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داوطلبی معدن شیدا

2012آگست سال 13: مورخ

پروسه ارزیابی آفر ها
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معدن مس شیدا
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معلومات کلیدی

1x 250km2 تعداد جواز ها 

250km2 مجموع ساحه پروژه 

والیت هرات، غرب افغانستان موقعیت

مس نوعیت معدن

مس پورفیر نوعیت منرال

اکتشاف اتحاد شوروی، ریاست سروی جیولوجی، 

اداره سروی جیولوجی ایاالت متحده امریکا

فعالیت اکتشافی

معدن شیدا در غرب افغانستان در ولسوالی •

کیلومتری 65ادرسکن والیت هرات در حدود 

نفوس این ساحه در )شهر هرات موقعیت دارد 
این ساحه همچنان در (. نفر است398,000حدود 

کیلومتری جنوب غرب منطقه گزاره که 50
(است، موقعیت دارد125,000دارای نفوس 

آغاز شد1972و 1779کار اکتشافی اتحاد شوروی در بین سالهای •

ر سال کار بیشتر اکتشافی به شمول سروی های هوایی و هایپر اسپکترال د•
توسط اداره سروی جیولوجی ایاالت متحده امریکا صورت گرفت2005

تله ذخایر منرالی آن ک. این معدن اکنون معدن مس پورفیر پنداشته می شود•
این .های گسترده واحد استند که دارای مس و بعضآ مولیبدن و طال می باشد
کیل ذخایر معموال کتله های عمودی و عمودی سیلندری با تغییر زونه را تش

.  میدهند

و ( ن تندها و صدها میلیو)ذخایر پورفیری معموال تناژ بلند را تشکیل میدهد •
– 0.4)درجه های کیفیت پائین  این ذخایر همچنان امکان دارد حاوی (. 1%

.  الیحه های غنی و هموار واقع در نزدیکی سطح زمین باشد

نزدیکترین نمونه برای معدن شیدا عبارت از معدن دارای شهرت جهانی •
میلیارد تن 3ریکو دک در بلوچستان است که فعال فکر می شود دارای تقریبا 

.طال باشد%0.28و  %0.54مواد معدنی به درجه  

موقعیت

اکتشاف
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مقدمه

تعیین شده است2012آگست سال 6آخرین مهلت برای تحویلدهی آفر های معدن شیدا بتاریخ •

:آفر از چهار داوطلب واجد شرایط ذیل دریافت گردید•

SAIL، عضو پیشتاز کنسرسیوم AFCCO)کنسرسیوم مس افغانستان •

(  تغییر دادGITC، اسم اش را به AMG) گروپ منرالهای افغانستان •

KazLLP (KEM )کمپنی کتشاف و استخراج •

(Silk Road) کمپنی استخراج و انکشاف جاده ابریشم •

حضور داشتند2012آگست سال 7نمایندگان تمام داوطلبان در محل آفر گشایی مورخ •
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مقتضیات الزامی آفر ها 
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معرفی

RFPواضح ساخته است، هر آفر که شرایط الزامی آفر ها را همانطوریکه درسند RFPسند مطالبه پیشنهادات یا •

بنابراین، آفر ها  قبل ازاینکه به مرحله ارزیابی برسد الزم است. تصریح شده برآورده نسازد، رد میگردد

. بررسی گردد تا از برآورده شدن شرایط الزامی آفر ها، اطمینان حاصل گردد

: شرایط الزامی آفر ها مشتمل بر موارد ذیل است•

برنامه کار اکتشافی ((i)(a)5.2)–شرایط تخنیکی آفر •

پالن مالی –(and (iii) (ii) ,(i)(b)5.2)–شرایط مالی آفر •

فزایش قیمت-((iv)(b)5.2)–موافقتنامه مدل معدنکاری •

((v)(b) 5.2)نرخ رویالیتی •

((vi)(b) 5.2)تامینات آفر•

  ((vii)(b) 5.2)تامینات اجرای کار•

RFP(5.2 (a)(viii))اظهاریه رعایت مندرجات سند •

(( c ) 5.2)مکتوب آفر•
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شرایط الزامی
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بعد از رهنمود زیرا. تمام چهار آفر در ارتباط به پاسخگویی شرایط الزامی آفر ها مالحظه شد به استثنای تامینات آفر

ماه سپتمبر 12صادر شده از جانب بانک مرکزی دررابطه به تامینات آفر، معیاد رفع شرایط الزامی آفر و تامینات آفر الی 

.  تمدید گردید2012سال 

.  شرایط الزامی آفر را برآورده ساخته است: AFCCOکمپنی •

. شرایط الزامی افر را برآورده ساخته است:کمپنی گروپ منرالهای افغانستان•

.  شرایط الزامی آفر را برآورده ساخته است: KEMکمپنی •

.  شرایط الزامی آفر را برآورده ساخته است: کمپنی جاده ابریشم•
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AFCCOکمپنی 
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AFCCO شرح مختصر کمپنی
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.ایجاد کرده استAFCCOکمپنی های ذیل به منظور اشتراک در پروسه داوطلبی یک کنسرسیوم را بنام•

•Steel Authority of India Limited (SAIL)(SAILعضو پیشتاز کنسرسیوم است :)ی این بزرگترین کمپن

. دولتی تولید کننده آهن و فوالد در کشور هندستان است

•Hindustan Copper Limited (HCL) : این یگانه کمپنی دولتی و تولید کننده مس است که بطور عمودی

مدغم شده است

•National Aluminium Company Limited (NALCO) : این بزرگترین کمپنی دولتی و کامپکس مدغم

شده المونیم در سطح آسیا است

•Mineral Exploration Corportion Limited (MECL) :این کمپنی دولتی اکتشاف منرالها است

•Jindal Steel & Power Limited (JSPL) : این یک کمپنی بزرگ فوالد و عالقمند در امور برق و پطرولیم

اسهام این کمپنی در بازار بورس فهرست شده است. است

•Monnet Ispat Energy Limited (MIEL) :این کمپنی بزرگ تولید آهن و استخراج ذغال سنگ است .

اسهام این کمپنی در بازار بورس فهرست شده است

.یک نقل چاپی موافقتنامه این کنسرسیوم ارائه گردیده است•
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آفر تخنیکی 
پالن اکتشافی

میلیون دالر برای 10از این جمله )میلیون دالر را طی سه سال بمصرف برساند  15.8کمپنی قصد دارد مبلغ •

(  مصرف سال سوم اختصاص داده شده است

میلیون دالرآن برای مصرف سال سوم اختصاص 5.1مبلغ )میلیون دالر برای اکتشاف 8.6اختصاص مبلغ •

(داده شده

–( میلیون دالر آن برای سال سوم است4.9مبلغ )میلیون دالر برای مطالعات قبل از عملیات 7.3مبلغ •

مطالعات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی و تخنیکی 

ذیل به) تفحص عمومی باالی تمام ساحه صورت میگیرد و اکتشاف مفصل باالی ساحه کوچکتر انجام می شود •

(مراجعه کنید

نمونه های کلی برای انجام آزمایشات گرفته می شود تا جریان پروسه مناسب برای تصفیه مشخص گردد•

بسیاری صفحات معلومات عمومی را راجع به اکتشاف ارائه کرده، نه به آفر کدام ربط مستقیم ندارد •
9
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آفر تخنیکی
پالن بهره برداری

پالن بهره برداری

موجود باشد و زمینه را برای عملیات JORCبهره برداری در صورتی انجام می شود که ذخایر سنجش شده کافی مطابق به •

بزرگ معدنکاری فراهم سازد

میلیون تن از معدن برهنه و فابریکه پروسس 5پالن بهره برداری مثال مصارف سرمایه ای بهره برداری را برای ساالنه •

پالن بهره برداری تفصیالت فراوانی را ارائه میکند. ارائه میکند

یک مطالعه اقتصادی و تخنیکی به شمول پالن مسدود سازی معدن، تهیه می شود•

کانستره مس و کانستره جست را تولید میکند•

نفر فرصت های شغلی مستقیم را ایجاد کند700انتظار میرود که برای •

خط آهن را بین والیت هرات و ساحه پروژه  به منظور حمل و نقل/ انتظار میرود که دولت مقدار کافی زیربنای سرک•

(طوریکه در ماه می مورد بحث قرار گرفت. )تجهیزات سنگین، کار های ساختمانی و انتقال محصوالت انکشاف دهد

محیط زیست

اتی انجام کمپنی در جریان مطالعات اکتشافی و قبل از عملیات یک ارزیابی تاثیرات محیط زیست را  همراه با تهیه معلومات مقدم•

خواهند داد 

رتیب شودراپور ارزیابی تاثیرات محیط زیست باید در مطابقت با قوانین افغانستان، اصول ایکوادور و معیار های بانک جهانی ت•
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آفر تخنیکی
تجربه و توانمندی ها

