
ایشیائی ترقیاتی بینک)ADB( 1966 میں قائم 
ہوا اور پاکستان اس بینک کا بانی رکن ہے- 

ایشیائی ترقیاتی بینک کے قیام سے لے کر آج 
تک حکومت نے ملک کے بنیادی ڈهانچے، 

معاشی خدمات اور معاشی ترقی کو مستحکم 
بنانے کے لیے ADB کے ساته مل کر کام کیا 

ہے-

ADB نے پاکستان کے پراجیکٹس کی معاونت 
کے لیے 32.1 بلین ڈالر کی منظوری دی-  

ملکی شراکت داری کی حکمت عملی
2019–2015  اور ملکی آپریشنز کے کاروباری 

منصوبے 2020-2018 کے حتت ADB پاکستان 
کی اعلیٰ، دیرپا اور جامع ترقی کو یقینی بنانے 

کے لیے پر عزم ہے- نئے کاروباری منصوبے سے 
یہ پتہ چلتا ہے کہ آئندہ تین سالوں میں ملک 

کے خود مختار آپریشنز میں خاطر خواہ اضافہ 
ہو گا اور یہ بڑه کر 7.1بلین ڈالر ہو جائیں 

گے- ADB توانائی ، بنیادی ڈهانچہ اور ادارہ جاتی 
اصالحات پر مسلسل توجہ دینے کے ساته ساته 

تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بهی دوبارہ 
مصروف عمل ہو گا- 

پاکستان کے لیے قرضہ جات اور گرانٹس کے 
لیے مجموعی رقم جن کی مالیت 22.14 بلین 

ADB توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت، قدرتی و سائل، دیہی ترقی، فراہمی 
آب، شہری انفراسٹرکچر اور خدمات، سرکاری شعبہ کا انتظام و 
ترقیاتی  کی  پاکستان  لیے  کے  شعبے  کے  مالیات  اور  انصرام 

ضروریات کو پورا کرنے کے لے مدد فراہم کرتا ہے-

پاکستان
ڈالر بنتی ہے، سرمایہ کےعمومی وسائل 
)OCR( ، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر 
خصوصی فنڈز سے فراہم کیے گئے ہیں-

ADB کی امدادسے چلنے والے 
پراجیکٹس اور پروگرام 

ADB پاکستان کے شعبہ توانائی کی ترقی میں 
منایاں کردار کا حامل شراکت دار ہے- یہ پانی اور 
کوئلے سے چلنے والے پاور پالنٹس سے توانائی 
کی فراہمی کو مضبوط بنانے، ٹرانسمیشن اور 

ڈسٹری بیوشن سسٹمز کی توسیع کرنے،توانائی 
کی استعداد کے پروگرام اور صاف توانائی کے 
اقدامات پر عمل در آمد کرنے نیز شعبہ جاتی 

اصالحات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتا 
ہے- 2017 میں ADB نے تین ذیلی پروگرام کی 

منظوری دی جن میں دیرپا توانائی کے شعبہ 
کااصالحاتی پروگرام ) 300 ملین ڈالر( جس کے 

لیے فرانس کے ترقیاتی ادارے 
 Agence Française de Développement

)AFD( نے 100ملین یورو کی مشترکہ مالیت 

پاکستان : مجموعی قرض، گرانٹ اور تکنیکی  
a, b, cمعاونت کے وعدے

منبرشعبہ
کل رقم 

)dملین ڈالر میں(dفیصد

 13.32  4,139.04  170 زراعت،قدرتی وسائل اور دیہی ترقی
 1.64  510.85  32 تعلیم
 27.51  8,548.57  129 توانائی
 10.74  3,336.65  85 فنانس
 2.55  793.30  31 صحت

 3.64  1,130.87 40 صنعت وجتارت
 0.01  1.60  1 کمیونی کیشن ٹیکنالوجی

 5.75  1,786.27  33 کثیر اجلہتی
 14.25  4,427.35  86 سرکاری شعبہ کی منیجمنٹ

 17.22  5,351.82  84 ٹرانسپورٹ
پانی و دیگر شہری انفراسٹرکچر و 

 3.38  1,050.72  52 خدمات
 100.00  31,077.02  743 میزان

a گرانٹس وتکنیکی معاونت میں کےADB زیر انتظام مشترکہ مالیت کاری

b خودمختار و غیر خودمختار قرضہ جات اور تکنیکی معاونت شامل ہے

c وعدوں کی رپورٹنگ میں بنیادی شعبہ کا استعمال

d راؤنڈنگ کی وجہ سے اعداد کو مختصر نہیں کیا جاسکتا

پاکستان: پراڈکٹ کے حلاظ سے سرمایہ کے 
عمومی وسائل غیر خودمختار وعدے، 2007-2017

12دستخط شدہ ترسیالت زر کی تعداد
رقم )ملین ڈالر(

606.03قرضہ جات

22.75ایکوئٹی سرمایہ کاریاں

123.11گارنٹیاں

751.89میزان

پاکستان:2017 کے قرضہ جات،گرانٹس اور تکنیکی 
معاونت  )ملین ڈالر(

قرضہ جات

میزانگرانٹستکنیکی معاونتغیر مختارخود مختار
 2,023.31  86.00  5.77  19.23  2,134.31 

