این صفحه ترجمه شده اطالعات پروژه به رویت متن انگلیسی مورخ  7اپریل  2014میباشد.

صفحه اطالعات پروژه
صفحه اطالعات پروژه شامل معلومات پروژه یا پروگرام میگردد :صفحه اطالعات پروژه سندیست درحال ساخت ،ممکن برخی از معلومات
در نسخه اول آن اضافه نگردیده باشد هرچند در نسخه های بعدی این سند اضافه خواهد گردید .درین سند معلومات درمورد پروژه های پیشنهاد
شده مقدماتی و پیشنهادی می باشد.

تاریخ ساخت صفحه اطالعات پروژه

—

تاریخ تجدید صفحه اطالعات پروژه

 23جنوری 2014

اسم پروژه

پروژه چند قشری تسهیالت مالی  :IIانکشاف انرژی 2014-2023

کشور

افغانستان

شماره پروژه /برنامه

47282-001

وضعیت

شمال ،شرق ،و قسمت های غرب افغانستان

موقعیت جغرافیایی

—

در تهیه برنامه یا ستراتیژی کشور ،تمویل پروژه ،ویا با تذکر اسم یا اشاره به ساحه یا موقعیت جغرافیایی خاص درین سند ،بانک انکشاف آسیایی قصد ندارد تا کدام نوع
قضاوت را درمورد مسایل قانونی یا سایر وضعیت کدام منطقه یا ساحه نماید.

سکتور/طبقه بندی سکتور فرعی

—

طبقه بندی موضوعی

چند سکتوری

کتگوری های شامل سازی مسایل مربوط به جنسیت

رشد اقتصادی
انکشاف سکتور خصوصی
همکاری منطقوی و ادغام سازی

کتگوری های شامل سازی مسایل مربوط به جنسیت

هیچگونه موضوع جندر شامل نمیباشد



تمویل
نوع /چگونگی کمک ها

کمک بالعوض

مجموعه

منبع تمویل

شماره تصویب

مبلغ تصویب شده
(به هزار دالر امریکایی)

-

بانک انکشاف آسیا

550,000

-

شرکا

100,000
US$ 650,000



کتگوری های محافظت

برای اطالعات بیشتر روی کتگوری های محافظت ،لطفا به لینک انترنتی ذیل مراجعه
نمائیدhttp://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories
محیط زیست

—

اسکان مجدد اجباری

—

افراد بومی

—



فشرده مسایل محیط زیستی و اجتماعی

جهت های محیط زیستی
—-
اسکان مجدد اجباری
—
افراد بومی
—



ارتباطات ،شرکت و مذاکره افراد ذیدخل

درجریان طرح پروژه

بانک انکشاف آسیا تحلیل و مشورهای جامع را (مطابق به پالیسی مصؤنیت اجتماعی بانک انکشاف آسیا) در طرح ،تطبیق
و نظارت پروژه انجام خواهد داد ،تا تمام جوانب استمالک اراضی ،اسکان مجدد و مالحظات محیطی را در طرح پروژه در
نظر گیرد.
درجریان تطبیق پروژه

با اجتماعات محلی مشورها صورت خواهد گرفت و معلومات شریک خواهد گردید .زمانیکه طرح پروژه های فرعی اغاز
گردید ،تحلیل محیطی و مصؤنیت اجتماعی انجام خواهد شد .اسنادهای مربوطه توسط کارشناسان بانک انکشاف آسیا قبل
از قرارداد و آغاز فعالیت ساختمانی و فعالیت پروژه در محل ،تصویب خواهد شد.



