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  صطالحاتا

 عبارت از معدن رو باز بوده که از آن سنگ های تزئنی ساختمانی استخراج ميگردد.    سنگ کنه:

 به معنی بدست آوردن يک ماده ترکيبی واحد از مخلوط سازی چند ين ماده ديگر. مخلوط سازی: 

امصنوعی چه تمام فعاليت های  استخراجی ،پروسس وفروش مواد معدنی  را ازذخاير تثبيت شده طبيعی وي بهره برداری :

 درسطح زمين ويا در زير زمين باشد در بر ميگيرد . 

عبارت از فعاليتی است که به منظور کشف مواد يا معلوم نمودن حدود ، کيفيت وکميت ذخيرۀ مواد معدنی در  اکتشاف :

 ساحه معدنکاری صورت گرفته وامکان بهره برداری آن را ارزيابی می نمايد .
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 مقدمه .1

می باشد. به   رخامسنگ های تزئينی ساختمانی مانند سنگ مرمر، گرانيت، تراورتين و  سرشار ازافغانستان دارای منابع 

استخراج، در و شيوه های نا مناسب روش هاصادرات و همچنان استفاده  بر و ماليات  بودن حق االمتياز علت غير رقابتی 

. باشدبرش و پالش کاری اين سنگ ها باعث گرديده تا تمام فعاليت های تجارتی در اين عرصه از چارچوب رسمی خارج 

بدست وزيان مالی نسبت به عدم فُرصت های کاری و  وازبين رفتناين موضوع  باعث رکود و زيان در عوايد دولت، 

يفا ميتواند نقش مهم را درتوسعه ورشد اقتصادی افغانستان ارسمی سازی فعاليت های فوق  شده است.جی آوردن اسعار خار

 نمايد. 

برخوردار ميباشد.  بطور مثال   جهانیمقايسوی برتری  از  کيفيت و کميت ذخاير سنگ های تزئينی ساختمانی افغانستان

 ذخاير سنگ مرمر واقع در ولسوالی چشت واليت هرات و ولسوالی خوگيانی واليت ننگرهار مانند سنگ مرمر کارارا 

واليات هلمند و فارياب از جمله ذخاير اند  رخامايتاليا دارای بهترين کيفيت سنگ مرمر سفيد می باشد. عالوه بر آن ذخاير 

ه همين ترتيب ذخاير گرانت واليات نورستان، بدخشان، پنجشير، ننگرهار، ب .دنکه دارای کيفيت عالی در سطح جهان ميباش

 می باشند. ی برخوردارويژگی های خاص ازهرات و کنر

 واستخراجی اکتشافی تنظيم فعاليت های ،عبارت از فراهم آوری تسهيالت اين سکتور وظايف اساسی و مبرم دولت در  

دربرخوردمتفاوت دولت حق . نايی ميباشدليات وفراهم نمودن تسهيالت زيربسنگ کنه ها متشبيثين حقوقی ،جمع آوری مااز

 باذخايرسنگ /سنگ کنه که دارای اهميت استراتيژيک باشد محفوظ است. 

 اهداف پاليسی .2

تشويق سرمايه گذری سکتور ،هدف اين پاليسی عبارت از رسمی سازی سکتور استخراج سنگ های تزئينی ساختمانی 

معرفی  و دورافتاده خصوصی، افزايش عوايد حکومت و  فراهم نمودن فُرصت های کاری مشروع برای مردم روستا ها 

 تکنالوژی جديد بمنظور رشد و انکشاف هر چه بهتر اين سکتور نيزشامل اهداف اين پاليسی می باشد.