تجربه و توانمندی ها برای اکتشاف   

متر برمه کاری در معدن مس انجام داده است و 358,000تا الحال به اندازه : کمپنی سهامی اکتشاف منرالها•

معدنکاری انکشافی را به عهده گرفته است

دکمپنی ادغام شده مس است، در عرصه های اکتشاف الی ذوب مواد معدنی تجربه دار: کمپنی مس هندستان•

مستقیمآ مرتبط نیست  –اکتشاف ذغال سنگ در استرالیا : Jindalکمپنی •

تجربه و توانمندی ها  برای عملیات بهره برداری 

و فابریکه ذوب ( دو بر سه حصه ذخایر مس در هندستان : )کمپنی مس هندستان•

ارتباط غیر مستقیم–تجربه استخراج ذغال سنگ و آهن را دارد : Monnetکمپنی •

بطور غیرمستقیم اندکی مرتبط–کمپنی فوالت دارای تجربه استخراج ذغال سنگ : SAILکمپنی •

ارتباط غیرمستقیم–میلیون تن آهن و ذغال سنگ 15استخراج ساالنه :  :Jindalکمپنی •

کدام تجربه مرتبط ندارد: NALCOکمپنی •

11
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آفر مالی
مصارف

قابل ذکر (. میلیون آن برای سال سوم اختصاص داده شده5.1مبلغ )میلیون دالر برای کار اکتشافی 8.6اختصاص •

میلیون دالر برای مصارف اجتماعی مد نظر گرفته شده1است که 

میلیون آن برای سال سوم در نظر 4.9مبلغ )میلیون برای مطالعات قبل از عملیات اختصاص داده شده 7.3مبلغ •

(گرفته شده

میلیون 5مثال مصرف سرمایه ای بهره برداری از معدن برهنه و قابریکه پروسس با تولید ساالنه : بهره برداری•

میلیون دالر 615: تن، ارائه میکند

12
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آفر مالی
بیمه مالی، تامینات و مالیات

بیمه مالی

وجو آنها. وجه مالی فعالیت های اکتشافی از منابع داخلی موجود نزد اعضای کنسرسیوم تادیه می شود: اکتشاف•

.  بقدر کافی در اختیار دارند

میلیون 5مثال مصرف سرمایه ای بهره برداری از معدن برهنه و قابریکه پروسس با تولید ساالنه : بهره برداری•

تمویل 70:30قرار است با گرفتن قرضه و از طریق فروش سهام به نسبت . میلیون دالر615: تن، ارائه میکند

.  گردد

تامینات اجرای کار 

. کمپنی در رابطه به فعالیت اکتشافی تامینات اجرای کار را ارائه میکند•

مالیه

ره برداری، کمپنی از قانون مالیات بر عایدات که اکنون در افغانستان نافذ است پیروی میکند اما در جریان مرحله به•

کنسرسیوم یک دوره ابتدایی را در سبک سازی مالیات و ثبات در نرخ های مالیات مطالبه خواهند نمود

معافیت محصوالت وارداتی مواد و ماشین آالت وارد شده بداخل کشور را تقاضا می کند•
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آفر مالی
رویالیتی و سایر منافع اقتصادی

رویالیتی 

ر بازار نرخ متغیر آن وابسته به قیمت مس د. مطابق به خواست دولت، نرخ ثابت و نر متغییر پیشنهاد کرده است•

.  جهانی است

باالی نرخ رویالیتی سایر فلزات بعدآ با وزارت معادن توافق متقابل صورت میگیرد•

پریمیوم / سایر منافع اقتصادی 

میلیون دالر حین اعطای جواز بهره برداری 1تادیه •

میلیون دالر حین تولید محصول قابل فروش1تادیه •
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مسایل اجتماعی
مصارف

فعالیت های انکشافی در مشورت با اهالی محل (. دالر333,000ساالنه )میلیون دالر 1مجموعآ : مرحله اکتشافی•

.تشخیص می شود

میلیون دالر، برای چهار سال0.5ساالنه (: بعد از اکتشاف)مرحله ساختمان •

در فعالیت های( بعد از کسر تکتانه و استهالک)مفاد را %1.6کمپنی ساالنه قبل از تادیه مالیه مبلغ : مرحله معدنکاری•

یکی ارائه تفصیالت بیشتر این در اخیر آفر تخن) قرار ذیل اختصاص داده شده . انکشاف محالت بمصرف میرساند

(:  شده

از حد اوسط فرضیات معدن مس استفاده میکند، مصارف اجتماعی  ( 2)مالیه کاهش می دهد ( 1)توجه 

میلیون دالر باشد1امکان دارد ساالنه 
Note (1): Reduces tax. (2) Using ‘average ‘ copper mine assumptions, the social spending could be  ~$1m per year
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مسایل اجتماعی
استخدام افغانها

سروی و متشبسین محلی در رابطه به کار های مختلف مانند فعالیت های ترانسپورتی، تهیه و تدارک، برمه کاری،•

غیره تشویق می شوند

ز بین کارگران غیرماه از سال اول صد فیصد ا. افغانها بتدریج جانشین کارمندان خارجی می شوند: ” افغانستان“•

افغانها استخدام می شود

11ت آفر تفصیال. پالنگذاری برای جانشین ساختن تدریجی کارمندان خارجی توسط افغان های آموزش دیده•

پروسه آموزشی را توضیح میدهد

:  سال قرار ذیل است11میزان استخدام کارمندان خارجی و افغان در طی •

اذ میکندکمپنی تدابیری را غرض عرضه خدمات اساسی صحی به قوای کار موظف شده در فعالیت های اکتشافی اتخ•
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تعدیالت پیشنهادی برای

موافقتنامه معدنکاری

شاف و بهره کمپنی در آفر خویش تایید کرده است که مکلفیت های تحت موافقتنامه معدنکاری را در جریان مراحل اکت•

برداری رعایت میکند

منحیث داوطلب برنده انتخاب شود، این کمپنی کدام AFCCOبا وضاحت تایید کرده است که در صورتی که کمپنی •

.  تغییراتی را در موافقتنامه معدنکاری وارد نمی سازد
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گروپ منرالهای افغانستان
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شرح مختصر گروپ منرالهای افغان

19

مالکیت آن متعلق است به کمپنی                 %100در امارات متحده عربی راجستر است و اکنون G.I.T.C. FZE (GITC)کمپنی •

 Supremeگروپ 

ه داوطب واضح ساخته است که این پروسه پیش بینی می شود ک. است( موافقتنامه سهم داران) هنوز در حال ایجاد AMGکمپنی •

.  حد اقل دو ماه ادامه خواهند یافت

اداره یک تشبث جدید منرالی است مخصوصآ به منظور جستجو و انکشاف فرصت های معدنکاری در AMGهدف اصلی کمپنی •

افغانستان

:  ، این کمپنی قرار ذیل چهار سهم دار خواهند داشتAMGبعد از ایجاد کمپنی •

عرضه کننده خدمات لوجستیکی، زنجیره تدارکات، راه حل های مربوط به خدمات در –Supreme(67% )کمپنی •

میلیارد 6کارمند در سراسر جهان و فروشات بالغ به 8500دورترین و مشکل آفرین ترین مناطق جهان، با داشتن بیشتر از 

.  2011دالر در 

1000کمپنی مذکور بیشتر از . تاسیسات تولیدی و ذخیره سازی در افغانستان–( %11)گروپ صنایع نوشابه افغانستان •

کارمند در افغانستان دارد

 ,Kraftآقای جبیب گلزار فروشنده انحصاری چندین محصوالت تجارتی کمپنی های از قبیل –( %11) گلزار گروپ •

Unilever, Johnson, Philip Morris وToyotaان نیز این کمپنی در فابریکه تولید کوکاکوال افغانست. در افغانستان است

. سرمایه گذاری کرده است

.  این کمپنی تجارت محصوالت غذایی و همچنان تهیه و انتقال تیل را انجام میدهد-SAK((11%گروپ •
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شرح مختصر گروپ منرالهای افغان

20

Wardellکمپنی های • Armstrong وKazakhstan Mineralsموافقتنامه هایرا نظر به وظایف شان منعقد کرده اند
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آفر تخنیکی

پالن و برنامه اکتشافی

شنهاد نمایدکمپنی منرالهای قزاقستان موظف شده است که ساحه پروژه را ارزیابی نموده و یک برنامه اکتشافی را پی•

ار قرار است مرکز فعالیت های جدید اکتشافی باشد اما ک( حدود ساحه مجوز معدن تعریف شده است)معدن شیدا •

اکتشافی روی کلیه ساحات مجوز اکتشافی متصور است

می باشدBFSو PFSپالن اکتشافی دارای سه مرحله موسوم به تعیین حجم کار، •

ادا می باشدچارچوب  پالن و برنامه اکتشافی در مطابقت با مدل انستیتیوت معدنکاری، میتالورجی و پطرولیم کان•

