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 مروری بر فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم

منابع منرالی در نقاط مختلؾ این  1400میباشد. حدود  و گاز افؽانستان دارای منابع بزرگ و متنوع مواد منرالی و نفت

ن کشور تخمیناً بالػ بر کشور شناسایی گردیده است. عالوه بر آن، ذخایر مواد منرالی )عمدتاً ذخایر مس، طال و آهن( ای

کتور معدنکاری دالر امریکایی میگردد. س میلیارد 220دالر امریکایی و ذخایر نفت و گاز طبیعی آن بالػ بر  میلیارد 900

این کشور در رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتؽال و کاهش فقر، نقش کلیدی را ایفا می نماید، مشروط براینکه 

ستقیماً از ساالنه م می تواند افعانستانعواید ملی تخمین ها نشان می دهد که انکشاؾ و اداره آن بطور درست صورت گیرد. 

دالر امریکایی  ملیارد 2 الی میلیون دالر امریکایی 745بالػ بر  ق االمتیاز( و مالیاترویالتی )ح سکتور معدنکاری از بابت

 .  است میلیون دالر امریکایی تخمین گردیده 12( 1396گردد. در حالیکه عواید پیش بینی شده این سکتور در سال )

دیت یک نظام مقرراتی بشمول چهارچوب حقوقی، عقد با آنهم، دست یابی به منافع قابل مالحظه از این سکتور بدون موجو

قراردادها بصورت شفاؾ و نظارت قوی از انجام فعالیت های استخراجی، امکان پذیر نمی باشد. بدون یک نظام مقرراتی، 

چهارچوب حقوقی، عقد شفاؾ قراردادها و نظارت قوی از فعالیت های استخراجی منافع حاصله از این منابع در معرض 

 از دست رفتن بوده در خزانه دولت نمی ریزد.  خطر

حکومت وحدت ملی اهمیت اداره و کنترول مؤثر صنعت استخراجی را درک نموده است.  در نتیجه یک ارزیابی عمومی 

در مورد وزارت معادن و پترولیم، ساحات که از اثر فساد اداری بیشتر آسیب پذیر میباشد، مورد شناسایی قرار گرفته و 

، برای صدور جواز و شود. عالوه بر مسایل عمومی ت بندی گردید و در پالن عملی این وزارت انعکاس داده میاولوی

گاز   وجمع آوری عواید طرزالعمل های واضح و شفاؾ وجود ندارد، برای اعطای قراردادهای مواد منرالی و نفت 

چهارچوب حقوقی موثر وجود ندارد، به علت استفاده از سیستم ؼیرالکترونیکی )دستی(، ظرفیت پائین و سیستم ضعیؾ 

 برای مدیریت قراردادها پروسه پیگیری و جمع آوری عواید ضعیؾ می باشد.  

 چالش های کلیدی

ر معدنکاری به چالش های زیاد مواجه اداره و کنترول سکتو وزارت معادن و پترولیم در عرصه ردر جریان چند سال اخی

استخراجی، نظارت ضعیؾ از انجام فعالیت های سکتور بوده است که این چالش ها شامل پروسه طوالنی تعدیل قوانین 

معدنکاری بعلت ناامنی در ساحات فعالیت های معدنکاری، مداخالت دالل های زورمند محلی، تؽییرات در سطح رهبری 

ای ناکافی برای حمایت از فعالیت های معدنکاری و پائین آمدن قیمت های اجناس در سطح جهان این وزارت، زیربناه

 میباشد.

( به EITIبرنامه ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی )، دولت افؽانستان منحیث کشورنامزد 2010ل در ماه فبروری سا

را رعایت نماید لیکن در تاکنون نتوانسته است شرایط و مقررات برنامه مذکور  باوجود آنکه افؽانستانرسمیت شناخته شد. 

ت. بزرگترین چالش های موجود ایع استخراجی پیشرفت های داشته اسستای رعایت شرایط برنامه ابتکار شفافیت در صنار

چند جانبه گروه  از موجودیتعبارت  در افؽانستان (EITIدر رعایت شرایط برنامه ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی )

، عدم اشتراک کامل شرکت ها و ادارات دولتی در این برنامه، کیفیت پائین اطالعات که به دسترس منفعلمراجع ذیربط 

موجودیت سیستم های ؼیر دیجیتالی ثبت معلومات و گزارش دهی که منجر ( قرار داده می شود و EITIکارمندان برنامه )

  به پیگیری ضعیؾ تفاوت در پرداخت ها و گزارشات میگردد، می باشند. 
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 اولویت های وزارت معادن و پترولیم در امر مبارزه علیه فساد

مشترک  د چهارچوب مسؤولیت هایپروسه ایجا حکومت وحدت ملی یک سلسله اولویت ها را برای این وزارت از طریق

( سایر پیشنهادات را در زمینه ارائه EITIتعیین نموده است. همچنین کمیته مستقل نظارت و ارزیابی فساد و هیئت برنامه )

نموده اند. دولت افؽانستان تالش دارد تا یک محیط مناسب را برای انکشاؾ سکتور خصوصی قسماً از طریق اصالحات در 

و پترولیم ایجاد نماید. اولویت های که در این زمینه مدنظر گرفته شده است، شامل نشر چهارمین گزارش وزارت معادن 

(، ترتیب دستورالعمل های واضح و شفاؾ داوطلبی، افزایش عواید از طریق بهبود میکانیزم های EITIتطبیقی برنامه )

لیت های معدنکاری و پائین آوردن میزان گزارش جمع آوری عواید، ایجاد فرصت برای جوامع محلی در نظارت از فعا

 دهی بمنظور بدست آوردن عواید بیشتر و تعدیل قانون معادن میباشد. 

تا  از اشتراک تمام شرکت ها  ه( دولت افؽانستان را رهنمایی نمودEITIهئیت برنامه ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی )

گزارشات براساس حسابات بررسی شده، گزارش دهی شرکت های  و ادارات دولتی در پروسه گزارش دهی، ترتیب

شان اطمینان ایشان و نیز گزارش دهی ادارات دولتی در مورد تمام عواید نقدی ایمعدنکار در مورد تمام پرداخت های نقدی 

 حاصل نماید.

سازد که معیارات برنامه ماه مهلت داد تا ثابت  18، هیئت مذکور دولت افؽانستان را برای مدت 2015در ماه اپریل 

(EITI.را رعایت می نماید ) 

ارسال  جهت تصویب شده قانون معادن را به پارلمان کشور یا تعدیل اخیراً دولت افؽانستان تعهد نمود که یک نسخه بررسی

دولت ( اتخاذ نماید. عالوه بر آن، EITIنماید و گام های اصالحی را جهت حصول اطمینان از رعایت شرایط برنامه )

مالیه دهندگان نفت و گاز را به دفتر اید تمام شرکت های بزرگ معدنکارو افؽانستان تعهد نمود که مسؤولیت جمع آوری عو

تادیه کنندگان بزرگ مالیات در وزارت مالیه واگذار نماید. دفتر تادیه کنندگان بزرگ مالیات یک لست تمام شرکت های 

شرکت حسابات ساالنه بزرگ معدنکار  و نفت و گاز را ترتیب و حفظ مینماید و نیز مکلؾ اند قانونی را که براساس آن 

 بطور مستقل بررسی میگردد، معرفی نمایند.استخراجی  های بزرگ

 

، تفتیش پاسخگو در ریاست های کادستر: حصول اطمینان از موجودیت طرزالعمل های کاری شفاف و 5اولویت 

 معادن و ریاست عمومی پترولیم. 