نوٹس: مالیت کاری کا وعدہ جو ADB بورڈ آف ڈائریکٹرز یا منیجمنٹ کی طرف 
سے منظور شدہ ہو جس کے لیے سرمایہ کاری کا ایک معاہدہ کیا جاتا ہے 

جس پر قرضدار، وصول کنندہ یا سرمایہ کار کمپنی اور ADB کے دستخط ہوں-

گرانٹس اور تکنیکی معاونت میں ADB کے زیر اتنظام مالیت کاری شامل ہے-

ایشیائی ترقیاتی بینک
اراکین کے لیے حقائق نامہ



کاری  کی ؛ سنده اور بلوچستان میں 
ٹرانسمیشن میں توسیع اور بجلی کی بندش 

میں کمی النے کے لیے 260 ملین ڈالر کا پاور 
ٹرانسمیشن کے اضافے کا دوسرا سرمایہ کاری 

پروگرام اور پاکستان کے شعبہ توانائی کے 
منصوبے کو تازہ ترین بنانے کے لیے 500,000 

ڈالر کا نالج سپورٹ کا تکنیکی معاونت پیکج 
شامل تها-

ADB شاہرات/ہائی ویز اور صوبائی سڑکوں کے 
معیار کو بہتر بنانے میں مدد دے رہا ہے تاکہ 
پاکستان کو عالقائی جتارتی مرکز کے طور پر 

ابهرنے میں مدد دی جا سکے اور وسط ایشیائی 
عالقائی معاشی تعاون کے پروگرام کے منصوبوں 
اور چین-پاکستان اقتصادی راہداری کو فروغ دیا جا 

سکے- 2017 میں ADB نے پاکستان کے 
عالقائی رابطے کو وسعت دینے کے لیے 800 

ملین ڈالر کے قرضے اور سنده اور خیبر پختونخوا 
کی شاہرات/ ہائی ویز کو بہتر بنانے کے لیے پہلی 

قسط 180ملین ڈالر ) کل سرمایہ کاری 800 
ملین ڈالر میں سے( دنیے کی منظوری دی -

ADB نےسرکاری شعبے کے اداروں کی اصالحات 
کے لیے 300 ملین ڈالر کی منظوری دی جس 

سے جون 2016 سے اب تک کل سرمایہ کاری 
بڑه کر 600 ملین ڈالر ہو گئی ہے- ADB نے نالج 

اور تکنیکی سپورٹ کی معاونت کے لیے 3.27 
ملین ڈالر کی منظوری دی تاکہ پاکستان کی 

سرکاری و جنی شراکت داری )PPP( کے فریم ورک 
کو مضبوط بنایا جاسکے اور ادارہ جاتی اصالحات 

کو ممکن بنایا جاسکے- ADB نے EXIM بینک 
کو فعال بنانے کے لیے بهی مدد فراہم کی- 

ADB نے ساہیوال اور سیالکوٹ میں شہری ڈهانچے 
اور فراہمی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب کو 

200 ملین ڈالر کا قرض فراہم کیا ، آبپاشی کے 

نظام کو بہتر بنانے کے لیے 700 ملین ڈالر، آبپاشی 
کے نہری نظام اور آبی انتظام کی استعداد کو 

 PPP مستحکم بنانے کے لیے 275 ملین ڈالر اور
پراجیکٹس تیارکرنے کے لیے  100ملین ڈالر دیئے 

جس میں حکومت پنجاب کے 100ملین ڈالر، 
حکومت برطانیہ کے 19.62ملین ڈالر اور تکنیکی 

معاونت کی گرانٹس 4.01 ملین ڈالر شامل ہیں،اس 
طرح کل سرمایہ کاری 223.63 ملین ڈالرہے جسے 

