بانک انکشاف آسیایی
افغانستان :قسمت چهارم برنامۀ سرمایه گذاری برای بهبود تأمین انرژی
(تسهیالت مالی چند قشری دوم  :MFF IIانکشاف انرژی  ۲۰۱۴الی )۲۰۲۳
نام پروژه

قسمت چهارم برنامۀ سرمایه گذاری برای بهبود تأمین انرژی
(تسهیالت مالی چند قشری دوم  :MFF IIانکشاف انرژی  ۲۰۱۴الی )۲۰۲۳

شمارۀ پروژه

۴۷۲۸۲-۰۰۶

کشور

افغانستان

حالت پروژه

تصویب شده

نوع پروژه/چگونگی همکاری

کمک بالعوض

منبع تمویل مالی/مقدار

کمک بالعوض  :AFG- ۰۵۵۶برنامۀ سرمایه گذاری برای بهبود تأمین انرژی
(تسهیالت مالی چند قشری دوم  :MFF IIانکشاف انرژی  ۲۰۱۴الی )۲۰۲۳
صندوق وجهی زیربنای افغانستان
()AITF

اجندای استراتژیک

رشد پایدار محیطی
رشد فراگیر اقتصادی

محرکه های تغییر

حکومتداری و ارتقای ظرفیت
راه حل های علمی
مشارکت
رشد سکتور خصوصی

سکتور/سکتور فرعی

انرژی – انتقال و توزیع برق

 ۶۰میلیون دالر آمریکائی

برابری و همترازسازی جنسیتی

هیچ یکی از عناصر جنسیتی وجود ندارد

شرح

محدودیت های فنی و ظرفیتی در افغانستان موجب کاهش نرخ برق در حدود  ۳۲درصد شده است که از جمله پائین ترین یعنی  ۵درصد
در سطح جهان میباشد ۲۰ .والیت از مجموع  ۳۴والیت به شبکه عمومی توزیع برق وصل نمیباشد که باعث افزایش نرخ سرمایه
گذاری ،به محیط زیست آسیب میرساند و همچنان سبب کاهش شاخص های توسعه پایدار میگردد .این همه رشد را محدود می کند؛
نابرابری ها را ایجاد می کند ،تنش های قومی و منطقه ای را ایجاد میکند و بالخره باعث ناامنی و نارضایتی میگردد .این پروژه شبکه
ملی را به والیات شرقی که دارای  ۲ملیون نفوس میباشد ،تمدید مینماید و همچنان زمینه انتقال برق به کشور پاکستان را مهیا میسازد.
قسمت چهارم این پروژه شامل ساخت لین انتقال برق به ظرفیت  ۲۲۰کیلو ولت از کابل به جالل آباد .همچنان نصب یک ترانسفورمر
اضافی به ظرفیت  ۲۰۰میگاوات میباشد.

بنیاد پروژه و ارتباط آن با استراتژی کشور/منطقه

این پروژه تمدید شبکۀ برق شمال شرق به مناطق شرقی ،اتصال شبکه های جدا شده به شبکه یکپارچه و افزایش پایداری سیستم برق ،را
تمویل مالی میکند .لین انتقال برق میتواند )۱( :برق را از پروژه های مختلف سولر فوتوولتیک (در حال تطبیق و پالن شده) در منطقه،
را تخلیه نماید ( )۲برق دوامدار را برای دو پارک صنعتی در والیت شرقی مهیا نماید ( )۳پایداری شبکه را طریق انتقال برق توسط لین
به والیات همجوار را امکان پذیر میسازد .لین برق متذکره قابلیت انتقال برق برای  ۳۰هزار مشترکین شامل محالت رهایشی ،تجارتی و
صنعتی ،را دارا خواهد بود.

نتیجه پروژه
شرح نتیجه

تامین انرژی در والیات شرقی افغانستان افزایش یافته است.

پیشرفت بطرف نتیجه
پیشرفت تطبیق
شرح محصول پروژه
حالت پیشرفت تطبیق (محصول ،فعالیت ها و
موضوعات مربوطه)

ظرفیت انتقال برق در شرق افغانستان گسترش یافت
ظرفیت توزیع برق در والیت ننگرهار افزایش یافت

جالل آباد ،کابل

موقیعت جغرافیایی
دسته بندی مصئونیت اجتماعی
محیط زیست

B

بیجا شده گان غیر ارادی

B

مردم بومی (اصلی)

C

خالصۀ از جنبه های محیطی و اجتماعی
محیط زیست

این پروژه در کتگوری  Bاز نظر پالیسی مصئوین اجتماعی سال  ۲۰۰۹بانک انکشاف آسیایی قرار خواهد داشت .گزارش ابتدائی
محیطی این پروژه در حال ترتیب توسط مشاور آماده سازی پروژه میباشد .گزارش متذکره پس از مشورت های مهم عمومی در ربع
سوم  ،۲۰۱۷قابل دسترس خواهد بود.