داشته طی مراحل و یا در ریاست های مربوطه وزارت معادن و پترولیم طرزالعمل های کاری معیاری )استندرد( وجود ن

منظوری درخواستی ها، پالن ها، جوازها و اجازه نامه ها چندین ماه را در بر میگیرد. ایجاد طرزالعمل های کاری ساده و 

ارزیابی اسناد داوطلبی، تفتیش منظم، نظارت و صدور تعرفه ها، ، کاهش زمان طی مراحل و منظوری اجازه نامه ها

میتواند در کاهش فساد کمک کند. برای انجام این کار ایجاب میکند که این وزارت یک کمیته را جهت بررسی ارزیابی 

 توظیؾآسیب پذیر می باشند، ریاست های کلیدی این وزارت و به منظور شناسایی و رسیدگی به ساحات که در برابر فساد 

 نماید. 

ریافت شکایات و رسیدگی به آنها دارای یک میکانیزم مشخص نمی عالوه بر این، چون وزارت معادن و پترولیم برای د

باشد بناً در حال حاضر این وزارت به شکایات قراردادی ها و جوامع متاثر شده از فعالیت های معدنکاری به یک طریقۀ 

فعالیت های  در مقابل وزارت معادن و پترولیم باید برای بررسی و حل شکایات پیرامونرسیدگی می نماید.  موردیتک 

 نادرست کارمندان/ مقامات دولت و شرکت های معدنکاری یک میکانیزم واضح و شفاؾ ایجاد نماید. 
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: اعطای حقوق منرالی و نفت و گاز )پترولیم( به گونۀ شفاف و پاسخگو و در مطابقت با بهترین 2اولویت 

 استخراجی ایعروش های صن

پذیر می  بالقوه آسیباست که از نقطه نظر فساد اداری طور  یدیگراعطای حقوق منرالی و نفت و گاز یک ساحه 

کرومایت، منرال های  باشد.قراردادها بخصوص قراردادهای معدنکاری های به مقیاس کوچک و متوسط مانند قرارداد

قراردادها  ،اشکال )فارمت های( گوناگون قراردادها زمینه دستکاری بندها یا فقره هایر یکسان نبودهممر صنعتی و سنگ

 را مساعد می سازد تا از شفافیت و بررسی آنها اجتناب شود. 

پیشنهاد نموده است که وزارت معادن و پترولیم یک طرزالعمل داوطلبی شفاؾ ایجاد نماید. وزارت  نظارت و ارزیابی کمیته

و ،قراردادهای نمونوی رگمعدنکاری حرفه ای، به مقیاس کوچک، متوسط و بز برای فعالیت هایمعادن و پترولیم باید 

عالوه بر این، این وزارت باید روند نشر قراردادها و گزارش های نماید.  ترتیبهمچنین طرزالعمل های داوطلبی شفاؾ 

ساالنه را بهبود بخشد تا به شکایات جامعه مدنی مبنی بر اینکه قراردادهای به نشر رسیده در صفحه انترنتی وزارت منظم 

 پاسخ ارائه گردد. ،از یک گزارش/ قرارداد به دیگر آن مشکل می باشدنمی باشند و رفتن 

: حصول اطمینان از اجرای عملیات های معدنکاری و جمع آوری عواید در مطابقت با مفاد قرارداد، 9اولویت 

 ع استخراجیایقوانین و مقررات نافذه کشور و بهترین روش های صن

به معدنکاران حرفه و کمک دور جواز، نبود حمایت های مالی و تخنیکی در حال حاضر به علت طرزالعمل های مؽلق ص

در حصه رعایت از مقررات معدنکاری، عدم هماهنگی با ادارات محلی و نهادهای امنیتی و نبود ای و به مقیاس کوچک 

اکثر فعالیت های معدنکاری د. نفعالیت می نمایخارج از نظارت دولت ظرفیت، صدها معدن حرفه ای و به مقیاس کوچک 

حرفه ای و به مقیاس کوچک در رابطه به استخراج سنگ های قیمتی و مواد ساختمانی )سنگ، ریگ و جؽل( صورت 

میگیرد. وزارت معادن و پترولیم باید برای رسمی سازی و آوردن این فعالیت های ؼیر رسمی زیر نظارت وزارت یک 

ی مذکور باید در بر گیرنده اقدامات علیه طرزالعمل های مؽلق صدور جواز و ؼیر ستراتیژی جامع ترتیب نماید. ستراتیژ

 متمرکز سازی صالحیت ها باشد.  

عدم موجودیت یک میکانیزم معیاری جهت پیگیری و جمع آوری عواید فعالیت های معدنکاری یک چالش بزرگ دیگر در 

قرارداد مختلؾ معدنکاری حرفه ای، به مقیاس کوچک،  300همین اکنون بیشتر از وزارت معادن و پترولیم می باشد. 

گزارش ، جمع آوری و پیگیری یا ؼیر الکترونیکی صورت دستیه متوسط و بزرگ وجود دارد و عواید این قراردادها ب

( را ایجاد نماید که در FMISداده میشود. وزارت معادن و پترولیم باید یک سیستم کمپیوتری مدیریت معلومات مالی )

داده و در پیگیری و ردیابی اسناد و گزارشات مالی قراردادی ها رزالعمل های حسابداری دقت و درستی را افزایش ط

 کمک نماید. 

 چهارچوب تطبیقی

ادارات کلیدی که مسئولیت تطبیق این پالن را دارند ریاست های پالیسی، کادستر معادن، تفتیش معادن، تشویق سرمایه 

پالن مبارزه مسئولیت تطبیق  ،رهبری هر اداره یا واحد مسئولگذاری، خدمات حقوقی و ریاست عمومی پترولیم، می باشند. 

اجرایی خویش داشته و نظر به پیشرفت هایشان در ساحه که مسئول آن  علیه فساد اداری را عالوه بر تطبیق پالن های

 هستند بررسی میگردند. 

یک کمیته نظارتی به رهبری مقام وزارت و یا یکتن از معینان این وزارت باید ایجاد گردد تا تطبیق پالن مذکور را طور 

تدویر گردد. ایجاب می کند که ریاست پالیسی به  منظم نظارت نماید و برای گزارش پیشرفت های انجام شده جلسات ماهوار
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عنوان یک ریاست کلیدی مسئول پیگیری فعالیت ها و مسئولیت های سایر ریاست ها/ادارات و گزارش آنها به کمیته 

 پیگیری و تطبیق گردند. آن صورت جلسات کمیته نظارت ثبت و یادداشت گردد و تصامیم نظارت باشد. باید 

واحد هماهنگی پالیسی دفتر با شورای عالی مبارزه علیه فساد اداری از طریق گزارشات ماهوار مبارزه علیه فساد باید 
ریاست جمهوری شریک گردد و مقام وزارت و یا یکتن از معینان این وزارت به شواری عالی مبارزه علیه فساد اداری 

اجرای نظارت مستقل از آسان نمودن  به منظورید. عالوه بر این، نظر به تقاضای این شورا معلومات مختصر ارائه نما
 ارائه میگردد.  به کمیته نطارت و ارزیابیگزارشات دایمی و منظم  ،تعهدات

 

 و خطراتکلیدی  فرضیات

برای طرح و ترتیب طرزالعمل های عملیاتی معیاری، قراردادهای نمونوی و اسناد داوطلبی به مشاورین و کارشناسان با 

تجربه و ماهر بخش اداره و نظارت از منابع طبیعی مانند مشاور حقوقی بخش معدنکاری، مشاور اقتصادی معادن، و سایر 

د مشاورین و کارشناسان با تجربه و ماهر تطبیق پالن کاری مشکل در نبوکارشناسان عرصه معدنکاری نیاز می باشد. 