ADB کے زیر انتظام خرچ کیا جائے گا-

سنده میں PPP کی معاونت کے لیے ADB نے 
نومبر 2016 میں 100ملین ڈالر کی منظوری دی 

جو 2018 کی پہلی سہ ماہی سے موثر ہو گی 
جس میں حکومت سنده کے 65 ملین ڈالر ، 

حکومت برطانیہ کے 19.23 ملین ڈالر اور تکنیکی 
معاونت کی گرانٹس  4.75 ملین ڈالر شامل ہیں ، 
اس طرح کل سرمایہ کاری 188.98 ملین ڈالر ہے 

جسے ADB کے زیر انتطام خرچ کیا جائےگا- 

خیبر پختونخوا میں ADB نے پشاور میں بس 
ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کے قیام کے لیے 335 ملین 
ڈالر اور AFD نے 130 ملین یورو فراہم کیے جس 

کے ذریعے عاملی معیارپر مبنی بس کا نظام فراہم 
کیا جائے گا جس میں خواتین کے بیٹهنے کے 

لیے ترجیحی نشستیں مخصوص کی جائیں گی- 

ADB نے نالج اور سپورٹ کی تکنیکی معاونت 
کے لیے 2.41 ملین ڈالر کی منظوری دی تاکہ 
پاکستان میں اقتصادی راہداری کی تعمیر میں 
مدد فراہم کی جاسکے اور اس ملک کی غربت 
کو کم کیا جائے اور ضلعی محرومیوں پر قابو 
پایا جا سکے- ADB نے غریب اور مسائل کی 

شکار خواتین کی مدد کرنے کے لیے بے نظیر 
انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معاونت فراہم کرنا 

جاری رکها ہواہے- یہ حکومت کے 430 ملین 
ڈالرپرمشتمل مشہور کیش ٹرانسفر پروگرام کو 

جاری رکهنے کے لیے بهی مدد فراہم کرتاہے-

ADB نے پاکستان کی قدرتی آفات کے خطرات 
سے منٹنے کی صالحیت کو بہتر بنانے اور ملک 

کے سخت موسمی حاالت اور موسمیاتی 
تبدیلیوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے 

200 ملین ڈالر کی منظوری دی-

غیر خود مختار آپریشنز 

جنی سرمایہ کاری کے لیے ADB غیر خود مختار 
بالواسطہ قرضوں ، ایکوٹی انوسٹمنٹ ، گارنٹیز ، 

بی لونز ، اور ٹریڈ فنانس کی صورت میں براہ 
راست مالی معاونت فراہم کرتا ہے- 2017 میں 

29 غیر خود مختار 3.17 بلین ڈالر کی مالیت 
کاری ترقی پذیر ایشیاءمیں ADB اپنے وسائل 
سے فراہم کرنے کی منظوری دی گئی- 2017 

میں 27 ترسیالت زرکے لیے کل وعدوں کے 
حصول کی مالیت 2.29 بلن ڈالر تهی- 2017 
میں عمومی سرمایہ کے وسائل/OCR کی 

منظوریاں اور وعدوں کی تکمیل دونوں کی ریکارڈ 
بلند سطح رہی - لگ بهگ 5.9 بلین ڈالر کی 

مشترکہ سرمایہ کاری جتارتی اور سرکاری وسائل 
سے کی گئی- 31 دسمبر 2017 تک عمومی 

سرمایہ کے وسائل/OCR کے کل بقایا جات اور 
ADB کی غیر خود مختار ترسیالت زر کے وعدوں 

کی مالیت 10.9 بلین ڈالر تهی-

ADB کا ٹریڈ فنانس پروگرام )TFP( جتارت میں 
مدد دینے کے لیے شراکت دار بینکوں کے ذریعے 

گارنٹیاں اور قرضہ جات فراہم کر کے مارکیٹ 
TFP کے ADB خالءکو پُر کر رہا ہے- 2009 سے

نے ترقی پذیر ایشیاءمیں 12,000 چهوٹے اور 
درمیانے حجم کے کاروباروں کو 16500سے زائد 

ترسیالت زر کیں جن کی مالیت 30 بلین ڈالر 
سے زیادہ تهی- ان میں عمومی اشیائے صرف 

پاکستان:مشترکہ مالیت کے پراجیکٹس، یکم جنوری2013-31 
دسمبر2017  

رقم )ملین ڈالر(پراجیکٹس کی تعدادمشترکہ مالیت کاری
a185,994.6پراجیکٹس

6342.59 گرانٹس

81,854.42 سرکاری قرضہ جات

53,797.63 جتارتی مشترکہ مالیت کاری

826.74تکنیکی معاونت کی گرانٹس

a ایک سے زیادہ مشترکہ مالیت کے ذریعہ کے حامل پراجیکٹ کو ایک بارشمار کیا جاتاہے- 

پاکستان : پراجیکٹ کی کامیابی کی شرح

سال
کامیابی کی شرح

فیصد
آزادانہ طورپر جائزہ شدہ پراجیکٹس                                         

اور پروگرامز کی تعداد
200850.06
200928.67
20100.016
201120.010
201240.05
201340.05
20140.01
20150.02
2017100.02
24.154میزان

