
 
 
 

 

 
 

 1بخش  –منابع انرژی برنامه سرمایه گذاری برای رشد : افغانستان
 

 بخش –منابع انرژی برنامه سرمایه گذاری برای رشد  نام پروژه

 003-47282 شماره پروژه

 افغانستان کشور

 تصویب شده پروژهحالت 

نمونه  / نوع پروژه

 همکاری
 قرض بالعوض

 مقدار / منبع تمویل مالی
 بخش –منابع انرژی برنامه سرمایه گذاری برای رشد : افغان-0465قرض بالعوض 

 میلیون دالر 200.00 تمویل انکشافی آسیایی

 بخش –منابع انرژی برنامه سرمایه گذاری برای رشد : افغان-0465قرض بالعوض 

 میلیون دالر 75.00 تمویل اعتماد زیرساخت های افغانستان
 

  رشد اقتصادی مشمول آجندای راهبردی
 الحاق منطقوی

 شراکت محرکه های تغیر

 از انرژی بهره برداریخدمات  – انتقال و توضیع برق – انرژی سکتور فرعی / سکتور

تساوی جنسیت و الحاق 

 در پروژه آن
 جنسیتیبدون عناصر 

کیلو ولت  500خط انتقال   -1پروژه های فرعی پیشنهاد شده تحت در خواست برای پروپوزل قرار ذیل اند:  تشریح

سهولت آمادگی  -3کیلو ولت براق از اندخوی تا شبرغان  220خط انتقال  -2برق از شبرغان تا دشت الوان 

نظارت و  برنامه مشاوره دهی -4دهی و  پروژه برای پروژه های آینده انرژی و قوانین خدمات مشاوره

 تطبیق

علت اساسی پروژه و 

ارتباط دادن آن به 

 کشور/ راهبرد منطقوی

ترکمنستان واردات گسترده از انرژی را برای  –بخش اول با ساختن دوباره ارتباط قدیمی اتصال افغانستان 

 افغانستان تحت پوشش قرار خواهد داد.

 انی و امنیت انرژی در تمام افغانستان )پروژه تعریف شده(میزان برق رسازدیاد  تاثیر

صادر شده است.   2016مارچ  29این سند ترجمه براساس نسخه اینگلیسی بوده و به تاریخ   

 



 نتیجه پروژه

 ازدیاد منبع انرژی وارداتی از ترکمنستان توصیف نتیجه

  پیشرفت در راستای نتیجه

 پیشرفت در تطبیق

 الوان عملیاتیکیلو ولت برق ازشبرغان تا دشت  500کیلومتر از خط انتقال 360تقریبا  های پروژه محصوالت/بازدهتشریح 
 کیلو ولت برق از شبرغان تا اندخوی تکمیل شده 220کیلومتر از خط انتقال  66تقریبا 

پروژه های آینده طرح و آماده برای تمویل توسط بانک انکشاف آسیایی ویا دیگر 

 شرکای انکشافی گردیده اند
انکشاف  شرکت برشنای افغانستانبرنامه تجارتی، نمونه تعارفه و چهارچوب آن برای 

 داده شده است.

حالت رشد تطبیق )بازده ها، فعالت ها و 

 موضوعات
 

 شمال، شرق و غرب افغانستان موقعیت جغرافیایی

 کتگوری های مصونیت

 )ب( B محیط زست

 )ب( B بیجا شدگی اجباری

 )ج(C مردمان بومی

 جنبه های اجتماعی و محیط زیستیخالصه ی از 

 آماده گرددباید  IEE جنبه محیط زیستی

 برنامه استمالک زمین و اسکان مجدد باید آماده گردد بیجا شدگی اجباری

 هیچ تاثیری روی مردمان بومی نخواهند گذاشت مردمان بومی

 ارتباط دست اندرکاران، اشتراک و مشاوره

  در جریان طرح پروژه

  در جریان تطبیق پروژه



 فرصت های تجارتی

خدمات 

 مشاوره دهی
و با رهنمون  بانک انکشاف آسیایی بخش استفاده از مشاورین،   -انتخاب مبنی بر کیفیت–مشاورین باید به روش 