( و جمع آوری FMISکه ارتباط با سیستم مدیریت معلومات مالی ) مبارزه علیه فساد خواهد بود. تطبیق آن بخش های پالن

وجود خواهد  عواید دارد مستلزم سفر به والیات خواهد بود لیکن به علت مسائل امنیتی در این عرصه محدودیت های

بسیاری از جوانب پالن مبارزه علیه فساد مستلزم هماهنگی با سایر ادارات دولتی می باشد و تصور این است که داشت. 

 ادارات دولتی در این عرصه همکاری خوب با وزارت معادن و پترولیم خواهند داشت. 

 ارتباطات و آگاهی دهی

ی به مردم در مورد فعالیت های سکتور معادن از طریق رسانه های جمعی وزارت معادن و پترولیم همواره برای آگاهی ده

به شمول تلویزیون ها، رادیوها، شبکه های اجتماعی و صفحات انترنتی پیام های این وزارت را به نشر می سپارد. پالن 

ون به مردم ابالغ کاری مبارزه علیه فساد و پیشرفت های صورت گرفته در راستای مبارزه علیه فساد از طرق گوناگ

تا  یک کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشتمنظوری ستراتیژی خواهد گردید. در قدم نخست مقام رهبری وزارت به محض 

در صفحه انترنتی این وزارت به زبان پالن کاری و اهداؾ آنرا اعالم نمایند. وزارت معادن و پترولیم ستراتیژی مذکور را 

و انگلیسی به نشر خواهد رسانید و از شبکه های اجتماعی برای اعالن و تبلیػ آن استفاده می نماید.  ، پشتوهای دری

فرانس های مطبوعاتی، اخبار و با استفاده از شبکه گزارشات ماهوار پیشرفت فعالیت ها از طریق رسانه های جمعی، کن

العات و روابط عامه وزارت معادن و پترولیم مسئول های اجتماعی به مردم ابالغ میگردد. ایجاب می کند که ریاست اط

 نشر گزارشات به روز شده پالن مبارزه علیه فساد باشد. 
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 پتشَلیم  سیاست عمُمیَ  معادن کادستش، تفتیص ٌای دس سیاستَ پاسخگُ طشصالعمل ٌای کاسی ضفاف حصُل اطمیىان اص مُجُدیت :اَلاَلُیت 

 اساس محصُل وٍاد ٌای ریذخل ضاخص ٌا فعالیت ٌا اٌذاف 
صمان تکمیل 

 فعالیت

 فشضیات

 /سیسک
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 مُجُدیتحصُل اطمیىان اص 

ل ٌای کاسی ضفاف َ طشصالعم

ت ٌای سدس سیا پاسخگُ

َ  معادن کادستش، تفتیص

 پتشَلیم سیاست عمُمی

 : 1فعالیت 

 پگشّیک ایجبد 

هتؾکل اص  کبسی

کبسهٌذاى هغلکی، 

تذقیل یبفتَ ّ ثب 

ثشای ؽٌبعبئی  تجشثَ

کَ دس ثشاثش عبدبت 

هی  آعیت پزیشفغبد 

 ثبؽٌذ.

 

تشتیت لْایخ . 1.1

 ػنْیتّظبیف ّ 

جلغَ ثشگضاسی . 1.2

افتتبدیَ ّ جلغبت 

 دایوی ّ هٌظن 

تکویل گضاسػ . 1.3

گشّپ کبسی ثَ 

هٌظْس ؽٌبعبیی 

 عبدبت آعیت پزیش

 سئیظ پبلیغی

سیبعت ُبی دوبیت کٌٌذٍ 

 :یب ُوکبس

 سیبعت ُبی هٌبثغ ثؾشی،

کبدعتش،  خذهبت دمْلی،

ّ سیبعت  هؼبدى تفتیؼ

 ػوْهی پتشّلین

 محصُل:

ؽٌبعبیی 

عبدبت آعیت 

پزیش دس 

 ثشاثش فغبد 

آًؼذٍ 

عبدبت 

ّصاست کَ 

دس ثشاثش 

فغبد آعیت 

پزیش هی 

ثبؽذ 

ُیچگبُی 

ثگًْۀ هٌظن 

ّ جبهغ 

ؽٌبعبیی 

 ًوی گشدًذ. 

لْایخ ّظبیف تشتیت 

 2017جْالی الی   

 

ثشگضاسی ًخغتیي 

ًؾغت/جلغَ دس 

 2016اّکتْثش

 

ًؾغت/جلغبت ُش دّ 

ُفتَ یکجبس ثؼذآ ثشگضاس 

 هیگشدد

 

تکویل اسصیبثی الی هبٍ 

 2017 دعوجش

ػذم هْجْدیت 

 کبسهٌذاى

ّ  هغلکی

هجشة داخلی 

دس اهْس 

هذیشیت هٌبثغ 

 هجیؼی .

ػذم هْجْدیت 

هٌبثغ هبلی 

ثشای اعتخذام 

اؽخبؿ 

ّ  هغلکی

 هجشة

 

ثؼذ اص هٌظْسی پالى  عبالًَ هجبسصٍ ػلیَ فغبد ادسای ّصاست 

ًظبست اص تطجیك ّ ثخقْؿ  هؼبدى ّ پتشّلین، کویتَ ای ثَ هٌظْس

اجشای فؼبلیت ُبی هشتجو ثَ اّلْیت اّل ایي پالى تذت ًظش 

فبفی عشپشعت ّصیش ّ هؼیي اداسی ّ هبلی -هذتشهَ غضال دجیجیبس

ّصاست،  ایجبد ّ تؼذادی اص جلغبت اثتذایی دس صهیٌَ تذّیش گشدیذ. 

اهب، ثٌبثش تقوین همبم هذتشم سیبعت جوِْسی هجٌی ثش اًتمبل 

ثَ اداسٍ  ّ ًفت ّ گبص دیت اػطبی جْاص ُب/لشاسداد ُبی هؼبدىفال

تذاسکبت هلی تذاّم جلغبت کویتَ هتزکشٍ الی سّؽي ؽذى عشًْؽت 

 هؼطل لشاس گشفت. ی هؼبدىهشجغ اػطبی لشاسدادُب

 

اص ایٌکَ اخیشاً فالدیت اػطبی لشاسداد ُبی هؼبدى دّ ثبسٍ ثَ 

 َ اعبط دکن همبمثٌبًء، ثّصاست هؼبدى ّ پتشّلین هذْل گشدیذ؛ 

گشّپ کبسی هتؾکل اص سیبعت ُبی ّصاست   عشپشعت ّصیش جذیذ

پبلیغی ، کبدعتش، تفتیؼ هؼبدى ، تؾْیك عشهبیَ گزاسی، خذهبت 

دمْلی ّ سیبعت ػوْهی پتشّلین تذت سُجشی هؼیي هبلی ّ اداسی 

جِت تذمك ّپیگیشی پالى هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی ایي ّصاست 

  .ایجبد گشدیذ

 ّصاست هؼبدى اص تؼویش افلی اػ ثَ اًتمبل کَ ؽتاًبگفتَ ًجبیذ گز

ّ تؼویش اعجك ّصاست هذتشم  تؼویش سیبعت ػوْهی عشّی جیْلْلی

 ، سًّذ تطجیك ایي پالى سا ًیض هتأثش عبختَ اعت.  اهْس داخلَ

الیذَ ّظبیف گشّپ کبسی ّ اػنبی آى لجالً تشتیت . 1.1

گشدیذٍ ثْد؛ اهب، ثب آغبص هجذد کبس کویتَ، الیذَ ّظبیف هْسد 

 ثشسعی هجذد لشاس گشفت. 

