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  درآمد: پيش

انجمن  2018همايش سال  درمعادن و پتروليم  سرپرست وزارتتحت رهبري جاللتمآب نرگس نهان  هيأت افغانستان
اشتراك كرد،  Prospectors & Developers Association of Canadaدهندگان كانادا پيشگامان و توسعه

  است.  معادن و صنايع معدنيبزرگترين همايش جهاني در مورد  PDACن گذاراالمللي تجارت و تبادل سرمايههمايش بين

كشور اشتراك  130بازديدكننده از  24000گذار، و سرمايه 3800دار، غرفه 1000ساله بيش از در اين نمايشگاه همه
  كند. مي

  

  ها: كنندهاشتراك

  جاللتمآب نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پتروليم؛ .1
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  اهللا فخري، مشاور ارشد اقتصادي مقام وزارت معادن و پتروليم؛سيد مسيح .5
 هاي مقام وزارت معادن و پتروليم. كنندة برنامهحامد احمدي، هماهنگ .6

  

  ردهاي عمده: آودست

هاي كنندههاي اشتراكفرد و شركت از غرفة افغانستان: مسوولين غرفة افغانستان به پرسش 400بازديد بيش از  .1
، و گذاريهاي سرمايهداري معادن افغانستان، فرصتنمايشگاه در مورد جيولوجي افغانستان، چارچوب حكومت

 وكار افغانستان پاسخ ارايه كردند.  فضاي كسب
گذاران افغانستان با همتايان خارجي خود تأمين ارتباط با همتايان خارجي: در حاشية اين نشست سرمايه .2

 هاي متعددي داشتند و پيرامون آغاز كار مشترك بحث و گفتگو كردند؛مالقات
قيه كشورها ب هاي نمايشگاهگذاران افغانستان با بازديد از غرفهآوري: سرمايهشناسايي بازار كاناد و محصوالت فن .3

هاي نوين در حوزة اكتشاف و استخراج آگاهي حاصل كردند، يك شركت صنعت تالك افغانستان از پيشرفت
 سازد؛آالت حفاري مدرن را به زودي نهايي ميقراداد خريد ماشين

 نامة تخنيكي با كشور چيلي در ارتباط به توسعة سكتور مس؛توافق روي آغاز كار باالي امضاي موافقت .4

 الدولتي معادن؛آغاز كار پيوستن افغانستان به انجمن بين .5

 گذارن؛گذاري در صنايع استخراجي افغانستان به سرمايههاي سرمايهارايه فرصت .6

  مارچ 4



 ؛PDACاشتراك در برنامة رسمي گشايش نمايشگاة  -

 ؛نمايشگاه هاي تعمير جنوبي و شماليبازديد هيأت از غرفة افغانستان و اكثر غرفه -
هاي جديد گروة بانك جهاني براي توسعة سكتور صنايع مالقات با السن ردفُرد و مايكل استنلي روي برنامه -

 استخراجي افغانستان؛
 

  : Rebeca Illescas نشست با وزير معادن اكوادور -

ي خراجداري صنايع استدر آغاز اين نشست سرپرست وزارت معادن و پتروليم افغانستان پيرامون شيوة حكومت
از تجارب  به تعقيب آن وزير معادن اكوادور در افغانستان به وزير معادن اكوادور و هيأت همراهش معلومات داد،

ي گفت به هيأت وزارت معادن و پتروليم معلومات داد، و اين كشور در حوزة مديريت صنايع استخراجي
ه و هاي اصالحي به شكل آهستداري اشتراكي و تطبيق برنامهحقوقي، حكومت پذير بودن چارچوببينيپيش

 گذاشتن به مسير درست در سكتور صنايع استخراجي اكوادور بوده است. پيوسته از داليل اصلي گام

 : Aurora Williamsنشست با وزير معادن چيلي -

يلي و چگونگي توسعة معادن مس و در كاري در چنشست وزير معادن چيلي در مورد تاريخچة معدندر آغاز 
 داري شركتبعداً هيأت افغانستان در مورد نحوة حكومت بر بودن روند توسعة معادن صحبت كرد،ادامه از زمان

ها افزود هايي را از هيأت چيلي طرح كردند، هيأت چيلي در پاسخ به اين پرسشملي مس چين (كودلكو) پرسش
به تمامي اصول حاكميت شركتي  OECDزمان همكاري اقتصادي و توسعه كه چيلي به عنواني عضوي از سا

Corporate Governance نامة روي آغاز كار باالي موافقت اين سازمان پايبند است. جانبين
 توافق كردند. هاي تخنيكي در سكتور مسهمكاري
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  گذاران:مالقات با سرمايه