 حقوقیچهارچوب قانونی و  .3

موجود در سطح  مصنوعیطبيعی و  معادن، تمام کشور قانون معادنو  جمهوری اسالمی افغانستانبتاسی از قانون اساسی 

زمين يا زير زمين و يا در مجرای آبهای قلمرو کشور ملکيت انحصاری دولت می باشد. اجرای فعاليت های معدنکاری/ 

شرکت که جواز اجرای اين فعاليت ها را از وزارت معادن سنگ کنه در افغانستان توسط دولت و يا توسط شخص ويا 

 اتدريافت کرده باشد صورت می گيرد. دارنده جواز ميتواند فعاليت های معدنکاری/ سنگ کنه را اجراء نموده و روی توليد

شناسايی  و متوسط به مثابه تصدی کوچک سنگ های تزئينی ساختمانیخراج تطوريکه سکتور استصرف کامل داشته باشد. 

و جواز فعاليت  تنها به اتباع کشور یحرفه ا یمعدنکار یها يتجواز فعال ،معدنکاری یمل يسیپال ه اساسب بنآ گرديده است،

اين جواز ها به متقاضيانی که دارای شرايط  گردد. یاعطاء مهای معدنکاری کوچک به سرمايه گذاران داخلی و خارجی 

  ت صادر ميگردد. اخذ جواز ميباشند، به اساس درخواس
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 ذ يدخل ادارات کليدی .4

نهاد اساسی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ فعاليت های استخراج سنگ های تزئينی ساختمانی  وزارت معادن: 4.1

در افغانستان ها بشمول سروی، صدور جواز، تعين رويالتی، صحت و ايمنی و نظارت از فعاليت های سنگ کنه 

 می باشد.

وزارت معادن بمنظور نظارت از فعاليت های استخراجی سنگ های تزئينی ساختمانی تسهيالت دفاتر واليتی 

 فراهم نموده و همچنان سرمايه گذاری سکتور خصوصی را در سطح واليات تشويق و ترغيب می نمايند.

اجرای اساسی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ  وزارت تجارت و صنايع يک مرجع وزارت تجارت و صنايع: 4.2

اين فعاليت ها استخراج سنگ های تزئينی ساختمانی برای سکتور فعاليت های تجارتی در افغانستان می باشد. 

داد و ستد، پروسس، بازاريابی، صادرات سنگ های تزئينی ساختمانی و محصوالت و فعاليت های   عبارت اند از 

 تجارتی مربوط به آن می باشد.

و تنظيم کنندۀ بودجه و عوايد ملی بشمول جمع آوری های مالی طرح و ترتيب پاليسی ی نهاد اساس وزارت ماليه: 4.3

 می باشد. وساختمانی فعاليت های  سنگ های تزئينی مربوط به ماليات و عوارض گمرکی 

 سروی و اکتشاف 5

بی منابع سنگ جيولوجيکی و ارزيا برداریرياست عمومی سروی جيولوجي افغانستان و دفاتر ساحوی آن مسؤوليت نقشه  

 های تزئينی منطقوی را در کشور به عهده دارد. 

در حاليکه رياست سروی جيولوجی به فعاليت های خويش که عبارت از سروی و اکتشاف معادن ميباشد، ادامه ميدهد،  

سرمايه گذاری خواهد نمود. رياست سروی جيولوجی به  سنگ کنه هادر عرصه اکتشاف معادن نيزسکتور خصوصی 

در ساحات که سرمايه گذاری توسط سکتور خصوصی در آينده صورت نميگيرد، ليت های سروی و اکتشاف خويش فعا

 ادامه ميدهد. 

