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 بخش اول 
:درمورد منابع مالی مبارزه با ویروس کروناعمومی معلومات   

در افغانستان،  1398بعد از شیوع ویروس کرونا در اوایل ماه حوت سال 
تا ھزینھ مالی مورد نیاز برای مبارزه  مت و وزارت صحت عامھ تالش ورزیدحکو

در .  علیھ ویروس کرونا در کشور را از منابع داخلی و خارجی فراھم نماید
سیایی اولین انکشاف آجھانی و بانک جھ اختیاری حکومت، بانک پھلوی بود

را غرض مبارزه با نھادھای خارجی بودند کھ برای افغانستان منابع مالی 
عالوه برآن یک تعداد ازکشورھا ونھاد ھای فراھم نمودند.  ویروس کرونا

 خیریھ مساعدت ھای خویش را جنسًا دراختیار وزارت صحت عامھ قرار داد.

خالصھ منابع مالی کھ ازطرف حکومت ونھاد ھای کمک کننده ): 1جدول شماره (
 دراختیار وزارت صحت عامھ قرار گرفتھ است

 مالحظات مبلغ بھ دالر مبلغ بھ افغانی نام نھاد شماره

 1 
دولت 

 34,064,935  2,623,000,000      افغانستان

این بودجھ در دو 
مقطع زمانی ودر 

کود عادی 
 وانکشافی

یار وزارت دراخت
صحت عامھ قرار 

 گرفتھ است

 2 

وجوه تعھد شده 
ف بانک رازط

  100,400,000        7,730,800,000      جھانی

بودجھ فوق برای 
چھار سال ازطرف 

بانک جھانی تعھد 
گردیده است. از 

جملھ مبلغ 
3،927،000،000 

 51افغانی معادل 
میلیون دالر 

امریکائی در کود 
 AFG/370890بودجوی 

برای سال مالی 
تخصیص یافتھ  1399
 است.

 3 

وجوه تعھد شده 
بانک انکشاف 

  40,000,000          3,080,000,000      آسیایی

قابل ذکر است کھ 
ملیون  17.6تنھا 

دالرآن برای سال 
تخصیص  1399مالی 

 یافتھ است

 4 
وجوه تعھد شده 

  170,000               13,090,000           گلوبل فند

وجوه فوق عمالً در 
حساب خاص وزارت 
صحت عامھ واریز 

 گردیده است 

5 

وجوه 
اضطراربرای 

 PEF ( 677,600,000 8,800,000پاندمی (

این بودجھ بصورت 
Off budget   میباشد

کھ توسط اداره 



تمویل کننده 
ازطریق سازمان 

 UNICIFصحی جھان و 
قرار است بھ 

 مصرف برسد

   183,434,935 14,124,490,000 مجموع بودجھ تعھد شده
 

یک  1399بھ افغانی مطابق نرخ سند بودجھ سال مالی  نوت: نرخ تبادلھ دالر

 افغانی درنظر گرفتھ شده است. 77دالر معادل 

  



 
 

 بخش دوم: 
چگونگی مصرف منابع تخصیص یافتھدرمورد  معلومات عمومی  

ھا، حکومت و  ست آورده بود، در ھماھنگی با تمویل کنندهمختلف بدزارت صحت عامھ منابع را کھ از مراجع و
 :قرار ذیل میباشد نیده است،در بخش ھای مختلف بمصرف رساویروس کرونا  مبارزه علیھاضطرار وکمیتھ 

 شماره

منابع 
تمویل 
 کننده

وجوه تعھد 
 شده

مبلغ بھ 
 دالر

وجوه تخصیص 
 داده شده

برای سال 
 1399مالی 

بودجھ 
مصرف شده 
 بھ افغانی

بودجھ 
باقیمانده 
 مالحظات بھ افغانی

1 
دولت 

  520,627,881 2,102,372,119 2,623,000,000 34,064,935  2,623,000,000 افغانستان

مبلغ باقیمانده 
درسند بودجھ برای 
والیات ھای بادغیس، 

تخار، جوزجان 
ونورستان قید 

 گردیده است

2 

وجوه تعھد 
شده  بانک 

  608,498,986  3,318,501,014 3,927,000,000  100,400,000  7,730,800,000 جھانی

وجوه تعھد شده بانک 
جھانی  برای چھار 

سال میباشد  
ازآنجملھ صرف مبلغ 

ملیارد افغانی  3.92
آن برای سال مالی 

اختصاص یافتھ  1399
بود و تاحال مبلغ 

ملیارد آن بھ  3183.
و   رسیده است مصرف
ملیون از  608مبلغ 

مجموع بودجھ سال 
باقی  1399مالی 

 مانده است. 

3 

وجوه تعھد 
شده بانک 

انکشاف 
  358,431,631  1,081,468,369 1,439,900,000  40,000,000  3,080,000,000 آسیایی

وجوه تعھد شده بانک 
انکشاف آسیایی کھ 
برای یک ونیم سال 
میباشد، ازآنجملھ 



 1.439مبلغ صرف 
ملیارد افغانی آن 

 1399برای سال مالی 
اختصاص یافتھ بود و 

 1.081تاحال مبلغ 
ملیارد آن بھ مصرف 

و مبلغ  رسیده است
ملیون از بودجھ  358

اختصاص یافتھ سال 
باقی  1399مالی 

 مانده است.