ثب ّ  ثْدشّپ کبسی لجالً ثشگزاس گشدیذٍ جلغَ افتتبدیَ گ. 1.2

تذّیش جلغبت گشّپ  ایجبد هجذد کویتَ ًظبست ثش تطجیك پالى،

 گشدیذٍ اعت. آغبص  هجذداً  کبسی

کبس سّی ؽٌبعبیی عبدبت آعیت پزیش اداهَ داؽتَ ّ  ثَ . 1.3

هذل ؽٌبعبیی عبدبت آعیت پزیش ثَ فغبد، گزاسػ آى تشتیت 
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 اساس محصُل وٍاد ٌای ریذخل ضاخص ٌا فعالیت ٌا اٌذاف 
صمان تکمیل 

 فعالیت

 فشضیات

 /سیسک
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 هی گشدد.

سعیذگی : 2فعالیت 

ثَ عبدبت آعیت پزیش 

کَ دس ًتیجَ اسصیبثی 

اًجبم ؽذٍ تْعو 

گشّپ کبسی 

 ؽٌبعبیی ؽذٍ اًذ.  

 

 

 

تشتیت پالى .  2.1

ّاگزاسی تطجیمی 

هغئْلیت تطجیك پالى 

هزکْس ثَ اداسات 

 هشثْهَ  

آغبص تطجیك . 2.2

پالى هزکْس ثگًْۀ 

اعبعی اص هشف 

اداسات ّ دس موي 

افالح هشصالؼول 

ُبی هشثْهَ جِت 

ؽبهل ًوْدى ًظبست 

 اص جْاهغ هذل دس آى

 

تْعو سئیظ  کبسی پگشّ

 پبلیغی دوبیت هیؾْد

سیبعتِبی کبدعتش هؼبدى، 

ّ  ، خذهبت دمْلیتفتیؼ

پتشّلین ًیض اص آى دوبیت 

 ّ پؾتیجبًی هیکٌٌذ.

 

هشصالؼول 

ُبی کبسی 

ؽفبف ّ ثِتش 

دس سیبعت 

ُبی کبدعتش، 

تفتیؼ ّ 

سیبعت 

ػوْهی 

 پتشّلین

آًؼذٍ عبدبت 

ّصاست کَ 

دس ثشاثش 

فغبد آعیت 

پزیش هی ثبؽذ 

ُیچگبُی 

ثگًْۀ هٌظن ّ 

جبهغ 

ؽٌبعبیی ًوی 

 گشدًذ. 

تشتیت ّ هٌظْسی پالى 

تطجیمی الی فجشّسی 

2018 

 

هغؤلیت ُب ّاگزاسی 

 2018تب هبٍ هبسچ 

کبس تطجیك دس هبٍ آغبص 

 2018اپشیل 

هْجْدیت 

 هتخققیي

هْجْدیت 

 هبلیهٌبثغ 

 

. پالى تطجیمی سعییذگی ثیَ عیبدبت آعییت پیزیش اص فغیبد ثشاعیبط 1.2

 هیشتجو تطجییك آى ثیَ اداساتهغیؤلیت گضاسػ گشّپ کبسی تشتیت ّ 

 هذْل هی گشدد. 

 . . ایي فؼبلیت ثؼذ اص تشتیت پالى تطجیمی ػولی هی گشدد2.2

 

 

 

 

  

یک ایجبد : 3فعالیت 

هیکبًیضم ثشای 

ثشسعی ّ سعیذگی 

ؽکبیبت ّ  ثَ

پیشاهْى هٌبصػبت 

ًبدسعت فؼبلیت ُبی 

تْعو هؼذًکبسی 

همبهبت دّلت ّ 

ؽشکت ُبی 

 هؼذًکبسی 

 

تْظیف اداسات . 3.1

هشثْهَ ثَ هٌظْس 

دسیبفت ؽکبیبت ّ 

 سعیذگی ثَ آًِب  

تشتیت . 3.2

هشصالؼول ُبی 

کبسی هؼیبسی ثشای 

 سعیذگی ثَ ؽکبیبت 

 

 

 َتْظیف اداسات هشثْه

همبم ّصاست اص جبًت 

 سعیذگی ثَ ؽکبیبتثشای 

)سیبعت اهالػبت ّ 

 سّاثو ػبهَ(

هشصالؼول ایجبد ّ تطجیك 

ُبی کبسی اص جبًت 

)سیبعت  اداسات هؤظف

 اهالػبت ّ سّاثو ػبهَ(

ساٍ اًذاصی فؼبلیت ُبی 

آگبُی دُی اص جبًت 

یک 

هیکبًیضم 

ّامخ ّ 

لبثل 

دعتشط 

هبًٌذ 

ؽوبسٍ 

توبط 

فْسی ّ 

دفتش 

سعیذگی 

َ ث

ؽکبیبت 

ثشای 

ؽکبیبت دس 

دبل دبمش 

ثَ گًَْ تک 

هْسدی 

هْسد 

سعیذگی 

لشاس 

 هیگیشد ّ

ُیچگًَْ 

هشصالؼول 

هؾخـ 

ّجْد ًذاسد. 

ؽکبیبت 

ّاگزاسی هغؤلیت ُبی 

صم ثَ اداسات اجشایی ال

هبسچ هشثْه الی هبٍ 

2017 

 

 یهشصالؼول کبس ایجبد

هؼیبسی الی هبٍ 

 2017عثپتوجش 

 

 فؼبلیت ُبیپبیبى یبفتي 

آگبُی دُی الی هبٍ 

 2017هبسچ 

 

سعیذگی ثَ ؽکبیتِب 

هْجْدیت 

 هٌبثغ هبلی

 

ّصسات ثَ دیث اداسٍ ایي سیبعت اهالػبت ّ سّاثو ػبهَ . 1.2

 هغؤل غشك دسیبفت ّ سعیذگی ثَ ؽکبیبت تْظیف گشدیذ.