نوٹ: “سال” سے مراد پراجیکٹ کی تکمیلی رپورٹ )PCR( کا تشہیری سال ہے- گزشتہ سال کے حقائق نامہ 
Fact Sheet/ کے مقابلے میں توثیق شدہ PCR کی درجہ بندی اور آزادانہ طورپر جائزہ شدہ کارکردگی کی 
تشخیصی رپورٹس کی بنیاد پر کامیابی کی شرح کو یہاں بیان کیا گیاہےاوران میں خودتشخیصی جائزے 

شامل نہیں- منونے کے چهوٹے سائز کے ساته ضروری نہیں کہ کامیابی کی شرح ملکی آپریشنز کی 
کارکردگی کو پیش کرے-

ذریعہ: 31 دسمبر2017 تک PCR کی توثیق شدہ رپورٹس اور پراجیکٹ/پروگرام کی کارکردگی کی تشخیصی 
رپورٹس کی درجہ بندی کا ڈیٹا بیس-

پاکستان: غیر خودمختار قرض اور گرانٹس کے لیے پورٹ فولیو کارکردگی 
کے معیاری اشارات،2016-2017

46جاری قرضہ جات کی تعداد)31 دسمبر2017 تک(
2017 )ملین ڈالر(2016 )ملین ڈالر(

a, b 869.48627.65کنٹریکٹ کی فراہمی
a1,290.04  1,136.66 رقوم کی تقسیم 

c
 –جاری گرانٹ کی تعداد )31 دسمبر2017 تک(

2017 )ملین ڈالر(2016 )ملین ڈالر(
a, bکنٹریکٹ کی فراہمی– – 

a, cرقوم کی تقسیم––

حقیقی مسئلے کے پراجیکٹس )فیصد( )31 دسمبر  
2017 تک(

9

– = کوئی نہیں-

a وعدوں پر مبنی-

b بند قرضہ جات/گرانٹس شامل ہیں جو سال رواں میں کنٹریکٹ کی فراہمی یا رقوم کی تقسیم کی حامل ہوں- 

c پالیسی پر مبنی قرض/گرانٹس شامل نہیں-

d صرف ایشیائی ترقیاتی بینک فنڈ اور دیگر ADBکے خصوصی فنڈز شامل ہیں-

 پاکستان:قرض،گرانٹ اور تکنیکی معاونت کے پراجیکٹس کےلیے 
پروکیورمنٹ کنٹریکٹس کا شیئر

چیزیں

20162017
 مجموعی 

)31 دسمبر 2017 تک(
 رقم 

فیصد میں)ملین ڈالر(
 رقم 

فیصد میں)ملین ڈالر(
رقم)ملین 

فیصد میںڈالر(

اشیاء، ورکس اور متعلقہ 
 9.08  15,354.39  9.46  986.06  6.70  755.14 خدمات

 2.36  283.59 2.62  19.40  2.90  18.23 مشاورتی خدمات
 8.63  15,637.98  9.00  1,005.46 6.50  773.37 کل پروکیورمنٹ

https://www.carecprogram.org/
https://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
https://www.adb.org/site/trade-finance-program


سے آالت و مشینری کے شعبوں سے لے کر 
میڈیکل سپالئز اور صارفین کی اشیاء کے 

شعبے شامل ہیں- 2017 میں TFP نے لگ بهگ 
3,500 بلین ڈالر کی ترسیالت زر کے ذریعے جتارت 

کےلیےتقریباً 4.5 بلین ڈالر کی مدد فراہم کی-  

مشترکہ مالیت کاری 

مشترکہ مالیت کاری کے آپریشنز ADB کے 
فنانسنگ پارٹنرز ، حکومتوں یا ان کے اداروں ، 

کثیر اجلہتی فنانسنگ اداروں اور جتارتی اداروں کو 
ADB کے پراجیکٹس میں سرمایہ کا ری کرنے 