4 

وجوه تعھد 
شده گلوبل 

  571,000  12,519,000 13,090,000  170,000  13,090,000 فند

وجوه یاد شده برای 
حق الخطرکارمندان 
البراتوارھای تشخیص 

کرونا در والیات 
مربوطھ بھ مصرف 

 رسیده است

5 

وجوه 
اضطرار 

برای 
پاندمی 

)PEF( 677,600,000  8,800,000  677,600,000 677,600,000  0 

قرار داد ھا عقد و 
پول آن توسط تمویل 
کننده مستقیمًا بھ 

 WHOو  UNICEFاداره 
انتقال داده شده 

 است
مجموع بودجھ 

 تعھد شده
14,124,490,000 183,434,935 8,680,590,000 7,192,460,502 1,488,129,498 

  
 

  



 
 

 بخش سوم
جزئیات مصارف انجام شده:   

 : جزئیات مصارف بودجھ حکومت افغانستان: 3.1
مبارزه با ویروس کرنا کھ از طریق مرکز راپور مصارفات بودجھ عادی جھت 

 وزارت پرداخت گردیده است

مبلغ قرار داد  موارد مصرف شماره
 نام شرکت بھ افغانی

1 

تھیھ و تدارک تجھیزات طبی 
برای مجادلھ با ویروس 

 کرون از کشور جرمنی
     379,669,248   CAMED Medical Syestems GMBH  

2 

تھیھ و تدارک تجھیزات طبی 
برای مجادلھ با ویروس 

 کرون از کشور جرمنی
     420,078,691   CAMED Medical Syestems HMBH  

3 

عدد ماسک  113000خریداری 
شکرت لوژیستکی نوذر    315,000            ضرورت ضرورت آمریت حوادث