 هشح ّ تغْیذ سّی کبس . سیبعت اهالػبت ّ سّاثو ػبه3.2َ

آغبص  سا  ؽکبیبت  هؼیبسی جِت سعیذگی ثَکبسی  هشصالؼول ُبی

. دس ػیي دبل ّصاست هؼبدى ّ پتشّلین غشك سعیذگی ًوْدٍ اعت

 :ُبی ریل کبس ًوْدٍ اعت ساُکبس ثَ ؽکبیبت سّی 

 ًبؽی اص ثوٌظْس دسج ّ سعیذگی ثَ ؽکبیبت ّ دل هٌبصػبت. 1

 (Hotlineفًْی هغتمین ّ خبؿ )لیخو ت فؼبلیت ُبی هؼذًکبسی

خذهبت ُبت ثٌبثش تْلف اسائَ   ؛ اهب،ٍ ثْدتشتیت ّ آهبدٍ ًؾش گشدیذ

، ایي الیي اص هشف دعتگبٍ هخبثشاتی سّؽي ّ تلْیضیْى هلْع
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آغبص کوپبیي  3.3

 آگبُی دُی ػبهَ 

سعیذگی ثَ . 3.4

ؽکبیت ُب ثب اعتفبدٍ 

اص هشصالؼول ُبی 

 جذیذ 

 

سیبعت اهالػبت ّ سّاثو 

 ػبهَ 

سیبعت حمایت تُسط:

یبعت سکبدعتش، تفتیؼ، 

 ػوْهی پتشّلین،

 

دسیبفت 

ؽکبیبت ّ 

دل 

 هٌبصػبت 

 

تْعو همبم 

ّصاست 

دسیبفت ّ 

اص جبًت 

سیبعت 

خذهبت 

دمْلی 

هْسد 

سعیذگی 

لشاس 

 هیگیشد

 

 

 

 2018الی هبٍ اپشیل 
 )فؼبلیت هتذاّم(

   ثَ ًتیجَ هطلْة ًَ اًجبهیذ. ساُکبس 

سا ایجبد  ّصاست هؼبدى ّ پتشّلین کویتَ سعیذٍ گی ثَ ؽکبیبت. 2

ایي کویتَ هْظف اعت تب توبم ؽکبیبت هْافلت ؽذٍ کَ  ًوْدٍ اعت.

پشی ّ ثجت هی گشدد  خبًَ آًالیي دس ّیت عبیت ّصاست اص هشیك

 (http://mom.gov.af/fa/page/104310سا 

 ثشسعی لشاس دُذ. غْس ّهْسد  

دس هْسد دل اختالفبت هٌبثغ هٌشالی  لبثل یبد آّسی اعت کَ 

تذت ػٌْاى  لبًْى هؼبدى دس فقل پبًضدٍ ُنهیکبًیضم ُبی هؾخـ 

ّ ُوچٌبى دس همشسٍ هؼذًکبسی دل اختالفبت، پیؾجیٌی گشدیذٍ اعت. 

  .خْاُذ ؽذدادٍ ساجغ ثَ هْمْع فْق ثَ فْست هفقل تزکش 

بیي ُبی آکبُی دُی جِت اعتفبدٍ پ. ّصاست هؼبدى ّ پتشّلین کو3.3

اص ؽیٍْ جذیذ عوغ ؽکبیبت سا ثشای هشاجغ ریذخل اص هشیك ّیت 

 ت اجتوبػی آى آغبص ًوْدٍ اعت.عبیت ّصاست ّ ففذب

. ثبّجْد آًکَ کبس سّی هشح، تغْیذ ّ ًِبیی عبصی هشصالؼول 3.4

ُبی جذیذ ثشای سعیذگی ثَ عوغ ؽکبیبت اداهَ داسد اهب دسیبفت 

ؽکبیبت اص هشیك هکبًیضم جذیذ التبعیظ ّصاست )عیغتن ثجت 

 . آغبص گشدیذٍ اعتؽکبیبت اص هشیك آًالیي( ػوالً 
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 اعطای حمُق مىشالی َ وفت َ گاص )پتشَلیم( بً گُوۀ ضفاف َ پاسخگُ َ دس مطابمت با بٍتشیه سَش ٌای صىعت استخشاجی: دَماَلُیت 

 اساس محصُل وٍاد ٌای ریذخل ضاخص ٌا فعالیت ٌا اٌذاف 
صمان تکمیل 

 فعالیت

فشضیات/

 خطشات

گضاسػ اص پیؾشفت فؼبلیت ُب هی عبل 

1396 

لشاسدادٌای معادن  اعطای

ضفاف ،  بگُوۀَ پتشَلیم 

ت با مطابمدس َ  پاسخگُ

صىایع بٍتشیه سَش ٌای 

 استخشاجی

 : 1فعالیت 

ثشای ًوًْْی  یتشتیت لشاسدادُب

کْچک، ثَ همیبط هؼبدى دشفَ ای، 

 هتْعو ّ ثضسگ 

 تکویل ّ تشتیت .1.1 

 لشاسدادُبی

 جذاگبًَ ًوًْْی

 ُبی فؼبلیت ثشای

 دشفَ هؼذًکبسی

 ای،کْچک،

  ّثضسگ  هتْعو

 یب ؽشایو افضّدى .1.2

 دس همشسات

 هجبسصٍ خقْؿ

 ًظبست ّ فغبد ثب

 دس هذل جْاهغ

 لشاسدادُبی

  ًوًْْی

 لشاسدادُبی ًؾش .1.3

 ففذَ دس ًوًْْی

   ّصاست اًتشًتی

 سٌبشی: 

 سیبعت خذهبت دمْلی

 ُبی سیبعتحمایت تُسط: 

، هؼبدى کْچک کبدعتش،

اهالػبت ّ سّاثو 

تؾْیك پبلیغی ّ  ػبهَ،

 عشهبیَ گزاسی

 

ثب اعتفبدٍ اص 

لشاسدادُبی 

ًوًْْی اهویٌبى 

دبفل هیگشدد کَ 

ثٌذُب ّ فمشٍ ُبی 

لشاسداد افلی 

تْعو همبهبت 

دّلت ثَ هٌظْس 

سؽٍْ عتبًی هْسد 

دعتکبسی لشاس 

 ًویگیشد.  

افضّى ثشیي، ایي 

لشاسدادُب صهیٌَ 

ػول ًوْدى ثش 

اعبط یک هؼیبس 

سّؽي ّ ّامخ 

سا ثشای ؽشکتِب 

 هی عبصد.  فشاُن

دس دبل 

دبمش 

اعتفبدٍ اص 

اؽکبل 

هختلف 

لشاسدادُب 

صهیٌَ سا 

ثشای 

دعتکبسی 

ثٌذُب یب فمشٍ 

ُبی 

لشاسداد ّ 

اجتٌبة اص 

دلت ّ 

ؽفبفیت 

فشاُن 

 عبختَ اعت.

تکویل لشاسدادُبی 

جذاگبًَ الی هبٍ 

 2017هبسچ 

 

ًؾش آى الی هبٍ 

  2018اپشیل 

 

هْجْدیت 

هتخقق

یي ثشای 

تشتیت 

اعٌبد 

پشّژٍ 

ُبی 

 ثضسگ

هْجْدیت 

هٌبثغ هبلی 

ثشای 

اعتخذام 

هتخقق

 یي

. هغْدٍ اثتذائی لشاسداد ُبی 1.2. ّ 1 .1

، کْچکدشفَ ای ، ًوًْْی هؼبدى 

هجك پالى تشتیت    ّ ثضسگ لجالً  هتْعو

گشدیذٍ اعت کَ ؽبهل ؽشایو هشثْه ثَ 

ًیض هی  هجبسصٍ ثب فغبد ّ ًظبست جْاهغ هذل

ثبؽذ. لبثل رکش اعت کَ لشاسداد ُبی 

 هؼذًکبسی کْچک ّ ثضسگ ًوًْْی

غشك ًظش خْاُی ثب اداسٍ هذتشم 

کَ  تذاسکبت هلی ؽشیک عبختَ ؽذٍ اعت

اص  ایي ّصاست تبٌُْص کذام ًظشیَ ای

دس صهیٌَ  اداسٍ هذتشم تذاسکبت هلی 

 دسیبفت ًٌوْدٍ اعت. 

