گزارش سفر هيأت وزارت معادن و پتروليم
همايش بينالمللي تجارت و تبادل سرمايهگذاران
-بزرگترين همايش جهاني معادن و صنايع معدني-
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پيشدرآمد:
هيأت افغانستان تحت رهبري جﻼلتمآب نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پتروليم در همايش سال  2018انجمن
پيشگامان و توسعهدهندگان كانادا  Prospectors & Developers Association of Canadaاشتراك كرد،
همايش بينالمللي تجارت و تبادل سرمايهگذاران  PDACبزرگترين همايش جهاني در مورد معادن و صنايع معدني است.
در اين نمايشگاه همهساله بيش از  1000ﻏرفهدار 3800 ،سرمايهگذار ،و  24000بازديدكننده از  130كشور اشتراك
ميكند.

اشتراككنندهها:
 .1جﻼلتمآب نرگس نهان ،سرپرست وزارت معادن و پتروليم؛
 .2جﻼلتمآب دكتر محمد همايون قيومي ،مشاور ارشد رييس جمهوري در امور زيربناها؛
 .3نورالحق فريد ،سرپرست رياست دفتر وزارت معادن و پتروليم؛
 .4پرويز عليشنگي ،رييس تشويق سرمايهگذاري وزارت معادن و پتروليم؛
 .5سيد مسيحاﷲ فخري ،مشاور ارشد اقتصادي مقام وزارت معادن و پتروليم؛
 .6حامد احمدي ،هماهنگكنندة برنامههاي مقام وزارت معادن و پتروليم.

دستآوردهاي عمده:
 .1بازديد بيش از  400فرد و شركت از ﻏرفة افغانستان :مسوولين ﻏرفة افغانستان به پرسشهاي اشتراككنندههاي
نمايشگاه در مورد جيولوجي افغانستان ،چارچوب حكومتداري معادن افغانستان ،فرصتهاي سرمايهگذاري ،و
فضاي كسبوكار افغانستان پاسخ ارايه كردند.
 .2تأمين ارتباط با همتايان خارجي :در حاشية اين نشست سرمايهگذاران افغانستان با همتايان خارجي خود
مﻼقاتهاي متعددي داشتند و پيرامون آﻏاز كار مشترك بحث و گفتگو كردند؛
 .3شناسايي بازار كاناد و محصوﻻت فنآوري :سرمايهگذاران افغانستان با بازديد از ﻏرفههاي نمايشگاه بقيه كشورها
از پيشرفت هاي نوين در حوزة اكتشاف و استخراج آگاهي حاصل كردند ،يك شركت صنعت تالك افغانستان
قراداد خريد ماشينآﻻت حفاري مدرن را به زودي نهايي ميسازد؛
 .4توافق روي آﻏاز كار باﻻي امضاي موافقتنامة تخنيكي با كشور چيلي در ارتباط به توسعة سكتور مس؛
 .5آﻏاز كار پيوستن افغانستان به انجمن بينالدولتي معادن؛
 .6ارايه فرصتهاي سرمايهگذاري در صنايع استخراجي افغانستان به سرمايهگذارن؛
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 اشتراك در برنامة رسمي گشايش نمايشگاة PDAC؛ بازديد هيأت از ﻏرفة افغانستان و اكثر ﻏرفههاي تعمير جنوبي و شمالي نمايشگاه؛ مﻼقات با السن ردفُرد و مايكل استنلي روي برنامههاي جديد گروة بانك جهاني براي توسعة سكتور صنايعاستخراجي افغانستان؛
 نشست با وزير معادن اكوادور :Rebeca Illescasدر آﻏاز اين نشست سرپرست وزارت معادن و پتروليم افغانستان پيرامون شيوة حكومتداري صنايع استخراجي
در افغانستان به وزير معادن اكوادور و هيأت همراهش معلومات داد ،به تعقيب آن وزير معادن اكوادور از تجارب
اين كشور در حوزة مديريت صنايع استخراجي به هيأت وزارت معادن و پتروليم معلومات داد ،وي گفت
پيشبينيپذير بودن چارچوب حقوقي ،حكومتداري اشتراكي و تطبيق برنامههاي اصﻼحي به شكل آهسته و
پيوسته از دﻻيل اصلي گامگذاشتن به مسير درست در سكتور صنايع استخراجي اكوادور بوده است.
 نشست با وزير معادن چيلي :Aurora Williamsدر آﻏاز نشست وزير معادن چيلي در مورد تاريخچة معدنكاري در چيلي و چگونگي توسعة معادن مس و در
ادامه از زمانبر بودن روند توسعة معادن صحبت كرد ،بعداً هيأت افغانستان در مورد نحوة حكومتداري شركت
ملي مس چين )كودلكو( پرسشهايي را از هيأت چيلي طرح كردند ،هيأت چيلي در پاسخ به اين پرسشها افزود
كه چيلي به عنواني عضوي از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه  OECDبه تمامي اصول حاكميت شركتي
 Corporate Governanceاين سازمان پايبند است .جانبين روي آﻏاز كار باﻻي موافقتنامة
همكاريهاي تخنيكي در سكتور مس توافق كردند.
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مﻼقات با سرمايهگذاران:
 مﻼقات با فيل هپوود مسوول جهاني امور معادن ديلويت  Global Mining Lead for Deloitteدرمورد روندهاي معدنكاري جهاني :در اين نشست آقاي هپوود از عرضه و تقاضاي كاﻻهاي مهم در سالهاي
پيشرو به هيأت افغانستان معلومات داد.
 مﻼقات با تيم  DZGدر مورد پروسس مس :اين شركت وعده سپرد تا طرح ابتدايي سرمايهگذاري خود را برايمعدن مس بلخاب به وزارت معادن و پتروليم ارسال كند.
 مﻼقات با الريچ راث و بوردي براون در مورد عﻼقمندي شان براي سرمايهگذاري در معادن مس و طﻼ مﻼقات با تيم مشاورة حقوقي )استيف واگان ،سري گنيك ،انديرا سنگ ،و جان گامون( :اين گروه از خدماتحقوقي و پاليسي كه براي حكومتها در حوزه معادن ارايه كردهاند به هيأت افغانستان معلومات داد.
اشتراك در نشست بينالمللي وزراي معادن:

 سرپرست وزارت معادن و پتروليم در در اين نشست تعارفي با وزاري معادن كشورهاي اشتراككنندة پيديايسيمﻼقات نمود و روي چگونگي كار در سكتور معادن در كشورهاي در حال جنگ/پس از جنگ به كشورهاي
اشتراككننده معلومات داد .كشورهاي اشتراككننده روي چگونگي بلندبردن سطح همكاريها و استفاده از
تجربههاي همديگر براي حكومتداري سكتور صنايع استخراجي توافق كردند.
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 اشتراك در نشست سرمايهگذاري چين-كانادا:جذب سرمايهگذاري براي پروژههاي معدنكاري پيشرفتة كانادا ،تأكيد روي نقش شركتهاي كوچك معدنكاري
و استفاده از شيوههاي پاك و نوين معدنكاري و پيشكش نمودن پروژههاي مشخص براي سرمايهگذاران چيني
از مسايل اساسي در اين نشست بود .هيأت وزارت معادن و پتروليم در اين نشست از نحوة كار با سرمايهگذاران
خارجي و شيوة ارايه پروژههاي معدنكاري آموخت.
 نشست با دبير پارلماني وزارت تجارت بينالمللي كانادا:در اين نشست هيأت افغانستان از اهميت افزايش حجم تجارت ميان افغانستان و كانادا بحث كرد ،حجم تجارت
افغانستان با كانادا در مقايسه با حجم تجارت افغانستان با اياﻻت متحدة امريكا اندك توصيف شد ،جانبين روي
كاهش موانع سد راه تجارت بحث و گفتگو كردند ،خانم پاميﻼ گلدسميتجونز وعده سپرد تا در زمينة تسهيل
ويزا براي سرمايهگذاران افغانستان و برگزاري نشستهاي اتصال تجاري سهولتهاي ﻻزم را فراهم نمايد.
 نشست با شركت مشورتي وودمكنزي:ريكاردو مونالتو روي اهميت اصﻼح رژيم مالي معادن و افزايش رقابتپذيري كشورها بحث كرد ،اين شركت
براي اكثر كشورهاي امريكاي جنوبي چارچوب مقايسة رژيم مالي را تحليل و بررسي كرده است ،با استفاده از
اين شيوه همة كشورهاي اين منطقه دريافته اند كه چطور رژيم مالي خود را رقابتپذير سازند .مقام وزارت معادن
و پتروليم به هيأت هدايت سپرد تا گزينة ارزيابي مقايسهيي رژيم مالي افغانستان را با ساير كشورهاي منطقه
ارزيابي كنند.
 نشست با رييس انجمن بينالدولتي معدنكاري:اين انجمن روي استفاده از معادن براي دستيابي به توسعة پايدار و اشتراك منافع حاصله از معادن با بيش از
 60كشور كار ميكند .كاهش فقر ،رشد فراگير ،توسعه اجتماعي ،و توجه به محيط زيست از اصول اساسي كاري
اين انجمن ميباشد .اين سازمان با كشورهاي عضو در عرصة بازبيني چارچوب قانوني و پاليسي معادن همكاري
ميكند .در آﻏاز نشست رييس انجمن به هيأت وزارت معادن و پتروليم از فلسفة ايجاد اين انجمن و كاركردهايش
معلومات داد ،به تعقيب آن از اهميت اين انجمن براي كشورهاي عضو بحث صورت گرفت .فيصله بر آن شد