 سادات 

4 
 100000خریداری تھیھ چاپ 

  200,000            عدد لیفلت
 مطبعھ صنعتی رنا  

5 
 460000خریداری تھیھ چاپ 

  455,400            عدد لیفلت
 مطبعھ صنعتی رنا  

6 

قلم ظروف آشپز  5خریداری 
خانھ برای شفاخانھ افغان 

 جاپان
شرکت خدمات لوژیستیکی    29,300             

 ارین نبی 

7 

قلم مواد ضد  5خریداری 
عفونی برای شعبات مرکز 

  180,026            وزارت

شکرت تجارتی انیل سونیل  
 برادران 

8 
عدد خیمھ برای  5خریداری 

  175,000            شفاخانھ افغان جاپان
شرکت لوژیستیکی ذاھد  

 جالل 

9 

خریداری سھ قلم تجھیزات 
میز چوکی و خیمھ برای 

  422,500            شفاخانھ افغان جاپان

شرکت لوژیستیکی ذاھد  
 جالل 

10 

قلم مواد  9خریداری 
تنظیفاتی برای شفاخانھ 

 افغان جاپان
شرکت لوژیستیکی حماد    497,700           

 مشعل 

11 

خریداری ده موتر جغل 
ضرورت شفاخانھ افغان 

 جاپان
شرکت ساختمانی فجر    88,000             

 توحید 

12 

پایھ تشناب  4خریداری 
سیار ضرورت شفاخانھ افغان 

 جاپان
 شکرت اسرار پوپل    240,000           

13 

کیلو گرام   200خریداری 
چای سبز ضرورت شفاخانھ 

 افغان جاپان
 جالل مھمند    76,000             

14 

ھزینھ پرداخت کرایھ 
ھزار  500انتقال طیاره 

 ماسک مساعدت کشور چین
 کشور چین    1,600,523         



15 
خریداری دو قلم جنس برای 

 شرکت لوژیستیکی مشعل    138,000            شفاخانھ افغان جاپان

16 
خریداری غذای طبخ شده 

 شرکت اسرار پوپل    365,400            برای شفاخانھ افغان جاپان

17 
معاشات برج حمل پرسونل 

 شفاخانھ افغان جاپان    549,333            افغان جاپان 19کوید

18 
معاشات برج ثور پرسونل 

 شفاخانھ افغان جاپان    6,242,319          افغان جاپان 19کوید

19 
معاشات برج جوزا شفاخانھ 

 شفاخانھ افغان جاپان    12,687,663        افغان جاپان

20 

معاش متفرقھ (حمل ثور و 
 19جوزا) پرسونل کوید 

 افغان جاپان
 شفاخانھ افغان جاپان    4,784,667         

21 
معاش برج حمل کارمندان 

 شفاخانھ افغان جاپان    1,296,161          افغان جاپان 19اصلی کوید 

22 
 19معاش دریوران کوید 

 کابل امبوالنس    150,000            کابل امبوالنس

23 
معاش برج جوزا دریوران 

 کابل امبوالنس    456,667            امبوالنسکابل  19کوید 

24 

معاش برج حوت الی جوزا 
البراتوار  19پرسونل کوید 

 ھای مرکزی
 البراتوار ھای مرکزی    6,310,092         

25 

معاشات و امتیازات 
کارمندان کرونا شفاخانھ 

 استقالل
 شفاخانھ استقالل    28,500,000       

26 

نوکری واالن پول اعاشھ 
ویروس کرونا بابت برج 

جوزا پرسونل البراتوار ھای 
 مرکزی

 البراتوار ھای مرکزی    550,200           

27 

پول اعاشھ نوکری واالن 
متفرقھ ویروس کرونا 

پرسونل البراتوار ھای 
 مرکزی

 البراتوار ھای مرکزی    139,800           

28 

خریداری البسھ برای 
شفاخانھ  مریضان کرونا
 افغان جاپان

 شفاخانھ افغان جاپان    479,000           

29 
معاش برج ثور پرسونل کوید 

 شفاخانھ افغان جاپان    1,445,334          شفاخانھ افغان جاپان 19

30 

معاش امتیازی برج جوزا 
شفاخانھ  19پرسونل کوید 
 افغان جاپان

 شفاخانھ افغان جاپان    1,441,197         

31 

معاش امتیازی برج سرطان 
البراتوار  19پرسونل کوید 

 ھای مرکزی
 البراتوار ھای مرکزی    3,135,000         

32 

معاش امتیازی برج سرطان 
کابل  19پرسونل کوید 

 امبوالنس
 کابل امبوالنس    450,000           



33 

پول اعاشھ نوکری واالن 
تن پرسونل  9ویروس کرونا 

خدمتی وزارت زراعت در بخش 
 البراتوار

 البراتوار ھای مرکزی    179,400           

34 

پول اعاشھ دریوران ویروس 
کرونا پرسونل کابل 

امبوالنس از برج ثور الی 
 سرطان

 کابل امبوالنس    369,000           

35 

معاش برج سرطان پرسونل 
قرار دادی ویروس کرونا 

 افغان جاپان شفاخانھ
 شفاخانھ افغان جاپان    19,421,967       

36 

معاش برج سرطان پرسونل 
دایمی ویروس کرونا 
 شفاخانھ افغان جاپان

 شفاخانھ افغان جاپان    1,506,500         

37 

قلم قرطاسیھ  13خریداری 
ضرورت شفاخانھ افغان 

 جاپان
 شفاخانھ افغان جاپان    127,400           

38 
بالون  12000خریداری 

 شفاخانھ افغان جاپان    4,800,000          اکسیجن افغان جاپان

39 

ثور  9حمل الی  10معاش برج 
 19نفر مشاورین کوید 37

 مرکز وزارت    740,000           

40 

نفر  18پول اعاشھ برج اسد 
دریوران قراردادی کابل 

 امبوالنس
 کابل امبوالنس    162,000           

41 

 18معاش برج برج اسد 
دریوران قراردادی کابل 

 امبوالنس
 کابل امبوالنس    450,000           

42 

تعدیل معاشات کارمدان 
استخدام شده کرونا در 

 بستر دشت برچی 50شفاخانھ 
بستر دشت  50شفاخانھ    3,674,621         

 برچی 

43 

قرارداد پول سھ  %30پردخت 
ھزار جوره لباس  صد

محافظوی جھت وقایھ ویروس 
 کرونا

 اسپید ھولوگرام     34,290,000       

44 
تعدیل معاشات برج اسد 
 شفاخانھ افغان جاپان    15,228,198        کارمندان افغان جاپان

45 

تن  55تعدیل معاشات 
کارمندان استخدام شده 

بستر دشت برچی  50شفاخانھ 
 در لیلیھ مرکزی

 دشت برچی    1,830,265         

46 

معاش برج ثور الی اسد 
پرسونل ریاست کرونا مرکز 

 وزارت
 مرکز وزارت    1,100,000         

47 

پرداخت محصول قطره حکیم 
الکوزی بھ جانب البراتوار 

 ھای کشور سویس
           552,081   SIMEC AG  



48 
معاش برج جوزا الی اسد ده 
 مرکز وزارت    1,000,580          نفر پرسونل ریاست کرونا 

