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کانونو او پټرولیم وزارت د کاين توکو د پروسس لپاره اجازه
نامې ورکولو بهیر پیل کړ

کانونو او پټرولیم وزارت د لومړي ځل لپاره په
رسمي بڼه ،خصوصي سکټور ته د کاني توکو د
پروسس د اجازه نامې ورکولو بهیر پیل کړ.
د دغه وزارت سرپرست عنایت اهلل مومند ،د
پنجشنبې په ورځ د حکومت د اطالعاتو او رسنیو
په مرکز کې د خبري کنفرانس پر مهال یوه
خصوصي شرکت ته د کاني توکو د پروسس
اجازه نامه ورکړه او د اړوند نورو شرکتونو څخه
یې هم غوښتنه وکړه .ترڅو د پروسس جواز تر
السه کړي.

دغه اجازه نامي هغو شرکتونو ته ورکول کېږي
چې ،د ودانیزو توکو د پروسس په برخه کې
یې فعالیت کړي وي او یا یې په یاده برخه کې
پانګونه کړې وي .همدا راز ښاغلي مومند وویل،
چې سږکال د بامیان ،پنجشیر ،کاپیسا ،کندهار او
لوګر والیتـــونه دکاډسټر له ډیجیټلي سیستم سره

نښلول شوي ؛ څو دغه والیتونه د قراردادي
سیستم پر مدیریت سربېره؛ د غیرمالیاتي عوایدو
د سیستم په برخه کې هم د معلوماتو پر موندلو
قادر شي.
له دغه سیستم څخه په ګټې اخیستنې سره به
د عوایدو ،رویالیټیو او تادیاتو ټول معلومات په
اسانۍ سره له والیتونو څخه مرکز ته لېږل کېږي
او د کانونو او پټرولیم وزارت به وکوالی شي
چې په شفاف ډول له دغه بهیر څخه څارنه
وکړي.