کے قابل بناتےہیں- سرکاری قرضہ جات اور 
گرانٹس، تکنیکی معاونت ، دیگر رعایتی 

فنانسنگ اور کمرشل مشترکہ مالیت کاری 
جیسے  بی لونز ، رسک ٹرانسفر انتظامات ، 

متوازی قرضہ جات اور ایکوٹی ، گارنٹی مشترکہ 
مالیت کاری اور ADB کے TFP کے حتت 

ترسیالت زر کے لیے مشترکہ مالیت کاری اور 
سپالئی چین فنانس پروگرام کی صورت میں 

اضافی فنڈز دئیے گئے ہیں-

1974 سے 2017 کے آخر تک پاکستان کے لیے 
مجموعی براہ راست ویلیو ایڈڈ سرکاری مشترکہ 

مالیت کاری کے وعدوں کی مالیت 43 سرمایہ 
کاری کے پراجیکٹس کے لیے 2.72 بلین ڈالر اور 

49 تکنیکی معاونت کے پراجیکٹس کے لیے  
82.26 ملین ڈالر تهی- پاکستان کے لیے 

مجموعی براہ راست ویلیو ایڈڈ کمرشل مشترکہ 
مالیت کاری کی مالیت سرمایہ کاری کے 21 

پراجیکٹس کے لیے 7.69 بلین ڈالر تهی-

2017 میں پاکستان کو حکومت فرانس کی 
جانب سے چار سرمایہ کاری پراجیکٹس کے لیے 

344.10 ملین ڈالر قرضہ پر مبنی مشترکہ 
مالیت کاری موصول ہوئی اور ایک سرمایہ کاری 
پراجیکٹ کے لیے 19.23 ملین ڈالر کی گرانٹ 

مشترکہ مالیت کاری کی مد میں حکومت 
برطانیہ سے موصول ہوئی- 

یکم جنوری 2013 سے 31 دسمبر 2017 تک 
مشترکہ مالیت کاری کے پراجیکٹس کا خالصہ 

www. :مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے

adb.org/countries/pakistan/cofinancing

شراکت داریاں

ADB پاکستان میں رابطہ کاری کو فروغ دینے 
کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے اور اہم ترقیاتی 
مسائل اور مطلوبہ اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے 

کے لیے متعلقہ اداروں کے سربراہان کے ساته 
باقاعدہ مالقاتیں کرتا ہے-

2017 میں ADB اور AFD نے پاکستان کی 
توانائی کے حتفظ کے لیے 400 ملین ڈالر سے 

زائد رقم دینے کی منظوری دی- 

PPP کے پراجیکٹس کے عالوہ ADB اور 
حکومت برطانیہ نے پنجاب میں 61 

کلومیٹرموٹر وے اور حسن آباد )پنجاب( سے 
حویلیاں )خیبر پختونخوا( تک 59 کلو میٹر 

ایکسپریس وے– CAREC راہداری کا ایک اہم 
حصہ – تعمیر کرنے اوربلوچستان میں197 کلو 

میٹر ہائی وے نیٹ ورک کو بحال کے لیے327 
ملین ڈالر کی مشترکہ مالیت کاری کی-

ADB نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ 
بنیک کے ساته مل کر پنجاب میں شورکوٹ 
سے خانیوال تک 65 کلو میٹرموٹر وے تعمیر 
کرنے کے لیے 200 ملین ڈالر کی مشترکہ 

مالیت کاری کی جس میں حکومت برطانیہ کی 
34 ملین ڈالر کی اضافی گرانٹ بهی شامل ہے-

پروکیورمنٹ 

ADB ہر سال اپنے ترقی پذیر رکن ملکوں کے 
پراجیکٹس اور سرگرمیوں کے لیے سرمایہ 

فراہم کرنے کے لیے قرضے ، گرانٹس اور 
تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے اور اشیاء، ورکس 
اور مشاورتی خدمات کے حصول کے کنٹریکٹس 

کے لیے کئی ملین ڈالر بهی فراہم  کرتا ہے- 
اکثر کنٹریکٹس عاملی مسابقت کی بنیاد پر 

دئیے جاتے ہیں جو ADB کے رکن ممالک 
،عالقائی اور غیر عالقائی فرموں اور افراد کے لیے 

کهلے ہوتے ہیں- 

پروکیورمنٹ کنٹریکٹس میں ADB کا شیئر

 اشیاء، ورکس اور متعلقہ خدمات 
اشیاء، ورکس اور متعلقہ خدمات کے لیے 

قرضوں اور گر انٹس آپریشنز کے حتت ایشیاءاور 
بحر الکاہل میں ADB کے پروکیورمنٹ 

کنٹریکٹس کی مالیت 2016 میں 11.28 بلین 
ڈالر اور 2017 میں 10.43 بلین ڈالر تهی- 1966 
سے اب تک مجموعی پروکیورمنٹ کی مالیت 