49 

عدد  500قیمت تعدیل 
وینتالتور و مواد مصرفی 

طبی با شرکت جرمنی 
 قرارداد اولی 

       35,004,048   CAMED Medical Syestems GMBH  

50 

عدد  500قیمت تعدیل 
وینتالتور و مواد مصرفی 

طبی با شرکت جرمنی 
 قرارداد دومی

       27,331,964   CAMED Medical Syestems GMBH  

51 

معاش برج حمل الی سرطان 
نفر کرونا کابل  72

 امبوالنس
 کابل امبوالنس    6,471,712         

52 
نفر  72پول اعاشھ کرونا 
 1399-2-30از اول حمل الی 

 کابل امبوالنس    432,000           

53 

خریداری مواد البراتواری 
کرونا شفاخانھ افغان 

 جاپان
 شرکت مسیح صافی    556,195           

54 
نفر  3معاش برج سنبلھ 

 مرکز وزارت    300,000            داکتر از ریاست کرونا

55 

معاش برج ثور الی سنبلھ 
فرید فارمسست ریاست کرونا 

 ستاک مرکزی
 مرکز وزارت    185,333           

56 

معاش برج سنبلھ الی میزان 
نفر داکتران ریاست  8

 کرونا
 مرکز وزارت    570,000           

57 
قلم اکسیجن  14خریداری 

 شرکت اخالص شیرزاد    975,000            ضرورت افغان جاپان

58 

قاب خریطھ میت  100خریداری 
شفاخانھ قاب تابوت   100و 

 افغان جاپان
 شرکت عثمان صالح    310,000           

59 
لیتر تیل  49440خریداری 

 شرکت ویس شعیب    2,002,320          دیزل شفاخانھ افغان جاپان

60 
قلم اجناس  4خریداری 

 شرکت کنت گروپ    499,700            ضرورت افغان جاپان

61 

قرار داد سھ صد ھزار جوره 
لباس محافظتی از طریق 

تدارکات ملی عقد قرارداد 
 گردیده 

 اسپید ھولوگرام     80,010,000       

62 
قرارداد ملزمھ طبی برای 

شرکت سھامی افغان    63,260,500        جلوگیری ویروس کرونا 
 سرجیگل 

63 
قلم تجھبزات  5قرار داد 

 افغان مومن آستانھ    40,583,100        طبی برای کرونا

64 
قلم ادویھ و  43قرارداد 

اتحادیھ صنعت دوایی و    97,840,635        مواد مصرفی وقایوی انتان
 محصوالت صحی 

65 
قلم مصرفی جھت  17خریداری 

 شرکت استار لینگس    18,138,000        تشخیص کرونا



66 

در رابطھ بھ تھیھ یک 
عدد تست رپیت صدھزار 
 کرونا

 شرکت نوی ھیواد    43,425,108       

67 
تھیھ و تدارک ادویھ جات و 
 شرکت ھیلد (جاین وینچر)    116,989,040      مواد مصرفی و مواد وقایوی

68 

تھیھ و تدارک دو پایھ 
 10000ماشین البراتواری و 

 عدد تست کرونا 
 شرکت آرین پکتین    16,040,000       

69 
قلم جنس ضرورت  12خریداری 

 صافی گلوبل گروپ    2,346,500          شفاخانھ افغان جاپان

70 
قلم کیت  21خریداری 
 آرین پکتین سھار    1,680,000          استرکشن

71 

شانھ تاوب و  400خریداری 
 خریطھ میت برای کرونا 400

شرکت خدمات لوژیستیکی    1,240,000         
 عثمان صالح 

72 

قلم اجناس  7خریداری 
الکترونیکی ضرورت شفاخانھ 

 افغان جاچان
 غالم محمد    497,200           

73 
قلم اجناس  4خریداری 

 شرکت کنت گروپ    497,200            ضرورت افغان جاپان

74 
عدد بالون  28454پرداخت 
  14,084,730        اکسیجن 

شرکت تولیدی اکسیجن  
حیات، جنگلک کابل میھن 

 دوست صداقت .... 

75 

تدارک ادویھ جات و مواد 
مصرفی و مقایوی انتان جھت 

 تداوی مرض کرونا
 افغان ھیلد    27,030,346       

76 

قلم  10تھیھ و تدارک 
تجھیزات طبی برای مرکز و 
 والیات وقایھ مرکز کرونا

       48,209,950  
شرکت قھار غغاری  

برادران یحی حکیمی و 
 اریا میدیکوب 

77 

قلم  12تھیھ و تدارک 
تجھیزات طبی برای مرکز و 

والیات جھت وقایھ مرض 
 کرونا

       66,809,300  
شرکت قھار غغاری  

برادران یحی حکیمی و 
 اریا میدیکوب 

78 

پیام صحی  5در رابطھ بھ 
تلویزونی ویروس رادیویی و 

 کرونا
           248,000    

79 

قلم جنس برای  12خریداری 
مرکز کرونا ریاست تجرید و 

 تداوی واقعات کرونا
خدمات لوژیستیکی شمرق    421,650           

 باستان 

80 

کرایھ طیاره چارتر در 
مورد انتقال اجناس طبی از 

 کشور چین بھ افغانستان
 آریانا ھوایی شرکت    12,923,879       

81 

پایھ ماشین  65انتقال 
پایھ  50التراسوند و 

ماشین از کشور جرمنی بھ 
 کابل

 میدیکل سیستم    3,495,192         

82 

قرارداد غذای سھ وقت 
 ھوتل کانتیننتان    3,209,100         مریضان، پرسونل و 



نوکریوالن افغان جاپان، 
 بستر برچی 50استقالل و 

83 

کیت استرکشن و  10خریداری 
تستھ برای کرونا ضرورت  500

 البراتوار ھای مرکزی
 آسیا نری وال    3,998,000         

    1,696,195,935    مجموع
 
 
 

