
  تبط به پروژه هاي انكشافي در والياتمر  گزارش پيرامون پيشرفت تعهدات

  

 پروژه هاي اعمار تعميرات و تجهيزات. .1

  فيصد پيشرفت نموده است الي ختم سال مالي  95اعمار تعمير آمريت معادن واليت كاپيسا كه كار آن بيشتر از
 به بهره برداري سپرده مي شود.

  نفتي قشقري سرپل كه  9سرپل و يك باب در چاه نمبر -در مسير شاهراه شبرغاناعمار دو باب پوسته امنيتي
 فيصد تكميل و به بهره برداري سپرده شده است. 100كار آن 

  100كانكرت ريزي صحن تعمير رياست معادن واليت ميدان ورگ و رياست معادن واليت بدخشان، كه كار آن 
 فيصد تكميل و آماده بهره برداري مي باشد.

 صب و منتاژ دو پايه ترازو تناژبلند در واليت هرات و نصب و منتاژ يك پايه ترازو تناژ بلند در واليت ميدان ن
وردك كه از جمله آن يك پايه ترازو تناژ بلند در واليت ميدان وردك تكميل و از جمله دو پايه ترازو آن نسبت 

 حال تكميل نگرديده كه كار آن تا هنوز باقيست.تغيير نمودن زمين از طريق رياست اراضي واليت هرات تا به 

  پروژه ساختماني كه قبال به وزارت شهرسازي و مسكن ارسال گرديده بود بعدا براي طي مراحل آن  5به تعداد
به اعالن داوطلبي گذاشته شده اند و في الحال در يده است پروژه هاي متذكره دو باره به وزارت محول گرد
 ارند.حالت ارزيابي قرار د

  پروژه انكشاف گاز توربين شبرغان. .2

اين پروژه تكميل شده است. در اين پروژه شركت تركيش پتروليم بابت تاخير در اجراي پروژه توسط وزارت معادن و 
  پتروليم جريمه شده است، اسن جريمه با نظر موافق شوراي عالي اقتصادي اعمال شده.

 زارشريف.باز سازي و عصري سازي فابريكه كود و برق م .3

) دالر مريكايي است اين پروژه در مرحله اجرا قرار دارد. مراحل 3,082,014(1396مبلغ پروژه براي سال مالي 
تداركاتي آن در ربع دوم سال مالي تكميل شده، قراداد آن امضاء شده و قراردادي ضمانت بانكي را فراهم كرده 

وژه در جريان است و پس از پرداخت آن اقالم مورد فيصد پيش پرداخت اين پر 20است در حال حاضر پرداخت 
  نظر تدارك ديده مي شود.

  كيلومتر از شهر شبرغان الي مزار شريف. 94پروژه نصب پايپ الين جديد  .4

  كيلومتر از پايپ الين مورد نظر نصب گرديده است. 44.25كار اين پروژه جريان دارد و حدود 
تي مي شود كه قرارداد آن با قومنداني محافظت عامه وزارت امور داخله آخرين اجراآت اين پروژه شامل مسائل امني

صورت گرفته و استمالك زمين هاي مسير پايپ الين كه پيشنهاد آن ترتيب و مراحل اداري آن جريان دارد، مبلغ 
ه فيصد بودجه اين پروژه تا كنون ب 32.4) دالر امريكايي است كه 2,047,716(1396پروژه براي سال مالي 

  مصرف رسيده است.
  
  



 )PMOروژه بازسازي ساحات گازدار شبرغان(پ .5

ميليون دالر  25.4بانك انكشاف آسيايي به مبلغ مجموعي  AFG 0134اين پروژه از كمك بال عوض شماره 
  امريكايي تمويل ميشود كه در واليت جوزجان موقعيت دارد. كار عملي اين پروژه در دو مرحله تطبيق مي گردد.

پروژه شامل بازسازي هشت چاه گاز در ساحات گازدار يتيم تاق و جرقدوق شبرغان مي گرديد اين مرحله  مرحله اول
  ) مترمكعب گاز طبيعي در في شبانه روز خاتمه يافت.663,000با ظرفيت توليدي( 2014اپريل  23پروژه به تاريخ 

ساحه گازدار يتيم تاق  37و  31گاز شماره مرحله دوم پروژه كه عبارت از بازسازي، حفاري، تست و تجهيز چاه هاي 
امضاء گرديده و تحت اجراآت مي باشد انتظار مي رود اين  2017فبروري  18شبرغان مي باشد قرارداد آن به تاريخ 

) مترمكعب گاز در 300,000تطبيق گردد. ظرفيت توليدي چاه هاي مود نظر به اندازه( 2018جون  30پروژه الي 
 گرديده است. في شبانه روز تخمين

 پروژه شهرك بيجاشده گان قراي همجوار معدن مس عينك .6

  ايجاد و فراهم سازي شرايط كار كمپني قراردادMCC-MJAM  و هماهنگي ساير فعاليت هاي كاري
 كمپني در بخش هاي تخنيكي، اجتماعي و فرهنگي با وزارت خانه ها و ادارات ذيربط دولتي و محلي.

