدید

AFG/8000051,000.00              1,000.00                -                        1391 کابل در صنعتی پارکهای توسعه 

 1,000.00               1,000.00                 -                        اختٌاری غٌربالعوضامرٌكا هاى كمك

 4,653.16              1,000.00              3,653.16              4,471.40            افغانستان ستندرد ملی مستقل اداره

 4,653.16              1,000.00              3,653.16              4,471.40            انتقالی

AFG/58000288.64                     -                         88.64                   172.89               1386 والیات و مرکز البراتواری و اداری تعمیرات دیزاین 

 88.64                      -                         88.64                    172.89                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/5800041,800.00                -                         1,800.00              1,800.00            1388 اداره مرکزي تعمیر و البراتوار تعمیرات ساختمان 

 1,800.00                 -                         1,800.00               1,800.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/5800052,057.38              1,000.00              1,057.38              1,057.38            1388 البراتوار وسایل خریداري و تدارک 

 2,057.38               1,000.00               1,057.38               1,057.38             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/580006707.15                   -                         707.15                 1,441.13            1389 درالیات و کابل برای مایع گاز و نفتی موارد البراتوارازمایش تدارک 

 707.15                    -                         707.15                  1,441.13             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 4,514.89                -                         4,514.89              9,500.00            افغانستان در کوچک تمویلی منابع حمایه برای سهولت ایجاد

 4,514.89                -                         4,514.89              9,500.00            انتقالی

AFG/810001
 درافغانستان کوچک تمویلي منابع حمایه براي  سهولت ایجاد

(MISFA)
 1382            9,500.00              4,514.89                         -                4,514.89 

 4,514.89                 -                         4,514.89               9,500.00             اختٌاری غٌربالعوضاٌتالٌا

 3,923.74              2,500.00              1,423.74              2,000.00            مرکزی احصائیه اداره

 3,923.74              2,500.00              1,423.74              2,000.00            انتقالی

AFG/7300081,125.74              500.00                 625.74                 1,000.00            1389 والیات در مرکزی احصایه تعمیر احداث 

 1,125.74               500.00                  625.74                  1,000.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/7300092,798.00              2,000.00              798.00                 1,000.00            1390 احصایوی سیستم تقویت 

 2,798.00               2,000.00               798.00                  1,000.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 7,550.85              1,000.00              6,550.85              9,204.70            تقتیش و کنترول اداره

 7,550.85              1,000.00              6,550.85              9,204.70            انتقالی

AFG/660004857.04                   -                         857.04                 1,603.52            1384 تفتیش و کنترول اداره براي جدید تعمیر اعمار 

 857.04                    -                         857.04                  1,603.52             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/660010 1386            6,409.36              5,221.17                         -                5,221.17 

 5,221.17                 -                         5,221.17               6,409.36             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/660014250.00                 250.00                   -                         185.82               1387 پارلمان بودجه دفتر به کمک 

 بازسازي امانتً صندوق

افغانستان
 250.00                  250.00                    -                         185.82                اختٌاری غٌربالعوض

 ، ظرفیت ارتقاي ، خارجي تفتیش هاي فعالیت از حمایت پروژه

بشري منابع و مشاورین خدمات
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بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

AFG/6600151,222.65              750.00                 472.65                 1,006.00            1389 تجهیزات تهیه پروژه 

 1,222.65               750.00                  472.65                  1,006.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 11,815.06            3,000.00              8,815.06              11,492.80          اقتصاد وزارت

 11,815.06            3,000.00              8,815.06              11,492.80          انتقالی

AFG/3500204,278.74              1,700.00              2,578.74              3,625.33            1384 (انکشافي و بازسازي خدمات )مرکزي تدارکات 

 4,278.74               1,700.00               2,578.74               3,625.33             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

AFG/350022
 نصب بشمول اقتصاد وزارت مرکزي تعمیرات اساسي ترمیمات

مرکزگرمي
 1385            1,044.02              1,002.72                         -                1,002.72 

 1,002.72                 -                         1,002.72               1,044.02             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3500362,001.46              800.00                 1,201.46              2,321.48            1386 تخنیکي معاونت و خارجی و داخلی انفرادي مشاورین استخدام 

 2,001.46               800.00                  1,201.46               2,321.48             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3500372,482.87              500.00                 1,982.87              2,422.97            1386 والیات در اقتصاد وزارت ریاستهای اعمار 