  بودجھ عادی والیتی 3.2
بودجھ کھ ازطریق وزارت صحت عامھ غرض مبارزه با ویروس کرونا بھ صحت 

 عامھ والیات انتقال گردیده است

کود 
مبلغ ارسال شده بھ صحت   اسم صحت عامھ والیات

 مالحظات   عامھ والیات 

    18,967,587                            کابل 01

    4,000,000                              کاپیسا 02

    6,315,000                              پروان 03

    4,000,000                              وردک 04

    4,000,000                              لوگر 05

    10,000,000                            ننگرھار 06

    5,345,998                              لغمان 07

    4,000,000                              پنچشیر 08

    4,000,000                              بغالن 09

    4,000,000                              بامیان 10

    4,900,000                              غرنی 11

    12,523,705                            پکتیکا 12

    5,000,000                              پکتیا 13

    4,000,000                              خوست 14

    5,000,000                              کنرھا 15

    4,702,580                              نورستان 16



 
 
 
 
 

 جھت مبارزه با ویروس کرونا ICUراپور مصارفات پروژه  3.3
 

شمار
 ه

 مبلغ مصارف انجام شده از بودجھ انکشافی اختیاریموارد مصارف 

پرداخت حوالھ انتقالی مواد تنظیفاتی ، ملزمھ  1
 ICUطبی و ادویھ برای اھتمامات کرونا بخش 

شفاخانھ حوزوی ھرات از پروژه واحد مراقبت جدی 
 1399سال مالی 

                                   
1,493,800  

    5,000,000                              بدخشان 17

    4,000,000                              تخار 18

    11,350,688                            کندز 19

    7,629,667                              سمنگان 20

    26,630,698                            بلخ 21

    4,554,236                              سرپل 22

    7,600,000                              غور 23

    9,358,166                              دایکندی 24

    4,000,000                              ارزگان 25

    4,360,000                              زابل 26

    11,647,598                            کندھار 27

   222,702,280                            جوزجان 28

    4,000,000                              فاریاب 29

    6,730,000                              ھلمند 30

    4,000,000                              بادغیس 31

    28,891,528                            ھرات 32

    15,003,854                            فراه 33

    18,365,998                            نیمروز 34

مجموع بودجھ تعدیل شده بھ 
   496,579,583                          والیات



ادویھ طبی برای احمامات کرونا حوالھ انتقالی  2
شفاخانھ حوزوی کندز بھ مستوفیت کندز سال مالی 

1399 

                                      
499,000  

حوالھ انتقالی ادویھ طبی برای احمامات کرونا  3
شفاخانھ حوزوی پکتیا بھ مستوفیت پکتیا سال مالی 

1399 

                                      
499,000  

برای اھتمامات  IPحوالھ انتقالی ملزمھ طبی و مواد  4

 1399کرونا واحد مراقبت جدی کندز سال مالی 
                                      

998,154  

برای اھتمامات  IPحوالھ انتقالی ملزمھ طبی و مواد  5

 1399دی ننگرھار سال مالی کرونا واحد مراقبت ج
                                      

989,750  

حوالھ انتقالی ادویھ برای اھتمامات ویروس کرونا  6
بخش واحد مراقبت جدی بھ مستوفیت والیت ننگرھار 

 1399سال مالی 

                                      
499,000  

برای اھتمامات  IPمواد حوالھ انتقالی ملزمھ طبی و  7

 1399کرونا واحد مراقبت جدی پکتیا سال مالی 
                                      

991,700  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۳۰حوالھ معاشات  8
 ۱۳۹۹علی جناح از بابت ماه جوزا سال مالی 

                                   
3,419,667  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۲حوالھ معاشات   9
 1399علی جناح از بابت ماه ثورسال مالی 

                                      
208,000  

شفاخانھ  ۱۹نفر  پرسونل کوید  ۱۸۹حوالھ معاشات   10
 1399علی جناح  از بابت ماه جوزا سال مالی 

                                   
7,753,000  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۹حوالھ معاشات   11
نایب امین هللا خان لوگر از بابت ماه جوزا سال مالی 

1399 

                                   
7,053,333  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۸۵حوالھ معاشات  12
 1399علی جناح  از بابت ماه ثور سال مالی 

                                   
3,702,723  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۷حوالھ معاشات  13
ری از بابت ماه ثور سال ګنایب امین هللا خان لو

 1399مالی 

                                   
6,985,167  

شفاخانھ   ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۳حوالھ معاشات  14
نایب امین هللا خان لوگری از بابت ماه حوت سال مالی 

1399 

                                      
366,042  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۳حوالھ معاشات  15
نایب امین هللا خان لوگر  از بابت ماه حوت سال مالی 

1399 

                                      
489,791  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۹حوالھ معاشات  16
نایب امین هللا خان لوگر از بابت ماه سرطان سال 

 1399مالی 

                                   
7,186,778  



شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید   ۴۱۵حوالھ معاشات  17
 1399محمد علی جناح  از بابت ماه سرطان سال مالی 

                                 
17,940,167  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۶حوالھ معاشات  18
نایب امین هللا خان لوگری از بابت ماه حمل سال مالی 