بیجا شده گان غیر ارادی

این پروژه در کتگوری  Bاز نظر پالیسی مصئوین اجتماعی سال  ۲۰۰۹بانک انکشاف آسیایی قرار خواهد داشت .پالن استمالک زمین
و اسکان مجدد ( )LARPدر حال ترتیب توسط مشاور آماده سازی پروژه میباشد .گزارش متذکره پس از مشورت های مهم عمومی در
ربع سوم  ،۲۰۱۷قابل دسترس خواهد بود.

مردم بومی (اصلی)

این پروژه در کتگوری  Cبوده و شامل هیچ نوع تاثیرات باالی مردم بومی نمیباشد .بنا ًء نیاز به تهیه گزارش نمیباشد.

ارتباطات گروه های ذینفع ،مشارکت و مشاوره
در جریان دیزاین پروژه

در ربع دوم  ۲۰۱۷برگزار خواهد گردید

در جریان تطبیق پروژه

در جریان ساخت فزیکی ،ممکن در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹برگزار خواهد گردید

کارمدان مسئول
مامور مسئول بانک انکشاف آسیایی

علیم ،اسد

دیپارتمنت مسئول بانک انکشاف آسیایی

دیپارتمنت آسیای مرکزی و غربی

بخش مسئول بانک انکشاف آسیایی

بخش انرژی ،دیپارتمنت آسیای مرکزی و غربی

ادارۀ مسئول اجراء کننده

د افغانستان برشنا شرکت
چمن حضوری ،کابل ،جمهوری اسالمی افغانستان

جدول زمانی
مشخص شدن مفاهیم

-

واقعیت یابی

-

جلسۀ بازنگری هیئت اداری

 ۲نومبر ۲۰۱۷

تصویب

 ۷دسمبر ۲۰۱۷

آخرین ماموریت بازنگری

-

آخرین تجدید برگۀ معلوماتی پروژه

 ۱۸دسمبر ۲۰۱۷

کمک بالعوض  -۰۵۵۶افغانستان
نقاط عطف
اختتام
تصویب
 ۷دسمبر ۲۰۱۷

زمان امضاء
 ۱۷دسمبر ۲۰۱۷

زمان اجراء
پالن مالی

اصلی
 ۳۱می ۲۰۲۲

تجدید شده
استفاده از کمک بالعوض

واقعی
-

تاریخ

مجموع (میلیون دالر آمریکایی)
قیمت پروژه

۶۵

بانک انکشاف
آسیایی

۰

همتا

۵

تمویل مشترک

۶۰

صفحۀ پروژه
درخواست برای معلومات
تاریخ ایجاد شده

بانک
انکشاف
آسیایی

سایر

فیصدی خالص

مجموع اعطای قرارداد
 ۷دسمبر ۲۰۱۷

۰

۰

%۰

مجموع مصارفات
 ۷دسمبر ۲۰۱۷

۰

۰

%۰

https://www.adb.org/projects/47282-006/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=47282-006
 ۱۱می ۲۰۱۸

برگۀ های معلوماتی پروژه ( ) PDSحاوی معلومات خالصه پیرامون پروژه و یا برنامه میباشند :از اینکه برگه های معلوماتی پروژه در حال تغییر میباشند ،ممکن بعضی معلومات در
نسخه های ابتدائی برگه های معلوماتی ذکر نباشد اما بعداً در صورت دریافت معلومات در آنان گنجانیده میشود .معلومات در رابطه به پروژه های پیشنهاد شده احتمالی و نشانی میباشند.
بانک انکشاف آسیایی معلومات ذکر شده در این برگۀ معلوماتی پروژه ( )PDSرا صرفا ً به عنوان یک منبع برای ک اربران آن و بدون هیچ گونه تضمین ارایه می کند .در حالیکه ،بانک
انکشاف آسیایی همیشه در تالش ارایه محتویات با کیفیت باال میباشد .معلومات ارایه گردیده بدون هیچ نوع تضمینی یا بصورت بیان شده و یا هم ضمنی شامل محدودیت بدون ضمانت
تجارتی ،سازگاری با یک هدف مشخص و عدم نقض ،میباشد .بانک انکشاف آسیایی مشخصا ً هیچ نوع تضمینی و یا نماینده گی از دقیق بودن و کامل بودن چنین معلومات را نمیکند.

