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  مقدمه 

در بخش پالیسی سازی و مدیریت وزارت معادن و پرتولیم، طبق قانون اساسی، نقشه راه معادن و قوانین و مقررات سکتور صنایع استخراجی کشور،  

ید. دیدگاه، مامو مناب الی و هایدروکاربنی جهت رشد اقتصاد، افزایش عواید ملی، اشتغال زایی، انکشاف متوازن و رفاه کشور فعالیت مین ریت ع م

  و خالصه وظایف وزارت قرار ذیل می باشد.  

  اه  گد دی 

  . مبدل ساخ سکتور معادن افغانستان به محرک اساسی رفاه اقتصادی افغانستان

 ماموریت 

شناسایی، تنظیم، انکشاف و استفاده مثمر و شفاف از صنایع استخراجی افغانستان برای افزایش رشد اقتصادی از طریق ایجاد محیط مساعد و  

مردمی، جلب رسمایه   و مشارکت  عی  اجت بردن ترشیک مساعی  بلند  مناسب گپایدار حقوقی،  ایجاد بسرت  برای  اشتغال زایی، تسهیل  ذاری، 

  ایی و انکشاف و ارتقای ظرفیت نیروی تخصصی سکتور معادن.زیربن

  ها خالصه، وظایف و مسئولیت 

نظور جلب و ابقای رسمایه  .1 د و مساعد   ؛ذاریگایجاد چارچـوب حقوقـی جامـع، پایدار، قابل اعت

ارزیابی اطالعات حاصله از فعالیت های ایجاد سیستم جامع و واحد جمع آوری و مدیریت معلومات جیولوجیکی به منظور تحلیل و  .2

نظور انکشاف و استفاده از صنایع استخراجی؛    تفحصی و اکتشافی 

سرتش هذاری و صادارت محور غرض بهره برداری از ثروت های طبیعی کشور بگطرح پالیسی های مساعد، برنامه های رسمایه  .3 منظور 

 ؛محلی و ایفای سهم فعال در انکشاف ملی افغانستانمبنای عایداتی، ایجاد فرصت های شغلی برای جوامع 

الی و هایدروکاربن ها .4  .اداره، مدیریت و نظارت از قرارداد های استخراج مواد م

  باشد. ذیل، متمرکز میمحور اساسی  )5( رویوزارت معادن و پرتولیم،  فعالیت های  ،دیدگاه، ماموریت، وظایف و مسولیت های جدید بر اساس

  امور پالیسی سازی و تسهیل برنامه های استخراجی   اول محور 

  تفحص، اکتشاف و مدیریت معلومات جیولوجیکی  محور دوم

  امور حقوقی و عقود  محور سوم

  مدیریت، نظارت و عملیات قراردادها     محور چهارم 

یوی و تنظیم امور مالی و عواید   محور پنجم    تسهیالت اداری، ح
  

 در بخش های رسوی جیولوجی، اعطاء و مدیریت قراردادهای معادن و نفت و گاز،   1399دستآوردهای عمده وزارت طی سال  این گزارش شامل  

عی و اقتصادی پروژه های معادن باالی عواید  1399معرفی تشکیل    ؛و مبارزه با فساد اداری  اصالح اداره ، میزان بودجه و مرصف آن، تاثیرات اجت

 های آن می باشد.  حلامه های آینده و مشکالت موجود و راهملی و زندگی مردم، برن

  1399در سال    تشکیل وزارت معادن و پرتولیم 

می باشد. تعداد    آمریت)  8ریاست و   26(  واحد والیتی  34ریاست های مرکز و    39،  معینیت  4وزارت معادن و پرتولیم، دارای    1399براساس تشکیل  

قرار ذیل   )مرکز و والیاتموقیعت کاری () تن می باشد که تفکیک آن بر اساس جنسیت و 1924(، 1399مجموعی کارمندان وزارت مطابق تشکیل 

  می باشد:

  تعداد کارمندان والیتی   تعداد کارمندان مرکزی 

  مجموع  اناث   ذکور   مجموع  اناث   ذکور  

1118  219  1337  558  29  587  

  1924  1337+587  مجموع کارمندان مرکز و والیات 
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  1399سال مالی  و عواید  بودجه  

انکشافی    بودجهمیلیارد    1.۸9که از این جمله، مبلغ  افغانی می باشد،    دمیلیار   2.48وزارت معادن و پرتولیم    1399مجموع بودجه منظور شده سال مالی  

  بودجه عادی می باشد.   افغانی آن میلیون ۵۸۴و 

  برساند.به مرصف را  اشبودجه انکشافی % 92% بودجه عادی و 93  که توانسته است ،1399وزارت معادن و پرتولیم در سال مالی 

ادهای قرارد  ۹۵  بابت مدیریت  افغانی عواید غیر مالیاتی از  ردمیلیا  2.4مبلغ    1399ر سال مالی  در ضمن، وزارت معادن و پرتولیم توانسته است د

اید که بیشرت از هدف تعیین شده برای وزارت    مرکز و والیات خویش میلیون افغانی آن   118می باشد.  منجمله، مبلغ  در سال متذکره جمع آوری 

 ه بود. آوری نگردیدجمع  1399الی  1393مقروضیت های رشکت ها، از سال  که ت معدن کاری جمع آوری گردیده است رشک 12از مقروضیت های 

  1399دست آوردهای مهم وزارت معادن و پرتولیم طی سال مالی  

، انکشاف در بخش های رسوی جیولوجی، اعطاء و مدیریت قراردادهای معادن و نفت و گاز، اصالح اداره  1399دستآوردهای عمده وزارت طی سال  

  باشد.و مبارزه با فساد اداری قرار ذیل می  قوانین و پالیسی

  معادن  . 1

  نتایج   دستآورد ها       بخش 

مطالعات   و  رسوی 

 جیولوجیکی 

  

ساحه معدن مقیاس کوچک   ۲۰۱به تعداد    ۱۳۹۹وزارت معادن و پرتولیم در سال  

نی، تزیناتی، نفرایت، پولی میتال و مس میگردد،  و بزرگ که شامل مواد ساخت

ن، کابل، پروان، بلخ، پکتیا، ننگرهار، )  ۱۶را در ( والیت سمنگان، بامیان، لغ

بغالن، هرات، پنجشیر، میدان وردک، خوست، کندهار، بامیان و کاپیسا تثبیت 

تثبیت ساحات  و  کاری  از معدن  قبل  زیستی  مطالعات محیط  در ضمن،  ود. 