1399 

                                   
4,065,030  

شفاخانھ  ۱۹نفر پرسونل کوید  ۱۶۸الھ معاشات حو 19
نایب امین هللا خان لوگری از بابت ماه حمل سال مالی 

۱۳۹۹ 

                                   
2,992,185  

نفر از ماه  10نفر از ماه اسد و   406معاشات  20
 ۱۳۹۹سرطان  شفاخانھ محمد علی جناح سال مالی 

                                 
17,903,519  

نفر از ماه اسد  ۶معاشات یک نفر ازماه سرطان ،  21
 پرسونل شفاخانھ محمد علی جناح 

                                      
186,667  

معاشات ھفت نفر پرسونل خدمتی واحد مراقبت جدی  22
بھ افغان جاپان از ماه حوت اال جوزا سال مالی 

1399 

                                      
766,000  

                                    1398ترمیمات ساختمان علی جناح کرونا سال مالی  23
4,804,238  

ترمیمات ساختمان نایب امین هللا خان لوگرکرونا سال  24
 1398مالی 

                                   
4,832,260  

                                    منوفلد سیستم اکسجن علی جناح کرونا 25
4,977,500  

                                    غدا کرونا لوگر  26
1,857,430  

                                    فلم اکسیری شفاخانھ علی جناح و لوگر 27
3,199,000  

                                    ھ علی و لوگر ریجنت البراتور شفاخان 28
2,937,700  

                                مجموع 
109,596,601  

 
  



 و بانک انکشاف آسیایی جزئیات موارد مصرف بودجھ بانک جھانی. 4
 

 چگونگی مصرف منابع دریافت شده از طریق بودجھ انکشافی بانک جھانی: 4.1

افغانی  7،730،800،000در بخش بودجھ انکشافی بانک جھانی مجموعًا مبلغ 

دالر امریکائی برای چھار سال تعھد بودجوی وجود دارد  100،400،000معادل 

ملیون  51,000,000افغانی معادل  3,927,000,000مبلغ   1399کھ برای سال مالی 
ل در بخش ھای دالر اختصاص داده شده است و قرارداد ھای کھ تا الحا

 مختلف صورت گرفتھ، از قرار ذیل است:
 چگونگی تخصیص منابع دریافت شده از طریق بودجھ انکشافی بانک جھانی

 توضیحات شماره
مبلغ 

قرارداد 
 بھ افغانی

مبلغ 
قرارداد  

 بھ دالر
 مالحظات

1 
خریداری 

 سامان آالت
و غیر  طبی

مورد طبی 
ضرورت  برای 
مراکز صحی 

مراقبت کھ 
و ھای جدی 

آگاھی دھی 
در مورد 

خطرات ویروس 
را  کرونا

انجام 
 میدھند

1،760،880،000 23،000،000 

در دو بخش با  این قرارداد
اداره محترم یونیسیف عقد 

آن گردیده است کھ پرداخت 
بشکل از طریق بانک جھانی 

 )direct paymentمستقیم (
منجانب اداره یونیسیف 

 اجرا گردیده است.
 آن از قرار ذیل است: بخش

خریداری سامان آالت  .1
مورد ضرورت  برای مراکز 
صحی مراقبت ھای جدی در 
سراسر کشو از قبیل 
وسائل طبی و محافظوی 

PPE Kit)( 
اگاھی در مورد خطرات  .2

 کرونا  ویروس
2 

ایجاد و 
ارتقای 

البراتوار 
ھا، تھیھ 

مواد مصرفی 
طبی و 

محافظتی و 
کمک ھای 
 تخنیکی

367,498,901 4،772،713 

پروژه در چھار بخش با این 
مصارف مدیریتی با  5%

عقد  (WHO) سازمان صحی جھان
گردیده است کھ از قرار 

 ذیل است:
بخش اول آن ایجاد و  .1

 14ارتقای البراتوار ھا 
 مرکز 

بخش دوم آن شامل  .2
خریداری مواد مصرفی 
طبی و محافظتی برای 

 RRTsتیم ھای 
بخش سوم آن شامل  .3

رین ملی و استخدام مشاو
بین المللی برای 
مبارزه علیھ ویروس 

 کرونا



بخش چھار آن شامل وجوه  .4
احتیاطی بوده کھ در 
حاالت اضطراری مورد 

خواھد استفاده قرار 
 گرفت.