 استخدام گردند

انکشاف آسیایی بخش تدارکات باید پروسه دعوت برای  کقرار داد های فعالیت های پروژه بر اساس رهنمون بان تدارکات

 ، در جریان زمان تعدیل گردیده است(2013در خود داشته باشد. )قرارداد آن رقابت های بین المللی را 

 کارمندان مسول

 اسد علیم مامور مسول بانک انکشاف آسیایی

 دیپارتمنت آسیای مرکزی و غربی دیپارتمنت مسول بانک انکشاف آسیایی

 CWRD ,بخش انرژی بخش مسول بانک انکشاف آسیایی

 افغانستانشرکت برشنای  ادارات اجرا کننده
 چمن حضوری، کابل، جمهوری اسالمی افغانستان

 تقسیم اوقات

 - وضاحت مفهوم

 - حقیقت یابی

 2015 اکتبر 27 ایم آر ایم

 2015 دسمبر 08 تصویب

 - ماموریت آخرین بازبینی

 2015 دسمبر 09 آخرین بروز رسانی پی دی اس

 
 افغانستان-0464 قرض بالعوض

 رخداد های مهم

 بستن تاریخ موثریت تاریخ امضا تصویب

 واقعی تصحیح شده اصلی

 - - 2020 دسمبر 31 - 2015 دسمبر 19 2015 دسمبر 08



 بهره برداری از قرض بالعوض برنامه مالی

 فیصدی خالص دیگران بانک انکشاف آسیایی تاریخ مجموع )مقدار میلیون دالر امریکایی( 

 اعطای قرارداداتراکم  205.00 مصرف پروژه

 %0 0.00 0.00 2015 دسمبر 08 200.00 بان انکشاف آسیایی

 تراکم هزینه ها 5.00 همکار

 Dec 2015 0.00 0.00 0% 08 0.00 همکار تمویل مالی

 افغانستان-0464 قرض بالعوض

 

 رخداد های مهم

 بستن تاریخ موثریت تاریخ امضا تصویب

 واقعی تصحیح شده اصلی

 - - 2020 دسمبر 31 - 2015 دسمبر 19 2015 دسمبر 08

 بهره برداری از قرض بالعوض برنامه مالی

 فیصدی خالص دیگران بانک انکشاف آسیایی تاریخ مجموع )مقدار میلیون دالر امریکایی( 

 تراکم عطای قرار داد 75.00 مصرف پروژه

 %0 0.00 0.00 2015 دسامبر 08 0.00 بانک انکشاف آسیایی

 تراکم هزینه ها 0.00 همکار

 Dec 2015 0.00 0.00 0% 08 75.00 همکار تمویل مالی

 
برگه های معلومات پروژه )پی دی اس( در بردارنده خالصه از معلومات روی پروژه ویا برنامه می باشد: چون برگه های معلومات 
پروژه یک کار در حال جریان می باشد، بخش از معلومات شاید در نسخه های اولیه آن نباشند اما زمان که قابل دسترس بود، شامل 

 پیشنهاد شده در پروژه بصورت تجربی و اخباری می باشند. معلوماتبرگه ها خواهند شد. 
 

پروژه بانک انکشاف آسیایی معلومات را که بوسیله برگه های معلومات پروژه منتشر می شوند به عنوان تنها مرجع معلومات برای 
تا باالترین کیفیت معلومات را  در حالیکه بانک انکشاف آسیایی در تالش استبدون تضمین ارایه می دارد. استفاده کنندگان خویش 

ارایه دهد، این معلومات ارایه شده دارنده هیچ نوع از ورانتی نمی باشند و بصورت تشریح شده ویا بکار برده شده ارایه می گردند. 
ف این معلومات همچنان بدون حد مشخص ورانتی های تجارتی، سازگاری با یک هدف مشخص و بدون تخلف می باشند. بانک انکشا

 آسیایی مشخصا هیچ گونه تضمینی ویا نمایندگی را از دقیق بودن ویا کامل بودن این معلومات نمی کند.