د که معدن پالن اکتشافی تذکر میدهد که معدن شیدا هنوز هم به اکتشاف بیشتر ضرورت دارد تا تشخیص داده شو•

مذکور از نوع سیستم مس پورفیری یا سیستم توده ای سلفاید است

جدول مفصل برآورد ساالنه ارائه –میلیون دالر برآورد شده است 38.8سال 6مصرف مجموعی اکتشاف در طی •

.شده است

میلیون دالر 16.5: 3الی 1سالهای •

میلیون دالر22.4: 6الی 4سالهای •

امه واقعبینانه پالن اکتشافی تذکر داده است که معیاد برنامه ممکن طویل به نظر رسد اما به باور کمپنی این یک برن•

.  است 21



Strictly Private and Confidential

آفر تخنیکی

22

ریکا، بررسی تخنیکی جیوفزیک هوایی، نقشه برداری سطحی و جیولوجیکی اداره سروی جیولوجی ام–( 3–1سالهای )مرحله اول 

. متمرکز است( ساحه مجوز)کمپنی در ابتدا روی معدن شیدا . جیوفزیک زمینی و جرکنی

برمه کاری به منظور تثبیت معدن / PFS–( 5و4سالهای )مرحله دوم 

 5,000mمجموعآ ( 200mx100m)متر عمق 250با 18DDH: مرحله فرعی اول•

(  سال5کیلومتر در 8: نوت) 18,000mمجموعآ ( 100mx50m)متر عمق 250با 65DDH: مرحله فرعی دوم•

سال 6برمه کاری در دو معدن در ظرف / BFS–( 6و 5سالهای : )مرحله سوم•
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بهره برداری

Wardellکمپنی • Armstrong Int. (WAI)موظف شده است که یک پالن کار بهره برداری را ترتیب نماید

راساس برنامه بهره برداری تذکر میدهد که پروژه عملیات یک معدن برهنه متوسط را آغاز میکند اما تاکید میکند که شکل معدن ب•

.  نتایج آینده ممکن تغییر کند

:پارامتر ها•

براساس نتایج )طال  /گرام 0.5فیصد جست و 1.5فیصد مس، 1.2میلیون تن سنگ معدنی دارای 30: ذخیره مواد معدنی•

(  روسها

میلیون تن سنگ معدنی 2.5با تولید ساالنه : معدن سرباز: معدن•

گرام طال در فی تن5–4فیصد مس و 25فیصد جست، 50تن مواد معدنی غنی شده، به کیفیت 125,000ساالنه  :محصول•

مالحظات محیط زیستی 

کمپنی واردل آرم استرانگ موظف است که مسایل محیط زیستی را مدیریت کند•

اهش مشتمل است بر مطالعات مقدماتی محیط زیستی و امور اجتماعی، پالن ک: مطالعات مقدماتی و پالن های منجمنت محیط زیست•

اثرات و پالن احیای مجدد ساحه معدن و مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی 

قرار است در همآهنگی نزدیک با اداره نیپا اجرا گردد•
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تجربه 

اکتشاف

که از باهم کارکردن و تجربه فراوان در مناطق آسیای مرکزی برخوردار WAIو KMCکار اکتشافی مشترکآ توسط کمپنی های •

استند، اجرا می شود

2میه به ضم) دارای تجربه فراوان در تطبیق پروژه ها در کشور های مانند پولند، انگوال، منگولیا و مسودونیا است KMCکمپنی •

(  مراجعه کنند

دستگاه برمه و 15کمپنی اسکندر دارای )را ایجاد کرده اند ” جیوسرویس“و اسکندر یک کمپنی مشترک موسوم به KMCکمپنی •

را دارا می باشد( کیلومتر150الی 120ساالنه توانمندی برمه کاری 

دارای تجربه فراوان در ارزیابی تاثیرات محیط زیست و امور اجتماعی می باشد-کمپنی واردل آرم استرانگ  •

سال تجربه فردی در کار اکتشاف و انکشاف پروژه کمپنی 50دارای بیشتر از David Cliffو Ken Haddowمشاورین مانند آقای •

Rio Tintoمی باشد

مخصوصآ در رابطه به Supreme Groupکمپنی گروپ منرالهای افغان همچنان قادر خواهند بود که از تجارب فراوان کمپنی •

.  توانمندی های لوجستیکی بکار ببرد

بهره برداری 

فاقد تجربه داخلی بهره برداری می باشد•

.  مطمین است که کمپنی های متذکره افراد را استخدام و قرار داد ها را عقد میکند•
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آفر مالی 
پالن اکتشافی

سال کار اکتشافی ارائه نموده است6یک برنامه مفصل اکتشافی را برای AMGکمپنی •

میلیون دالر آن مستقیمآ به کار تخنیکی 8.9میلیون دالر قرار است طی سه دوره بمصرف برسد و مبلغ 16.5مبلغ •

.  مرتبط است

میلیون آن مستقیمآ مربوط به کار 12.3میلیون دالر را که 22.4کمپنی قصد دارد برای سه سال کار اکتشاف مبلغ •

.  تخنیکی می شود، بمصرف برساند

.  سال باال می برد6میلیون دالر طی مدت 38.8این مبلغ مجموع مصارف اکتشافی را به •

25
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آفر مالی
اطمینان و تامینات مالی

اطمینان منابع مالی 

به سالیت ) و سایر سهم داران در آینده مصارف سه سال بعدی را تمویل خواهند کرد Supremeکمپنی : اکتشاف•

(مراجعه کنید19

عهد شده در بخش منابع مالی تذکر داده شده است که کمپنی ها از قبل در حساب وجه مالی دارد و سرمایه های بیشتر ت•

است که میتوان آنرا مطالبه کرد

 Groupمفتشین در مکتوب مذکور تذکر داده اند که کمپنی . کمپنی از جانب مفتشین مکتوب ارائه کرده است•

Supreme دارای پول نقد یا معادل پول نقد بیشتر از 2010دسمبر سال 31و 2011دسمبر سال 31در تاریخ

میلیون دالر می باشد100

.    وددر صورت که از لحاظ اقتصادی امکان پذیر باشد، اولین قدم از جانب سهم داران برداشته می ش: بهره برداری•

انک تحت صندوق وجهی انکشافی حاکمیت، برنامه انکشافی ب) قدم دوم تمویل از فروش سهام سایر منابع خواهند بود 

یث کمپنی همچنان امکان جلب کمپنی های بین المللی معدنکاری را منح(. حمایت حکومت و قرضه بانک تجارتی

.  همکاران سهامی پیش بینی میکند

تامینات اجرای کار 

میلیون دالر را تایید میکند 4.9فیصد اولین مصرف سه ساله  مساوی به 30تعهد •

12ی عالوتآ کمپنی  پیشنهاد می کند که بمجرد عبور کردن از هر مرحله، مبالغ را بطور ساالنه غرض مصرف در ط•

.  ماه ذیل تعهد میکند
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آفر مالی 
رویالیتی و مالیات بر عایدات

رویالیتی

حاوی مواد غنی شده یا)فیصد رویالیتی از ارزش ناخالص تولید ربعوار فلز مس 10: نرخ های ثابت مس و طال•

( برعکس آن

آ  فیصد آنرا قابل وضع پیشنهاد میکند و بن50از مالیات قابل وضع است اما کمپنی صرفآ %100تادیه رویالیتی معموال •

.  از لحاظ عایدات مالیاتی برای دولت سودمند است

( حاوی مواد معدنی غنی شده و برعکس آن)رویالیتی از ارزش ناخالص تولید ساالنه فلز %10:  محصوالت فرعی•

این ده فیصد رویالیتی باالی درآمد کمپنی مالیات برعایدات%50در ارتباط به هر محصول فرعی قابل تادیه است، 

کریدت می شود

رویالیتی دارای نرخ متغیر را پیشنهاد نمی کند•

مالیات برعایدات

.  سال است8نرخ مالیه را طی %30کمپنی خواستار ثبات مالیاتی و 
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عناصر اجتماعی

زیربنا های اجتماعی

تمویل یک برنامه تعلیمی دارای فعالیت های مختلف النوع از مرحله قبل  از مکتب الی تعلیمات دانشگاهی•

مشورت نزدیک با اهالی محل غرض تثبیت نیازمندی های زیربنایی •

بعد از مشورت، تعهد به تمویل و کمک به پروژه های زیربنای فزیکی•

اقتباس شده از مصرف سه ساله 195,000مصرف •

میلیون دالر مصرف اکتشافی 1اولین 3%•

میلیون دالر، و 1دومین 2%•

میلیون دالر 2مصرف باالتر از 1%•

آموزش اتباع افغانستان 

استخدام کارمندان محلی برای کار های غیرمسلکی، و برگزاری برنامه آموزشی در دو رشته•

فعالیت های اکتشافی و فعالیت های تجارتی مربوطه و کمک لوجستیکی •

و عملیاتی یک معدن  (  ساختمانی)فعالیت های بالقوه انکشافی، •

برای برنامه آموزشی کدام مصرف جداگانه فراهم نمی شود اما تذکر داده شده که این مصرف بخشی از مبلغ •