له دې وړاندې د کابل ،ننګرهار ،هرات ،بلخ او
پروان والیتونه هم په  ۲۰۱۸کال کې د کاډسټر
له ډیجیټلي سیستم سره نښلول شوي وو.
د کانونو او پټرولیم وزارت ،د اروپایي
اتحادیې د څلورو بنچمارکونو له ډلې څخه د
درې بنچمارکونو په بشپړولو سره توانېدلی،
چې د دغې اتحادیې د  ۱۰میلیونه یورو د ژمنې
شوې مرستې له جملې څخه د  ۷.۵میلیونو د
ترالسه کولو لپاره اړین شرایط وروستي کړي
او څلورم بنچمارک به یې هم د دوه اوونیو
په ترڅ کې بشپړ شي چی په د سره به وزارت
وکوالی شي چې د  ۱۰میلیونه یورو مرستې
السه راوړلو ته چمتو شي.
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قانون جدید ،اجرای فعالیتهای تفحصی را از
وظایف و صالحیتهای وزارت معادن و پترولیم
دانست و معدنکاری حرفهای را غیرقانونی دانسته
و حذف کرده است ،که قراردادهای معادن سنگ
یا مواد ساختمانی شامل قراردادهای معدنکاری
قانون معادن ،بزرگرتین حامی رسمایهگذاران :
معادن افغانستان سرمایه ملی همه اتباع کشور است ،با توجه بر آن وزارت معادن به مقیاس کوچک گردیده است.
و پترولیم جهت استفاده مؤثر از منابع منرالی برای جلب و جذب سرمایهگذاران در
براساس قانون جدید ،فعالیتهای معدنکاری
سکتور صنایع استخراجی ،مسوده قانون جدید معادن را بتأسی از حکم مادۀ نهم
قانون اساسی افغانستان و با توجه به نظریات و پیشنهادات سکتور خصوصی ،جامعه تابع رویالتی بوده و میزان آن بر اساس نحوه
مدنی ،نهادهای تخصصی بینالمللی و سایر نهادهای ذیدخل در سکتور معادن بهرهبرداری متغیر میباشد ،یعنی تعیین رویالتی
ترتیب؛ که بعد از تصویب در جریدۀ رسمی شماره ( )1315مؤرخ  21میزان  1397بر اساس پیچیدگی پروسه تولید و ارزش اقتصادی
منرالها طور ذیل محاسبه میگردد:
نشر گردیده و نافذ میباشد.
 تولیدات اولیه7.5% :؛قانون جدید معادن زمینه جلوگیری از فساد گسترده و منازعات برخاسته از معادن  -تولیدات ثانوی5% :؛
 تولیدات ثالث.2.5% :را از بین برده ،ضامن انکشاف و توسعه سکتور صنایع استخراجی میگردد.
براساس قانون جدید معادن،ساحات معدنکاری
 -1این قانون اهداف ذیل را احتوا مینماید:
به سه کتگوری ،ساحه معدنکاری به مقیاس
 -2رشد پایداری اقتصاد کشور از طریق توسعه صنعت معدنکاری؛
بزرگ ،ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک و ساحه
 -3تأمین حد اکثر عواید از بهرهبرداری معادن برای دولت؛
 -4حصول اطمینان از اجرای فعالیتهای منرالی در کشور مطابق روشهای قبول ممنوعه تقسیم گردیده که تعیین این ساحات
بر اساس پیشنهاد کمیته تخنیکی معادن ،تأیید
شده جهانی؛
شورای عالی اقتصادی و تصویب کابینه صورت
 -5رشد زمینه مناسب برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در صنعت معدنکاری؛
میگیرد و در تقسیمبندی ساحات معادن ارزش
 -6مدیریت فعالیتهای منرالی به نحوی که منجر به کاهش اثرات سوء محیط
اقتصادی منرالها ،میزان سرمایهگذاری ،منفعت
زیستی و اجتماعی گردد؛
عامه ،امنیت ملی ،صحت و ایمنی ،حفاظت از
 -7تسهیل مشارکت جوامع محلی در صنعت معدنکاری و استفاده از کاالها و
محیط زیست ،اماکن باستانی و فرهنگی نقش
خدمات ملی و محلی؛
تعیین کننده را دارا میباشد.
 -8کمک به تأمین صلح و امنیت از طریق توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
در ساحه معادن.
قابل یادآوری است که دولت افغانستان قانون
تغییرات گستردهای قانون جدید معادن در راستای صالحیت طی مراحل داوطلبیها
منرالها (معادن) را در سال  1384تصویب کرد،
و اعطای قراردادها ،تقسیمبندی ساحات معدنکاری ،تغییر درجوازهای معدنکاری
از آن زمان تا اکنون این قانون سه بار دیگر نیز
بوجود آمده است ،که باعث مدیریت مؤثر و تأمین شفافیت در انکشاف سکتور تعدیل شده است.
صنایع استخراجی میگردد .چنانچه تخصیص حقوق منرالی با تقسیمبندی جوازها به
مقیاس کوچک ،اکتشافی و بهرهبرداری صورت میگیرد ،تمام فعالیتهای منرالی و
روش و سیاست جدید وزارت معادن و پترولیم
عقد قراردادهای معدنکاری بعد از کسب جوازهای سه گانه مقیاس کوچک ،اکتشافی در قبال زمینهسازی سرمایهگذاری خصوصی و
و بهرهبرداری صورت میگیرد.
گسترش عالقمندی سرمایهگذاران در سکتور
صنایع استخراجی با درنظرداشت منافع ملی
الف :جواز معدنکاری به مقیاس کوچک برای مدت پنج سال اعطا میگردد که برای افغانستان تصویب و در حال تطبیق میباشد.
یک دوره پنچ ساله دیگر قابل تمدید میباشد.
در ضمن حفاظت و تأمین امنیت شرکتها و
ب :جواز اکتشافی نخست برای مدت سه سال اعطا میگردد و در صورت تأیید وزارت کمپنیهایی که تمایل سرمایهگذاری در این
برای دو دوره سه ساله دیگر تمدید شده میتواند.
سکتور را دارند به عهده این سکتور میباشد تا
ت :میعاد تعیین شده برای جواز بهرهبرداری مدت سی ( )30سال بوده که بعد از کشور را بهسوی یک جامعه مدرن ،عصری ،پایدار
تأییدی وزارت برای یک دوره ( )15ساله تمدید شده میتواند.
و توانا بکشاند.
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کانونو او پټرولیم وزارت رسپرست د ( )Silk Roadکمپنی له مسؤولینو رسه لیدنه وکړه
د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرستوزیر ښاغلي عنایتاهلل
مومند تیره ورځ وروسته له غرمي د ( )Silk Roadد کان
کېندنې د کمپنی او د مس شیدا پروژې له قراردادي ښاغلي
سمیعالدین صدیقي سره د خپل کار په دفتر کې لیدنه وکړه.
د لیدنې موخه ،د مس شیدا پروژې د پرمختګونو او د پروژې
اړوند موضوعاتو په باره کې له وزارت مقام سره بحث ؤ .د
لیدنې په ترڅ کې د قراردادي شرکت مسؤولینو وزارت مقام
ته د مس شیدا پروژې د پلټنې (اکتشافي) کار د شروع په برخه
کې ،وزارت مقام ته د پام وړ؛ امادګيو په اړه ډاډ ورکړ.
د یادولو وړ ده چې ،مس شیدا پروژه د هرات والیت
اړوند د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو په سرحدي کرښه واقع
ده ،چې ذکر شوی شرکت به د دریو کلونو په موده کې د
پلټنې(اکتشاف) د مرحلې په ترڅ کې (  )21.3ملیونه امریکایې
ډالره لګښت وکړي.

