
هفته نامه 
معادن و پرتولیم

آغاز تطبیق برنامه بهبود اجراآت مالی در وزارت 
معادن و پرتولیم

 Financial Performance Improvement( مالی  اجراآت  بهبود  برنامه  طرح 
Program( به عنوان قدم آغازین تطبیق این برنامه در وزارت معادن و پترولیم قبل از ظهر 
امروز با حضور داشت محترم عنایت اهلل مومند سرپرست وزارت، محترم ولی اهلل ځدران معین 
پالیسی ]و برنامه ها[ و رؤسای ذی دخل توسط محترم حمیداهلل شیرانی رئیس بهبود اجراآت 
مالی عامه وزارت مالیه و محترم حمید روحیالی مشاور مؤظف اتحادیه اروپا در تطبیق برنامه 

بهبود اجراآت مالی در وزارت معادن و پترولیم ارائه گردید.
رهبری وزارت، طرح مذکور را یک گام مؤثر به منظور بهبود اجراآت کاری در امورات وزارت 
دانسته و به منظور تسریع کار به رؤسای مربوطه هدایت دادند تا فعالیت های کمیته تخنیکی 

را با در نظرداشت تجارب سایر ادارات روی دست گیرند.
ما در جهت توانمندسازی عملکرد بخش های کاری وزارت معادن و پترولیم متعهد بوده و از 

این برنامه در راستای تسریع فعالیت ها حمایت می نماییم

شماره 31-ام، 13 قوس 1398

صاحب امتیاز : وزارت معـادن و پترولیــم 
تهیه شده توسط : ریاست اطالعات و ارتباط عامه 

طـرح و دیزاین : میراحمد شهیر " شفق "

مالیات
مادۀ چهل و هشتم قانون معادن:

دارنده  آنکه  دلیل  به  جواز  گان  دارنده   )1(
مالیه  پرداخت  به  مکلف  هستند،  جواز 

زمین منی باشند.
ماده،  این   )1( فقرۀ  حکم  مطابق   )2(
دارنده گان جواز، قراردادی ها، مشاورین و 
کارکنان شان مکلف اند، مالیات و عوارض 
مالیاتی،  قوانین  مطابق  را  پرداخت  قابل 

پرداخت منایند.
---

مالیات
د کانونو قانون اته څلوېښتمه ماده:

جواز  چې  دلیل  دې  په  لرونکي  جواز   )1(
په ور کړې  لرونکي دي، د ځمکې د مالیې 

مکلف نه دي.
)2( ددې مادې د )۱( فقرې د حکم په پام 
قراردادیان،  لرونکي،  جواز  رسه،  نیولو  کي 
مکلف  کارکوونکي  هغوی  د  او  سالکاران 
له  عوارض  او  مالیات  وړ  کړې  ور  د  دي، 

مالیايت قوانینو رسه سم، ور کړي



رئیس جمهور غنی با استادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی تخنیک کابل 
دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان شام روز گذشته طی دیداری با استادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی 
تخنیک کابل، روی تشخیص اولویت ها و شناسایی ضعف ها و قوت ها در زمینۀ معادن و استخراج آن، بحث نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت معادن و پترولیم و رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز حضور داشتند، 
ابتدا پوهاند امیر محمد موسی زی پرزنتیشن خویش را در مورد منابع طبیعی، ذخایر و احجار قیمتی افغانستان ارائه نمود.

وی افزود که افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند جهان از لحاظ ذخایر معدنی مانند احجار قیمتی، فلزات و نفت و گاز می 
باشد و از نگاه جیولوجیکی در منطقه و جهان، حایز اهمیت است.

موسی زی گفت که متاسفانه ذخایر معدنی به ویژه سنگ های قیمتی افغانستان به گونه غیر مسلکی استخراج و به خارج از 
کشور قاچاق می شوند و همچنان در قسمت تفحصات نفت و گاز و کمبود کادرهای فنی به مشکل مواجه هستیم.

رئیس جمهور غنی پس از استماع پرزنتیشن متذکره، گفت که بخاطر آگاه ساختن مردم از احجار و عناصر قیمتی معدنی 
افغانستان، باید به آنان معلومات داده و نمونه های آن در موزیم بگذارید.

وی افزود که وزارت معادن باید روی اقالم مشخص ذخایر معدنی افغانستان تمرکز کند و نقشۀ جیولوجی تمام افغانستان تهیه 
گردد تا موجودیت ذخایر در نقاط مختلف کشور تثبیت و تدابیر الزم به منظور استخراج آن روی دست گرفته شود.

