
هفته نامه 
معادن و پرتولیم

شش جواز استخراج مواد ساختامنی، برای رشکت های داخلی اعطا گردید
وزارت معادن و پترولیم شش جواز استخراج مواد ساختمانی )ریگ و جغل( را برای شرکت های داخلی، اعطا کرد.

عنایت اهلل مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم قبل از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری در مرکز اطالعات و رسانه های 
حکومت که به هدف امضای این قراردادها برگزار شده بود بیان داشت: »این شش معدن مواد ساختمانی در والیت های 
بامیان، میدان وردک و پروان قرار دارند«. وی افزود که شرکت های قراردادکننده بیش از )۸۶( میلیون افغانی در این پروژه ها 
سرمایه گذاری کرده اند و هر شرکت مکلفیت های اجتماعی و محیط زیستی را در جریان استخراج مواد ساختمانی رعایت 

می کند.

با آغاز فعالیت این شرکت ها به هدف استخراج مواد ساختمانی، برای )۲۵۰( نفر به گونه مستقیم و برای )۵۰۰( نفر دیگر 
به گونه غیر مستقیم، زمینه کار فراهم می گردد.

وزارت معادن و پترولیم اولویت ها و برنامه هایش را در زمینه مدیریت سکتور صنایع استخراجی کشور مشخص کرده و برای 
آنکه این برنامه ها به گونه الزم تطبیق شود، این وزارت در حال تطبیق راهبرد سکتور صنایع استخراجی است.

براساس این راهبرد، وزارت معادن و پترولیم، )۱۴۷( ساحه را در )۲۹( والیت سروی نموده و برای استخراج مواد ساختمانی، 
منظوری شورای عالی اقتصادی و کابینه را به دست آورده است، تا نیازهای مردم در بخش مواد ساختمانی رفع گردد.

نیازمندی در بخش ساختمانی به سمنت، مذاکرات در مورد  به میزان  با توجه  سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت 
امضای قراردادهای پروژه های سمنت جبل السراج و سمنت سمنگان نهایی گردیده و به هدف منظوری به کابینه فرستاده 

شده است.

همچنان عنایت اهلل مومند گفت، پیش بینی شده است که این دو شرکت ظرفیت تولید دو میلیون تن سمنت را در سال 
خواهند داشت.

وزارت معادن و پترولیم تالش می کند با امضای قراردادها در بخش معادن، فرصت های بیشتر اشتغال برای شهروندان کشور 
فراهم گردد و میزان عواید ملی از بابت سکتور صنایع استخراجی در خزانه دولت، افزایش یابد.
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کانونو او پټرولیم اوونیزه

کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ښاغلي عنایت اهلل مومند په کابل کې دهندوستان سفیر ښاغلي وینی کومار سره 
لیدنه ترسره کړه.

د  او  تګالرې  د  سکټور  استخراجي  صنایع  د  افغانستان  د  مومند  عنایت اهلل  ښاغلي  سرپرست  وزارت  پټرولیم  او  کانونو  د 
پروګرامونو په اړه وویل “ دصنایع استخراجي سکټور دمدیریت لپاره د افغان حکومت تګالره ډیره واضحه ده "مونږ په 
مختلفو برخو کې تغیرات راوستي ترڅو پدې سکټور کې بهرنۍ پانګه اچونې ته زمینه برابره شي. هغه زیاته کړه چې د 
تګالرې په اساس مونږ غواړو چې د سکټور د مختلفو منرالونو ظرفیتونه معلومه کړو؛ ترڅو په صنایع استخراجي سکټور 

کې دچټکې اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي.
ښاغلي مومند دهند سره دکانونو او پټرولیم وزارت د هغه اوه تفاهم لیکونو په اړه وویل " مونږ دسکټور په مختلفو برخو 
کې د هند دولت سره تفاهم لیکونه امضا کړي؛ ترڅو دا سکټور پرمختګ وکړي ددې لپاره چې دتفاهم لیکونو د مواردو 

تطبیق په سمه توګه شي اړتیا لیدل کیږي ترڅو دواړه لوري خپل کاري ټیمونه مشخصه کړي"
اړه  په  یو ترڅو هندی کمپنۍ خپل دریځ ددې کان  لیواله  اړه وویل مونږ  په  اهلل مومند د حاجیګګ کان  ښاغلي عنایت 

روښوښانه کړي.
د ناستې په ترڅ کې ښاغلي وینی کمار د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نه مننه وکړه او وویل” مونږ به صنایع استخراجي 

سکټور سره دتفاهم لیکونو په اساس خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
او دتفاهم  پټرولیم وزارت سره په ګډه کار وکړو؛  او  به دظرفیت جوړونې برخه کې د کانونو  هغه زیاته کړه چې مونږ 

لیکونو تطبیق لپاره به مشترک مکانیزم رامنیځ ته کړو؛ ترڅو چارې په ښه توګه تنظیم شي.
ښاغلي سفیر ډاډ ورکړه چې دحاجیګګ کان په اړه به د هندی شرکت سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي.