.  دالر فوق خواهد بود195,000
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مسایل اجتماعی 

صحت، مسایل ایمنی و رفاهی 

را ارائه میکندSupremeپیشینه و تاریخچه تجربه کمپنی •

که کمک عملیاتی قابل مالحظه ای را فراهم می سازد، معیار ها و طرزالعمل های را برای امور Supremeکمپنی •

برای 2007-18001–صحی، ایمنی و رفاهی در مطابقت با خدمات مشورتی صحت شغلی و ایمنی  ایجاد کرده است 

مدیریت امور صحی و ایمنی 

بدینطرف هیچگونه حوادث 2005دارای یک سوابق خوب صحت و مصونیت کارمندان است و از سال KMCکمپنی •

.  به مقاصد بیمه گزارش داده نشده است

ر از اثر کدام تجربه و تخصص قبلی در رابطه به تامین صحت، مصونیت و رفاه اشخاص دخیل و متضرGITCکمپنی •

.  فعالیت های بهره برداری پروژه های مشابه، ندارد
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تعدیالت پیشنهادی

برای موافقتنامه معدنکاری

ورود تغییرات در تعریف فورس ماژور غرض رسیدگی به مسایل امنیتی و منازعات•

(5.2)تقاضا برای محرم نگهداشتن نتایج اکتشاف حداقل در جریان اکتشاف•
.  دواضح ساختن که کمپنی برای درخواست کسب جوازبهره برداری در جریان مرحله اکتشاف، حق انحصاری دار•

(6.1)
یافته دولت تقاضا می شود که ورود تغییرات در مقتضیات جواز بهره برداری باید در مطابقت با پالیسی های انتشار•

.((b)6.8)باشد 

ل تقاضا می شود که در صورتی که وزارت به درخواست بهره برداری موافقه نکند، درخواست مذکور باید به ح•

(( c) 6.8)منازعات سپرده شود  
(6.9)تقاضای ورود تغییرات در مقتضیات مرحله بهره برداری •
(11.1)تقاضا برای شفافیت و وضاحت روز افزون تادیات انجام شده از جانب حکومت و موجودیت اسعار •
(to 15.8 15.3)تقاضا برای اطمینان بیشتر یک رژیم ثابت حقوقی، مالی، مالیاتی و انتظامی  •
  (15.9)تقاضای تایید دولت در رابطه به تمویل و کمک به پروژه •
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تعدیالت پیشنهادی برای 

موافقتنامه معدنکاری

(23.2)تقاضا از دولت غرض ارائه یک مقدار توضیحات و تضمین نامه ها  •
(24.1)افزود حکم حق فسخ قرارداد در صورتی که دولت از احکام موافقتنامه تخلف نماید •
(25.1)ورود تغییرات در شرایط فسخ غرض محدود و کاهش دادن رویداد های ممکن برای دولت حق فسخ را دهد •
(26.3)ورود تغییرات به محدودیت های مربوط به مسولیت •
 (28.1)تغییرات راجع به حق اعطای جواز ها •
(29.2)تغییرات راجع به محرم نگهداشتن معلومات •
تقاضا که قانون موافقتنامه معدنکاری به یک حوزه بیطرف صالحیت تغییر داده شود •

میکانیزم حل منازعات ساده شود •
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اکتشاف و معدنکاری قزاق
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(KEM)شرح مختصر اکتشاف و معدنکاری قزاق 

33

روسس مواد در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان موقعیت دارد و یک کمپنی اکتشافی، معدنکاری و پ KEMکمپنی •

.معدنی است

کمپنی . استBlackcap Investment Capital S.Aیک کمپنی تازه تشکیل و کامال متعلق به کمپنی KEMکمپنی •

.  مذکور در کشور کانادا راجستر شده است

سال در فعالیت 10دارای کارمندان جیولوجست، متخصصین جیوفزیک و انجنیران  است که بیشتر از KEMکمپنی •

.  کار کرده اندMetal Trading CAMMEXهای اکتشافی و برآورد ذخایر منابع تجربه کار دارند و قبال در کمپنی 

است که منحیث یک اداره تمویل کننده ایفای وظیفه می Blackcapنیز یک اداره کامال متعلق به کمپنی LLPکمپنی 

.  نماید

2010این کمپنی و در سال . در کشور های قزاقستان و منگولیا وجود داردCAMMEXجایداد ها و تجهیزات کمپنی •

میلیون از فعالیت های اش در منطقه 13.4کمپنی مذکور بعد از تادیه مالیه . میلیون دالر جایداد داشت83به ارزش 

.  کمروفسکای در قزاقستان، عاید نمود

رای بانک و کمپنی  عمدتآ در اکتشاف طال تجربه دارد و پرسونل آن اخیرآ پروژه کمروفسکای را به سطح قابل قبول ب•

( تولید ساالنه یک میلیون تن) به مرحله تولید انکشاف داده اند 
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آفر تخنیکی

34

پالن و برنامه اکتشافی 

اف داده این برنامه براساس تحلیل و تجزیه معلومات روسها است و براساس ذخایر که توسط روسها برآورد شده انکش•

.  می شود

ق نشیب پیرایت و یک پورفیری عمی/ یک رایحه هموار مس –به باور کارشناسان، دو کتله معدنی جداگانه وجود دارد •

رایت پی/ به نظر میرسد که مشکالت میتالورژیکی یک کتله معدنی مس KEMتیم ارزیابی تذکر میدهد که کمپنی –دار 

.  را در جریان استخراج مد نظر نگرفته است

بطور نسبی برنامه ریزی شده 2015میلیون دالر برای دو مرحله اکتشاف اختصاص داده شده و الی سال 7مبلغ •

.  است

مرحله اول مشتمل است بر تدوین برنامه، نقشه برداری و نمونه گیری جیوفزیک•

مات مرحله دوم مشتمل است بر برمه کاری، جیوفزیک امواج نزولی، جرکنی، نمونه گیری انتخابی، توحید معلو•

تاریخی، کار آزمایشی میتالوژیکی و مطالعات هایدرو جیولوجیکی 

پیرایت / متر که استخراج کتله مس 70و به عمق  50mx50mسوراخ اکتشافی در یک گراف به اندازه 66برمه •

.  برنامه ریزی شده است

متر غرض تعریف کتله مس پوفیروی61سوراخ آر سی به عمق وسطی 327حفر •
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آفر تخنیکی

35

سایر مالحظات

از دستگاه برمه کاری خودش استفاده میکند و میتواند که به قیمت منصفانه ای برمه کند KEMکمپنی •

بول بودن پرسونل این کمپنی دارای تجارت چشمگیر در اکتشاف و انکشاف یک تعداد پروژه های طال به سطح قابل ق•

.  برای بانک و سطح تولید دارد

تخصص محیط زیستی 

حیط برنامه مفصل محیط زیستی در جریان مرحله بهره برداری  حاوی پالن های منجمنت محیط زیست و شرح اثرات م•

.  طراحی می شودIFCزیستی در مطابقت با قانون افغانستان، رهنمود های بانک جهانی و سازمان 

برنامه ریزی غرض طراحی برنامه های احیای مجدد و مسدود سازی معدن •
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آفر تخنیکی

36

پالن بهره برداری

جست را میتوان در جریان مطالعات اقتصادی و تخنیکی تعریف %0.3مس و %1میلیون تن مواد مرکب از 100تصور اینست که •

.  یگرددمقدار تناژ ذخیره مواد معدنی نسبت به برآورد روسها بطور چشمگیری باال تر است و یک رقم خوشبینانه تلقی م–نمود 

سال30میلیون تن برای مدت 3.3پالن ساخت یک فابریکه پروسس و فلوتیشن دو مرحله ای برای یک معدن برهنه با تولید ساالنه •

آغاز –( زآماده سازی و تکمیل مرحله اکتشاف، ساخت دستگاه کانسنتره و ذوب فل)بهره برداری در سه مرحله پالنگذاری شده است •

2020و اکمال سال 2016سال 

تجربه و توانمند ها برای اکتشاف و بهره برداری 

ا به سطح در فعالیت های ابتدایی پروژه بسیار با تجربه استند و با استفاده از معلومات روسها میتوانند پروژه رKEMافراد کمپنی •

 ,Kedeyکمپنی مثال های مفصل از انکشاف طال در مناطق .  قابل تطبیق بودن از لحاظ تخنیکی و اقتصادی انکشاف دهند

Komarovskoye وElevectornoyeو پروژه های انکشافی در کشور قزاقستان، ارائه کرده است .