چهلوپنجمین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان برگزار گردید
کابل 11 ،جدی ۱۳۹۸
چهلوپنجمین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان ( )AEITIبا حضورداشت محترم
عنایتاهلل مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم ،معین پالیسی و برنامههای وزارت ،اعضای ذیدخل گروپ چندجانبه
متشکل از نمایندگان محترم وزارت مالیه ،اداره عالی تفتیش ،سکتور خصوصی و جامعهمدنی در سالُن کنفرانسهای وزارت
برگزار گردید.
در قدم نخست سرپرست وزارت معادن و پترولیم و معین پالیسی و برنامهها از زحمات خستگی ناپذیر و همکاریهای اعضای
گروپ چند جانبه ،سکرتریت  ،AEITIریاستهای مربوطه وزارت معادن و پترولیم و وزارت محترم مالیه ،و ادارات ذیدخل
سپاسگزاری نموده و سال  ۲۰۱۹را یک سال پر از دست آورد قابل مالحظه و پیشرفتهای چشمگیر برای دریافت دوباره
عضویت افغانستان نامیدند.
در این جلسه روی موضوعاتِ چون تعدیل گزارش ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان ( )AEITIتفتیش
س مالی تصدیهای زغالسنگ و افغانگاز ،بررسی تاثیرات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی،
قراردادهای اعطا شده ،بیالن 
حاضری گروپ چندجانبه ،استراتژی ارتباطات ،گزارش ساالنه ( ،)AEITIمیکانیزم حل منازعات ،پالن کاری سالهای ۲۰۱۹
و  ۲۰۲۰و چارت تشکیالتی سکرتریت بحث و گفتگو صورت گرفت.
در پایان گروپ مذکور روی روش کاری جمع آوری و افشای معلومات مالکین ذینفع ،بیالنسهای مالی تصدیها و پیشرفت
کاری ( )AEITIبحث و تبادل نظر نموده و پیشرفت فعالیتهای شانرا باعث بهبود سکتور صنایع استخراجی افغانستان
دانستند.
قابل ذکر است که افغانستان از سال  ۲۰۱۰عضویت برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی( )AEITIرا دارا بوده و در ماه
جنوری سال قبل عضویت این کشور به دلیل عدم تطابق با معیارات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی ( )AEITIبه تعلیق
درآمده است.
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ظواهر معدنی والیت جوزجان

جوزجان یکی از والیات نفت خیز و تاریخی شمال افغانستان بوده و در سرحد با ترکمنستان و ازبکستان واقع است .این
والیت دارای  ۱۱۲۹۱،۵کیلومتر مربع مساحت بوده و ارتفاع مرکز آن (شهرشبرغان) از سطح بحر  ۳۶۰متر می باشد .والیت
نامبرده از جانب شمال به دریای آمو ،ازجنوب به والیت سرپل ،از شرق به والیت بلخ و ازطرف غرب به والیت فاریاب وصل
است .نفوس مجموعی این والیت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات ،در حدود  ۵۷۹،۸۳۳تن میرسد .
جدول ذیل :نشان دهنده لست ظواهر معدنی والیت جوزجان می باشد
1

نوعیت معدن و ظواهر معدنی

ساحه ی معدن

شامره

گاز

خواجه گوگردک

2

گاز

جرقدق

3

گاز

یتیم تاق

4

گاز

خواجه بوالن

5

گاز

جمعه

6

گاز

باشیکوره

7

گاز

جنگل کالن

8

گاز

چغچی

9

زغال سنگ

میرزاولنگ

10

مس

بلخ آب

11

مواد اولیه سمنت

یتیم تاق

12

ریگ

دوراهی حیرتان

13

سنگ تعمیراتی

بالک اول یتیم تاق

14

سنگ تعمیراتی

بالک دوم یتیم تاق

15

سنگ تعمیراتی

بالک سوم یتیم تاق

16

سنگ تعمیراتی

بالک چهارم یتیم تاق

17

ریگ دریایی

شکرک

18

ریگ دریایی

مرغاب

19

ریگ دریایی

پل خراسان
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میدان وردګ والیت کې په مرمرو څیړنه