169.12 بلین ڈالر رہی ہے جس کے حتت 211,316 
کنٹریکٹس دئیے گئے-

پاکستان میں 1966 سے اب تک کنٹریکٹرز اور 
سپالئرز کو 17,162 کنٹریکٹس دئیے گئےہیں جن 

کی مالیت 15.35 بلین ڈالرہے- 

مشاورتی خدمات 
مشاورتی خدمات کے لیے قرض ،گر انٹ اور 

تکنیکی معاونت کے آپریشنز کے حتت ایشیاءاور 
بحر الکاہل میں ADB کے پروکیورمنٹ 

کنٹریکٹس کی مالیت 2016 میں 627.79 ملین 
ڈالر اور 2017 میں 741.84 ملین ڈالر تهی- 

1966سے اب تک مجموعی پروکیورمنٹ کی 
مالیت 12.02 بلین ڈالر رہی ہے جس کے حتت 

55,420 کنٹریکٹس دئیے گئے- 

پاکستان میں 1966 سے اب تک کنسلٹنٹ کو 
2,272 کنٹریکٹس دیئے گئےہیں جن کی مالیت 

283.59 ملین ڈالرہے-

آپریشنل چیلنجز 

گذشتہ تین سالوں کے دوران پاکستان کی 
اقتصادی اصولوں میں بہتری آئی ہے- اس رفتار کو 

برقرار رکهنے کے لیے حکومت کو وسیع 
مالیاتی اور جاری کهاتوں کے خساروں،گرتے ہوئے 

زرمبادلہ کے ذخائر، بڑهتے ہوئے قرضوں کے 
بوجه اور وسیع تر غیرملکی مالیاتی ضروریات 
سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانا ہو گا-

پاکستان کو گورننس)نظم ونسق( اور سالمتی 
کے مسائل کو بہتر کرنے ، بر آمدات کو بڑھانے ، 
سرکاری اداروں کو مضبوط بنانے اور اپنے کاروبار 

ADB قرض،گرانٹ اورتکنیکی معاونت کے پراجیکٹس کے حتت 
مشاورتی خدمات کے کنٹریکٹس میں  شامل پاکستان کے5 اولین 

کنسلٹنٹ، یکم جنوری 31-2013 دسمبر2017

شعبہکنسلٹنٹ
 کنٹریکٹ کی رقم 

)ملین ڈالر(

ایم ایم پاکستان پرائیویٹ ملیٹڈو 
TRA11.88میلڈونالڈ ملیٹڈ)جے وی(

نیشنل اجنینئرنگ سروسز پاکستان 
ANR11.61پرائیویٹ ملیٹڈ

BKANR4.17کنسلٹنگ اجنینئرز

G3TRA2.56اجنینئرنگ کنسلٹنٹس پرائیویٹ ملیٹڈب

نیشنل ڈویلپمنٹ کنسلٹنٹس پرائیویٹ 
ملیٹڈ و نیشنل اجنینئرنگ سروسز 

TRA2.08پاکستان پرائیویٹ ملیٹڈ)جے وی(

17.10انفرادی کنسلٹنٹس

12.92دیگر

62.34میزان

ANR = :زراعت،قدرتی وسائل اور دیہی ترقی؛ENE-توانائی؛TRA-ٹرانسپور.

ADB قرض اور گرانٹ پراجیکٹس کے حتت اشیاء، ورکس اور متعلقہ 
خدمات میں شامل پاکستان کے 5 اولین کنٹریکٹرز/سپالئرز، یکم 

جنوری 31-2013 دسمبر 2017 

شعبہکنٹریکٹرز/سپالئرز
 کنٹریکٹ کی رقم 

)ملین ڈالر(

ANR, ENE 192.09ڈیسکون اجنینئرنگ ملیٹڈ
 ENE 87.23پاک الیکٹرون ملیٹڈ

 ENE 66.62سیمنز )پاکستان(اجنینئرنگ کمپنی ملیٹڈ
مقبول ایسوسی ایٹس پرائیویٹ ملیٹڈو 

 TRA 62.53زرغون انٹرپرائززپرائیویٹ ملیٹڈ
 ENE, TRA 59.03سچل اجنینئرنگ ورکس پرائیویٹ ملیٹڈ

 2,688.64 دیگر 

 3,156.14 میزان

 ANR =  : زراعت،قدرتی وسائل اور دیہی ترقی؛ENE-توانائی؛TRA-ٹرانسپورٹ

https://www.adb.org/site/cofinancing/main
https://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
www.adb.org/countries/pakistan/cofinancing
www.adb.org/countries/pakistan/cofinancing
https://www.adb.org/site/business-opportunities/main