.  دارد اما تجربه آن عمدتا در طال استCAMMEXکمپنی یکمقدار تجربه معدنکاری و پروسس از طریق کمپنی •
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آفر مالی

اکتشاف 

میلیون دالر طی سه 7مصرف •

6سال در اکتشاف تا حد اقل 

میلیون دالر آن در کار زمینی 

بمصرف برسد

جدول مصارف فعالیت های •

اکتشافی ارائه شده است 

میلیون دالر 1.3–سال اول 

میلیون دالر 3.1–سال دوم 

میلیون دالر 2.6–سال سوم 

مصارف اکتشافی  %30پول •

منحیث تضمین اعطا شده است

الی سال دوم کدام پالن برمه کاری وجود ندارد–پالن تخمینی مصارف اکتشافی 
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بهره برداری 

میلیون 27مبلغ KEMجست تثبیت شود، کمپنی %0.3مس و %1میلیون تن متشکل از 100فرض میکنیم که یک معدن با ذخیره •

ساط ، را منحیث بونس پیشکش میکند، اما مبلغ مذکور را میتوان در طول حیات پروژه در اق(مصارف سرمایه ای متوقع%10)دالر 

سکتور مبلغ دقیق مورد نیاز در مرحله بهره برداری منوط به نتایج اکتشاف است، قیمت مس و سطح رقابت در–مختلف تادیه نمود 

.  منرالهای افغانستان است

میلیون دالر برای کار ساختمانی معدن و ساخت فابریکه تخصیص داده شود270انتظار میرود که •

تضمین مالی 

رت نیستتذکر داده است که مرحله اکتشاف صد فیصد توسط سهم داران این کمپنی تمویل می شود و هیچگونه قرضه ضروKEMکمپنی •

میلیون دالر است منحیث پشتیبان مالی ایفای وظیفه میکند17.5که اکنون دارای Terra Mineralsکمپنی •

مرحله بهره برداری بوسیله یک مختلط فروش اسهام، قرضه و سایر منابع مالی تمویل می شود•

تامینات اجرای کار 

میلیون دالر2.1تامینات اجرای کار مساوی به 

رویالیتی

، نرخ متغیر وجود ندارد%4رویالیتی ثابت •

مالیات برعایدات

مذاکره کند%20به نرخ مالیاتی ( %30به عوض )کمپنی میخواهد روی مالیه ثابت •

آفر مالی
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مسایل اجتماعی

39

اشتغال و آموزش 

پرسونل افغان را استخدام نماید%85کمپنی قصد دارد •

یتی بجز پرسونل مدیر)سال از آغاز تولید تمام کارمندان خارجی را با کارمندان داخلی تعویض نماید 10الی 5قصد دارد در ظرف •

( و کنترول مصارف

تعهد میکند که برنامه آموزشی ده تبعه افغان را در جریان مرحله اکتشاف در انستیتیوت تعلیمی کزخ تمویل نماید•

دالر را در برنامه های آموزشی داخل خدمت و تمویل کالج های 10000تعهد میکند که ساالنه در جریان بهره برداری معدن مبلغ •

.  تکنالوژی محلی بمصرف برساند

دالر را در رابطه به آموزش اتباع افغانستان بمصرف برساند30000تعهد میکند که در جریان بهره برداری ساالنه مبلغ •
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مسایل اجتماعی

40

زیربنا

دالر را در پروژه های زیربنای اجتماعی بمصرف برساند350000کمپنی قصد دارد در جریان  مرحله اکتشاف مبلغ •

میلیون دالر را بمصرف 10میلیون تن مواد معدنی، کمپنی قصد دارد در جریان مرحله بهره برداری مبلغ 100در صورت کشف •

برساند

منافع سرک سازی، برق رسانی، آب رسانی و مراقبت های صحی را تذکر داده اما تفصیالت ارائه نکرده است•

صحت، مصونیت و رفاه اشخاص 

آ در تطابق برنامه های ایمنی باید تمام. معلومات راجع به برنامه های صحت، مسایل ایمنی و محیط زیستی به تفصیل ارائه شده است•

تدوین گرددIFCبه اصول ایکواتور، بانک جهانی و پالیسی های محیط زیستی، صحت و ایمنی سازمان بین المللی مالی یا 
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تعدیالت پیشنهادی 

موافقتنامه معدنکاری

تقاضا برای ورود تغییرات در تعریف فورس ماژور •

(3.4)کمپنی در رابطه به نقل مکان معدنکاران حرفه ای و ناقالن آسایش و راحتی بیشتر میخواهد •

(13.2)شرایط بازرسی واضح شود •

(14.2)از دولت میخواهد شفافیت تقسیم مساعدت های محلی را تایید کند •

( 12.4)مکلفیت های مربوط به صحت مردم محل در مرحله بهره برداری •

وافقتنامه تقاضای تغییرات در موافقتنامه معدنکاری در صورتی که تغییرات دررژیم مالیاتی بعد از درج تاریخ م•

(  31)معدنکاری وارد گردد 
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جاده ابریشم
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شرح مختصر کمپنی جاده ابریشم

43

و یک Rockhoundو Equity Explorationدو کمپنی اکتشافی این کمپنی در همکاری با.  جاده ابریشم یک کمپنی افغانی است•

.  فعالیت میکندAgility Logistics and Agility Public Warehousingکمپنی لوجستیکی  و مالی بنام 

•Equity Exploration- 200سال اخیر تقریبا 25این یک کمپنی کانادایی پیشتاز و مطلقآ اکتشافی است که تا الحال در طی

برنامه برمه کاری اکتشافی را 20الی 15این کمپنی هر سال به تعداد . پروژه اکتشافی را در سراس جهان تکمیل کرده است

.  مدیریت میکند

یک کمپنی اکتشافی را در شهر مدگسکر ایجاد کرده است و مرحله اولیه Rockhoundرهبری کمپنی –Rockhoundکمپنی •

.اکتشافی غرض فهرست شدن در بازار بورس استرالیا را طی کرده است

بدینسو در افغانستان فعالیت تجارتی دارد و پروژه های مغلق را در این کشور مانند2003این کمپنی از سال –Agilityکمپنی •

. ا نموده استعرضه خدمات لوجستیکی برای دستگاه تولید برق کابل، انتقال تجهیزات برمه کاری به ساحات دوردست، موفقانه اجر

.  کمپنی مذکور خدمات لوجستیکی را برای معادن بزرگ در سراسر جهان عرضه نموده است

.  تمام همکاران کمپنی از طریق پرسشنامه های قبل از اهلیت منظور شده اند•
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آفر تخنیکی

44

پالن اکتشافی و استخدام 

.  کمپنی جاده ابریشم بدین باور است که معدن شیدا مس پورفیری دارای مغزه پتاسیمی با کیفیت عالی است•

وفزیکی به منظور تایید ذخیره مورد هدف، برنامه مفصل اکتشافی روی بدنه مرکزی مس پورفیری متمرکز است و از سروی های جی•

.زمینی آغاز می شود

:  یا چرخش معکوسی در طول سه سال به شمولRCمتر برمه الماس و برمه کاری  22000مجموعآ، •

•:

o متر عمق برمه الماسی غرض آزمایش عمق احتمالی250متر به شمول 7000الی –سال اول

o متر برمه کاری 6000حد اقل –سال دومRC 

o متر برمه کاری 9000حداقل –سال سومRC وDDH

وترمالی برای استفاده از تکنالوژی اسکن هایپراسپکترل مغزه سنگ غرض ارائه آگاهی درباره  معدن شناسی و تجزیه و تغییر هیدر•

هدف قرار دادن مغزه سنگ در مرجله اولیه برمه های الماسی 

تیم ساحوی افغان و یک تیم در البراتوار تهیه نمونه در ساحه4–3نیازمندی برای •
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آفر تخنیکی

45

سایر مالحظات

Agilityکمپنی افغان با دسترسی به انواع وسیع تسهیالت در افغانستان از طریق کمپنی •

کاهش اثرات مسایل لوجستیکی و تدارکاتی •

گزینه مطالعات سریع به منظور سریعآ به پیش رفتن به مرحله بهره برداری براساس نتایج •

تخصص محیط زیستی 

ارائه توضیحات مفصل در مورد صحت و مسایل ایمنی •

مللی مالی پالن مقدماتی محیط زیستی که باید در مرحله اکتشاف تسوید گردد در مطابقت با رهنمود های بانک جهانی و سازمان بین ال•

(IFC )ترتیب می شود

کمپنی در جریان مرحله اکتشاف غرض انجام بازرسی ها به مالقات با اهالی محل و مقامات وزارت معادن متعهد است•
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آفر تخنیکی