د کانونو او پټرولیم وزارت رسپرست وزیر په کابل کې د هند سفیر رسه وکتل



هفته نامه وزارت معادن و پرتولیم

تفتیش تخنیکی وزارت معادن و پترولیم در جریان سال مالی ۱3۹۸، ساحات فعالیت معدن کاری مربوطه به ۲۱ 
والیت را بازرسی فنی و تخنیکی نمود، که این ساحات شامل ۵۷ ساحه فعالیت معدن کاری قانونی )معادن نمک، 
مرمر، زغال سنگ، کرومایت، رخام، تالک و فلورایت( و ۷۷ ساحه فعالیت معدن کاری خودسر و غیرقانونی )معادن 

گچ، سنگ تعمیراتی، ریگ وجغل، طال، زغال سنگ، بیروج، تالک، مرمر و کرومایت( می گردد.
و  یافته ها  معدن کاری،  فعالیت  ساحات  از  عینی  مشاهدات  و  عملی  بازدیدهای  مطابق  تفتیش ها،  این  نتیجه  در 
سفارشات به منظور تطبیق شرایط قرار داد، معیارات معدن کاری، توقف فعالیت های غیرقانونی و خود سر و جلوگیری 
از قاچاق مواد معدنی شامل ۴۴۵ یافته و 3۶۵ سفارش یا پیشنهاد می باشد که بعد از هدایت رهبری وزارت به تمام 
شرکت ها و متصدیان معادن مذکور و مسوولین ذی ربط جهت رفع نواقص، جلوگیری از معدن کاری غیرقانونی و 

بهبود فعالیت معدن کاری رسماً ابالغ گردیده است.

134ساحه فعالیت معدن کاری در سال 1398 بررسی و تفتیش گردید



کانونو او پټرولیم اوونیزه

رویالتی
مادۀ پنجاه و یکم قانون معادن:

)۱( دارندۀ جواز مکلف است، در خالل سی )3۰( روز بعد از 
ختم هر ربع سال، رویالتی مربوطه را پرداخت و گزارش آن را 
بدون در نطر داشت این که بهره برداری در خالل ربع صورت 

گرفته است، به وزارت ارایه نماید.
)۲( ریالتی طور ذیل محاسبه می گردد:

۱- در صورتی که مواد ساختمانی در برگیرنده نرخ های رویالتی 
تصریح شده در مقرره ها باشد، نرخ رویالتی با مراجعه به قیمت 

ثابت هر واحد منرال مشخص شده، محاسبه میگردد.
۲- در غیر آن به اساس فیصدی ارزش رویالتی تولیداتی که در 

ذیل مشخص گردیده، محاسبه می گردد:
- تولیدات اولیه: ۷.۵%
- تولیدات ثانوی: ۵%

- تولیدات ثالث: ۲.۵%
عواید  که  این  مگر  است،  ناخالص  عواید  رویالتی  ارزش   )3(
باشد  بازار  ارزش  از  کمتر  بازار  ارزش  از  کمتر  آن  ناخالص 
تولیدات  انتقال  و  فروش  با  مرتبط  معامالت  که  آن  دلیل  به 
متذکره، یک معامله برابر نبوده است. در صورت که معامله برابر 

نباشد، ارزش رویالتی، ارزش بازار آن است.
)۴( دارنده جواز مکلف است، تشخیص نماید که عاید ناخالص 
نسبت به ارزش بازار کمتر است. در این صورت وی مکلف است 
تواند غرض  می  وزارت  نماید.  افشا  رویالتی  گزارش  در  را  آن 
تایید آن، بررسی ) تفتیشی( را مطابق حکم مادۀ پنجاه و دوم 

این قانون انجام دهد.
انتقالی  های  جواز  در  که  رویالتی  تطبیق  قابل  های  نرخ   )۵(