را باالی    آسیب پذیر از خطرات طبیعی و تعیین پارامرت های محیط زیستی خویش

معدن شامل معدن آهن حاجیگک والیت بامیان، مس بلخاب والیت رسپل،   ۸

نقره آهن  و  لوگر  عینک  والیت   خانهمس  پذیر  آسیب  شناسایی  پنجشیر،  والیت 

تکتونیکی   های  شکستگی  مطالعات  بامیان،  و  بدخشان  هرات  کابل،  بغالن، 

حوزه کابل اجرا   والیت بدخشان و مطالعه کیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی در

  گردید.

جیولوجیکی،  مطالعات  و  رسوی 

یکی از عمده ترین فعالیت های 

وزارت می باشد که زمینه را برای 

الی، ترتیب بسته   تثبیت ذخایر م

پروژه   انکشاف  و  معلوماتی  های 

  . های معدنکاری مساعد می سازد

های   پروژه  مدیریت 

 معدنکاری 

  

 جواز الف. اعطای قرارداد و صدور  

   تعداد های    2به  رشکت  برای  بزرگ  مقیاس  به  معدنکاری  قرارداد 

ک (مرمر  بودند  گردیده  برنده  داوطلبی  پروسه  در  که    - معدنکاری 

 ؛ج والیت پروان) اعطاء گردیده استننگرهار و تروارتین لولین

   جواز معدنکاری به مقیاس کوچک در بخش های سنگ    16به تعداد

جواز    37صادر گردیده است و به تعداد   نی  های تزئیناتی و مواد ساخت

و امضاء گردیده .  است  معدنکاری مقیاس کوچک دیگر طی مراحل 

و   ریگ  تعمیراتی،  ال های سنگ های  برگیرنده م در  ها  این جواز 

جوزجان،  بغالن،  کابل،  والیات  در  و  بوده  تراورتین  و  مرمر  جغل، 

، سمنگان، فاریاب، غزنی، کندهار، ننگرهار، تخار، بلخ، رسپل، کندز

 ؛ایکندی، پروان و بامیان می باشندمیدان وردک، د

   تعداد پروسس    3به  های  بخش  در  الی  م مواد  پروسس  نامه  اجازه 

 کرومایت، سنگ مرمر و تالک صادر گردیده است؛

تن به   11200ایجاد شغل: برای  - 

تن به گونه   20000گونه مستقیم و 

 غیر مستقیم؛ 

رسمی سازی معدنکاری غیر   - 

 قانونی؛ 

دولت از  افزایش عواید دولت:  - 

بابت قراردادهای معدنکاری در  

میلیارد افغانی    2.4 مبلغ ۱۳۹۹سال 

عواید داشت و این مقدار در سال  

بعدی با اعطای قراردادهای  های  

ود؛  جدید   افزایش خواهد 

به صورت مجموعی، مطابق حجم   - 

تخمینی قراردادهای فعال معادن و  

  3.5هایدروکاربن ها، در حدود 
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   مالی سال  طی  پرتولیم  و  معادن  تعداد  1399وزارت  به  ساحات   67، 

: بلخ،  معدنکاری خودرس را در والیاتاحه  ) س31مختلف به شمول (

ن و ننگرهار    ، میدان وردک، کابل، لغ دایکندی، بامیان، هرات، ک

ک  الهای مختلف مانند مواد تعمیراتی، سنگ تزئینی،  که شامل م

وده و منظوری آن را نیز از شورای عالی  و نفرایت می باشد رسوی 

وده است که ساحات متذکره   آماده داوطلبی و اعطای  اقتصادی اخذ 

 .جوزا می باشند
 

  ب. نظارت از تطبیق قراردادها 

  ابتدایی جلسات  عینک:  مس  و  شیدا  مس  پروژه  تطبیق  از  نظارت 

و   است  گردیده  تدویر  عینک  پروژه  حقوقی  مشکالت  رفع  نظور 

 عنقریب مذاکرات پیرامون حل مشکالت پروژه متذکره آغاز خواهد شد.  

 قراردادبه رشایط  و  معیارات  رعایت  از هامنظور  اطمینان  حصول  و   ،

زیستی، صحت و ایمنی فعالیت های   تطبیق معیارات تخنیکی، محیط

) تعداد  به  قرار 86معدنکاری  ذغال  )  معادن  معدنکاری:  جواز  و  داد 

مواد   تراورتین،  سنگ  مرمر،  سنگ  کوارتسی،  ریگ  تالک،  سنگ، 

های   والیت  در  گچ،  و  تعمیراتی  سنگ  جغل،  و  ریگ  نی،  ساخت

ننگرها،   غور،  وردک،  میدان  بامیان،  بلخ،  غزنی،  لوگر،  بغالن، 

 کندی و کابل بررسی و تفتیش تخنیکی گردیده است؛ دای

   نی سنگ پارچه و جغل دریایی والیت    25به تعداد ساحه مواد ساخت

ننگرهار که قراردادهای شان ختم گردیده است، توسط تیم ساحوی  

  23تفتیش معادن بررسی و محاسبه احجام گردیده است که از جمله  

افه برداشت داشته است. مرت مکعب اض  9000الی    1500رشکت آن از  

نی و ریگ و جغل در والیت    3همچنان به تعداد   ساحه مواد ساخت

بررسی گردیده که در حدود   و  تفتیش  ها  مرت مکعب اضافه   2000ک

) مرت مکعب می  89500برداشته داشته اند. مجموع اضافه برداشت ها (

اوسط قیمت رویالتی آن در حدود (   ) سه میلیون و 3132500شود که 

افغانی بالغ می گردد و رشکت ها   و پنجصد  و سی و دو هزار  یکصد 

 مکلف به پرداخت آن شده اند.  
 

  ج. رسمی سازی معدنکاری غیر قانونی 

   ،غیرقانونی های  معدنکاری  سازی  رسمی  اسرتاتیژی  به    745مطابق 

و   34فعالیت های معدنکاری غیرقانونی در   افغانستان رسوی  والیت 

ی آنها ترتیب و گزارشات این ساحات به شورای  شناسایی، پالن تطبیق

امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی رشیک گردیده 

معلوماتی بانک  ثبت  متذکزه  ساحات  ضمن،  در  معدنکاری    است. 