46

بهره برداری

کمپنی بدین باور است که روش بهره برداری بستگی دارد به عمق منرالیزیشن ساحه•

گزینه های استخراج معادن سرباز احتمالی و روش های پروسس را با مثالهای سایر معادن مس پورفیری در•

منطقه شرح داده است

یکمقدار توجه به استخراج زیرزمینی نموده است•

، به متخصصین قوی داخلی دسترسی داردAgilityاز طریق کمپنی •

.  قصد دارد که ظرفیت و توانمندی های عرضه کنندگان خدمات محلی ارتقاء دهد•

تجربه و توانمندی های بهره برداری 

تجربه قوی در کار بهره برداری ندارد•

BHP Billitonسال با کمپنی 35با تجربه کار Jim DcDiarmidآقای •
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مصرف ابتدایی

میلیون دالر 20.3میلیون دالر را در سه سال اول مرحله اکتشاف قصد نموده و حداقل 30.2کمپنی مصرف بالغ به •

را تعهد کرده است

مصارف پالن شده براساس کتگوری و سال •

سال مورد جدول مصارف پالن شده مبتنی به نتایج است و به مقاصد داخلی توسط کمپنی جاده ابریشم و همکارانش هر•

.  بررسی قرار میگیرد

آفر مالی
سال مصرف3
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 Agilityاز طریق کمپنی وابسته لوجستیکی خود Agility Public Warehousingکمپنی : تمویل مرحله اکتشاف•

Logistics میلیون دالر داشته 430مبلغ 2011/ 12/ 31کمپنی مذکور بتاریخ . مرحله اکتشاف را تمویل میکند

. میلیارد دالر ارزش مارکیت در بازار بورس کویت دارد1.5کمپنی مذکور مبلغ . است

پنی کم. کمپنی جاده ابریشم قصد دارد وجه مالی را منابع خصوصی و عامه بدست آورد: تمویل مرحله بهره برداری•

.  مذکور پالنگذاری غرض شمولیت در فهرست بورس کانادا را آغاز کرده است

.  کمپنی جاده ابریشم مایل است یک تامینات اجرای کار را عقد نماید: تامینات اجرای کار•

است در کمپنی جاده ابریشم نمی خواهد در برنامه ثبات مالیات برعایدات  شرکت کند اما این کمپنی حاضر: مالیات•

.  این مورد با دولت بحث و گفتگو نماید

آفر مالی
تضمین، تامینات و مالیات
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رویالیتی ها

ت آن که نسبت به اف) کمپنی یک نرخ متغیر را پیشکش نموده است . فیصد ثابت7.1: نرخ رویالیتی برای مس•

و مرتبط است به قیمت مس( سریعتر باال میرود

آفر مالی
رویالیتی ها 

. تفاوت دارد%10.0الی %4.5مقیاس متغیر از •

دالر برسد، 11000زمانی که قیمت مس فی تن به 

.  میرسد%10این مقیاس به 

نرخ ثابت  %5: نرخ رویالیتی برای سایر منرالها•

مبتنی بر مفاد خالص فابریکه ذوب
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کارمندان اتباع افغان خواهند بود%95کمپنی جاده ابریشم تعهد میکند که حداقل •

د که برای جیولوجست ارش) بست های ارشد اداری برای افغانها مشتمل است بر معاون مدیر عمومی و جیولوجست پروژه •

(  کار میکند

.سال تجربه کافی دهد تا جانشین مدیر عمومی و جیولوجست ارشد گردند3الی 2کمپنی در نظر دارد که افغانها را در طی •

سرمایه گذاری های آموزشی •

این مبلغ در طی سه .  آموزش روزانه است، بنابراین، مزد روزانه منحیث سرمایه گذاری برنامه های آموزشی شامل است•

(  هزار دالر730حد اقل )میلیون دالر می شود 1.02سال مجموعا بالغ به 

ند کمپنی جاده ابریشم ایجاد یک نصاب را برای کارگران داخلی معدن که همراه ریاست عمومی سروی جیولوجی کار میک•

مورد بررسی قرار میدهد 

زیربنا ها •

رای اهالی ابتدا برای کمپنی جاده ابریشم و نهایتآ ب–سرمایه گذاری های زیربنایی مورد استفاده دو جانبه دارد •

محل

ط هزار دالر برای اعمار مکتب محلی و سایر پروژه های زیربنای اجتماعی، آنطوریکه توس200بودجه بالغ به •

.  بزرگان محل تصمیم اتخاذ می شود
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تعدیالت پیشنهادی 

موافقتنامه معدنکاری

تقاضا در مورد آوردن تغییرات در تعریف فورس ماژور•

ند روی الزم است بحث و تبادل نظر صورت گیرد که آوردن تغییرات پیشنهادی در قانون مواد معدنی چگونه میتوا•

. موافقتنامه اثر گذارد

(3.1, 3.6, 6.1 ,(b)2.3)تقاضا برای وضاحت در مورد حق انحصاری مطالبه و کسب جواز بهره برداری •

( 5.2و 5.1) مباحثه روی شرح درست شرایط اکتشاف •

، واضح گردد که در صورتی که کمپنی در مطابقت با قواعد و بهترین روش های صنعت معدنکاری عمل نماید•

(a) 6.8درخواستی آن غرض کسب جواز بهره برداری منظور می شود 

 .هاد کند واضح ساختن توانمندی وزارت که میتواند تعدیالتی را به منظور رسیدگی به شرایط بهره برداری پیشن•

(6.8 ( c ) )      

( 8.5)بحث روی تشبث دولت در پروسه های عملیاتی •

(and 12.2 (c ) ( b ) 9 12.1)بحث روی یاداشت مقتضیات  و شرایط کار •

بحث روی احکام فسخ موافقتنامه •

(  28)بحث روی شرایط واگذاری کار به جناح ثالث •

( 32)تقاضا برای آوردن تغییرات در احکام حل منازعات •
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تخنیکی

در کار اکتشافتجربه و توانمندی ها جدول تعهدات برنامه های کار اکتشافی و بهره 

برداری
های کمپنی

داوطلب

نهندستااکتشاف مواد معدنی برای دولت•
متر برمه کاری برای مس358,000•

ساالنه خوب و واقع بینانه برنامه•

میلیون آن برای سال 10میلیون دالر که 16•
سوم اختصاص دارد

برنامه رضایت بخش اکتشافی اما فاقد •

جزئیات متمرکز

پالن بهره برداری به شمول تفصیالت •
آمیز بودتخنیکی مبالغه

AFCCO

که یک KMCتجربه کار از طریق کمپنی •

مه با سرمایه مشترک با کمپنی برپروژه

کاری دارد

مشاورین ارشد با تجربه است اما در داخل•

کشور حضور ندارند

عرضه خدمات لوجستیکی از طریق کمپنی •
Supreme

اضحبودجه بسیار مفصل با تخصیص وسال،6•

میلیون 17سال و 6میلیون دالر در طی 39•
آن در سه سال اول

برنامه اکتشافی از لحاظ بودجه و تخنیک•

جامع ترین برنامه بود
پالن بهره برداری فاقد تفصیالت بود•

AMG

افراد با تجربه کار در اکتشاف طال •

مرکز روی تیم تخنیکی این کمپنی بیشتر مت•

تفعالیت های مدیریتی و بهره برداری اس

ساده برای سه سال، فاقد مراحلبرنامه ساالنه•

تصمیم گیری و بدون یکنواختی

میلیون دالر آن برای 6میلیون دالر و حداقل 7•
( برمه کاری و غیره)کار روی زمین 

ست پالن اکتشافی متکی به معلومات روسها ا•

و درست درک نشده است

بود،پالن بهره برداری دارای تفصیالت کافی•

معلومات تخنیکی و محیط زیستی در هر 
مرحله ارائه شده است

KEM

ا هتجربه قابل مالحظه از طریق قراردادی•
Agilityکمک لوجستیکی از طریق کمپنی •

خوب با بازنگری های ساالنه برنامه•

میلیون دالر20میلیون دالر با حداقل 30•

میلیون دالر در سال سوم و حد 16اختصاص •
میلیون دالر 11اقل آن 

فاده برنامه اکتشافی دارای مراحل خوب با است•

از یک رشته تخنیک های مناسب 

پالن خوب استخراج بطور برهنه که واقع •
بینانه و مفصل ترتیب شده است

Silk Road
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تخنیکی 

مالحظات محیط زیستی  تخصص و تاسیسات تجهیزات،
موجود در افغانستان

تجربه و توانمندی ها در کار بهره 
برداری 

کمپنی
داوطلب 

پرنسیب های ایکواتور و معیار های •
بانک جهانی را مراعت میکند

ان مقیم هندستان با تجهزات فراوکنسرسیوم•

جود تجهیزات کمپنی فعال در داخل افغانستان و•
ندارد

داری قوی و مختلف النوع بهره برفعالیت های بسیار•

معدن در کشور هندستان 
بزرگترین استخراج کننده مس در هندستان•

AFCCO

Wardellکمپنی • Armstrong( کمپنی

تمام موضوعات محیط( مشورتی مستقل

زیستی را مدیریت میکند

ین از بهترین روش های پذیرفته شده ب•
المللی پیروی میکند

فیصد سهم است 67مالک  Supremeکمپنی •

فاده کمپنی سوپریم استکمپنی از تخصص–

میکند
دکدام تخصص اکتشافی از داخل کشور ندار•

اجرای کار را به فاقد تجربه بهره برداری و•
قراردادی های بیرونی واگذار میکند

AMG

ی پالن های محیط زیستی صرفآ برا•

مرحله بهره برداری وکامال مفصل 

.  ترتیب شده است

رهنمود های بانک جهانی و سازمان •
مالی را رعایت میکندبین المللی

قزاقستان مجهز با تجهیزات مقیم•

تجهیزات کمپنی فعال در داخل کشور موجود•
نیست

CAMMEXاز طریق کمپنی  تجربه کار در قزاقستان•
عمدتآ استخراج کننده طال•

KEM

رهنمود های بانک جهانی و سازمان •
مالی را رعایت میکندبین المللی

 Agilityاز تجربه و توانمندی های کمپنی •
logistics(قراردادی فرعی )استفاده میکند .