اس کتابچے میں “$”سے مراد امریکی ڈالر ہے-ADB نے اعداد کا تخمینہ لگایا ہے- یہ ڈیٹا 31 دسمبر2017 تک کا ہے بصورت دیگر بتادیا جاتا ہے- حقائق نامہ/ Fact Sheet کو ہر سال اپریل میں تازہ ترین بنایا جاتاہے-

اور ریگولیٹری ماحول کو بہتر بنانے پر مسلسل 
توجہ دینا ہو گی تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ 
کاری کو پر کشش بنایا جا سکے اور پیداواری 

نتائج میں اضافہ کیا جا سکے- پائیدار اور بلند 
معاشی منو کے لیے ادارہ جاتی معاشی اصالحات 

کا نفاذ بهی ضروری ہے-

مستقبل کے منصوبے 

پاکستان کی موجودہ ترقی و  منو پر چین-پاکستان 

اقتصادی راہداری ،وسط ایشیائی عالقائی 
اقتصادی تعاون جیسے پراجیکٹس اور سڑکوں ، 

ریلویز ، پائپ الئنز اور بجلی کے نیٹ ورک کے 
بنیادی ڈهانچے پر کیے جانے والے اخراجات کے 

مثبت اثرات مرتب ہوں گے-

ADB ملکی آپریشنز کے کاروباری منصوبے 
2020-2018 میں بیان کردہ سرمایہ کاریوں کے 

ذریعے پاکستان کی ترقی کو فروغ دینے کا کام 
جاری رکهے گا- اس میں تعلیم اور صحت کے 
شعبوں کی از سر نو تشکیل کے ساته ساته 

سمارٹ ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی کے اہداف 
کے حصول کے لیے جدید طریقوں کے کے 

وسیع تر استعمال کی حوصلہ افزائی شامل ہے -

اکستان کی مسابقتی صالحیت اور مالیاتی 
پائیداری کو بہتر بنانے کے لیے ADB بیرونی 

قرضہ جات اور ادئیگیوں میں توازن کا بہتر انتظام 
کرنے اور معاشی استحکام اور توسیع کی 

معاونت کے لیے میکرو اکنامک اور ادارہ جاتی 
اصالحات کی رفتار کو برقرار رکهنے کے لیے 

حکومت کی مدد کرتارہے گا-

 پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی 
بینک کے بارے میں

1966 میں شمولیت

شیئر ہولڈنگ اینڈ ووٹنگ پاور 
231,240 )کل شیئرز کا 2.17فیصد( زیر ملکیت شیئرز کی تعداد : 

 ووٹس:  270,847 )کل رکنیت کا 2.041فیصد( 
3.133فیصد )کل عالقائی رکنیت کا(  

3.29 بلین ڈالر مجموعی سرمائے کی ملکیت 
164.69ملین ڈالر ادائیگی سرمائے کی ملکیت 

خصوصی فنڈز کے وسائل میں حصہ  
پاکستان نے تکنیکی معاونت کے خصوصی فنڈ )TASF( کےلیے رقوم دی ہیں جو پراجیکٹس کو تیار کرنے اور تکنیکی 

یا پالیسی حتقیقات کرنے میں مدد دینے کے لیے قرض لینے والے ممالک کو گرانٹس فراہم کرتاہے-

2.23 ملین ڈالر TASF کے لیے رقوم) وعدہشدہ ): 

جناب شاہد محمود ڈائریکٹر ہیں اور جناب پال ڈومنگویز متبادل ڈائریکٹر ہیں جو ADB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 
پاکستان میں منائندگی کرتے ہیں-

ژیاؤہونگ یانگ پاکستان کے لیے ADB کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں- پاکستان ریذیڈنٹ مشن 1989میں کهوال گیا تها اور یہ 
ADB اور جنی شعبے ، سول سوسائٹی اسٹیک ہولڈرز اور ترقیاتی پارٹنرزکے درمیان سرگرمیوں کے لیے بنیادی رابطے کا 

کام کرتا ہے- ریذیڈنٹ مشن پالیسی مذاکرات ، ملکی شراکت داری کی حکمت عملی کی تشکیل اور پروگرامنگ اور 
ذمہ داریوں کے انتظام میں مصروف کار رہتا ہے جبکہ پاکستان میں ترقی کے مسائل پر مبنی معلومات کے مرکز کے 

طورپر کام کرتا ہے-

پاکستان میں ADB کے اُمور کی دیکه بهال کرنے واال ادارہ اقتصادی اُمور ڈویژن) وزارت خزانہ ، ریونیو ، اقتصادی اُمور ، 
شماریات و جنکاری( ہے-