قابل ذکر است کھ، تا 
ھزار دالر  954الحال تنھا 

امریکائی منجانب سازمان 
صحی جھان پرداخت گردیده 

 است.
قرارداد با  3

مؤسسات غیر 
دولتی جھت 
مبارزه علیھ 
 ویروس کرونا

1،547،469،025 20،097،000 

با موسسات تطبیق کننده 
 والیات 34پروژه صحتمندی در 

قرارداد مبارزه با  32
  یدهعقد گرد 19 –کوئید 

 است.
عقد قرارداد  4

 با جناح ثالث

101,692,514 1،320،682 

جھت نظارت و ارزیابی 
موسسات و نھاد ھائیکھ 

کوئید را بمصرف منابع 
میرسانند، قرار است یک 
جناح ثالث بر اساس شرایط 

 گرانت استخدام گردد.
ھزینھ  5

مدیریت 
 پروژه

139,339,585 1,809,605 
جھت پیشبرد امورات پروژه، 
وجوه فوق برای چھار سال 

 تخصیص یافتھ است.
  51,000,000 3,916,880,025 مجموع

 

 

 شده از طریق بودجھ بانک انکشاف آسیایی:چگونگی تخصیص منابع دریافت  4.2

افغانی  3،080،000،000در بخش بودجھ انکشافی بانک آسیایی مجموعًا مبلغ 

ماه تعھد بودجوی وجود دارد کھ  18دالر امریکائی برای  40،000،000معادل 

افغانی  1،355،200،000مجموع بودجھ پروژه فوق بالغ بھ  1399برای سال مالی 

دالر امریکائی میگردد و قرارداد ھای کھ تا الحال در  17،600،000معادل 
 بخش ھای مختلف صورت گرفتھ، از قرار ذیل است:

): چگونگی تخصیص منابع دریافت شده از طریق بودجھ 5جدول شماره (
 انکشافی بانک انکشاف آسیایی

مصرف بھ  توضیحات شماره
 افغانی

مصرف بھ 
 مالحظات دالر

اعمار و  1
 کزاترمیم مر
تجرید 

مریضان 
 19-کوید

1,155,000,000 15،000،000 

با شرکت متذکره  قرارداد
 12انکشاف ملی بتاریخ 

در حضورداشت  1399سنبلھ 
 حکومت بھ امضا رسید یرھبر

تھیھ و  2
تدارک وسایل 
طبی و ادویھ 

777,700,000 10،100،000 
با اداره  متذکرهقرارداد 

 12بتاریخ محترم یونیسیف 



جات برای 
وارد ھای 
مراقبت 
مریضان 

 19-کوید

در حضورداشت  1399سنبلھ 
 حکومت بھ امضا رسید  ریرھب

تھیھ و تدارک  3
وسایل طبی و 

وسایل 
البراتورای و 

 تشخیصیھ

392,700,000 5،100،000 

با اداره  متذکرهقرارداد 
محترم سازمان صحی جھان 

سنبلھ  12بتاریخ بتاریخ 
در حضورداشت رھبران  1399

 حکومت بھ امضا رسید
تدارکات  4

غیر وسایل 
برای  طبی

شفاخانھ ھای 
 19-کوئید 

246,400,000 3،200،000 

 29بتاریخ  متذکره قرارداد
اسد بھ اعالن داوطلبی 

در جریان و سپرده شده است 
 مراحل تدارکاتی قراردارد.

ارتقای ظرفیت  5
سیستم و 
 2،000،000 154,000,000 کارمندان صحی

با اداره  متذکرهقرارداد 
و محترم سازمان صحی جھان 

یونیسف در جریان مراحل 
 تدارکاتی قراردارد.

استخدام جناح  6
ثالث جھت 
مطالعھ امکان 

سنجی 
ابتدائی، 

ارزیابی وسط 
پروژه و ختم 

 پروژه

16,170,000 210،000 

 23قرارداد فوق بتاریخ 
 Dynamicبا شرکت  2020جوالی 

Vision عقد گردیده است 

سایر مصارف و  7
 وجوه احتیاطی

338,030,000 4،390،000 

دالر  450،000از وجوه فوق 
امریکائی آن جھت استخدام 
کارمندان مدیرتی و مصارف 
اداری پروژه بمصرف خواھد 
رسید و متباقی آن بصورت 
احتیاطی برای فعالیت ھای 
 غیر پالن تخصیص یافتھ است.