  ساختمان غند محافظ مس عينك، پوسته هاي امنيتي و سرك هاي مواصالتي اعمار كامپلكس تاسيسات
نفر جهت تامين مطمئن  1750ميان پوسته هاي قومنداني متذكره در ساحه معدن و اطراف آن با كميت 

 در سه كمربند امنيتي اطراف مس عينك.

 عدنكاري در ساحه ماين پاكي ساحات مورد ضرورت كمپني قراردادي مس عينك جهت تطبيق پالن هاي م
 .MDCبا همكاري موسسه ماين پاكي 

  ايجاد شهرك بيجا شده گان قراي همجوار معدن مس عينك با ساير زيربناهاي اساسي آن( دوباب مكتب
نماز گزار، سه باب پل ورودي، دوحلقه چاه  200دوازده صنفه ذكور و اناث، مسجد جامع شريف با ظرفيت 

ب و تمديد مرحله اول شبكه آبرساني، چاه هاي سپتيك و ساير عميق آب آشاميدني، ذخيره گاه آ
ساختمان ها) جهت اسكان مجدد قريه جات شامل پروژه معدن مس عينك كه از اثر فعاليت هاي 

 معدنكاري متضرر و بيجاه ميگردند از بودجه انكشافي وزارت معادن و پتروليم.

 هالي قريه جات شامل معدن مس عينك كه تكميل نمودن پروسه سروي كدستري و تصفيه ملكيت هاي ا
از اثر فعاليت هاي معدنكار متضرر ميگردند، به همكاري اداره جيوديزي و كارتوگرافي، اداره مستقل اراضي 

 افغانستان و ادارات ذيربط واليت لوگر اما پروسه استمالك ملكيت هاي قراي متذكره در جريان ميباشد.

 ن از كمپني قراردادي، دوپايه آنتن مخابراتي شبكه هاي روشن و جمع آوري كرايه هاي سطح زمين معد
و انتقال آن به  MCC-MJAMميليون دالر امريكائي پول پيش پرداخت كمپني  182.8افغان بسيم و 

 حساب واردات دولت ج.ا.ا.

  كمپنيMCC-MJAM  چاه برمه  46طبق پالن و برنامه هاي كاري در بخش هاي سروي، اكتشاف(حفر
) نمونه به كشور چين جهت تائيد و 3730ي) تحليل و تجزيه نمونه هاي و انتقال اضافه تر از(تحقيقات

 تثبيت ذخاير مس در ساحه تحت جواز فعاليت هاي معدنكاري خويش را انجام داده است.

  چاه برمه در معادن ذغال سنگ آشپشته، كليچ و دواب ولسوالي  50تحقيقات اكتشافي با حفر بيشتر
ميليون تن  32اقتصادي از معادن متذكره و تثبيت مقدار  -يت باميان و ارايه مطالعات تخنيكيكهمرد وال



ذخاير ذغال سنگ قابل استخراج در معدن آشپشته، كليج و دوآب به منظور احداث فابريكه برق حرارتي 
 ميگاوات جهت تامين انرژي مورد ضرورت پروژه مس عينك. 400

  حلقه چاه عميق آب به منظور رفع  4تحقيقاتي و پاك كاري و حفر حلقه چاه  20حفر و پاك كاري
 نيازمندي هاي پروژه مس عينك.

  كيلومتر. 16طرح و ديزاين سرك جديد معدن به فاصله 

 .طرح و ديزاين ذخيره آب از درياي لوگر در موسم زمستان در ساحه دشتك 

 .(ذخيره مواد فاضله)طرح و ديزاين بند هاي تايلنگ 

 ائل محيط زيستي و اجتماعي مطالعات مسESIA  توسط كمپني هايSRK  وHBP  كشور پاكستان صورت
 گرفته اما به دليل بعضي نواقص تا كنون نهائي نگرديده است.