بايد در عرصه اکتشاف و سروی  انواع سنگ مرمر که دولت در آن منفعت رقابتی داشته باشد و يا دارای ذخاير بيشتر  

باشد، توجه خاص صورت گيرد. به آنعده اقسام سنگ مرمر اولويت داده ميشود که تقاضای آن در داخل کشور بمنظور 

 شد.  استفاده داخلی و يا برای صدور بعد از پروسس بيشتر با

 انکشاف سکتور سنگ های تزئينی  6

المدت و طويل المدت، ميان ميزان عرضه و تقاضا در کوتاه مدت، ساختمانی  در انکشاف سکتور سنگ های تزئينی

اقتصادی بودن استخراج، پروسس و بازاريابی سنگ های تزئينی اطمينان حاصل گردد. جهت افزايش منافع حاصله از 
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اين پاليسی، درپهلوی   .و صادرات از آن برخوردار ميباشدهادر عرصه افزايش ارزش  افغانستانمقايسوی برتری 

 ترتيب ميگردد.  ساختمانی نيز استراتيژی برای انکشاف سکتور سنگ های تزئينی

جهت حصول اطمينان از استخراج سنگ های تزئينی با کمترين ضايعات که هدف نهائی اين پاليسی را تشکيل ميدهد و نيز 

پاليسی افزايش اين بمنظور استخراج سنگ های تزئينی به شيوه علمی، نياز به ايجاد يک چهارچوب مؤثر و قانونی ميباشد. 

زه ان تخنيک های بهره برداری، مخلوط سازی مواد، برش سنگ ها به اندارزش سنگ های تزئينی با استفاده از جديد تري

بمنظور استخراج سنگ های تزئينی که  .را حمايت ميکندهای مختلف، خالص سازی و تغيير شکل عمومی محصوالت 

خلی ذخاير زياد آن در کشور موجود ميباشد، سعی و تالش بيشتر بايد صورت گيرد، تا اينکه نيازمنديهای صنعت دا

از بازار های خارجی ذخاير متذکره بهره برداری صورت  اً نبادرنظرداشت نياز های فعلی و آينده برآورده گرديده و ضم

 گيرد. 

 روش های علمی استخراج سنگ های تزئينی ساختمانی  6.1

و استفاده از ، شديداً منع قرار داده  را انفجار آن بطور نادرستمانند معدن  و فنی اين پاليسی استخراج غير علمی

. حمايت ميکند معدنکاری متعاقب معدنکاری (کيبل و اره برقی)  و فعاليت های فعاليت های درتکنالوژی مدرن 

ماليات گمرگی درمطابقت به قوانين نافذه پاليسی از واردات ماشين حاالت جديد و پرزه جات آن اين ضمناً براساس 

 اخذ نمی گردد.

 ث يک صنعت پيوسته با ساير مراجعسکتور سنگ های تزئينی به حي   6.2

 اين با توجه به اينکه سکتور سنگ های تزئينی در توليد سرمايه و ايجاد فرصت های کاريابی نقش عمده دارد، 

سنگ های تزئينی عرضه  . جهت حصول اطمينان ازبه شمار آيد اقتصادی  ل ر مستقتوکبايد به حيث سسکتور

با معدنکاران، مؤلدين و ادارات رامنابع داخلی ، مسؤولين صنعت متذکره روابط طويل المدت  بطور دوامدار از 

 برقرارنمايد.بازاريابی 

 انکشاف منابع بشری  6.3

اموراجتماعی، شهدا و معلولين و وزارت تحصيالت  و وزارت معادن با همکاری و روابط نزديک با وزارت کار

نظور بهبود خدمات تعليمی و آموزشی برای سکتور سنگ های تزئينی فراهم عالی، منابع مالی و ساير منابع را بم

می نمايد.    هدف اين آموزش ها عبارت از بهبود سکتور متذکره درعرصه های تخنيکی، مالی، حقوقی، زيست 

استخدام کارگران تخنيکی و ماهر متداوم تربيه و محيطی و ساير موارد و همچنان حصول اطمينان از پروسه 

درمطابقت به خواسته بايد را نصاب تعليمی شان  ،آموزشی کشور و لیتحصي موسسات، در صورت امکانميباشد. 