 ؛ خودرس نیز گردیده است

  که منظوری آن از  و بزرګ پروژه به مقیاس کوچک  ۶۷از جمله

،  آن پروژه  31گردیده است، به تعداد شورای عالی اقتصادی اخذ 

میلیارد دالر امریکایی در این  

سکتور رسمایه گذاری صورت  

 گیرد؛ می

مبارزه با فساد اداری، تقویت و   - 

معیاری سازی فعالیت های  

 معدنکاری؛ 

جلب و جذب رسمایه گذاری های   - 

  للی. ملی و بین امل
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معدنکاری غیر قانونی می باشد و پروسه طی مراحل اعطای جواز آن  

ها ساالنه در  قابل تذکر است که با تطبیق این پروژه تحت کار است.

میلیون افغانی عواید از بابت کرایه سطح زمین و رویالتی   150حدود 

میلیون   800در حدود گردد که بینی میبدست میاید. همچنان پیش 

گذاری صورت گرفته و زمینه  رسمایه های متذکرهپروژهافغانی باالی 

 ؛ تن به گونه مستقیم فراهم گردد 3000کار برای حدود 

   برنامه آگاهی دهی در مورد رسمی سازی معدنکاری های غیر قانونی

نورستان، پکتیا، خوست، سمنگان) تطبیق  در  پنج  والیت ( قندهار،

  .گردیده است

  

 نفت و گاز  . 2

  نتایج   دستآورد ها       بخش 

و   داوطلبی 

پروژه   مدیریت 

  ها 

  

ره    قرارداد حفاری چاه های گاز:  ره    32Aحفاری دو حلقه چاه گاز ش در ساحه    36و ش

مرت تکمیل گردیده است که ظرفیت   1600  و 1500یتیم تاق والیت جوزجان، به عمق  

مرت مکعب گاز می باشد؛  این پروژه   250,000تولید هر دو چاه در یک شبانه روز مقدار  

ساالنه   تولید  دولت    90با  برای  زیادی  اقتصادی  اهمیت  گاز،  معکب  مرت  میلیون 

  میلیون افغانی عاید خواهد داشت. 540افغانستان دارد که ساالنه مبلغ 

تاجک:قراردا  افغان  تولید  تقسیم  و  اکتشاف  و   د  سایزمیکی  رسوی  پروژه  بر  نظارت 

ودن مراحل تدارکاتی حفاری یک حلقه چاه به عمق   مرت صورت گرفت.   5500تکمیل 

) میلیون دالر بوده و اولین پروژه حفاری چاه اکتشافی گاز 40ارزش حفر این چاه مبلغ (

 . تکمیل می گردد 2021دسمرب ژه الی به این عمق می باشد. کار این پرو

دریا آمو  تولید حوزه  تقسیم  و  اکتشاف  به نسبت  قرارداد  دریا  نفتی آمو  قرارداد  فسخ   :

دهی   تحویل  پروسه  و  منظور،  ج.ا.ا  دولت  کابینه  توسط  قراردادی  رشکت  تخلفات 

وزارت، جریان دارد. ظرفیت جلب رسمایه به  قرارداد  این بالک ساحات تحت  گزاری 

 یارد افغانی می باشد.میل ۱۵مبلغ 

پایپ  ن  ساخت و  احداث  جدید  پروژه  مزار    94.5الین  الی  شربغان  شهر  از  کیلومرت 

این پروژه، جهت تامین گاز مورد نیاز، رشکت تولید برق از گاز غضنفر گروپ و   رشیف: 

کیلومرت آن تکمیل، طرح   43سایر مستهلیکن، طرح و دیزان شده است که تا اکنون کار  

کیلومرت باقی مانده آن نیز تحت کار می باشد. این پروژه الی   51.5و دیزاین تخنیکی  

 .تکمیل خواهد گردید  1400ختم سال 

این پروژه یکی از پروژه های مهم بوده و  پروژه رسوی هوایی و مقناطیسی حوزه کتواز:  

و بعد از منظوری کمیسیون   1399پروسه تدارکاتی آن در سال   به مرحله نهایی رسیده 

  تدارکات ملی، پروژه مذکور عقد خواهد گردید.  

افزایش عواید ساالنه دولت به   -

از بابت   میلیون افغانی 540مقدار 

  دو حلقه چاه گازدار؛ تولیدات 

میلیون  40یه گذاری جلب رسما - 

  ؛ دالر در ساحه افغان تاجک

مورد نیاز دستگاه    گاز فراهم سازی - 

  ؛ های تولید برق از گاز

  . کشف منابع بیشرت هایدروکاربنی  - 



6 
 

  پروژه تاپی 

  

هنگی با ادارات ذیربط، فعالیت های ذیل را جهت تطبیق  وزارت معادن و پرتولیم در ه

در   به طور مشخص  تاپی  روند  پروژه  آغاز  همچنان  و  مالی،  حقوقی،  مورد موضوعات 