معین شده اند تا زمانی که:
۱- مدت زمان جواز انتقالی به پایان نرسیده یا در مطابقت با 

این قانون فسخ نگردیده اند، قابل تطبیق می باشد.
۲- جواز انتقالی به جواز معدنکاری به مقیاس کوچک مطابق 
قرارداد  به  یا  قانون  این  چهارم  و  هفتاد  مادۀ   )3( فقرۀ  حکم 
معدنکاری مطابق حکم فقرۀ )۵( مادۀ هفتاد و چهارم این قانون 

تبدیل نگردیده باشد، قابل تطبیق میباشد.
)۶( رویالتی از تولید مطابق فیصدی مندرج جزء )۲( فقره)۲( 
این ماده قابل پرداخت می باشد، صرف نظر از اینکه تولید در 

جواز مشخص شده باشد.

رویالتي
یوپنځوسمه ماده:

ته  پای  له  ربعې  هرې  د  کال  د  دی،  مکلف  لرونکی  جواز   )۱(
اړونده  په ترځ کې  رسېدو څخه وروسته د دېر شو )۳۰( ورځو 
پرته  نیولو  پام کې  په  او دهغه رپوټ یې د دې  روبالتي ورکړې 
دی،  موندلی  صورت  کې  ترڅ  په  ربعې  د  اخیستنه  ګټه  چې 

وزارت ته وړاندې کړي .
)۲( رویالتي په الندې ډول محاسبه کېږي:

د  کې  مقررو  په  توکي  ساختماني  چې  کې  صورت  هغه  په   -۱
مشخص  د  بیه  رویالتي  د  راونغاوي،  بیې  رویالتۍ  شوې  تصریح 
محاسبه  سره،  مراجعې  په  ته  بیې  ثابتې  واحد  هر  د  منرال  شوي 

کېږي.
۲-  له دې پرته د تولیداتي رویالتۍ د ارزښت د فیصدۍ پرښسټ 

چې الندې مشخص شوې ده، محاسبه کېږي.
- لومړي تولیدات: ۷.۵٪

ثانوي تولیدات: ۵٪
- ثالث تولیدات ۲.۵٪

ناخالص  چې  دا  خو  دي.  عاید  ناخالص  ارزښت  رویالتۍ  د   )3(
عاید یې د بازار له ارزښت څخه کم وي په دې دلیل چې د یادو 
برابره  یوه  معاملې،  اړونده  پورې  لېږدونې  او  پلورنې  په  تولیداتو 
و  وي،  نه  برابره  معامله  چې  کې  صورت  هغه  په  ده،  نه  معامله 

رویالتي ارزښت، د هغې د بازار ارزښت دی.
ناخالص  چې  کړي  تشخیص  دی،  مکلف  لرونکی  جواز   )۴(
عاید د بازار د ارزښت په نسبت کم دی، په دې صورت کې هغه 
وزارت  کړي.  افشاء  کې  رپوټ  په  رویالتۍ  د  هغه  دی،  مکلف 
قانون د دوه پنځوسمې  په غرض د دې  تأیید  کولی شي د هغې 

مادې له حکم سره سم، بررسي)پلټنه( ترسره کړي.
ټاکل  کې  جوازونو  انتقالي  چې  بیې  وړ  تطبیق  د  رویالتۍ  د   )۵(

شوې دي تر هغه وخت پورې چې:
۱- د انتقالي جواز د وخت موده پای ته نه ده رسېدلې یا له دې 

قانون سره په مطابقت کې فسخ شوی نه دی، د تطبیق وړ دی.
۲-  د دې قانون د څلوراویایمې مادې د )۳( فقرې له حکم سره 
سم، په کوچني مقیاس انتقالي جواز د کان کېندنې په جواز یا د 
سم  سره  حکم  له  فقرې   )۵( د  مادې  څلوراویایمې  د  قانون  دې 

دکان کېندنې په قرارداد بدل شوی نه وي، د تطبیق وړ دی.
جزء   ۲ د  فقرې   )۲( د  مادې  دې  د  رویالتۍ  څخه  تولید  له   )۶(
پام  په  دې  د  کېږي،  ورکول  سم،  سره  فیصدۍ  شوې  درج  له 
له هغو منرالونو څخه چې په جواز کې  پته چې تولید  نیولو  کې 

مشخض شوی وي.

قانون معادن 


