د افغانستان اسالمی امــارت
د کانونو او پټرولـيم وزارت

ګڼه:
نېټه/۹۲ :زمری۱۰۴۱/

د لويو کانونو پروژو د داوطلبۍ په اړه معلوماتي غونډه تر سره شوه

د کانونو او پټرولیم وزارت ،د مالیې ،اقتصاد ،صنعت او سوداګرۍ  ،د انرژۍ او اوبو
وزارتونو او د چاپیریال ساتنې ادارې تر منځ د هرات والیت د غوریانو اوسپنې او د
غور والیت د سرب او جست پروژو د داوطلبۍ اسنادو د ارزونې په موخه د کانونو او
پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شېخ الحدیث شهاب الدین دالور په مشرۍ شنبه
 ۱۰۴۱/۵/۹۹نېټې د وزارت په مقام کې غونډه تر سره شوه .
په غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د یادو پروژو د جزئیاتو په اړه د هر
اړخیزو معلوماتو د وړاندې کولو ترڅنګ د کانونو او پټرولیم وزارت د لویو کانونو
ریاست د پروسې او د مخکیني ارزونې د پوښتنلیک د څرنګوالي او د بعضو داوطلبانو
په اړه د پرزنټیشن له الری معلومات وړاندې کړل.

د نفرايټ قراردادونو د روياليتۍ د تحويلۍ له درکه د را ټولو شويو
عوايدو په تړوا معلومات

د کانونو او پټرولیم وزارت د ننګرهار والیت په مربوطاتو کې د نفرایټو  ۱۱رسمي قراردادونه لري،
چې د هغې له جملې څخه یې  ۰شرکتونو د نفرایټو استخراج او صادرات پیل کړي چې هریو په الندې
ډول دي:
 .۱د حاجي حکمران شرکت  ۹ټنه او  ۱۴۴کیلو ګرامه چې في ټن  ۱۰۴۴۴۴۴افغانۍ چې مجموعا
 ۹۲۰۴۴۴۴افغانۍ کېږي رویالیټي تحویل کړې.
 .۹مومند سهاک شرکت  ۳ټنه او  ۱۹۴کیلو ګرامه في ټن  ۵۷۳۷۳۷۹افغانۍ چې مجموعا
 ۱۳۴۵۷۵۷۴افغانۍ کېږي رویالیټي تحویل کړې.
 .۳خالد مومند شرکت  ۱ټن او  ۰۴کیلو ګرامه في ټن  ۱۷۴۴۴۴۴افغانۍ چې مجموعا ۱۷۷۰۴۴۴
افغانۍ کېږي رویالیټي تحویل کړې.
 .۰افغان زمین سنګ شرکت  ۷ټنه او  ۰۷۴کیلو ګرامه في ټن  ۵۵۴۴۴۴افغانۍ چې مجموعا
 ۳۵۵۳۵۴۴افغانۍ کېږي رویالټي تحویل کړې.
په ټوله کې د نفرایټو ډبرو د رسمي قرارداد لرونکو شرکتونو لخوا  ۹۷،۹۱۲،۴۷۴شپږ ویشت میلیونه
دوه سوه نولس زره اویا افغانۍ عواید د کانونو ریاست د عوایدو حساب ته جمع شوي دي.

د ( (MJAMکمپنۍ رئيس سره د کانونو او پټروليم وزارت
سرپرست ليدنه

د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شېخ الحدیث شهاب الدین دالور د مس عینک پر پروژې
د کار د پېل لپاره د چین هیواد د ( (MJAMکمپنۍ له نوي رئیس ښاغلي خه شو پینګ سره سه شنبه
 ۱۰۴۱ /۵ /۹۵نېټې په خپل کاري دفتر کې ورسره وکتل.
پ ه دغه لیدنه کې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د مس عینک د پروژې تطبیق کېدل یې د
افغانستان د اسالمي امارت له مهمو لومړیتوبونو وګاڼه او نوموړي ژیاته کړه چې د مس عینک
پروژه د افغانستان د اقتصادي پلوه یوه سټراتیژیکه پروژه ده ،چې د افغانستان اسالمي امارت او ټول
افغان ولس ژر تر ژره د یادې پروژې د کار د پېل کیدلو غوښتونکي دي .نوموړي پروژه د افغانستان
د اقتصادي پراختیا لپاره ډېره مهمه ده.
د  MJAMکمپنۍ رئیس د افغانستان اسالمي امارت او بلخصوص د کانونو او پټرولیم وزارت له
مالتړ څخه مننه وکړه او وویل :لکه څنګه چې دا پروژه د افغانستان د خلکو لپاره مهمه او حیاتي ده،
چین هم غواړي چې د یادې پروژې عملي کار ژر تر ژره پیل کړي .په همدې موخه د لرغونو اثارو
د ساتلو او لېږدولو لپاره یو شمېر لرغونپوهان د اطالعاتو او کلتور محترم وزارت ته د مشاورینو او
همکارانو په توګه معرفي کړي تر څو له هغوی سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
همدارنګه د یادې پروژې د اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په تړاو هم خبرې اترې وشوې.

د هلمند واليت کاني ظواهر
هلمند والیت د افغانستان په سویل لویدیز کې موقعیت لري چې مرکز د لښکرګاه ښار دی،
هلمند له شمال لوري له غور والیت  ،سویل کې د پاکستان له بلوچستان ،د ختیځ له لوري له
ارزګان ،کندهار او دایکندي او د لویدیز له لوري له نیمروز او فراه والیتونو سره ګډه پوله
لري.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د کلني نفوس اټکل له مخې د دې والیت نفوس شاوخوا
( )۱،۰۰۷،۹۳۴تنو ته رسېږي.
د افغانستان د جیولوژي او د کانونو اړوندې ادارې له خوا تر سره شویو سروې ګانو له مخې
دا وال یت بې شمېره معدني ظواهر او کانونه لري .چې له هغې جملې څخه په باشلنګ کې
مسکویت ،تزنیني ډبرې په اربو او ملک دوکان ،په باغران کې مسکویت او سیماب  ،په
کجکي کې معدني اوبه او د مرمرو ډبرې او پګماتیتونه په سنګ وال کې موقعیت لري.

402,497,168 AFN

3,305,640 $

د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د  ۱۰۴۱/ ۵/ ۹۴نېټې څخه تر ۱۰۴۱/ ۵/ ۹۷
نېټې پورې ( )402,497,168څلور سوه دوه میلیونه ،څلور سوه اوه نوي زره او یو سل
اته شپېته افغانۍ او ( )3,305,640درې میلیونه ،درې سوه پنځه زره او شپږ سوه څلوېښت
آمریکایي ډ الرعواید را ټول کړي.