  الین گاز تاپی در افغانستان/هرات، انجام داده است: تطبیق پروژه پایپ

  یر پروژه تاپی نهایی های مس قانون استمالک زمین   1399طی سال  :  حقوقی

نافذ تفاهمتفاهم  ؛و  و  زمین  استمالک  پایین نامه  بخش  تطبیق  دستی نامه 

نامه های خدمات استمالک زمین، حق استفاده  ء و موافقتپروژه تاپی امضا

نامه ترانسپورت گاز در مرحله نامه دولت میزبان و موافقتاز زمین، موافقت

مذاکرات قرار دارند. اسناد متذکره، چگونگی استمالک و استفاده زمین مسیر  

وده و زمینه همکاری رشکت  پایپ الین تاپی پایپالین گاز تاپی را مشخص 

الین  ملیتد و رشکت ترکمن گاز را برای چگونگی توسعه و استفاده گاز پایپ

تاپی با حکومت جمهوری اسالمی افغانستان به ویژه رشکت افغان گاز فراهم  

 سازد.می

   :وده است تا مبلغ امور مالی در بخش مالی بانک انکشاف آسیایی تعهد 

الین گاز  ای تطبیق مرحله نخست پروژۀ پایپمیلیارد دالر امریکایی را بر   1.17

مالی   سال  طی  پرتولیم  و  معادن  وزارت  اید.  همکاری  در    ۱۳۹۹تاپی 

الین تاپی جلسات مختلف به اشرتاک بانک انکشاف آسیایی، رشکت پایپ

ود که در آن موضوعات مختلف  ملیتد و مقامات دولت افغانستان اشرتاک 

پای پروژه  مالی  مسائل  جمله  بر  پاز  گرفت.  قرار  بحث  مورد  تاپی  گاز  الین 

میلیون    90الذکر، بانک انکشاف آسیایی مبلغ  های جلسات فوقاساس بحث

میلیون دالر امریکایی سهم افغانستان را کمک    116دالر امریکایی از مجموع  

  کند. می

   :پروژه پایپمطالعات تخنیکی الین گاز تاپی که مطالعات/رسوی تخنیکی 

و رسوی اثرات   )UXO(وتخنیک، رسوی زمین، رسوی ماین  شامل رسوی جی

عی بر اساس نیازمندی  )املللیملی و بین (های قانونی  محیط زیستی و اجت

پروژه امر رضوری در تطبیق  انجام های بزرگ مییک  باشد، بدین ملحوظ 

الین گاز تاپی نیز صورت گرفته است. این مطالعات در رابطه با پروژه پایپ

مف از طرف رشکت گزارش  عی  اجت و  زیستی  محیط  اثرات  مطالعات  صل 

هنگی با وزارت معادن و پرتولیم به اداره ملی حفاظت محیط  تاپی ملیتد در ه

جواز محیط زیستی آن صادر گردید.   2019فربوری    14زیست تسلیم و به تاریخ  

سپس در نتیجه مطالعات تخنیکی پروژه و تقاضای مردم قندهار مسیر پروژه  

کیلومرت تغییر مسیر یافت.   86الین گاز تاپی در این والیت نزدیک به  ایپپ

بعد از تغییر مسیر پروژه، مطالعات مجدد جیوتخنیک و اثرات محیط زیستی 

عی طی سال مالی   عی    1399و اجت صورت گرفت که گزارش مطالعات اجت

حل و محیط زیستی آن به اداره ملی حفاظت محیط زیست به منظور طی مرا 

قانونی ارسال گردید و  از جانب اداره ملی حفاظت محیط زیست مورد تایید 

 قرار گرفت.

  پا پروژه  ساز  و  ساخت  روند  تاپ   ن ی الپ ی آغاز  افغانستان:  ی گاز  دولت   در 

سهامداران   ر یو سا  تدیمل  یتاپ  ن ی الپیافغانستان، رشکت پا  یاسالم  یجمهور 

میلیارد دالر از   1.3جلب کمک  -

  ؛ بانک انکشاف آسیایی

  تکمیل اسناد حقوقی مورد نیاز -

  ؛ زمینه

زمینه سازی برای تامین گاز  -

مورد نیاز افغانستان و افزایش  

عواید دولت از بابت ترانزیت 

  . گاز
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سال    یرا در خاک افغانستان ط  یپروژه تاپ  قیتعهد دارند تا روند تطب  ،پروژه

ا  یالدیم یجار  پروژه،  قیتطب یو جدول زمان یکار  ۀ. مطابق برنامندیآغاز 

تخن  یهایآمادگ برا  یکیالزم  و  شده  وال ساخت  یگرفته  در  پروژه   ت یوساز 

گاز   ن ی پالیبرنامه، در گام نخست پا  ن یمطابق ا  .شودی داده م  تیهرات اولو

ر گرد  ت یدر وال  لومرتیک  150به طول    یتاپ انتقال گاز   ۀنیو زم  دهیهرات اع

تاپ  یفراهم م  ز ین برا  ار قر   یگردد. از گاز پروژه  برق، مرصف   دیتول  ی است 

وال  عیصنا در  ها  خانواده  مرصف  همچنان  جنوب   ی ها  تیو  و  غرب  زون 

  استفاده گردد. 

  

 قوانین و پالیسی ها  .3

  نتایج   دستآورد ها       بخش 

و   بخش قوانین 

  مقررات 

  

نظور ایجاد سهولت برای رسمایه گذاران ملی و بین املللی،  وزارت معادن و پرتولیم 

، اشرتاک  شغلیکشور، ایجاد فرصت های  ایجاد تحرک در سکتور صنایع استخراجی  

وده  ند سازی معدنکاری های غیرقانونی روی تعدیل قانون معادن کار  مردمی و قانو

وده است: اسناد حقوقی ذیوزارت است. درضمن،    ل را ترتیب و طی مراحل 

    و های محرتم شهرسازی  وزارت  همکاری  با  تاپی  پروژه  زمین  استمالک  قانون 

 اراضی، عدلیه و وازرت معادن و پرتولیم، تهیه گردیده و نافذ می باشد؛ 

  مقرره حق الخطر (امتیازات ساحوی) کارکنان وزارت معادن و پرتولیم تهیه گردیده

 و نافذ می باشد؛

 ؛ هایدروکاربن ها تهیه گردیده است مقرره هایدروکاربن ها و رژیم مالی 

   طرزالعمل مختلف در بخش های مالی، تخنیکی و تفتیش تهیه گردیده   12به تعداد

  است.

تقویت، انکشاف و تکمیل 

ودن چهارچوب حقوقی و  

د که   پالیسی پایدار و قابل اعت

متضمن بهبود در فعالیت های  

د در   معدنکاری، افزایش اعت

سکتور به منظور جلب و جذب  

سازی رسمایه گذاری، ساده

پروسه های اعطای  

قراردادها/جواز ها، ایجاد فرصت  

های شغلی، اشرتاک مردمی،  

جلوگیری از قاچاق و معدنکاری  

های غیر قانونی و انکشاف  

متوازن، اهمیت این دستآوردها  

  می باشد.