 2,482.87               500.00                  1,982.87               2,422.97             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/3500471,165.28                -                         1,165.28              1,195.00            1387 سازی پروژه ریاست تعمیر اعمار 

 1,165.28                 -                         1,165.28               1,195.00             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/350053884.00                   -                         884.00                 884.00               1388 اقتصاد وزارت کارمندان برای ظرفیت ارتقای 

 884.00                    -                         884.00                  884.00                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

 6,072.96              1,400.00              4,672.96              5,662.24            وصنایع تجارت وزارت

 6,072.96              1,400.00              4,672.96              5,662.24            انتقالی

AFG/2500801,201.74              900.00                 301.74                 896.65               1388 ظرفیت ارتقاي و ها پروگرام تطبیق واحد 

 1,201.74               900.00                  301.74                  896.65                اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2500821,518.82                -                         1,518.82              1,525.66            1388 آباد جالل و اندخوي در قالین پروسس پروژه 

 1,518.82                 -                         1,518.82               1,525.66             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/250084
 وزارت تعمیرات و صنایع و تجارت ارت وز ي برا الحاقیه تعمیر

بلخ و ننگرهار والیات در تجارت
 1388            1,239.93                 852.40                 500.00              1,352.40 

 1,352.40               500.00                  852.40                  1,239.93             اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

AFG/2501182,000.00                -                         2,000.00              2,000.00            1390 جدید مارکیت انکشاف پروژه 

 2,000.00                 -                         2,000.00               2,000.00             اختٌاری غٌربالعوضجهانی بانک

 2,127,598.39    1,021,381.10    1,106,217.29    2,027,913.47  ها سکتور مجموع

       34,748.00                        -         77,500.00         77,500.00 

                   5,000.00                   5,000.00                                 -                10,000.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتادارات در عواٌد آوری جمع سٌستم تقوٌت برای احتٌاط وجوه910020

                 10,000.00                 10,000.00                                 -                  3,000.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتمحصلٌن تحصٌل برای احتٌاطی وجوه910029

910015
 ثقافت و فرهنگ مرکز منحٌث  غزنی والٌت برای احتٌاطی  وجوه

2013 سال الی جهان اسالمی
                 10,000.00                 10,000.00                                 -                  2,817.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومت

              36,000.00                36,000.00                                 -               14,931.00:اند ذیل قرار که یافته رشد کمتر والیات برای احتیاطی وجوه

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتنورستان والٌت برای احتٌاطی وجوه910004

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,431.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتکنر والٌت برای احتٌاطی وجوه910021

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتپکتٌکا والٌت برای احتٌاطی وجوه910022

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتزابل والٌت برای احتٌاطی وجوه910005

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتداٌکندی والٌت برای احتٌاطی وجوه910006

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتسرپل  والٌت برای احتٌاطی وجوه910023

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتبادغٌس والٌت برای احتٌاطی وجوه910024

احتیاطی وجوه
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1391 - سکتور-پروژه نمبر کود

بوجوی واحدهای 
وجوه نوعیتآغاز سالکننده تمویلعنوان

 غیر/  اختیاری

اختیاری

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتفراه والٌت برای احتٌاطی وجوه910025

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتارزګان والٌت برای احتٌاطی وجوه910026

                   3,000.00                   3,000.00                                 -                  1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتغور والٌت برای احتٌاطی وجوه

                   3,000.00                   3,000.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتسمنگان والٌت برای احتٌاطی وجوه

                   3,000.00                   3,000.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتها کوچی برای احتٌاط وجوه910027

                   2,000.00                   2,000.00                                 -                  3,000.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتجندر به مرتبط موضوعات برای احتٌاطی بودجه910014

                   1,000.00                   1,000.00                                 -                  1,000.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتکرٌکت ملی تٌم برای احتٌاطی وجوه910028

                   1,500.00                   1,500.00اختٌاریبالعوضافغانستان حکومتامرجنسی شفاخانه برای احتٌاط وجوه910030

                 12,000.00                 12,000.00                                -اختٌاری غٌربالعوضمجدد ادغام و صلح صندوقمجدد ادغام و صلح910031

 2,205,098.39    1,098,881.10    1,106,217.29    2,062,661.47  کل مجموع

.مٌگردد محاسبه 1390 سال قطٌه حسابات شدن نهائی از بعد انتقالی دقٌق ارقام البته است گردٌده محاسبه (قوس اخٌر) در 1390 سال ماهه 9 مصارف نظرداشت در با انتقالی های پروژه ارقام: ٌادداشت
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