در  Global Mining Lead for Deloitteمالقات با فيل هپوود مسوول جهاني امور معادن ديلويت  -
هاي مهم در سال هپوود از عرضه و تقاضاي كاالهاي : در اين نشست آقايكاري جهانيمورد روندهاي معدن

 رو به هيأت افغانستان معلومات داد. پيش

گذاري خود را براي شركت وعده سپرد تا طرح ابتدايي سرمايه در مورد پروسس مس: اين DZGمالقات با تيم  -
 . عادن و پتروليم ارسال كندمعدن مس بلخاب به وزارت م

 گذاري در معادن مس و طالسرمايه مالقات با الريچ راث و بوردي براون در مورد عالقمندي شان براي -

: اين گروه از خدمات سنگ، و جان گامون)مالقات با تيم مشاورة حقوقي (استيف واگان، سري گنيك، انديرا  -
 . داد به هيأت افغانستان معلومات اندكرده ها در حوزه معادن ارايهكه براي حكومت و پاليسي حقوقي

-   

 المللي وزراي معادن: اشتراك در نشست بين



سي ايديكنندة پياشتراكسرپرست وزارت معادن و پتروليم در در اين نشست تعارفي با وزاري معادن كشورهاي  -
به كشورهاي روي چگونگي كار در سكتور معادن در كشورهاي در حال جنگ/پس از جنگ و  مالقات نمود

از  ها و استفادهكننده روي چگونگي بلندبردن سطح همكاريكشورهاي اشتراكمعلومات داد. كننده اشتراك
 اجي توافق كردند. داري سكتور صنايع استخرهاي همديگر براي حكومتتجربه
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 كانادا: -گذاري چيناشتراك در نشست سرمايه -

كاري هاي كوچك معدنكاري پيشرفتة كانادا، تأكيد روي نقش شركتهاي معدنگذاري براي پروژهجذب سرمايه
يني گذاران چهاي مشخص براي سرمايهكاري و پيشكش نمودن پروژههاي پاك و نوين معدنو استفاده از شيوه

گذاران ن نشست از نحوة كار با سرمايهاز مسايل اساسي در اين نشست بود. هيأت وزارت معادن و پتروليم در اي
  كاري آموخت. هاي معدنخارجي و شيوة ارايه پروژه

 
 المللي كانادا: نشست با دبير پارلماني وزارت تجارت بين -

ت بحث كرد، حجم تجار ادر اين نشست هيأت افغانستان از اهميت افزايش حجم تجارت ميان افغانستان و كاناد
مقايسه با حجم تجارت افغانستان با اياالت متحدة امريكا اندك توصيف شد، جانبين روي  افغانستان با كانادا در

هيل تا در زمينة تس جونز وعده سپردپاميال گلدسميت خانمكاهش موانع سد راه تجارت بحث و گفتگو كردند، 
  . درا فراهم نمايهاي الزم ري سهولتهاي اتصال تجاگذاران افغانستان و برگزاري نشستويزا براي سرمايه

 
 نشست با شركت مشورتي وودمكنزي: -

پذيري كشورها بحث كرد، اين شركت ريكاردو مونالتو روي اهميت اصالح رژيم مالي معادن و افزايش رقابت
اده از ه است، با استفبراي اكثر كشورهاي امريكاي جنوبي چارچوب مقايسة رژيم مالي را تحليل و بررسي كرد

ن دسازند. مقام وزارت معاپذير ور رژيم مالي خود را رقابترهاي اين منطقه دريافته اند كه چطهمة كشو اين شيوه
هاي منطقه ريي رژيم مالي افغانستان را با ساير كشوتا گزينة ارزيابي مقايسه و پتروليم به هيأت هدايت سپرد

  ارزيابي كنند. 
 

 كاري: الدولتي معدننشست با رييس انجمن بين -

يابي به توسعة پايدار و اشتراك منافع حاصله از معادن با بيش از اين انجمن روي استفاده از معادن براي دست
كند. كاهش فقر، رشد فراگير، توسعه اجتماعي، و توجه به محيط زيست از اصول اساسي كاري كشور كار مي 60

ي چارچوب قانوني و پاليسي معادن همكاري اين سازمان با كشورهاي عضو در عرصة بازبينباشد. اين انجمن مي
در آغاز نشست رييس انجمن به هيأت وزارت معادن و پتروليم از فلسفة ايجاد اين انجمن و كاركردهايش كند. مي

رت گرفت. فيصله بر آن شد داد، به تعقيب آن از اهميت اين انجمن براي كشورهاي عضو بحث صو معلومات



جانبه ازمان را به وزارت معادن و پتروليم ارسال بدارد، افغانستان با مطالعة همهبستة پيوستن به اين س IGFكه 
  . گرفت به اين سازمان تصميم خواهدبسته در مورد پيوستن 