کدام تجربه اکتشافی در داخل کشور ندارد•

کار بهره برداری نداردتجربه قوی در•
سال 35که دارای Jim McDiarmidتوسط آقای •

است، مشوره BHP Billitonتجربه کار در کمپنی 

داده میشود

Silk 
Road
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Financial

پیشنهادی مرحله بهره تمویل

برداری 

تضمین مالی و تامینات برای مصرف 

فعالیت های اکتشافی 

پروپوزل های مالی و مصارف مرحله 

اکتشاف 

داوطلب کمپنی

بهره برداری این کمپنی از مرحله•

طریق پول قرضه و فروش سهام به 
تمویل می شود70:30نسبت 

ه کمپنی های عمده شامل در کنسرسیوم متعلق ب•

دولت هندستان است
میلیون 125مالک Monnet Ispatتنها کمپنی •

میلیون دالر دیگر را 82دالر پول نقد است و 
داردHindustanکمپنی 

ا ارائه کمپنی تایید کرده که تامینات اجرای کار ر•
میکند

میلیون آن  برای سال سوم 10) دالر میلیون16•

( اختصاص داده شده
واقع بینانه مبتنی بر پالن اکتشافی •

AFCCO

منابع مختلف تمویل را تذکر داده •

از جانب سهم داران دریا تمویل: است

صورتی که از لحاظ اقتصادی امکان

اح پذیر باشد یا عرضه کننده سهام جن

ا ثالث و یا سرمایه گذاری مشترک ب
یک کمپنی معدنکاری

گروب کمپنی های AMGپشتیبان مالی کمپنی •

Supreme  میلیون دالر 100است که بیشتر از

.  پول نقد دارد

ائه تایید کرده است که تامینات اجرای کار را ار•
میکند

8.9دوره و از جمله میلیون دالر در طی سه17•

یکی میلیون آن مستقیمآ مرتبط است به کار تخن

سال بمصرف میرسد6میلیون دالر در طی 39•
واقع بینانه مبتنی بر پالن اکتشافی •

AMG

د مالی تالش میکنبرای کسب وجه•
اما تفصیالت اندکی ارائه کرده است

میلیون دالر پول نقد 18دارایKEMکمپنی •

( ه استدر پرسشنامه قبلی اهلیت تذکر یافت)است 

ائه تایید کرده است که تامینات اجرای کار را ار•
کند

سه سال با تخصیص حدمیلیون دالر در طی7•

میلیون دالر برای کار زمینی 6اقل 
پالن تخنیکی ضعیف تلقی می شود•

KEM

منابع خصوصی و عامه • مویل پول نقد موجود این کمپنی از طریق کمپنی ت•
که Agility Public Warehousingکننده آن 

فراهم می میلیون دالر پول نقد دارد،430مبلغ 

شود

مه قبل از موافقتنامه تیم این کمپنی ذریعه پرسشنا•

میمیلیون دالر در طی سه سال پیش بینی30•

میلیون دالر محاسبه شده 20شود و حد اقل آن 

است
واقع بینانه مبتنی بر پالن اکتشافی •

Silk Road
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(ادامه دارد)مسایل مالی 

Bidder ( پریمیوم) سایر منافع اقتصادی  کمپنی داوطلب

%1:نرخ ثابت•
– 0:  نرخ متغیر• 2%

o دالر 6000نرخ کف فی تن

o دالر9000نرخ سقف فی تن

تحت حد اوسط بین المللی •

ده قیمت مس که در دراز مدت توسط تحلیلگران صنعت برآورد ش•

.  دالر است5500است در حال حاضر فی تن در حدود 

دالر حین  کسب جواز بهره برداری میلیون1مبلغ •
میلیون دالر حین تولید محصوالت قابل فروش1مبلغ •

AFCCO

مس و طال    نرخ ثابت برای10%

شامل است اما کمپنی  %100وضع مالیه معموال در تادیات رویالیتی 

یات مالیه را پیشنهاد میکند و بدین ملحوظ از لحاظ اخذ مال%50صرفا 

برای دولت مفید است

معلومات ارائه نکرده است• AMG

تقریبآ حد اوسط نرخ بین المللی است -%4نرخ ثابت •

نرخ مقیاس متغیر وجود ندارد •

در صورتی که ( میلیون دالر27)ای فیصد مصارف سرمایه10•

به اما بستگی دارد) میلیون تن تثبیت گردد 100ذخیره به کمیت 
( سطح رقابت در این سکتور و سایر عوامل

KEM

%10-%4.5یا مقیاس متغیر %7.1نرخ ثابت •
و به (  میرودکه نسبت به افت سریعتر باال) مقیاس متغیر بی تناسب •

دالر فی تن قیمت مس 1000در هر %1. قیمت مس مرتبط است

دالر افت میکند1000برای هر تن به قیمت %0.5افزایش میآبد و 

11,000است در صورتی که قیمت مس فی تن به %10حد اعظم •
3000در صورتی که قیمت مس فی تن به %4.5برسد و حد اقل 

.  برسد

معلومات ارائه نکرده است• Silk Road
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مسایل اجتماعی

استخدام و پیشنهادات مربوط به آموزش 

اتباع افغانستان

صحت، تجربه در تامین

مصونیت و رفاه 

اشخاص  

تعهدات و پیشنهادات مالی برای 
زیرساخت های اجتماعی

کمپنی داوطلب

نامه از طریق بر” افغانستان“پالن مفصل راجع به •

های آموزشی 
بین افغانها از سال استخدام غیرماهر از100%•

در پست های اداری %25اول، 

در پست های اداری و %75استخدام : 11سال •

افراد ماهر از بین افغانها85%

برای کارگران خدمات صحی •

می سازد اساسی را فراهم
تجربه قابل مالحظه دارد•

0.5میلیون دالر در طی سه سال، و بعدآ ساالنه 1•

میلیون  برای چهار سال 
1ساالنه )قبل از وضع مالیه %1.6بعد از تولید، •

( میلیون دالر

پالن های نهایتآ مفصل در رابطه به مصارف•

اجتماعی

AFCCO

مصارف راتفصیالت زیاد و کدام ورق جداگانه•

ارائه نکرده است
دارای پالن های مفصل Supremeکمپنی مادر •

اما از پالن)که از آن پیروی میشود –آموزشی است 

(های معدنکاری آن پیروی نمی شود

پاسخ عمومی اما رضایت بخش •
تجربه از طریق مشاورین •

فیصد مصارف ) ( هزار دالر براساس 200•

اکتشافی

برنامه تعلیمی •

نیازمندی های مشوره با اهالی محل درباره•
زیربنایی

AMG

افراد از بین افغانها، %85آموزشی برای پالن

مه تخصیص ساالنه ده الی سی هزار دالر برای برنا

( بسیار تعداد کم افراد)های آموزشی 

ده نفر برای آموزش دهی به قزاقستان فرستا10•
میشود

شده استمعلومات در آفر ارائه•
یکمقدار تجربه دارد•

میلیون دالر 10هزار دالر در کار اکتشاف، 350•

بستگی دارد به موجودیت) در کار بهره برداری 

(  میلیون تن100ذخیره با کمیت 

ند در رابطه به اینکه باالی چه مصرف میککمپنی•
. کدام تفصیالت را ارائه نکرده است

KEM

ل خواهند بود به شموافراد از بین افغاننها95%•

مزد ها در برنامه آموزشی شامل است . وظایف ارشد

پالنگذاری برای نصاب(. میلیون دالر1مجموعآ )