لشاس اعت کَ تؼذادی اص هْاد دس موي، 

لبًْى هؼبدى تؼذیل گشدد کَ ثبالی هذتْای 

لشاسدادُبی ًوًْْی تبثیش گزاس هی ثبؽذ. 

 هتي ،ثَ هذل اًفبد تؼذیالت لبًْى هؼبدى

هغْدٍ اثتذائی لشاسداد ُبی ًوًْْی 

جِت ًطش ثبصًگشی گشدیذٍ ّ   هتزکشٍ

سیبعت ثب خْاُی ّ غٌب هٌذی ُشچَ ثِتش، 

 . ؽشیک عبختَ خْاُذ ؽذ ُبی ایي ّصاست

سیبعت ثؼذ اص دسج ًظشیبت ّ پیؾٌِبدات 

دس هتي لشاداد ُبی ًوًْْی، ُبی هتزکشٍ 

غشك هٌظْسی ثَ همبم  ِبًغخَ ًِبیی آً

هذتشم ّصاست هؼبدى ّ پتشّلین اسائَ هی 

 گشدد. 

 لشاسدادُبی ًوًْْی هتزکشٍ ثؼذ اص. 1.3
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 هٌظْسی تؼذیالت لبًْى هؼبدى، ًِبیی عبصی ّ

دس  ،ّصاست ایي سُجشیُییت تْعو آًِب تبییذی 

 .ذًهی گشدعبیت سعوی ّصاست ًؾش ّیت 

 : 2لیت فعا

تشتیت اعٌبد داّهلجی هؼیبسی ثشای 

 اػطبی دمْق هٌشالی ّ پتشّلین

 

تشتیت هشصالؼول . 2.1

 هْلتی داّهلجی

تشتیت اظِبس ًبهَ . 2.2

ػاللوٌذی 

(Expression of 

Interest) 

تشتیت فْسم . 2.3

هؼیبسی دسخْاعت ثشای 

 ( RFPهشح پیؾٌِبدی )

تشتیت پشعؾٌبهَ . 2.4

هؼیبسی لجل اص ّاجذ 

 ؽشایو ؽٌبختَ ؽذى 

تشتیت تْافمٌبهَ . 2.5

 هؼیبسی دفع هذشهیت 

 سیبعت کبدعتش  :سٌبشی

سیبعت ُبی : حمایت تُسط

خذهبت دمْلی، تؾْیك 

، سیبعت عشهبیَ گزاسی

ّ  ػوْهی پتشّلین

هؼذًکبسی ثَ همیبط 

کْچک ّ ثِشٍ ثشداسی 

 یَ ادشف

 

پشّعَ داّهلجی 

 ؽفبف

دس دبل 

دبمش اعٌبد 

داّهلجی ثَ 

اؽکبل ّ 

هشیمَ ُبی 

گًْبگْى 

تشتیت 

 هیؾًْذ ّ

هوکي اعت 

ایي  اص

ّمؼیت 

ذعتکبسی ثشای

دس یب تملت 

سًّذ 

داّهلجی 

 .اعتفبدٍ گشدد

 تشتیت هشصالؼول

 الی داّهلجی هْلتی

 2017دعوجش 

 

 اظِبسًبهَ تشتیت

جْى  الی ػاللوٌذی

2017 

 

هؼیبسی  فْسم تشتیت

  ثشای دسخْاعت

 پیؾٌِبدی هشح

(RFP)جْى  الی

2017 

 

پشعؾٌبهَ  تشتیت

 ّاجذ لجال هؼیبسی

ؽذى  ؽٌبختَ ؽشایو

 2017جْى  الی

 

 تشتیتتکویل 

 هؼیبسی تْافمٌبهَ

 الی هذشهیت دفع

 2017جْى 

ػذم 

هْجْدیت 

هتخقق

یي ثشای 

تشتیت 

اعٌبد 

پشّژٍ 

ُبی 

 ثضسگ

تقوین همبم هذتشم سیبعت  . ثَ دلیل .2.1

جوِْسی هجٌی ثش اًتمبل فالدیت اػطبی 

 ّ ًفت ّ گبص جْاص ُب/لشاسداد ُبی هؼبدى

ثَ اداسٍ تذاسکبت هلی تذاّم کبس سّی 

تشتیت هشصالؼول هْلتی داّهلجی الی 

سّؽي ؽذى عشًْؽت هشجغ اػطبی 

لشاسدادُب هؼطل لشاس گشفت. اص ایٌکَ 

بی اخیشاً فالدیت اػطبی لشاسداد ُ

هؼبدى دّ ثبسٍ ثَ ّصاست هؼبدى ّ پتشّلین 

لشاساعت کَ کبس سّی  هذْل گشدیذ؛ ثٌبًء،

تشتیت هشصالؼول هتزکشٍ آغبص گشدد. لبثل 

هشصالؼول ُبی آفشگؾبئی ّ  رکش اعت کَ

کَ جض پشّعَ  اسصیبثی لشاسداد ُب

دس  ایجبد گشدیذٍ اًذ ّ  داّهلجی هی ثبؽٌذ

دبل دبمش کبس سّی تغْیذ یک همشسٍ 

ثَ هذل  .هؼیبسی داّهلجی جشیبى داسد

ًِبیی ؽذى تؼذیالت لبًْى هؼبدى، هتي 

هغْدٍ همشسٍ هشثْه تکویل ّ غشك 

هٌظْسی ثَ هشاجغ هشثْه فشعتبدٍ خْاُذ 

 ؽذ. 

 ثغییتَ هغییْدٍ اثتییذائی. 2.5.، ّ 2.4.، 2.3.، 2.2

 ریییل هییی ثبؽییذ کییَ ؽییبهل اعییٌبد  اعییٌبد داّهلجییی
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غییشك ًظییش خییْاُی ثییب اداسٍ هذتییشم  تشتیییت ّ

تییذاسکبت هلییی ؽییشیک عییبختَ ؽییذٍ اعییت کییَ ایییي 

ّصاست تییبٌُْص کییذام ًظشیییَ ای اص اداسٍ هذتییشم 

  تذاسکبت هلی  دس صهیٌَ دسیبفت ًٌوْدٍ اعت. 