كه  IGFبستة پيوستن به اين سازمان را به وزارت معادن و پتروليم ارسال بدارد ،افغانستان با مطالعة همهجانبه
بسته در مورد پيوستن به اين سازمان تصميم خواهد گرفت.
 نشست با معين وزارت منابع طبيعي كانادا )كرستين ترمبلي(:در آﻏاز نشست خانم ترمبلي از فرصتهاي موجود در سكتور صنايع استخراجي و امكانات پيشرفتة فنآوري
اكتشاف و استخراج در كانادا به هيأت وزارت معادن و پتروليم معلومات داد ،به تعقيب آن هيأت افغانستان
پايينبودن سطح همكاريهاي افغانستان-كانادا در سكتور صنايع استخراجي را با هيأت كانادايي شريك ساخت
و خواستار همكاريهاي تخنيكي كانادا در عرصة ايجاد انستيتوت ملي معادن افغانستان ،همكاري ميان ادارة
سرويجيولوجي كانادا و افغانستان ،و اعطاي بورسيههاي تحصيلي در حوزة زمينشناسي براي كارمندان وزارت
گرديد.
 نشست با شركت كيلوگُلدماينز در ارتباط با معدن حاجيگك:وزير معادن و پتروليم افغانستان با دكتر قيومي در اين نشست خواهان وضاحت در موقف شركت در ارتباط به
پروژة حاجيگك گرديد ،طي اين نشست هيأت افغانستان به اين شركت از آمادگي دولت افغانستان براي از
سرگيري مذاكرات خبر داد و خواستار آن شد كه شركت هر چه عاجل موقف نهايي خود را در مورد پروژه اعﻼم
نمايد.
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 نشست با مسوولين پيديايسي )ليزا مكدنالد و گلن ملن(در اين نشست وزارت معادن و پتروليم از فرصتهاي موجود در اين نمايشگاة بينالمللي قدرداني كرد ،اضافه بر
آن روي چگونگي اشتراك بهتر افغانستان و استفادة بهتر از فرصتهاي موجود در اين چارچوب بحث صورت
گرفت ،همچنين؛ مسوولين پيديايسي از برگزاري همايش فرصتهاي سرمايهگذاري سكتور معادن افغانستان
اعﻼم حمايت كرد.
 نشست با تيم استخراجي بزرگترين توليدكنندة مس در جهانهيأت وزارت معادن و پتروليم در اين نشست با كارشناسان ارشدِ حوزة استخراج مس در چيلي روي چگونگي
استفاده از تجارب اين شركت در سكتور مس ،چگونگي رهبري مؤثر يك شركت دولتي و نحوة حكومتداري
در شركتهاي دولتي چيلي بحث و گفتگو نمود .قابل يادهاني است كه كودلكو) ،شركت ملي مس چيلي(
شركت دولتي استخراج معدن چيليايي است كه در زمينه توليد مس ،موليبدن ،رنيوم ،نقره و طﻼ فعاليت ميكند
و هماكنون با استخراج بيش از  ١٫٦٦ميليون تُن در سال ،بهعنوان بزرگترين توليدكننده مس در جهان شناخته
ميشود .اين شركت هماكنون توسط  ٧مدير اصلي اداره ميشود .مديرعامل شركت كودلكو ،كه وزير معادن
چيلي است و توسط رييسجمهور چيلي تعيين ميشود.
 -ارايه فرصتهاي سرمايهگذاري در صنايع استخراجي افغانستان به سرمايهگذارن؛

در آﻏازِ روزِ افغانستان ،جﻼلتمآب نرگس نهان نقشة راة معادن افغانستان ،چالشها و فرصتهاي موجود در
سكتور صنايع استخراجي افغانستان ،و فرصتهاي سرمايهگذاري باالقوة را براي سرمايهگذاران خارجي شرح داد.
به تعقيب آن ،محترم دكتر محمد همايون قيومي ،زيربناهاي موجود در افغانستان و طرحهاي منطقهيي انتقال
انرژي را براي حضار شرح داد .در ادامه ،فيروزخان مسجدي معين صنايع وزارت تجارت و صنايع از آﻏاز اصﻼحات
بنيادين در فضاي كسبوكار افغانستان به سرمايهگذاران اطمينان داد .عتيقاﷲ نصرت رييس هيأت عامل اتاق
تجارت و صنايع افغانستان به نمايندگي از سكتور خصوصي افغانستان از فضاي كسبوكار موجود در افغانستان
و فرصتهاي كمنظير مشاركت با سرمايهگذاران افغان اطمينان داد .در اخير ،سيد مسيحاﷲ فخري مشاور ارشد
اقتصادي مقام وزارت معادن و پتروليم طرح جامعِ سكتور تالك و فرصتهاي موجود در اين حوزه را با
سرمايهگذارن شريك ساخت ،پس از رايه طرحِ تالك ،روي فرصتهاي سرمايهگذاري در حوزههاي هايدروكاربُن،
سنگِمرمر ،سنگهاي قيمتي ،و آهن ﻏوريان بحث مفصل صورت گرفت.