رئیس جمهور تصریح کرد که اگر بر مبنای چشم انداز روشن به استخراج معادن افغانستان اقدام کنیم تا چهار سال آینده، 
عواید ما افزایش قابل مالحظه خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی گفت که کشورهای چین، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی حاضر اند باالی مرمر و رخام افغانستان 
سرمایه گذاری نمایند. وی افزود که باید به تفحصات نفت و گاز توجه بیشتر صورت گیرد تا واردات ما در این عرصه ها کاهش 

یابد.
رئیس جمهور از استادان متذکره خواست که در قسمت مدیریت بهتر معادن کوچک، متوسط و بزرگ و همچنان آموزش 

کادرهای فنی، طرح های شان را ارائه نمایند.

کانونو او پټرولیم اوونیزه



44مین جلسه گروپ چند جانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان 
برگزار گردید

افغانستان تحت ریاست محترم ولی اهلل ځدران معین  ابتکار شفافیت صنایع استخراجی   44مین جلسه گروپ چند جانبه 
پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم قبل از ظهر روز پنجشنبه برگزار شد.

تأثیرات ساالنه  در این جلسه روی موضوعات مهم سکتور صنایع استخراجی، مانند تعدیل گزارش ششم AEITI، بررسی 
ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، تصمیم گیری در باره افشأسازی سیستماتیک ارقام تولید و صادرات، پروسیجر حل منازعات، 

عضویت مؤسسات و ادارات بین المللی و تعریف مصارف نیمه مالی بحث و تصامیم الزم در رابطه اتخاذ گردید.

هفته نامه وزارت معادن و پرتولیم

نیپال هیواد دکي د سارک دغړو هیوادونو د صنایع سکتور په غونډی کي افقان پالوي وک  ْ    ړ
نيپال کې د سارک سازمان د غړو هېوادونو د پټروليم سکټور د تجارت او په دې سکټور کې د همکاريو په موخه د سارک 

اړه  په  پروژو  ګازو  او  تیلو  د  ډول  ځانګړې  په  او  سکټور  استخراجي  صنایع  د  دافغانستان  کې  غونډه  په  هېوادونو  غړو  د 

معلومات رشیک کړل شول؛ د کانونو او پرتولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي پژواک ته وویل چې د افغانستان حکومت 

د  سکټور  ددې  کې  تګالره  دې  په  کړې؛  جوړه  سرتاتيژي  او  تګالره  کلنه  اوه  لپاره  مدیریت  د  سکټور  استخراجي  صنایع  د 

مدیریت او پراختيا لپاره د حکومت ملړیتوبونه په ګوته شوي.

پانګونې  د  په دې سکټور کې  او سرتاتيژۍ رسبريه  ته دافغانستان د صنایع استخراجي سکټور د تګالرې  غړو هيوادونو 

امکانات او اسانتياوو په اړه معلومات ورکړل شو.



کانونو او پټرولیم اوونیزه

د میدان وردګ والیت څخه  ډلې  له  والیتونو  مرکزي  له  وردګ 
یو والیت دی، چې مرکز یې میدان ښار 
نومیږي. یاد والیت په منځنې ډول ۲۲۱۰ 
لوړوالی  نه  سطحي  له  سمندر  د  مرته 
او  کابل  د  کې  ختیځ  په  والیت  دا  لری. 
او  بامیانو  له  کې  لویدیځ  په  رسه،  لوګر 
او  غزين  د  کې  سویل  رسه،  دایکندي 
او  بامیان  خوا  له  شامل  د  او  رسه  لوګر 

پروان رسه ګډه پوله لري.
 ۹۰۲۳ نیږدې  مساحت  والیت  یاد  د 
کیلومرت مربعې ته رسیږي، او د احصایې 
اټکل  کلنۍ  ادارې  ميل  معلوماتو  او 

مخې ۶۳۷۶۶۳۴ خلک  نفوس لری.
د  رسوې  جیولوجي  د  افغانستان  د 
له  والیت  دغه  اساس  پر  څیړنو  پخوانیو 
برخمن  نه  ظواهر  کاين  او  کانونو  ډیری 
ښودل  کې  لست  الندې  په  چې  دی 

شوي دي.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان قبل از ظهر امروز با فلیپ دیالنگی مسئول بخش فرهنگی یونسکو 
یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد دیدار کرد و با وی در خصوص حفاظت آثار تاریخی ساحۀ مس عینک، 

صحبت نمود.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور به وزارت اطالعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا در همکاری با مسئول 

فرهنگی یونسکو، روی پالن تفصیلی حفظ و مراقبت آبدات تاریخی ساحۀ مس عینک کار نماید.
رئیس جمهور گفت که حکومت مسئولیت حفاظت از آبدات تاریخی را دارد و یونسکو و سایر ادارات مربوطه، تجربیات 

شان را با حکومت افغانستان در خصوص حفظ و مراقبت آثار تاریخی، شریک سازند.
در مقابل، مسئول فرهنگی یونسکو از تالش های حکومت در راستای حفظ آثار و آبدات تاریخی تشکر کرد و خواستار 

توجه بیشتر در این زمینه گردید.

رئیس جمهور غنی با مسئول فرهنگی یونسکو دیدار کرد