شرح

 570میلیون دالر  MFF1برای همکاری حکومت جهت انکشاف زیربنای انرژی ،توسعه مفیدیت عملیاتی ،و افزایش میزان برق در سال  2008به
تصویب رسید .تمام پروژه ها تحت  MFF1در حال تکمیل میباشد .با آنکه  MFF1در اوایل با چالش های روبرو شد ،پیشرفت در تمام قراردادها
و شاخه های یک ،دو و سه در ربع چهارم سال  2013بهبود یافته است .قراردادهای شاخه سوم در ربع اول  2014داده خواهد شد .برای تصویب
شاخه پنجم توشیح جمهور رییس در اکتوبر  2013تقاضا خواهد گردید .تطابق و میثاق و اجرائت قناعت بخش میباشد .تاثیرات دراز مدت این
خواهد بود که افغانستان صادر کننده برق خواهد بود و همچنان برای نفوس کشور برق با کیفیت را تولید خواهد نمود .دست آورد دراز مدت آن
عرضه برق به اکثر نفوس کشور در جریان سال خواهد بود .دست آوردهای محسوس آن عبارت خواهد بود از ) 500- kv (iلین تمدیدی از کشور
ترکمنستان 220- kv (ii) ،لین تمدیدی سیستم برق از شمال شرق و جنوب شرق و توسعه تقسیم به اساس اولویت ها (iii) ،بازسازی چاهای گاز
شبرغان ،و ) (ivعرضه انرژی بیشتر برای مشتریان و استفاده کننده گان بزرگ انرژی .یکی از محصوالت دیگر دستگاه انرژی حرارتی میباشد.
دست اوردهای غیری فزیکی آن عبارت از ارتقای ظرفیت نهاد در پالن گزاری ،توانمندی سازمانی ،و استفاده ابزارهای تجاری میباشد ،و همچنان
ارتقای ظرفیت و زارت انرژی و آب و  MOMPدر امور تنظیمی جهت تنظیم مطالعات امکان پذیری دستگاه هایدروپاور باغدره و سروبی میباشد.



توضیح پروژه و ارتباط آن به استراتیژی کشور و منطقه

پروژه پیشنهادی تمویل تسهیالت سکتور انرژی چند شاخه ) (MFFدر سکتورهای فرعی برق و گاز سرمایه گذاری خواهد نمود .در سکتور فرعی
برق ،پروژهای جنراتور (معمول و قابل تجدید) ،تمدیدات لین (داخلی و منطقوی) ،و توزیع ( در داخل و بیرون) شامل خواهد بود ،در حالیکه در
سکتور گاز بازسازی چاهای گاز پیشنهاد میگردد .یک تیم تخنیکی امادگی پروژه تدابیر تاکیدی و تعین شاخه های آنرا انجام خواهد داد .1 .سرمایه
گذاری در این برنامه سبب افزایش عرضه برق خواهد گردید و همچنان در دسترسی به برق کمک خواهد نمود ،افزون بر آن در عرضه گاز افزایش
خواهد آمد که در تولید برق و صنعت از آن استفاده خواهد شد .وضعیت ستراتیژیک .افغانستان وارد کننده مطلق برق می باشد .باوجودیکه منابع
بومی انرژی و تیل فوسیلی در این کشور وجود دارد ،نیاز است تا این نیازمندی ها انکشاف داده شوند .برق یکی از نیازهای متعدد روزافزون
انرژی افغانستان میباشد ،که فیصدی تمدید از هفت فیصد در  2003به  28فیصد در  2011رسیده است که تقاضای برق به  670میگاواټ
میرسید و مصارف  3400میگاوات در ساعت بود .ظرفیت تولید داخلی بصورت کلی  470میگاوات میباشد ،که  250آن آبی و باقی آن
حرارتی میباشد و منبع اصالی تولید هایدرو پاور میباشد که از سال  2000تا حال ساالنه از  800تا  1000گیگاوات برق تولید نموده است.
تقاضای روز افزون توسط واردات برق در سال  2011تا  73فیصد برآورده گردید .تا سال  ،2302تصور میرود که تقاضای افغانستان به برق تا
 0033میگاوات افزایش یابد و میزان استفاده از برق به 18,400 GWhبالغ گردد .جهت پاسخگویی به این نیاز ،الزم است تا میزان برق
وارداتی و تولیدات داخلی در کشور را افزایش داد .در عصر حاضر افغانستان از ایران ،تاجکستان ،ترکمنستان و ازبکستان برق وارد مینماید.
برق افغانستان با کشورهای همسایی شریک نشده است ،و به استثنای ایران و ترکمنستان کشورهای دیگر نیز برق خویش را شریک نساخته است.
که از این سبب مشکالت عملیاتی بمیان میاید و افغانستان به  10جزیره برقی مبدل گردیده است ،که سبب کاهش اطمینان عرضه برق میگردد.
یکی از برنامه همسازی تمام برق وارداتی به افغانستان میباشد که مراکز فرعی وکاورترهای متعدد نصب شود .سیستم واحد ارتباطی برق برای
این کشور از طریق منطقه ترکمنستان -ازبکستان -تاجکستان-افغانستان -پاکستان ) .(TUTAPبرنامه سرمایه گذاری .ماسترپالن انرژی افغانستان
نیازساختن دستگاهای جدید گاز،ذغال و آب را شناسایی نموده است ،و برنامه سرمایه گذاری را ترتیب نموده است .انرژی گاز و ذغال را
سکتورهای خصوصی با همکاری شرکای انکشافی بازسازی مینماید و همچنان دستگاهای هایدرو پاورهای جدید را ایجاد مینماید .در حالیکه
پروژه های داخلی فشار را باالی واردات برق از بیرون کاهش خواهد داد ،در میان مدت ،نیازهای کشور را بر آورده نخواهد ساخت و نیاز به
واردات برق ادامه خواهد داشت .ستراتیژی افغانستان اولویت به برق وارداتی میباشد ،در حالیکه انکشاف تولید داخلی را حمایه مینماید.