ایشیائی ترقیاتی بینک کے بارے میں  
ADB ایک کثیر اجلہتی ترقیاتی بینک ہے جو 67 ارکان کی ملکیت ہے جن میں سے 48 عالقائی رکن ہیں اور 19 ارکان کا 
تعلق دُنیا کے دیگر عالقوں سے ہے- ADB کی بنیادی ذمہ داری اپنے ترقی پذیر رکن ممالک کے پالیسی مذاکرات ، قرضہ 

جات ، ایکوٹی سرمایہ کاری ، گارنٹیوں ، گرانٹس اور تکنیکی معاونت میں مدد فراہم کرنا ہے-
2017 میں قرضہ جات کا حجم 18.72بلین ڈالر تها ) 111پراجیکٹس( جس میں تیکنیکی معاونت کے لیے 200.53 ملین 

ڈالر )246 پراجیکٹس( اور گرانٹس فنانسڈ پراجیکٹس کے لیے 597.49 ملین ڈالر ) 24 پراجیکٹس ( تها- عالوہ ازیں 
سرکاری قرضہ جات اور گرانٹس، دیگر رعائتی مشترکہ مالیت کاری اور کمرشل مشترکہ مالیت کاری جیسے بی لونز ، 
رسک ٹرانسفر انتظامات ، گارنٹی مشترکہ مالیت کاری، متوازی قرضہ جات ، متوازی ایکوٹی اور ADB کے ٹریڈ فنانس 

پروگرام کے حتت ترسیالت زرکے لیے مشترکہ مالیت کاری کی صورت میں 11.92 بلین ڈالر ڈائریکٹ ویلیو ایڈڈ مشترکہ 
مالیت کاری کے لیے فراہم کیے گئےتهے- یکم جنوری 2013 سے 31 دسمبر2017 تک ADB کا ساالنہ قرضہ جات کا 

حجم 14.55بلین ڈالر تها- مزید یہ کہ سرمایہ کاری گرانٹس اور تکنیکی معاونت کے لیے ADB نے فنڈز فراہم کیے اور 
خصوصی فنڈز کے وسائل کی اوسط 617.74 ملین ڈالر رہی اور اسی عرصے کے لیے 166.28ملین ڈالر تهی31- دسمبر 

2017 تک مجموعی ٹوٹل جس میں مشترکہ مالیت کاری شامل نہیں، 44 ممالک میں 2 955 پراجیکٹس کے لیے قرضہ 
جات کی شکل میں 255.14 بلین ڈالر، 328 پراجیکٹس کے لیے گرانٹس کی شکل میں 8.36 بلین ڈالر، عالقائی تکنیکی 

معاونت کی گرانٹس سمیت تکنیکی معاونت کی گرانٹس کی شکل میں4.27 بلین ڈالر شامل تهے-

 رابطہ

پاکستان ریذیڈنٹ مشن
لیول ، نارته ونگ، سرینا بزنس کمپلیکس

G-5،خیابان سہروردی
اسالم آباد، پاکستان

فون: 0351-69 260 51 92+
فیکس: 0365-66 260 51 92+

adbprm@adb.org :ای میل
www.adb.org/pakistan :ویب سائٹ

www.facebook.com/adbprm :فیس بک

ADB صدر دفتر
ADB Avenue, Mandaluyong City 6

1550میٹرو منیال، فلپائن
فون: 4444 632 2 63+

فیکس: 2444 636 2 63+

وزارت خزانہ،ریونیو و اقتصادی اُمور
Q  پاکستان سیکرٹریٹ، بالک

اسالم آباد، پاکستان
ٹیلی فون/فیکس:  92+ 51 9203204/9213780

اقتصادی امور ڈویژن 
 C اقتصادی اُمور ڈویژن پاکستان سیکرٹریٹ، بالک

اسالم آباد، پاکستان 
فون: 9212769 51 92+ 

فیکس: 9104016 51 92+ 

ADB کی مفید ویب سائٹس

ایشیائی ترقیاتی بینک
www.adb.org

ایشیائی ترقیاتی منظرنامہ
www.adb.org/publications/series/asian-

development-outlook

ساالنہ رپورٹ
www.adb.org/documents/series/adb-annual-

reports

ڈیپازٹری الئبریریز
www.adb.org/publications/depositories

ترقیاتی و اقتصادی اشارات کی مکمل فہرست تک 
رسائی کے لیے یہ ویب سائٹ دیکهیں: 

شماریات و ڈیٹا بیس
www.adb.org/data/statistics

www.adb.org/pakistan
www.facebook.com/adbprm
www.adb.org
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
www.adb.org/publications/depositories
www.adb.org/data/statistics