 Expression ofاظِبس ًبهَ ػاللوٌذی )فْسم  -

Interest) 

 شعؾٌبهَ  لجل اص ّاجذ ؽشایو ثْدىپ -

 ،(RfP)پشّپْصلاعت ثشای دس خْ -

 فالدیت ًبهَ   -

 دس خْاعت اظِبس ػاللوٌذی  -

 تْافمٌبهَ دفع هذشهیت -

 

 :3فعالیت 

ًؾش لشاسدادُبی  ثخؾیذى سًّذ ثِجْد

 ّ پتشّلین هؼبدىهٌؼمذٍ 

 
هشادی یب دیضایي . 3.1

دّثبسٍ ثخؼ لشاسدادُب 

دس ففذَ اًتشًتی 

ّصاست ثَ هٌظْس 

 دعتشعی آعبى ثَ آًِب

 

 تکٌبلْجی هؼلْهبتیسیبعت 

 سیبعت  حمایت تُسط:

اهالػبت ّ استجبهبت  ُبی

 ّ کبدعتش ػبهَ

آگبُی دُی ػبهَ 

اص هذتْای 

 دسلشاسدادُب 

پیشّی اص 

 AEITIؽشایو

 

لشاسدادُبثِ

ًؾشسعیذُب

ذًذاهبگشداًٌ

ٍ گبى 

عیغتوکوپیْ

تشیؾکبیتبص

ػذهذعتشع

دیآعبًجِآًِب

س ففذَ 

اًتشًتی 

 .ذاسًذّصاست

  2017دعوجش 

.. دس دبل دبمش کبس سّی دیضایي هجذد 3.1

ّیت عبیت ّصاست هؼبدى ّ پتشّلین جشیبى 

داسد؛ ثٌبًء، دس ًظش اعت تب ثخؼ لشاسدادُبی 

ّیت عبیت ّصاست ثَ ثِتشیي ؽکل هوکي کَ 

هتنوي دعتشعی آعبى ثَ لشاسداد ُب ثبؽذ، 

لبثل رکش اعت کَ دیضایي ّ اػوبس گشدد.  

ثب ُوکبسی ّصاست هؼبدى  سیبعت کبدعتش

ّتکٌبلْژی  اهالػبت ػبهَُبی سیبعت 

سا دس ّیت  ی ّصاستهؼلْهبتی توبم لشاسدادُب

ّ  اعت عبیت سعوی ایي ّصاست ًؾش ًوْدٍ

لشاسداد ُبی هتزکشٍ دس دبل دبمش لبثل 

 . دعتشط هی ثبؽٌذ.
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ُب ّ  پالى ى لشاس داد: 4فعالیت 

ثَ دعتشط عبالًَ ّصاست بت گضاسؽ

ثَ هٌظْس سػبیت لبًْى ػوْم 

 دعتشعی ثَ اهالػبت 

 

 1394عبل  گضاسػًؾش 

دس ففذَ اًتشًتی 

 ّصاست 

 1395ًؾش گضاسػ عبل 

دس ففذَ اًتشًتی 

 ّصاست

ًؾش پالى فذ سّص 

ًخغت ّ گضاسػ آى دس 

 ففذَ اًتشًتی ّصاست

ًؾش پالى فذ سّصٍ دّم 

ّ گضاسػ آى دس ففذَ 

 اًتشًتی ّصاست  

ًؾش پالى فذ سّصٍ 

عْم ّ گضاسػ آى دس 

 ّة عبیت ّصاست 

 1395ًؾش پالى عبالًَ 

 دس ّة عبیت ّصاست 

 1396ًؾش پالى عبالًَ 

 دس ّة عبیت ّصاست 

سیبعت اهالػبت ّ استجبه 

 ػبهَ

سیبعت حمایت تُسط: 

تکٌبلْجی هؼلْهبتی ّ 

 سیبعت پبلیغی

آگبُی ػبهَ اص 

فؼبلیت ُبی 

ّصاست ّ عکتْس 

 شاجی فٌبیغ اعتخ

دس دبل 

دبمش پالًِب 

ّ گضاسؽِب 

تٌِب ثؾکل 

عخت 

افضاسی 

)ُبسد کبپی( 

ّجْد داسًذ 

ّ تٌِب ثَ 

اداسات 

هشثْه 

تکثیش 

 هیگشدًذ.

ًؾش گضاسػ عبالًَ 

1394 

پالى ّ گضاسػ ًؾش 

فذ سّصٍ ّ پالى 

 الی1395عبالًَ 

 2016اّکتْثش

 

ًؾش گضاسػ عبالًَ 

فجشّسی  الی1395

2017 

 

ًؾش پالى عبالًَ 

الی هبسچ  1396

2017 

ػذم اسایَ 

گضاسػ ثَ 

هْلغ اص 

جبًت 

لشاسدادی 

ُبی 

هؼبدى ّ 

 پتشّلین

ثبػث 

تبخیش دس 

ًؾش 

گضاسؽِب 

 هیؾْد

 و پالن های صدروزه وزارت معادن و پترولیم  

را جمع  خویش  96و 95، 94پالن های سال 

زارت جهت ودر صفحه انترنیتی  هاآنگسارشات 

  است.دسترسی عامه به نشر سپرده 
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و بهترین روش های اولویت سوم: حصول اطمینان از اجرای عملیات های معدنکاری و جمع آوری عواید در مطابقت با مفاد قرارداد، قوانین و مقررات نافذه کشور 

 صنایع استخراجی

 ضاخص ٌا فعالیت ٌا اٌذاف 
وٍاد ٌای 

 ریذخل
 اساس محصُل

صمان 

تکمیل 

 فعالیت

فشضیات/خط

 سات

1396پیؾشفت فؼبلیت ُب هی عبل گضاسػ اص   

حصُل اطمیىان اصاوجام 

فعالیت ٌای معذوکاسی َ 

جمع آَسی عُایذ مطابك 

احکام لشاسداد، لاوُن َ 

ممشسات وافذي کطُس َ 

معیاسٌای پزیشفتً ضذي  

 صىایع استخشاجی

سعوی عبصی فؼبلیت : 1فعالیت 

 ُبی هؼذًکبسی خْدعش

 

 اعتشاتیژی هشح. 1.1

 فؼبلیتدس آهذى  ثشای

 هؼذًکبسی ُبی

خْدعش تذت ًظبست 

لبًًْی ّصاست 

ثشاعبط اسصیبثی ُبی 

فْست گشفتَ لجلی اص 

 ُب ایٌگًَْ هؼذًکبسی

غبص تطجیك عتشاتیژی . آ1.2

ّ پشّعَ ثجت هؼبدى غیش 

سعوی ّ الذاهبت ػولی دس 

ُبی  ثشاثش هؼذًکبسی

 خْدعش 

سیبعت هؼذًکبسی 

ثَ همیبط کْچک ّ 

ثِشٍ ثشداسی دشفَ 

 ای

تْعو: حمایت 

سیبعت ُبی 

پبلیغی، تفتیؼ، 

کبدعتش ّ تؾْیك 

 عشهبیَ گزاسی

 عبصیوٌذ بًًْل

فؼبلیت ُبی 

هؼذًکبسی 

 خْدعش

دس دبل دبمش 

فذُب هؼذى 

ّجْد داسًذ کَ 

ًضد ّصاست 

ثجت ًجْدٍ ّ ثَ 

گًَْ خْدعش 

اعتخشاج 

هیگشدًذ. 

ُیچگًَْ 

عتشاتیژی 

ثشای سعوی 

عبصی ایٌگًَْ 

فؼبلیت ُب 

 ّجْد ًذاسد

تکویل 

تشتیت 

عتشاتیژی 

عپتوجش تب 

2017  

 

آغبص کبس 

تطجیك تب هبٍ 

دعوجش 

2017 

ػذم 

هْجْدیت 

هتخققیي 

ثشای هشح 

 اعتشاتیژی

هذذّدیت 

عفش ثَ 

ّالیبت ثَ اثش 

 ًب اهٌی

 

هغْدٍ اثتذایی اعتشاتیژی سعوی عبصی فؼبلیت  .1.1

جِت  گشدیذٍ ُّبی هؼذًکبسی  غیش لبًًْی تشتیت 

ایي ّصاست اسعبل  ُبی ًظش خْاُی ثَ سیبعت

آى  تدسج ًظشیبت ّ تقْیکَ ثؼذ اص  اعت گشدیذٍ

 آى پالى تطجیمی  ّصاست سُجشی ُیئت دس  جلغَ

 تشتیت هی گشدد. 