 نشست با معين وزارت منابع طبيعي كانادا (كرستين ترمبلي):  -

آوري مكانات پيشرفتة فنهاي موجود در سكتور صنايع استخراجي و ادر آغاز نشست خانم ترمبلي از فرصت
اكتشاف و استخراج در كانادا به هيأت وزارت معادن و پتروليم معلومات داد، به تعقيب آن هيأت افغانستان 

كانادا در سكتور صنايع استخراجي را با هيأت كانادايي شريك ساخت -هاي افغانستانبودن سطح همكاريپايين
ايجاد انستيتوت ملي معادن افغانستان، همكاري ميان ادارة هاي تخنيكي كانادا در عرصة خواستار همكاريو 

 شناسي براي كارمندان وزارتهاي تحصيلي در حوزة زمينجيولوجي كانادا و افغانستان، و اعطاي بورسيهسروي
 گرديد.

 : گكدر ارتباط با معدن حاجي نشست با شركت كيلوگُلدماينز -

وزير معادن و پتروليم افغانستان با دكتر قيومي در اين نشست خواهان وضاحت در موقف شركت در ارتباط به 
گك گرديد، طي اين نشست هيأت افغانستان به اين شركت از آمادگي دولت افغانستان براي از پروژة حاجي

ي خود را در مورد پروژه اعالم سرگيري مذاكرات خبر داد و خواستار آن شد كه شركت هر چه عاجل موقف نهاي
 نمايد. 
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 دنالد و گلن ملن)سي (ليزا مكايدينشست با مسوولين پي -

بر  المللي قدرداني كرد، اضافههاي موجود در اين نمايشگاة بيندر اين نشست وزارت معادن و پتروليم از فرصت
هاي موجود در اين چارچوب بحث صورت آن روي چگونگي اشتراك بهتر افغانستان و استفادة بهتر از فرصت

ستان معادن افغانگذاري سكتور ايههاي سرمسي از برگزاري همايش فرصتايديگرفت، همچنين؛ مسوولين پي
  د. اعالم حمايت كر

 
 نشست با تيم استخراجي بزرگترين توليدكنندة مس در جهان -

هيأت وزارت معادن و پتروليم در اين نشست با كارشناسان ارشدِ حوزة استخراج مس در چيلي روي چگونگي 
داري و نحوة حكومتشركت دولتي استفاده از تجارب اين شركت در سكتور مس، چگونگي رهبري مؤثر يك 

) يليچ مس ملي شركت( كودلكو،هاي دولتي چيلي بحث و گفتگو نمود. قابل يادهاني است كه در شركت
كند فعاليت مي طال  و نقره  رنيوم،  موليبدن، مس، توليد زمينه كه در است چيليايي معدنج استخرا دولتي شركت
در جهان شناخته  مس عنوان بزرگترين توليدكنندهتُن در سال، به ميليون ١٫٦٦اكنون با استخراج بيش از و هم

مديرعامل شركت كودلكو، كه وزير معادن د. شومدير اصلي اداره مي ٧اكنون توسط همد. اين شركت شومي
  شود. جمهور چيلي تعيين ميچيلي است و توسط رييس

 
 گذارن؛به سرمايه گذاري در صنايع استخراجي افغانستانهاي سرمايهارايه فرصت -



هاي موجود در ها و فرصتافغانستان، جاللتمآب نرگس نهان نقشة راة معادن افغانستان، چالش روزِ در آغازِ
رح داد. ن خارجي شاگذارگذاري باالقوة را براي سرمايههاي سرمايهسكتور صنايع استخراجي افغانستان، و فرصت

قال يي انتهاي منطقهبه تعقيب آن، محترم دكتر محمد همايون قيومي، زيربناهاي موجود در افغانستان و طرح
انرژي را براي حضار شرح داد. در ادامه، فيروزخان مسجدي معين صنايع وزارت تجارت و صنايع از آغاز اصالحات 

ل اتاق اهللا نصرت رييس هيأت عامعتيقگذاران اطمينان داد. ايهوكار افغانستان به سرمبنيادين در فضاي كسب
ر افغانستان وكار موجود دتجارت و صنايع افغانستان به نمايندگي از سكتور خصوصي افغانستان از فضاي كسب

 شداهللا فخري مشاور ارگذاران افغان اطمينان داد. در اخير، سيد مسيحنظير مشاركت با سرمايههاي كمو فرصت
 اهاي موجود در اين حوزه را باقتصادي مقام وزارت معادن و پتروليم طرح جامعِ سكتور تالك و فرصت

هاي هايدروكاربُن، گذاري در حوزههاي سرمايهگذارن شريك ساخت، پس از رايه طرحِ تالك، روي فرصتسرمايه
  هاي قيمتي، و آهن غوريان بحث مفصل صورت گرفت. مرمر، سنگسنگِ