مقايسوی که افغانستان در سکتور سنگ های تزئينی از آن برتری  جهت افزايش  سازند. های بازار عيار

لی و آموزش دهی آنها در حور معرفی تکنالوژی جديد به معدنکاران مبرخوردار می باشد، بايد اقدامات الزم بمنظ

بازاريابی و معامالت تجارتی  درمورد. از طريق آموزش های جامع و فراگير خواهدشدعرصه استفاده مؤثر اتخاذ 

 ميزان صادرات سنگ های تزئينی افزايش خواهد يافت.،
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 انکشاف زيربناها  6.4

ساختمانی عموماً در ساحات دوردست کشوربا  تسهيالت کم موقعيت دارد که به همين دليل  سنگهای تزئينیذخاير 

دولت در عرصه انکشاف واتصال زيربناها انکشاف مواد ساختمانی به حد اعظمی آن صورت گرفته نمی تواند. 

درآن واقع  ساختمانیسنگ های تزئينی احات که معادن عمده در سراسر افغانستان با س خطوط آهن و ند سرکهامان

 است متعهد می باشد. 

 مساعدت مالی  6.5

س�نگ ه�ای رای تم�ام مع�دنکاران اين پاليسی ايج�اد فرص�ت ه�ای م�الی مانن�د قرض�ه ه�ا را از جان�ب ادارات م�الی ب�

توس�ط  س�نگ ه�ای تزئين�ی س�اختمانی. چ�ون که دارای مجوز ميباشند، مورد حماي�ت ق�رار ميگي�رد تزئينی ساختمانی

 نب�رای اي� ک" قرضه های کوچ"پنداشته ميشود که معدنکاران حرفوی و کوچک استخراج ميگردد، بناًء ضروری 

 گردد.سکتور فراهم 

 حفظ محيط زيست 6.6

در اث��ر اس��تخراج م��واد س��اختمانی ت��أثيرات س��وء ب��االی س��اير من��ابع طبيع��ی مانن��د زم��ين، آب، ه��وا و ج��نگالت وارد 

معدنکاری نبايد در ساحات ايک�ه از لح�اظ ايکول�وژی آس�يب پ�ذير و از لح�اظ بيول�وژيکی غن�ی ميگردد. فعاليت های 

ت ي�ک پ�الن ب�دون موجودي� ه�ای تزئين�ی س�اختمانی ميباشد، صورت گيرد. همچنان هيچ نوع ج�واز اس�تخراج س�نگ

اعط��ا مح��يط زيس��ت ک��ه توس��ط مقام��ات ذيص��الح تص��ويب و تطبي��ق گردي��ده باش��د،  راپ��ور ارزي��ابیمع��دنکاری و 

ميزان تخريب محيط زيست از اث�ر اس�تخراج س�نگ ه�ای تزئين�ی ب�ه مرات�ب کمت�ر از تخريب�ات ناش�ی از نميگردد.   

) ک�ه در اث�ر ب�رش ک�اری س�نگ تولي�د م�ی گ�ردد، باي�د Slurryپروسس سنگ های متذکره ميباشد. از مواد م�ايع ي�ا (

ب�وده و م�ی توان�د ب�رای پالس�ترکاری م�ورد  دگیچس�پن مجدداً به عوض سمنت استفاده گردد زيرا دارای کيفيت بهت�ر

س�نگ ه�ای بيک�اره از  ک�رده ،استفاده قرار گيرد. همچنان از خشت اين مواد می توان به عوض خش�ت خ�ام اس�تفاده 

 گردد. مجدد که در اثر برش کاری به ميان می آيد، بايد برای کارهای ساختمانی استفادهتوليد شده 

 جوامع متأثر و بی جا شدهتأمين آسايش و احيای مجدد  6.7
درپروژه ه�ای ب�زرگ مع�دنکاری ، اکث�را ض�رورت ب�ه انتق�ال م�ردم س�اکن س�احات نزدي�ک مع�دن م�ی باش�د. چن�ين 

اقدامات در عرصه استخراج مواد ساختمانی صورت نمی گيرد زيرا استخراج مواد ساختمانی ش�امل مع�دنکاری ب�ه 

اقدامات متذکره باشد، در آنصورت الزم اس�ت ت�أثيرات ناش�ی  مقياس کوچک ميباشد و هرگاه در اين عرصه نياز به

از معدنکاری مورد بررسی قرار گرفته و آمادگی برای تأمين آسايش مردم محل و احيای مجدد ساحات اتخاذ گردد. 