تاثیر انکشاف

افغانستان صادر کننده خالص برق میباشد ،در حالیکه به نفوس خویش کیفیت عالی برق را عرضه میدارد.



نتایج درازمدت پروژه
پیشرفت بطرف نتیجه

شرح نتیجه
عرضه برق مطمین در جریان سال به اکثریت مردم افغانستان
صورت میگیرد



نتایج و پیشرفت تطبیق
وضعیت پیشرفت تطبیق (نتایج ،فعالیت ها و مسایل)

شرح نتایج فوری پروژه

فزیکی 500 :کیلو وات تمدید از ترکمنستان ،و مربوط به آن — 270 kv
و توسعه  NEPS 22 kvو  ،SEPSو همچنان توسعه توزیع
بازسازی چاهای شبرغان ،و تقویه پروژه حرارتی عرضه برق
(نهایی نشده) .غیر فزیکی :ارتقای ظرفیت  DABSدر پالن گزاری،
تقویه سازمانی ،و استفاده منابع تجاری ،و تنظیم امور وزارت آب و
انرژی و  .MOMPمطالعه امکان پذیری هایدرو پاور
وضعیت اهداف انکشافی

تغییرات مواد

—

—



فرصت های تجاری
—

تاریخ ارائه نخستین فهرست
خدمات مشورتی
—
تدارکات
—

اسناد تدارکات و مشوره دهی
http://www.adb.org/projects/46392-001/business-opportunities



فهرست ساعات کاری

توضیح مفاهیم

 19نوامبر 2013

دریافت حقیقت

اول اگست  2014تا  8اگست 2014

جلسه بررسی مدیریت

 8سپتامبر 2014

تاریخ تصویب

—

آخرین هیئت بررسی

—



نکات مهم
شماره تصویب

—



تصویب

امضا

—

زمان قابل اجرا

—

—

انجام
تصحیح شده

اصلی

—

واقعی

—

—

بهره برداری
تاریخ

بانک انکشاف آسیایی
(به هزار دالر امریکایی)

شماره تصویب

سایرین
(به هزار دالر امریکایی)

فیصدی خالص

مجموعه قرارداد

—

—

—

—

—

مجموعه پرداخت ها

—



—

—

—

—

میثاق های قرارداد

میثاق های این قرارداد در کتگوری های ذیل تقسیم بندی گردیده – تفتیش حسابات ،محافظت ،سکتور ،اجتماعی ،مالی اقتصادی و سایر .مطلوبیت با میثاق های
قرارداد درهر کتگوری با بکارگیری ویژگیهای ذیل ارزیابی میگردد )i( :رضایت بخش – به حداکثر یک استثنا ،با کلیه میثاق ها مطلوبیت نشان داده )ii( ،نیمه
رضایت بخش – درصورتیکه با دو میثاق مطلوبیت نشان داده نشود )iii( ،ناراضی – با سه یا بیشتر از سه میثاق مطلوبیت نشان داده نشود .نظربه پالیسی 1122
ارتباطات عامه ،درجه بندی مطلوبیت میثاق ها برای صورتحساب مالی پروژه تنها باالی پروژه هایکه دعوت مذاکرات آن پس از  1آپریل  1121صورت گرفته
باشد ،قابل تطبیق می باشد.

کتگوری
شماره تصویب

—







سکتور

—

اجتماعی

—

مالی

—

اقتصادی

—

سایر

—

محافظت

—

تماس ها و جزئیات تجدید
کارمند مسئول بانک انکشاف آسیایی

اسد علیم )(aaleem@adb.org

دیپارتمنت مسئول بانک انکشاف آسیایی

اداره مرکزی و غربی

بخش مسئول بانک انکشاف آسیایی

بخش انرژی CWRD

اداره اجرایی

–

لینک های انترنتی
صفحه انترنتی پروژه

http://www.adb.org/projects/46392-001/main

فهرست اسناد پروژه

http://www.adb.org/projects/46392-001/documents

صورتحساب مالی
پروژه

—