 ثؼذ اص تشتیت پالى تطجیمی عتشاتیژی هتزکشٍ،  .1.2

پشّعَ ثجت هؼبدى غیش سعوی ّ الذاهبت ػولی دس 

 .آغبص هی گشددثشاثش هؼذًکبسی ُبی خْدعش 

یش لبًًْی یکی کَ سعوی عبصی هؼبدى غ اعت لبثل رکش

ثْدٍ کَ جض اعٌبد  ّصاست هؼبدى ّ پتشّلیناص اّلْیت 

 هی ثبؽذ  ًیض اعتشاتیژیک ّ پالى ُبی عبالًَ ایي ّصاست

 .ّ دس دبل دبمش کبس ػوالً سّی آى فْست هی گیشد
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اسصیبثی، جوغ بٍبُد : 2فعالیت 

ػْایذ اص دسک آّسی ّ پیگیشی 

 اعتخشاج هؼبدى.

ُبی  تشتیت هشصالؼول. 2.1

 هبلی هؼذًکبسی 

 کوپیْتشی ایجبدعیغتن. 2.2

 هبلی اهالػبت هذیشیت

آغبص تطجیك آصهبیؾی . 2.3

 یک عیغتن کوپیْتشی جذیذ

 

 سیبعت کبدعتش

حمایت 

سیبعت ُبی تُسط:

هبلی ّ دغبثی ّ 

 تکٌبلْجی هؼلْهبتی

  تٌظین ّ جوغ

 آّسی ػْایذ

  ؽفبفیتایجبد 

  جلْگیشی اص

 فغبد

  دقْل

اهویٌبى اص 

ایٌکَ ؽشکتِب 

اص ُوَ 

پشداخت 

ُبیؾبى ّ 

ًِبدُبی 

دّلتی اص ُوَ 

ػْایذ ؽبى 

گضاسػ اسائَ 

 هیکٌٌذ.

دس دبل دبمش 

ُوَ تؼشفَ 

ُبی هؼبهالت 

هؼبدى ثب دعت 

)للوی( اجشا 

هیؾًْذ کَ ایي 

اهش پیگیشی ّ 

همبیغَ ػْایذ 

سا دؽْاس 

 عبختَ اعت.

 تشتیتتکویل 

هشصالؼولِب 

دعوجش تب 

2017 

 

عیغتن ایجبد 

کوپیْتشی 

هذیشیت 

هؼلْهبت 

هبلی تب 

 2016دعوجش 

 

تطجیمآصهبیؾیی

کغیغتوکوپیْ

دس  جذیذ تشی

هبٍ جٌْسی 

2017 

ظشفیت 

 تطجیك عیغتن

هذذّدیت 

عفش ثَ 

سیبعت ُبی 

ّالیتی جِت 

آهْصػ 

 پشعًْل

تکویل هشصالؼول ُبی هبلی هؼذًکبسی ًغجت ػذم . 2.1

کَ ثؼذ اص  ٍهؼطل ثْد هؼبدى سژین هبلی )پبلیغی هبلی(

هشصالؼول ُبی هبلی  تقْیت پبلیغی هزکْس کبس ثبالی

 .هی گشددآغبص هتزکشٍ هؼذًکبسی دس سّؽٌبیی پبلیغی 

 . عیغتن کوپیْتشی )دیتبثظ( هذیشیت اهالػبت هبلی2.2

(FIMS )  ثشای هذیشیت ّ جوغ آّسی ػْایذ فٌبیغ

 اعتخشاجی کؾْس ایجبد گشدیذٍ اعت.

عیغتن کوپیْتشی هذیشیت اهالػبت . تطجیك آصهبیؾی 2.3

ثشای هذیشیت ّ جوغ آّسی ػْایذ فٌبیغ  ( FIMS) هبلی

 اعتخشاجی کؾْس آغبص گشدیذٍ اعت.
  

لبثل رکش هیذاًین کَ ایي ّصاست جِت جوغ آّسی ػْایذ 

ؼبدى کؾْس کویتَ اخز همشّمیت ُب سا دس اص ثبثت ه

دّعیَ  یّصاست ایجبد ًوْدٍ کَ ثَ فْست هتذاّم ثبال

 ُبی همشّمیت جِت دقْل ایي دیْى کبس هی  کٌٌذ.

ثش اعبط اجشای تؼِذات : 3فعالیت 

ثشًبهَ اػتجبس هبلی فٌذّق ثیي 

 ( .IMFالوللی پْل )

 ّتطجیك هیکبًیضم هشح. 3.1

 ُوَ دفعّ تشتیت ثشای

هؼبدى ّ  هختلو ُبی ؽشکت

 ّگبصًف 

 ُبی سیبعت

، تؾْیك کبدعتش

 عشهبیَ گزاسی ّ

 سیبعت ػْایذ

اسائَ تقبّیش 

دلیمتش اص ؽشکت 

ُبی فؼبل دس 

افغبًغتبى ثَ 

هٌظْس کوک ثَ 

جوغ آّسی 

 ػْایذ

دس دبل دبمش 

ُیچگًَْ لغت 

دلیك اص ؽشکت 

ُبی فؼبل 

هؼذًکبسی دس 

افغبًغتبى 

 ّجْد ًذاسد

تکویل سًّذ 

ایجبد 

هیکبًیضم 

تشتیت ّ 

دفع لغت 

الی جْى 

2017  

فؼبلیت 

ثغتگی ثَ 

الذام ّصاست 

 هبلیَ داسد

ًفت ّ گبص من لغت توبم لشاسداد ُبی هؼبدى ّ . 3.1

ثَ ّصاست هبلیَ  شکت ُبی لشاسداد کٌٌذٍ آًِباعبهی ؽ

دّاهذاس  فشعتبدٍ ؽذٍ اعت. ُوچٌبى جِت دعتشعی

ثَ لشاسدادُبی ّصاست هؼبدى ّ  ّصاست هذتشم هبلیَ

ثَ کبسهٌذاى   FMISدك دعتشعی ثَ عیغتن، پتشّلین

 .سیبعت ػْایذ ّصاست هبلیَ دادٍ ؽذٍ اعت

دسایي  اّاخش  ّصاست هؼبدى ّپتشّلین  جِت تٌظین ّ  

هؼذًکبسی دس  ثجت دلیك ؽشکت ُبی فؼبل ّ غیش فؼبل

ایي دیتب  کؾْس، یک دیتب ثیظ سا ایجبد ًوْدٍ اعت کَ

ؽشکت داؽت همبهبت دّلتی ّ ًوبیذًکبى دس دنْس  ثیظ

کَ توبم لشاس اعت . گشدیذافتتبح  سعوبً  ُبی خقْفی

ثیظ ثَ فْست هٌظن دس دیتب ؽشکت ُبی هؼذًکبسی 
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 ذ.ًهزکْس ثجت ّ ساجغتش گشد

        
 

 

 