خساره م�الکين زم�ين مط�ابق ق�انون اس�تمالک زم�ين جب�ران ادا گردي�ده و ش�رايط کاري�ابی و معيش�ت ب�ديل را ب�رای 

بيجا شده مهيا گردد. جب�ران خس�ارات مناس�ب، موض�وع عم�ده و مه�م چه�ارچوب پاليس�ی اجتم�اعی را تش�کيل مردم 

 .ميدهد
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 های تزئينی ساختمانی معادن سنگبستن  6.8

پروس��ه مس��دود س��ازی اي��ن مع��ادن بش��کل س��اختمانی ،س��نگهای تزئين��ی بع�دازختم پروس��ه اس��تخراج اقتص��ادی مع��ادن 

مس�دود س�ازی مع�دن در مح�الت ک�ه فعالي�ت ه�ای 1T .صورت گيردو مطابق به اصول پذيرفته شده بين المللی تخنيکی 

معدنکاری برای چندين دهه ادامه داشته است، باعث از بين رفتن فرصت های شغلی ومختل س�ازی جري�ان زن�دگی 

 یري�زو برنام�ه   مع�دن باي�د بطريق�ه م�نظم، بس�تنيگردد. بناًء اقدامات برای جوامع معدنکاران در محالت متدکره م

کارگران و جامعه وابسته به آن مع�ادن دچ�ار مش�کالت نگردن�د. بازس�ازی واحي�ا مج�دد منطق�ه 1Tشده صورت گيرد تا 

 و نيازمندی ها محل صورت گيرد. ساحه بايد با در نظرداشت خصوصيات

 ايمنی معدن ازلحاظ ساختمانی 6.9

ص��حت و ايمن��ی ک��ارگران مش��غول در فعاليته��ای اس��تخراج م��واد س��اختمانی ب��رای دول��ت در اولوي��ت ق��رار دارد.اي��ن 

پاليسی از انکشاف و اتخاذ روش های که  ايمنی کارگران را حين فعالي�ت ه�ای اس�تخراج س�نگ اف�زايش واز وق�وع 

اد س��اختمانی مکل��ف ان��د ت��ا فعاليته��ای ح��وادث جل��وگيری کن��د حماي��ت و پش��تيبانی مينماي��د. ش��رکتهای م��رتبط ب��ا  م��و

. کارکن��ان مس��ؤليت دارن��د ت��ا مط��ابق ق��وانين تخني��ک ب��ی خط��ر فعالي��ت نماين��داس��تخراج مع��دن را ب��ه ش��يوه مص��ؤن و 

ش�يوه مص�ؤن ک�ار نماين�د. همچن�ان ش�رکت ه�ای اس�تخراجی م�واد ه بمنظور حفظ س�المت خ�ويش وهمک�اران خ�ود ب�

ي�ک مح�يط  ،تجهي�زاتتعليمی و آموزشی ايمنی را ف�راهم نم�وده و در ض�من ساختمانی مکلفيت دارند تا برنامه های 

مس��اعد را بمنظ��ور جل��وگيری از خط��رات ناش��ی از فعالي��ت ه��ای معادنک��اری مانن��د وق��وع ح��وادث ، جراح��ات و 

 اس�تندردهای ص�حی و ايمن�ی ب�ا همک�اری وزارت مع�ادنبيماريها، ايجاد نمايد. اداره ملی نورم و استندرد افغانستان 