عملی معنکاری همراه با ریاست عمومی سروی 

تدر آفر ارائه شده استفصیالت•
تجربه اندک •

به انتخابیا) هزار دالر برای اعمار مکتب 200•

ت، سایر تفصیالت کمتر ارائه شده اس(اهالی محل
نظریات عمومی درباره دهلیز زیربنا ها ارشد •

Silk Road
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افزایش قیمت ها در موافقتنامه معدنکاری 

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کمپنی داوطلب

رعایت مراحل اکتشاف و بهره برداریدر آفر تایید کرده است که کمپنی مکلفیت های تحت موافقتنامه مدل معدنکاری را در جریان•

میکند 
منحیث داوطلب برنده انتخاب AFFCOواضح ساخته و تایید کرده که تغییرات  در موافقه معدنکاری بوجود میآید در صورتی که کمپنی •

شود

AFCCO

کلی قیمت ها افزایش•

تعدیالت در بزرگترین مبلغ تقاضا شده است•

تعدیالت در شرایط ثبات مالیاتی قابل توجه است•
کمپنی نگرانی خویشرا در رابطه به انحصاری بودن جواز اکتشافی و بهره برداری ابراز کرده است•

AMG

در قیمت ها را بطور واضح ارائه کرده استتفاوت•
تالش نکرده است که مفاهیم اصطالحات را بطور چشمگیری واضح سازد•

KEM

تالش نکرده است که مفاهیم اصطالحات را بطور چشمگیری واضح سازد•

اما بسیاری نظرات نهایی نشده است و مواردی است که قابل بحث است •

ادن ابراز کمپنی نگرانی خویشرا در رابطه به انحصاری بودن جواز اکتشافی و بهره برداری  و اثر تغییرات بوجود آمده در قانون مع•
.کرده است

Silk 
Road
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خالصه نمره دهی

60

(  ارائه شده استBخالصه این طرزالعمل در ضمیمه )نمرات و وزنه ها برطبق یک سیستم از قبل توافق شده داده اعطا میگردد •

: نتایج ارزیابی کمیته بین الوزارتی قرار ذیل است•

: ما براساس نمرات فوق موارد ذیل را پیشنهاد میکنیم•

منحیث داوطلب برنده پیشنهاد می شود AMGکمپنی •

منحیث داوطلب ریزرفی پیشنهاد می شودSilk Roadکمپنی •
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حقیقت یابی درباره داوطلبان

ارائه کردند، 2012مارچ سال 16داوطلبان تمامآ براساس معلومات که در رابطه به معدن شیدا ذریعه پرسشنامه های ارزیابی قبل از اهلیت بتاریخ •

.  مورد ارزیابی قبل از اهلیت قرار گرفتند

ه بنابراین، ما بدین وسیله توج. نیز از منابع اطالعاتی عامه جستجو شده است( و نهاد های مربوطه)معلومات درباره جنبه های منفی هر داوطلب •

.  اعضای ارشد کمیته بین الوزارتی را به نتایج این تحقیقات قرار ذیل جلب می نمایم

AFCCO, AMG and KEM

هیچگونه نتایج منفی پیدا نشد •

Silk Road

مواد غذایی و محصوالت مربوطه Agility Logisticsبواسطه تمویل کننده امور معدنکاری خویش کمپنی 2010الی 2003کمپنی راه ابریشم از سال •

در کشور کویت و عراق تهیه و ( DLA)را به عساکر و قراردادی های امریکایی در تحت قرار داد اعطا شده توسط اداره لوجستیک دفاعی ایاالت متحده 

.  تدارک می نمود

از . مورد تعقیب عدلی قرار دادDLA، یک هیات باصالحیت ایاالت متحد امریکا این کمپنی را به اتهام اضافه ستانی از اداره 2009در ماه نومبر سال •

. تحت دعوا قرار دارد( اتالنتا)بدینسو، این قضیه در محکمه ایالتی ایالت شمالی جورجیا 2011ماه سپتمبر سال 

وع جنایی کمپنی بدین باور است که قضیه کدام موض. کمپنی اظهار نموده است که برای حل و فصل دعوا آماده است و حاضر است که از خود دفاع کند•

از دریافت قرارداد های جدید دولت ایاالت Agilityتا زمانیکه این قضیه حل و فصل نشود، کمپنی . نه بلکه یک منازعه ملکی مربوط به قرارداد است

.  به تعلیق افتاده استDLAمتحده امریکا محروم است زیرا اعطای قرار داد های مذکور به این کمپنی از جانب اداره 

.  در حال حاضر روی آنعده قرارداد های حکومت ایاالت متحده  کار میکند که قبل از تاریخ اتهام فوق الذکر منعقد گردیده استAgilityکمپنی •
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ارزیابی روش ها

مقتضیات الزامی •

، رد می شودRFPواضح ساخته است که هر آفر غیرپاسخگو به مقتضیات الزامی مندرج در سند RFPسند •

ینان حاصل آفر ها الزم است قبل از رسیدن به مرحله ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد تا از پاسخگوی آفر به مقتضیات الزامی اطم، بنابراین•

.   گردد

طرز نمره دهی•

.  تصریح کرده است( عمدتآ در مطابقت با محتوای قانون معادن و مقرره معادن)محتوای الزامی  آفر ها را به تفصیل RFPسند •

ز آفر بههر جز آفر باید ارزیابی و نمره داده شود به استثنای حاالتی که به باور تیم ارزیابی دادن نمره مناسب نیست مانند حالتی که یک ج•

معلومات غیرمادی ارائه شده توسط داوطلبان مرتبط باشد

طرز نمره دهی•

.  نمره دهی مستقیم بدین مفهوم است که هر داوطلب در رابطه به یک شرط خاص آفر براساس برتری پاسخ اش نمره داده میشود•

.  پاینت میانه بشمار میرود2را استفاده کرده ایم و در اینجا عدد 4-0ما نمرات در حدود بین •
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نمره دهی مستقیم

پاسخ” کمیت“یا / و ” کیفیت“یک شرح عمومی مبتنی بر •

ارائه پاسخ اندک یا هیچگونه پاسخ به یک جز آفر       0

پاسخ نسبی برای یک جز آفر 1

پاسخ رضایت بخش به یک جز آفر 2

پاسخ خوب به یک جز آفر 3

پاسخ عالی به یک جز آفر 4

در صورت لزوم، موارد ذیل مد نظر گرفته میشود•

سطح ارائه معلومات ذیربط•

سطح فهم و درک موضوع مربوطه آفر •

.سطح که پاسخ واقع بینانه و قابل تطبیق تلقی میگردد•

همخوانی بین این پاسخ و سایر پاسخ های ذیربط/ سطح همآهنگی •

سطح که پاسخ ذریعه مدارک ثابت و حمایت میشود•

سطح که جز آفر توسط داوطلب پذیرفته میشود و یا شرایط موافقتنامه مدل معدنکاری •

المللیده بین در رابطه به اجزای آفر که بخشی از آفر تخنیکی را تشکیل میدهد، تایید تعهد معیار های بین المللی و یا بهترین روش های پذیرفته ش•

ط،  به منظور پیروی از بهترین روش های بین المللی، به مشوره ما اینست که در صورت امکان، و به منظور جلوگیری ازتعداد زیاد نمرات حداوس•

.  اعطای بلندترین نمرات را هدف قرار دهیم
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گروپ بندی •

ت آفر مالی و برای داوطلبان رهنمایی میکند که آفر های تخنیکی و مالی شان براساس سه معیار کیفیت آفر تخنیکی، کیفیت و کمیRFPسند •

.  کیفیت و کمیت مسایل اجتماعی آفر، ارزیابی میگردد

.  بنابراین، دوطلبان درباره تفصیالت دقیق معیار های ارزیابی آگاهی داده نشده اند•

ما پیشنهاد میکنیم که کتگوری های ارزیابی باید متشکل باشد از موافقتنامه تخنیکی، مالی، اجتماعی و معدنکاری•

.  ما یقین داریم، یکعده بخش های معین در هر کتگوری وجود دارد که غرض ارزیابی و نمره دهی بهتر میتوان آنها را گروپ بندی نمود•

وزنه دهی •

وزنه براساس اهمیت هر موضوع آفر داده می شود •

در صورتی که موضوعات محتوای آفر گروب بندی شده باشد، وزنه به هر گروپ داده ) وزنه به نمرات داده شده به هر جز بکار میرود •

(میشود

:  ما پیشنهاد میکنیم که چهار کتگوری آفر باید قرار ذیل ذیل وزنه داده شود•

%45تخنیکی•

%30مالی•

%15اجتماعی•

%10موافقتنامه معدنکاری•

نمرات وزنه داده شده بعدآ باهم جمع می شود و یک مجموع نمره وزنه دار برای هر داوطلب مشخص میشود •

.  است400حداعظم نمره را که یک داوطلب میتواند بدست آورد •
66