دا یو څرګند او منل شوی حقیقت دی چې د یوه هیواد بنسټیزې زیربناوې د هغه هیواد په شتمنیو والړ وي.نو د افغانستان د جیولوژي
سروې تل هم هلې ځلې کوي؛ ترڅو د هیواد هغه پټې زیرمې ومومي چې تر اوسه الهم پټې او خوندي پاتې دي.
دغه جیولوژیکي څیړنیز مرکز د جیولوژیکي څیړنو لپاره یو تکړه تخنیکي ټیم د میدان وردګ والیت د بهسود ولسوالۍ د قلندران
سیمې ته د مرمرو پلټنې لپاره ګمارلی وو ،چې یاد ټیم دخپلو جیولوژیکي څیړنو په ترڅ کې ځینې هغه بنسټیز فعالیتونه چې جیولوژیکی
تحقیق لپاره اړین وو تر سره کړي دي لکه:
د جیولوژیکي تګ الرو پلي کول ،د تفحصاتي خط السیرونو پلي کول ،د مشاهداتي ټکو څخه د کوردیناتو اخیستل د ګټورو
پوړونو د ظاهري پنډوالي معلومول ،د البراتواری تجزیو لپاره شتوفنی او مونولیتي نموني اخیستل ،د مثمرو پوړونو کنتور بندي ،په
ابتدایي ډول د سطحي اوبو مطالعه او د ماتو ،ګونځو او ځینی نور جالب جیولوژیکی سترکچرونو معلومول او په نقشو او سکیچونو کې
ښودل او داسې نور فعالیتونه یې سر ته رسولي دي.

کانونو او پټرولیم اوونیزه

6

7

هفتهنامه وزارت معادن و پرتولیم

د کانــونــو قانون
اجرایی اقدامات

اووه پنځوسمه ماده:
( )1وزارت مکلف دی ،د یوې خبرتیا په ترڅ کې له جواز لرونکي
یا هغه شخصی څخه چې د نقض ادعا یې کړې ده ،او د اجرایې
اقدام وړاندیز یې کړی دی ،غوښتنه و کړې د اته ویشتو()۲۸
ورځو په ترڅ کې توضیح ور کړي چې ولی اجرایي اقدامات
تطبیق شوي نه دي .دغه کار د دې قانون د پنځه پنځوسمې مادې
له حکم سره سم ،د اجرایی اقدام له نیولو مخکې اجراء کېږي ،خو

اقدامات اجرایی
مادۀ پنجا و هفتم قانون معادن:
( )1وزارت مکلف است ،طی اطالعیهای از دارنده جواز یا شخصی
که ادعای نقض را نموده و اقدامات اجرایی را پیشنهاد نموده،
تقاضا نماید که در خالل بیست و هشت ( )28روز توضیح دهد
که چرا اقدامات اجرایی تطبیق نگردیده است ،این امر قبل از
اتخاذ اقدام اجرایی مطابق حکم مادۀ پنجا و پنجم این قانون

دا چې داسې شرایط رامنځته شي چې د ژوند چاپېریال یا ایمني ته

اجرا میگردد مگر اینکه شرایطی واقع گردد که خطر فوری به

سم السي خطر رامنځته کړي.

محیط زیست یا ایمنی ایجاد نماید.

( )2وزارت مکلف دی ،د دې د مشخصولو لپاره چې آیا اجرایی

( )2وزارت مکلف است ،برای مشخص کردن اینکه آیا اقدام

اقدام د دې قانون د پنځه پنځوسمې مادې له حکم سره سم تر سره

اجرایی مطابق حکم مادل پنجا و پنجم این قانون انجام گردیده،

شوی دی ،الندې موارد مالحظه کړي:

موارد ذیل را مالحظه نماید:

 -1د اړوند قانون یا شرایطو د نه رعیات اهممیت.
 -2هغه ټول دلیلونه چې جواز لرونکی یا بل شخص ،د خبر تیا
په ځواب کې د دې قانون د ( )۱فقرې له حکم سره سم ،وړاندې
کړي دي.
( )3هر هغه بله موضوع چې په اړوندو مقررو کې مشخصه شوې
وي.

 -1اهمیت عدم رعایت قانون یا شرایط مربوطه.
 -2تمام دالیلی که دارنده جواز یا شخصی دیگری در جواب
اطالعیه مطابق حکم فقرۀ ( )1این ماده ارایه نموده است.
( )3هر موضوع دیگری که در مقررههای مربوطه مشخص شده
باشد.

هفتهنامه

معادن و پرتولیم