نماي�د. همينط�ور وزارت مع�ادن ني�ز مس�ئوليت  ط�رحرا  س�نگ ه�ای تزئين�ی س�اختمانیهای اس�تخراج فعاليت را برای

دارد ت��ا اي��ن مق��ررات و طرزالعمله��ا را نظ��ارت و ارزي��ابی نم��وده و درص��ورت  تخط��ی و مج��ازات مرع��ی االج��را 

   .قرارد هد

 معدن و عناصر معدنی 7.
کشف گردد، معدنکار مکلف به  معدنکاریدر صورت که معدن و يا  ساير عناصر منرالی  در حين  اجرای فعاليت های 

 اخذ جوازو يا فروش اين مواد چه بصورت خام و يا پروسس شده آن، در صورت استفاده  وميباشند اطالع  کشف اين مواد 

   می باشد. حتمی از وزارت معادن  جداگانه

 دهیارزش  و پروسس . 8

در حال حاضر سنگهای تزئينی ساختمانی پروسس ناشده افغانستان بمنظور پروسس به کشورهای همسايه يا صادر و يا 

قابل توجهی از عوايد برای دولت و کارگران معدن / تاجران و مقدار  قاچاق ميشوند که اين حالت منجر به از دست دادن 

همچنين سبب کاهش فرصت های شغلی برای مردمان محل گرديده است. اين پاليسی افزايش ارزش سنگهای تزئينی را از 

 طريق انجام فعالتيهای گوناگون از قبيل تراش و صيقل نمودن آنها در داخل کشور تشويق مينمايد.  
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 تجارت خارجی    . 9

خارجی برای افغانستان باشد. اين پاليسی صدور  اسعار صادرات سنگهای تزئينی ساختمانی می تواند يک منبع مهم کسب

معافيت سنگهای تزئينی ساختمانی را در شکل که ارزش آن افزوده شده باشد، حمايت و پشتيبانی مينمايد. دولت افغانستان 

دولت صنايع محلی سنگهای تزئينی ساختمانی   .داد خواهدپروسس شده ينی ساختمانی صادرات سنگهای تزئرابرای  گمرکی 

تقاضای بازارهای  توليدات خودرابا تا بمنظور بدست آوردن حد اکثر مزيت از تجارت خارجی  ،تشويق مينمايد و مايتحرا

 . بين المللی عيار يا هماهنگ سازد

 مديريت عوايد و جوانب مالی . 10

" صندق مستقل عوايد معادن" را در  حساب خزاين،   افغانستان در نظر دارد تا بمنظور مديريت عوايد معدن يکدولت 

تا بتواند نيازهای فعلی و آينده افغانستان را به شيوه ای شفاف  دايجاد نمايد. عوايد اين سکتور به گونه ای سرمايه گذاری شو

 مرفوع سازد.

ساختار و معيار های رويالتی باشد تا اطمينان حاصل شود که توليد کننده ، قميت مواد ساختمانی بايد انعکاس دهنده ازرش  

 ند.ميتواند از آن مفاد بدست آورد و مصرف کنندگان قيمت واقعی اين مواد را می پرداز

 تحقيق و انکشاف . 11
فعاليت های معدنکاری، موارد صحی و ايمنی ، افزايش ارزشها و  امتحقيق و انکشاف در سکتور مواد ساختمانی بايد تم

تجارت را تحت پوشش قرار دهد. و در نتيجه تکنالوژی جديد و روشهای ايمنی استخراج سنگ به اين صنعت معرفی خواهد 

 شد.

 پاليسیتطبيق   . 12
توس�ط کابين�ه قاب�ل تطبي�ق ب�وده و بحي�ث س�ند اساس�ی ک�ه ب�ر اي�ن پاليس�ی از ت�اريخ تص�ويب  س�اختمانیسنگهای تزئينی پاليسی 

 تنظيم می گردد استفاده خواهد شد. موادساختمانیمبنای آن تمامی فعاليت های سکتور 
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