ودن چارچوب مساعدی پالیسی های سکتور  وزارت معاد  پالیسی ها  نظور فراهم  ن و پرتولیم، 

تالک،   مرمر،  سنگ  صادرات  ها،  ال  م ملی  های  پالیسی  روی  استخراجی،  صنایع 

استخراجی ( اولویت سکتور صنایع  دارای  برنامه های ملی  و  ES-NPPپالیسی جندر،   (

ستان و سند دوم چهارچوب ملی افغان  ادندر مطابقت با نقشه راه معاسرتاتیژی ارتباطات  

وده است.  (ANPDF-2)صلح و انکشاف افغانستان    کار 

              

  مبارزه با فساد اداری  . 4

  نتایج   دستآورد ها       بخش 

دهی   اعتبار 

شفافیت   برنامه 

صنایع  

  استخراجی 

یکی از مهمرتین دست آوردها در این بخش، تهیه، نهایی سازی و نرش گزارش ششم  

ودن پروسه دوم   شفافیت صنایع استخراجی، ضمیمه گزارش ششمابتکار   و تکمیل 

دهی صنایع استخراجی افغانستان می باشد. با این دست آورد، عضویت افغانستان  اعتبار 

در این نهاد معترب جهانی در بخش شفافیت صنایع استخراجی که به حالت تعلیق بود، 

 از تعلیق خارج گردیده است. 

  در سازمان   مجدد   کسب عضویت   - 

  ابتکار شفافیت صنایع اسخرتاجی 

 )EITI ( ؛ 

د  رسمایه گذاران ملی و    جلب اعت

 ؛ بین املللی 
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معرفی اعضای جدید سکتور خصوصی و جامعه مدنی در گروپ چند جانبه از  در ضمن،  

سال   کاری  پالن  و  انتخاب  انتخابات،  صنایع   1399طریق  ابتکار شفافیت  سکرتریت 

  .استخراجی ترتیب و اقدامات اصالحی موجود، تطبیق گردیده است

ویل  جذب کمک   -  های جوامع 

 کننده؛ 

سازی فعالیت های  معیاری   - 

 معدنکاری؛ 

 تطبیق معیارات معدنکاری پایدار؛   - 

جلوگیری از معدنکاری غیر    - 

 قانونی؛ 

 ؛ تأمین شفافیت   - 

 ؛ افزایش پاسخگویی - 

آگاهی عامه درمورد سکتور صنایع    - 

  . انستان استخراجی افغ 

  

و   ملی  تعهدات 

  بین املللی 

املللی،    1399وزارت معادن و پرتولیم طی سال   بین  و  تعهدات ملی  تطبیق  در بخش 

 دستآوردهای ذیل داشته است.   

   اروپا با اتحادیه  قرارداد دولت سازی  دو هدف عمده این   : (EU SRBC)تعهدات 

تهعدات که در بخش دیجیتل سازی سیستم کادسرتی و پیرشفت در زمینه جایگاه  

افغانستان در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی می باشد، مؤفقانه تکمیل گردیده  

پا به دولت افغانستان اتحادیه ارو کمک  میلیون یورو از 8جلب حدود  زمینه سازکه 

 .گردیده است

  چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دات  تعه (GMAF) - :   تعهدات کنفرانس اول جینوا

 تکمیل گردیده و کار روی تطبیق تعهدات کنفرانس دوم جینوا، آغاز گردیده است.

  تعهدات مربوط بانک جهانیWorld Bank   در بخش برنامه تشویقی، کمک های

 ) یا  پالیسی  انکشافی   Incentive Program Development Policyبالعوض 

Grant IP-DPG):    این تعهد در زمینه تقویت مدیریت سکتور نفت و گاز می باشد و

نتیجه مبلغ   گردیده است که در  دالر کمک های بانک   30کامالً تطبیق  میلیون 

 ستان پرداخت گردیده است.جهانی برای دولت افغان

  :مالی اجراآت  بهبود  عمل  مالی    پالن  در سال  تعهد  این  وزارت    1399تطبیق  در 

فعالیت آن که متمرکز به اصالحات در بخش    25معادن و پرتولیم آغاز و به تعداد  

  های مالی و تدارکاتی می باشد، تکمیل گردیده است.

  :الی اکنون به تعداد    1398سال    وزارت معادن و پرتولیم از  سفارشات کمیته میک

از مجموع    91 علیه    171سفارش  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  سفارش کمیته مستقل 

وده است و کار روی تطبیق سایر سفارشات جریان دارد.    فساد اداری را، تکمیل 

پالن   تطبیق 

فساد   با  مبارزه 

و   اداری 

به   دسرتسی 

  اطالعات 

   در ارنوالی  تن کارمندان اسبق و فعلی وزارت معادن و پرتولیم به لوی    18معرفی

ک غوریانفساد در رابطه به   ؛قرارداد 

   مالی اداری سال  با فساد  مبارزه  عمل  پالن  پرتولیم  و  معادن  بر   1399وزارت  را 

وده اساس اولویت های دولت در عرصه مبارزه با فساد   اداری، ترتیب و تطبیق 

  ؛تاس

 ) ت ) و آنالین سمع شکایات در وزارت ایجاد و به مشکال 0729133733سیستم تلفنی

  ؛شهروندان رسیدگی صورت می گیرد 

  متقاضیان به  پرتولیم  و  معادن  وزارت  اطالعات،  به  دسرتسی  قانون  به  مطابق 

تخنیک، رسانه ها و  اطالعات که شامل سکتور خصوصی، محصلین پوهنتون پولی

های  ادارات   چینل  توسط  و  ود  فراهم  را  الزم  اطالعات  گردند،  می  دولتی 

عی و خربرسانی خویش، به گونه منظم اطالع   اید.رسانی میاجت

 

 

 

  اصالحات  . 5
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  نتایج   دستآورد ها       بخش 

  تشکیل جدید 
ت منطقی تشکیل به سطح  به منظور ایجاد تحرک در سکتور صنایع استخراجی، تقسی

جذب   و  والیات،  الی  م منابع  مسئوالنه  مدیریت  و  ورزیده  و  مسلکی  کادرهای 

هایدروکاربنی، وزارت معادن و پرتولیم در اصالح ساختار تشکیالتی و سیستم سازی،  

  فعالیت های ذیل را انجام داده است:

   ،دیدگاه و  معادن  راه  نقشه  دیدگاۀ  اساس  بر  وزارت  جدید  ساختار  ترتیب 

  ؛ ماموریت و مسولیت های جدید وزارت

 الها به رهربی مقام وزارتایجاد کمیته تخن  ؛ یکی م

   مالیاتی غیر  عواید  آوری  جمع  مدیریت   (NTRS)سیستم  سیستم  و 

در مرکز تطبیق و طی سال مالی  (MCAS)کادسرتی پنج والیت به    1399، 

ن وردک) نیز، گسرتش داده شده  (سمنگان، تخار، هلمند، غزنی و میدا دیگر 

 ؛است

 نسخه دوم سیستم مدیریت منابع برشی (HRMIS)  .تطبیق گردیده است  

معیاری سازی تشکیل وزارت    - 

و  معادن  مطابق روحیات نقشه راه  

 الزامات موجود در سکتور؛ 

بهبود ظرفیت تخنیکی، مالی و    - 

 حقوقی وزارت؛ 

 بهبود نقش زنان در سکتور؛   - 

 تقویت شفافیت و پاسخگویی   - 

  افزایش ظرفیت.   - 

افزایش نقش و  

در   زنان  حضور 

  سکتور 

   به منظور گسرتش نقش و حضور زنان در سکتور، پالیسی جندر(Gender 

Mainstreaming Policy)  تهیه گردیده و متعاقباً پالن تطبیقی و نظارتی آن ،

 ؛و تطبیق آن نیز آغاز گردیده است انکشاف یافته

 آزار منع  های  اذیت  کمیته  اطفال  و  و  ایجاد    زنان  جندر  گسرتش  کمیته  و 

اداری و      گردیده است. برعالوه، آمریت جندر در کمیته های حل اختالفات

  استخدام کارمندان، شامل گردیده است.  کمیته

کارمندان وزارت به سطح مرکز و والیات در بخش های تخنیکی  تن از    466به تعداد    ظرفیت سازی 

)Remote Sensing      وGIS  مدیریت عواید، گزارش تخنیکی، حکومتداری در سکتور ،(

، اداره رسوی جیولوجی  GIZمعادن، تدارکات و مدیریت مالی به کمک مالی دونرها ( 

  ند. ه اجمهوری فنلند) و وزارت معادن و پرتولیم آموزش دید

  

هنگی و ارتباطات  . 6   ه

  نتایج   دستآورد ها       بخش 

امضای  

با   تفاهمنامه ها 

و   ها  کشور 

های   سازمان 

  بین املللی 

وزارت معادن و پرتولیم به هدف تقویت همکاری ها جهت انکشاف سکتور معادن و  

و  موافقتنامه) یادداشت تفاهم، 13جلب رسمایه گذاری ها، طی سالهای قبل به تعداد (

تفاهمنامه های همکاری را با کشور ها و سازمان های مختلف جهان مانند، 

لیا، هند و چین به امضاء رسانیده  ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، تاجکستان، اسرتا

) کانسپت نوت و  20است. به منظور تطبیق اسناد متذکره، وزارت مجموعاً به تعداد (

منظور جلب همکاری ها به این وزارت و تشویق رسمایه گذاران آن  ) پروپوزل را به7(

وده است که تعدادی از اسناد متذکره با جانب مقابل رشیک گردید ه  کشورها ترتیب 

هنگی های الزم در زمینه جریان دارد.    و ه

نامه های فوق الذکر وجود نداشت،  پالن تطبیقی برای تفاهم  قابل یادآوریست که قبالً

گذاری های ملی و بین  منظور جلب رسمایهپالن تطبیقی آنها بهترتیب روی  وزارت فعالً

ید.   املللی کار مین

جلب همکاری های سازمان   -

املللی جهت تقویت های بین 

 ظرفیت تخنیکی وزارت؛

الی و  - بازاریابی برای منابع م

 ؛ پروژه های معدنکاری

جلب و جذب رسمایه گذاری در   -

 سکتور؛

  رفیت ها و فرصتاستفاده از ظ -

  ؛ های جهانی

هنگی میان  - ایجاد میکانیزم ه

  .نهاد های سکتور خصوصی
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امضای  

با   تفاهمنامه ها 

  نهاد های ملی 

) تفاهمنامه را با مؤسسات و نهادهای داخلی مانند 12وزارت معادن و پرتولیم به تعداد (

سالهای   طی  مدنی  جامعه  و  دولتی  ها  پوهنتون  گذاری،  رسمایه  و  تجارت  اطاقهای 

و   تجارب  از  استفاده  و  تقویت سکتور معادن  دوامدار،  ارتباط  تامین  هدف  به  گذشته 

ذکره  جهت بلند بردن ظرفیت سکتور، به امضاء ظرفیت های ادارات و سازمانهای مت

ریاست والیتی خویش   28رسانیده است. عالوه بر آن، وزارت معادن و پرتولیم از طریق  

شاروالی های والیات، ریاست های      تفاهمنامه همکاری را با ادارات تنظیمی مانند  84

وزارت معادن و به امضاء رسانده است. در ضمن،     محیط زیست والیتی و مستوفیت ها

الین ملیتید جانبه با وزارت اراضی و شهرسازی و رشکت تاپی پایپپرتولیم تفاهمنامه سه

 نظور آغاز روند استمالک زمین های مسیر پروژه تاپی به امضاء رسانیده است.

نامه های فوق الذکر وجود نداشت،  پالن تطبیقی برای تفاهم  قابل یادآوریست که قبالً

گذاری های ملی و بین  منظور جلب رسمایهپالن تطبیقی آنها بهترتیب روی  فعالًوزارت 

ید.   املللی کار مین

با   هنگی  ه

سکتور  

  خصوصی 

پرتولیم   و  معادن  و    منظوربهوزارت  خصوصی  سکتور  نهادهای  در  هنگی  ه ایجاد 

ایشان، پروژه   رسیدگی به مشکالت  هنگی  به  کمیته ه و  وده  را ایجاد  های معادن 

شکل دوامدار با سکتور خصوصی و اتاق صنایع و معادن افغانستان، جلسات منظم تدویر  

گفتگو  ، بحث و متذکره مشکالت و پیشنهادات سکتور  رویدر این جلسات  کرده است.