  تهيه و آماده نمودن گزارش ارزيابي تاثيرات محيط زيستي به وزارت و ارسال دوباره آن بعد از ابراز نظريات
 .MJAMبه كمپني  NEPAو پيشنهادات اداره مستقل محيط زيست افغانستان 

  سروي و مطالعات ساحات فاسفيت دار در واليات كندز، بغالن و پروان به منظور خنثي سازي سلفوريك
 (تيزاب گوگرد) جهت توليد مس خالص انجام يافته است.اسيد

  اعمار تعمير دفتر مركزي كمپني در كابل و اعمار دو باب كمپ موقت براي متخصصين چينائي و افغاني
 بالك يك منزله و دو منزله در ساحه معدن. 38شامل 

 شپشته ولسوالي اعمار وركشاپ و هنگر هاي موقتي در ساحه معدن مس عينك و ذغال سنگ كليچ و آ
 كهمرد واليت باميان.

  بر اساس اظهارات كمپنيMCC-MJAM  ميليون دالر امريكائي به شمول  360تا كنون مجموعا حدود
 پريميوم در پروژه متذكره سرمايه گذاري شده است.

 .تدوير آموزش هاي حرفه ئي در ساحات عينك و كشور چين 

  كيلومتر. 20سه مرتبه ترميم و بازسازي سرك معدن به طول 

 –) ماه راپور مطالعات تحنيكي 16طبق مواد قرارداد كمپني مكلف بود تا بعد از امضاي قرارداد در ظرف(
  اقتصادي قابل قبول بانك را به وزارت معادن و پتروليم جهت منظوري تسليم نمايد.

در نظرداشت شرايط مواد  ولي كمپني راپور متذكره را به وقت و زمانش ارايه نكرد و همچنان كمپني متذكره با
قرارداد معدنكاري كه كمپني را اجازه ميدهد كه هرپنج سال شرايط مواد قرارداد را بازنگري نمايد، كمپني 

 MJAMتقاضاي بازنگي و تعديل مواد قرارداد را نمود و بدين منظور اكثر فعاليت هاي پروژه از طرف كمپني 
اولين مسوده راپور امكان  2014ارت معادن و پتروليم در اخير سال متوقف گرديد. تا اينكه به اثر تالش هاي وز

سنجي پروژه از طرف كمپني متذكره تسليم وزارت گرديد. دهبري وزارت معادن وپتروليم براي ارزيابي راپور 
يكي از كمپني هاي بزرگ مشورتي در بخش معادن را استخدام نموده تا راپور مبذكره را  SRKمتذكره كمپني 

عيار هاي بين المللي مورد ارزيابي قرار دهد. بعد از مطالعه و ارزيابي آن يك سلسله كمبودي ها و با م
پيشنهادات را طي چند نشست در كابل، بيجينگ و دبي به كمپني ارايه كرد كه مورد قبول كمپني قرار گرفته 

ري وزارت معادن و پتروليم براي تعهد نمودند كه در راپور امكان سنجي تجديد شده آنرا در نظر ميگيرند. رهب
 30تعين اجنداي مذاكرات بعدي تقاضاي راپور تعديل شده مطالعه امكان سنجي را از كمپني نمود كه به تاريخ 



راپور متذكره را تسليم وزارت معادن و پتروليم نمود وزارت معادن و پتروليم راپور متذكره را  2015نوامبر 
يم از متخصصين وزارت معادن و پتروليم مورد ارزيابي قرارداده است، اسناد و يك ت  SRKدوباره توسط كمپني 

مي باشد ولي متاسفانه تا كنون بنابر تغيير و تبديلي ها در  MCC-MJAMمتذكره آماده مذاكره با كمپني 
رهبري مقام وزارت معادن و پتروليم در قسمت آغاز مذاكرات جهت نهائي سازي مطالعات متذكره پروسه به 

  كندي به پيش ميرود و نيز بنابر چالش هاي ذيل فعاليت هاي پروژه به بن بست مواجه گرديده است.

  عدم تصميم گيري جهت آغاز مذاكرات با كمپني قراردادي مس عينكMJAM  مبني بر نهائي
موارد پيشنهادي كمپني  56اقتصادي پروژه و  –ساختن مسوده تعديل شده مطالعات تخنيكي 

ظور بازنگري و تعديل در قرارداد معدنكاري مس عينك با در نظرداشت شرايط مواد متذكره به من
 قرارداد معدنكاري.

  عدم تكميل شدن و كندي در پيشبرد امور حفريات و انتقال آثار باستاني ساحه معدن مس عينك از
 جانب وزارت اطالعات و فرهنگ كه فعاليت هاي معدنكار پروژه را متوقف ساخته است.

 در پروسه استمالك ملكيت هاي اهالي قريه جات عينك از جانب اداره مستقل اراضي افغانستان  كندي
 مبني بر توزيع زمين و عدم حاضر شدن اهالي متذكره جهت ترتيب حصر وراثت ملكيت هاي شان.

  فيصد امنيت در ساحه. 100مشكالت امنيتي در پروژه مس عينك و عدم تامين  
 
  
  

 

 