  40،000،000 3,080,000,000 مجموع



 مصارف انجام شده از بودجھ اختصاصی بانک انکشافی آسیایی و بانک جھانیتفصیل 

اسم ان جی  شماره
شروع   شماره قرارداد   والیت او

 قرارداد 
ختم  

 قرارداد 
سقف  

 قرارداد 
مصارف 

 مالحظات انجام شده

1 AADA ھرات  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/12  4-May-20 31-Mar-24       
115,497,700  

         
92,919,651   WB grant  

2 AADA غزنی  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/09  4-May-20 31-Mar-24          
43,411,620  

         
34,673,715   WB grant  

3 BDN تخار  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/28  3-Aug-20 31-Mar-24          
41,291,775  

         
30,968,831   WB grant  

4 SAF جوزجان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/13  3-May-20 31-Mar-24          
35,926,806  

         
26,945,104   WB grant  

5 JACK کندز  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/18  3-May-20 31-Mar-24          
61,567,010  

         
46,175,258   WB grant  

6 BDN بغالن  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/03  3-May-20 31-Mar-24          
40,222,875  

         
30,167,156   WB grant  

7 OHPM خوست  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/16  3-May-20 31-Mar-24          
35,919,240  

         
26,939,430   WB grant  

8 AKF بدخشان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/01  2-May-20 31-Mar-24          
40,221,314  

         
30,165,985   WB grant  

9 HEWAD/NAC پکتیا  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/24  3-May-20 31-Mar-24          
61,000,000  

         
45,750,000   WB grant  

10 CHA غور  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/10  3-May-20 31-Mar-24          
37,005,903  

         
27,754,426   WB grant  

11 AHEAD سمنگان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/26  2-May-20 31-Mar-24          
33,795,300  

         
25,346,475   WB grant  

12 BDN بلخ  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/04  4-Jun-20 31-Mar-24          
69,300,000  

         
51,975,000   WB grant  

13 HN-TPO/ORCD کنر  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/17  3-May-20 31-Mar-24          
34,468,256  

         
26,161,092   WB grant  

14 CAF لوگر  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/20  xx May 2020 31-Mar-24          
33,756,800  

         
25,317,600   WB grant  

15 SHDP ارزگان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/29    31-Mar-24          
33,791,258  

         
25,343,443   WB grant  

16 AADA ننگرھار  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/21  1-May-20 31-Mar-24          
76,948,049  

         
57,711,036   WB grant  

17 SAF سرپل  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/27  3-May-20 31-Mar-24          
35,916,306  

         
26,937,229   WB grant  

18 MMRCA بادغیس  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/02  3-May-20 31-Mar-24          
34,848,267  

         
26,136,200   WB grant  

19 MOVE دایکندی  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/06    31-Mar-24          
34,098,855  

         
25,574,142   WB grant  

20 MRCA فراه  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/07  16-May-20 31-Mar-24          
76,049,945  

         
57,802,764   WB grant  

21 SDO زابل  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/31  3-Aug-20 31-Mar-24          
37,012,750  

         
25,345,687   WB grant  

22 BRAC ھلمند  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/11  3-May-20 31-Mar-24          
44,479,299  

         
33,359,473   WB grant  

23 MRCA نیمروز  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/22  16-May-20 31-Mar-24          
74,981,500  

         
56,620,825   WB grant  

24 SCA وردک  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/30  2-May-20 31-Mar-24          
37,009,088  

         
27,756,816   WB grant  

25 HN-TPO لغمان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/19  3-May-20 31-Mar-24          
34,475,629  

         
26,674,686   WB grant  

26 OHPM پکتیکا  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/25  3-May-20 31-Mar-24          
38,078,040  

         
28,558,530   WB grant  

27 SDO فاریاب  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/08  2-May-20 31-Mar-24          
42,365,399  

         
31,774,049   WB grant  

28 SDO کابل 
 AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/14  5-Aug-20 31-Mar-24          

50,953,770  
         
38,215,328   WB grant  

29 AKF بامیان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/05  2-May-20 30-Mar-24          
33,999,689  

         
25,499,766   WB grant  



معلومات مفصل در خصوص قرارداد ھای بانک انکشاف آسیایی ضم گزارش ھذا 
 میباشد.

 
 چگونگی تخصیص منابع دریافت شده از طریق بودجھ انکشافی گلوبل فند: 4.3

افغانی معادل   13,090,000 مبلغ مجموعًا   گلوبل فندبودجھ انکشافی  از

البراتوار ھای برای کارمندان  دربخش حق الخطردالر امریکائی   170,000
 .اختصاص یافتھ است تشخیصیھ ویروس کرونا در والیات مربوطھ

30 BARAN/OHPM کندھار  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/15  3-May-20 31-Mar-24          
69,300,000  

         
51,975,000   WB grant  

31 AHEAD نورستان  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/23  20-May-20 30-Mar-24          
21,807,083  

         
16,355,312   WB grant  

32 SCA 
پروان, 
کاپیسا و 
 پنجشیر

 AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/32  27-May-20 30-Mar-24          
91,187,999  

         
68,390,999   WB grant  

33 CAF 
شفاخانھ 
افغان 
 چاپان

 AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/36  10-Sep-20 30-Mar-24       
194,636,573  

       
145,977,429   WB grant  

34 ParticIp GMBH 
قسط اول 

TPM  AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/35  15-Sep-20 30-Mar-24       
101,692,503  

         
15,073,152   WB grant  

35 Salaries to MoPH 
staff 

مرکز 
             NA  NA NA  NA  وزارت

5,467,373   WB grant  

36 UNICEF  تمام
    AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/33  14-Apr-20 30-Mar-24  والیات

1,760,880,000  
   
1,760,880,000   WB grant  

37 WHO  تمام
       AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/33  23-Apr-20 30-Mar-24  والیات

367,498,901  
       
219,812,054   WB grant  

38 UNICEF  تمام
 والیات

 
MOPH/PPMU/ADB/DC/1399/G03  2-Sep-20 30-Sep-21       

770,000,000  
       
690,570,000  

 ADB 
Grant  

39 WHO  تمام
 والیات

 
MOPH/PPMU/ADB/DC/1399/G04  2-Sep-20 30-Nov-21       

400,400,000  
       
319,696,000  

 ADB 
Grant  

40 Daynamic Vision                      
3,926,658  

 ADB 
Grant  

41 HCC ده والیت                  
67,268,487    

      مجموع
4,399,962,159    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