  .صورت میگیرد

  وزارت معادن و پرتولیم  1399پروژه های انکشافی سال مالی  

وده بود که عمدۀ پروژه )7(، به تعداد 1399وزارت معادن و پرتولیم در سال مالی  پروژه   )2(به تعداد منجمله  انکشافی را در والیات مختلف پالن 

های انکشافی  عمومی پروژه    لیست  د.  ندر حال اجرا قرار دار   فیصد پیرشفت داشته و  )90(بیشرت از  آن  پروژه    )5(تکمیل و به تعداد  آن صد فیصد  

  میباشد. در جدول ذیل و ساحه تطبیق آن  مطابق سند بودجه
  

ره  نام پروژه  ساحه تطبیق   ش

 1 مطالعات جیولوجی و تفحصات و رسوی سایزمک ام والیات 

 2 پروژه  مس عینک  والیت لوگر

کیلو مرت از شهر شربغان الی   94.5الین جدید  ادامه پروژه نصب پایپ والیت های جوزجان و بلخ  

 مزار رشیف  

3 

 4   (TAPI)  تاپیمطالعات تخنیکی پایپ الین گاز  والیت های هرات، کندهار، هلمند، نیمروز و فراه

 5 هوایی مقناطیسی و جاذبوی حوزه کتواز) پروژه انکشافی پرتولیم (رسوی   والیت های خوست، پکتیا و پکتیکا 

 6 حفاری و تکمیل دو حلقه چاه گازی ساحه یتیم تاق  والیت جوزجان 

 7  انکشاف گاز افغانستان   جوزجان و بلخ
  

  تأثیر پروژه های معدنکاری و انکشافی وزارت معادن و پرتولیم بر عواید کشور 

معادن و پرتولیم از مرحله داوطلبی الی مسدود سازی از بابت فیس جواز، کرایه سطح زمین، حق االمتیاز پروژه های معدنکاری و نفت و گاز وزارت  

عواید غیرمالیاتی را از بابت   میلیارد افغانی  2.4  مبلغ   1399در سال    ؛ قسمیکه وزارت معادن و پرتولیمدن(رویالتی) و مالیات برای دولت عایدزا می باش

وده است.مدیریت قراردادهای معدنکاری جمع  اما، تعداد از پروژه های انکشافی وزارت معادن مانند پروژه رسوی، عواید مستقیم نداشته   آوری 
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آینده ها باعث ایجاد عواید می گردند. پروژه های انکش  ایند که در  افی وزارت معادن و پرتولیم مانند  ولی زمینه انکشاف معادن را فراهم می 

ودمیلیون افغانی عاید ایجاد  871حدود ، ساالنه مزار و چاه های گاز-الین شربغانکیلومرت پایپ 94.5انکشافی  هایپروژه   . خواهد 

عی تطبیق پروژه های انکشافی    باالی زندگی مردم   کاریو معدن  تأثیرات اقتصادی و اجت

ر می رود و مردم افغانستان نیز چشم امید به  عواید  معادن افغانستان کلید رفاه و یکی از  عمده ترین منبع   مالی برای دولت افغانستان به ش

عی کشور خواهد گردید.  در صورت انکشاف مسئوالنه منابع معدنی، . ذخایر معدنی دوخته اند   سکتور معادن متضمن رشد اقتصادی و رفاه اجت

عی، تا اکنون بسیار ناچیز بوده استسه با ایجاد اصالحات گسرتده در وزارت معادن    ،اما  ؛م سکتور در رشد اقتصادی، کاهش فقر و رفاه اجت

معدنکاری کوچک، از یک طرف نقش سکتور در افزایش عواید دولت افزایش    هایو پرتولیم و آغاز به داوطلبی سپردن معادن بزرگ و صدور جواز 

    ز جانب دیگر، هزاران شغل برای شهروندان افغانستان، ایجاد خواهد شد.یافته و ا

ترتیب و تطبیق پالن انکشاف  رشایط قراردادها، رشکت های معدنکاری مکلف به    احکام قانون معادن، مقرره معدنکاری و   ، مطابقهمچنان

عی، پالن مفاد محلی و  مساعد سازی زمینه های شغل به مردم محل بوده و فعالیت های معدنکاری باید منجر به انکشاف پایدار محالت اجت

ود. های معدنکاری و انکشافی وزارت معادن و پرتولیم باالی زندگی مردم را میتوان در بخخالصه تاثیرات پروژهنیز گردد.    ش های ذیل ارائه 

  اشتغال زایی  - 1

نقش قراردادهای معدنکاری در ایجاد شغل قابل مالحظه بوده و با تکمیل روند دواطلبی پروژه های جدید معدنکاری رو به افزایش است. در  

(بیست   20000و برای حدود  صورت مستقیم    از اتباع کشور بهتن    11200  که برای حدود   ندمعدنکاری توانسته ا  قراردادها و جواز های حال حارض،  

اید در سطح معیشت و زندگی روزمره شان تأثیرات قابل    این امر   که  هزار) تن از مردم رشیف افغانستان به صورت غیر مستقیم ایجاد شغل 

  .  مالحظه گذاشته است

  انکشاف جوامع محلی  - 2

ردادها و فعالیت های معدنکاری می باشد؛ انکشاف جوامع محلی، شامل انکشاف پایدار جوامع محلی از جمله الزامات و رشایط اساسی قرا

عی مردم، چشمگیر و   و  احیای مجدد ساحات معدنکاری، ایجاد شغل انکشاف صنایع محلی می گردد، که تأثیر آن بر زندگی روزمره و رفاه اجت

   .قابل مالحظه خواهد بود

  انکشاف صنایع محلی  - 3

که از رشایط اساسی قراردادهای معدنکاری  برای رشد صنایع محلی  کاری، و با ایجاد رشایط و زمینه های مساعد  با تطبیق پروژه های بزرگ معدن

باعث رشد و تقویت صنایع محلی گردیده و تأثیرات چشمگیری بر زندگی روزمره   وبا یکدیگر تأمین  را  می باشد، از یکطرف ارتباطات صنایع محلی  

عی پایدار خواهد    .داشتمردم و رفاه اجت

  دسرتسی مردم به عرضه خدمات  - 4

و    گرددتطبیق پروژه های معدنکاری، باعث ارتقای عواید ملی می شود که در نتیجه آن فرصت برای تطبیق پروژه های عام املنفعه فراهم می

  شود. باعث رشد جوامع ملی می

  کمک به تأمین صلح  - 5

عی گان فراهم شده  زمینه برای ایجاد شغل برای مردم محل، مهاجرین و عودت کننده   با تطبیق پروژه های معدنکاری، و بسرت مساعد اجت

  .  مساعد می گردد در کشور برای تأمین صلح رستارسی

  پرتولیم برنامه های عمده آینده وزارت معادن و 

ـستخراجی،   ـسکتور صـنایع ا نظور ایجاد تحرک در  ـسازی چارچوب حقوقی پایوزارت معادن و پرتولیم  و  دارـضمن تطبیق تشـکیل جدید و فراهم 

د    در چهار بخش ذیل در نظر گرفته است. 1400برنامه های عمده ذیل را برای سال مالی قابل اعت

ره    1400برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی    ش
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  ها   حل مشکالت و راه 

  طرح های پیشنهادی   مشکالت عمده 

1 

  اصالحات و انکشاف وزارت

 ؛ تکمیل چارچوب حقوقی وزارت معادن و پرتولیم .1

 ؛تطبیق تشکیل جدید .2

 ؛استخدام کارمندان و روسای وزرات مطابق به تشکیل جدید .3

ودن این MISسیستم مدیریت معلومات ( تطبیق  .4 ام معلومات سکتور صنایع استخراجی کشور ). با تطبیق  سیستم، 

ی نقش حیاتی را ایفاء خواهد  های ملی و بین املللگذاریتوحید گردیده و منحیث مرکز واحد معلومات در جلب رسمایه

 ؛ ود

و سند دوم    ادنمطابق نقشه راه مع  (ES-NPP)نهایی سازی و تطبیق برنامه های دارای اولویت سکتور صنایع استخراجی   .5

  چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان. 

2  

  جمع آوری و مدیریت معلومات جیولوجیکی

و جغل در والیات .1 بغالن، کاپیسا، کابل،  مختلف کشور (   رسوی ساحات جدید سنگ رخام، تروارتین، مرمر و ریگ 

 ؛)میدان وردک و ننگرهار

 ؛سیاه دره و نقره خانه والیت های پنجشیر و بامیانرسوی و مطالعات جیوفزیکی و جیولوجی محیط زیستی آهن  .2

 ؛بدخشان و تخار یدن طال معارسوی و مطالعات محیط زیستی قبل از معدنکاری  .3

 ؛ رسوی مقناطیسی و جاذبوی حوزه کتواز آغاز  .4

 ؛آغاز به داوطلبی سپردن پروسه رسوی جیولوجیکی حوزه رسوبی هلمند .5

 ؛ سایزمیکی حوزه هراتتحقیقات رسوی به داوطلبی سپردن  .6

 ؛بالک گازی طوطی میدانآغاز پروسه داوطلبی  .7

  . پروژه های معادنترتیب بسته های جدید  .8

3  

  و مدیریت قرارداد ها  اعطاء

 ؛ پروژه های سمنت سمنگان، سمنت پروان و تالک شیرزادطی مراحل داوطلی  .1

- پنجشیر؛ مرمر-هرات؛ آهن نقره خانه  -جان و مرمر پنجشیر؛ سمنت زنده  -پروژه بزرگ معادن (زمرد  ۷به داوطلبی سپردن   .2

 ؛ غزنی)-میدان وردک؛ و طال و مس زرکشان -روان؛ تراورتینپ

 ؛ پروژه کوچک (ریگ و جغل، سنگهای تعمیراتی، مرمر و تروارتین) ۱۰۰به تعداد  آغاز پروسه اعطای جواز  .3

 ؛مدیریت قراردادهای موجود .4

 ؛ ساحه یتیم تاقدر حلقه چاه گاز   5حفاری به داوطلبی سپردن پروسه  .5

ن  .6 الین شربغان   پایپ 94.5مدیریت پروژه های انکشافی: پروژه انکشافی پرتولیم، پروژه تاپی، پروژه احداث و ساخت

  . مزار

4  

  حکومت داری شفاف و پاسخگو 

 ؛مدیریت کادسرتیانکشاف سیستم جمع آوری عواید غیرمالیاتی و سیستم  .1

رک های دونرها و سفارشات میک .2  ؛ مبارزه با فساد اداری و تطبیق بنچ

  ؛تطبیق پالن مبارزه با فساد اداری بر اساس اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری .3
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راه    -1 مسیر  و  معدنکاری  فعالیت  ساحات  در  امنی  های نا 

 مواصالتی 

  

تقویت و اجرایی سازی تصامیم کمیسیون محافظت معادن که بر اساس   -1

ره ( ) مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی 16/8/1396) مؤرخ (2469حکم ش

  افغانستان ایجاد گردیده است.

ام  -2  موجودیت فعالیت های معدنکاری خودرس -2 به خصوص سکتور  ذیدخل  نهادهای  ام  و  نیتهمکاری  در ترسیع  ی 

ند سازی معدنکاری های خودرس.    تسهیل پروسه قانو

تأمین    -3  توجه و رسیده گی به مشکالت زیربنایی فراراه سکتور -3 در  ذیدخل  نهادهای  و  دولت  رهربی  هیأت  اقدامات  و  تصامیم 

الی (ترانسپورت، برق، زمین و آب)رضورت است،  نیازهای زیربنایی منابع م

وده و  تا رسمایه گذا الهای سنگین رسمایه گذاری  ر با عالقه مندی روی م

الی استخراج گردد.    منابع م

برای تطبیق نقشه راه معادن، رضورت به شناسایی ظرفیت های تخنیکی و    -4  نبود ظرفیت تخنیکی در وزارت  -4

تعریف واضح لوایح وظایف تخنیکی وجود داشت که در تشکیل جدید مدنظر  

است و برای جلب کادر ها در بست های تخنیکی وزارت، اقدامات گرفته شده  

     الزم تحت کار است.

هنگی  -5 هنگی    -5  سکتور خصوصی  درعدم ه در سکتور خصوصی، جلسات  وزارت معادن و پرتولیم برای ایجاد ه

وده  را تدویر  و معادن  و اتاق صنایع  ایندگان سکتور خصوصی  با  منظم 

این   باست.  سکتور  ایجاد  منظور  هجلسات  های  نهاد  میان  بهرت  انسجام 

  .  جریان داردهمکاری موثر با وزارت معادن و پرتولیم،  جهتخصوصی 

 


