
 شرایط ارزیابی داوطلبی
 

ر جلب وزارت معادن مجهوری اسالمی افغانستان  به تاسی از حکم  ماده هنم  قانون اساسی کشور   در مطابقت  با اسرتاتیژی  انکشاف ملی به منظو 
)رشد اقتصاد ملی ( پروسه داوطلبی  سرمایه گذاری  های داخلی و خارجی در خبش  فعایت های منرالی  به منظور  تامنی  منافع عامه مردم افغانستان  

در قدم خنست از طریق رسانه های مجعی جهت    خالصتفحص ، اکتشاف  ،  هبره برداری  ،  پروسس و ذوب  مس  عینک  والیت لوگر  را به شکل 
کشور های  کانادا ،  امریکا ،  فداتیف    ( کمپنی  از31جلب اظهار عالقمندی  کمپنی های بزرگ  بنی املللی  به نشر سپرد  که باالثر آن  به تعداد )

در زمینه ابراز منوده که  در قدم خنست ظرفیت  پالن  های کاری ،   شانراروسیه  ،  چنی  ، کوریای جنوبی ،  اسرتالیا  ، ایران و  قزاقستان  عالقمندی 
اقتصادی  برای مردم افغانستان  ،  جتارب کاری و شهرت  بنی   -  مالی  ، تعهدات  به حتفظ حمیط زیست  و انکشاف متداوم  ، فوائد  اجتماعی -ختنیکی

ه  جداکانه املللی  کمپنی های عالقمند  مورد ارزیابی  کمیسیون  مؤظف وزارت  با مهکاری  مشاورین کمپنی  گوستافسن که جهت مشوره قباًل   طی پروس
(   9( کمپنی عالقمند  به تعداد  )31از مجله  )بنی الوزارتی و کمیته  مشاورتی  پطرولیم و داوطلبی  استخدام گردیده بود  ،  قرار گرفت  . وزارت معادن 
 کمپنی آنرا  واجد شرایط  شناخته   که کمپنی های ذیل میباشد .

 
 کمپنی فلپس داچ ایالت متحده امریکا . -3
 کمپنی هنرت دیکس از کشور کانادا . -2
 کمپنی هبار کانسرسیون  کشور اسرتالیا . -1
 قزاق مس از کشور قزاقستان .کمپنی  -4
 کمپنی اسرتایک فورس از کشور روسیه . -5
 از کشور چنی .  MCCکمپنی  -6
 کمپنی هندلکو از کش.ر هند. -7
 کمپنی زجینی مایننگ از کشور چنی . -8
 کمپنی گاز پروم ایکسپورت   از کشور روسیه . -9
 

بازدید منوده ، معلومات الزمه را  مجع آوری و مذاکرات با جوانب ذیربط )  متعاقبًا از کپنی های مذکور دعوت به عمل آمد تا ساحه معدن را از نزدیک
پوزل های خویش وزارت های حمرتم امور خارجه ، مالیه ،  اقتصاد ،  جتارت و صنایع  ،  انرژی و آب  و اداره ملی حفاظت حمیط زیست (  اجنام داده و پرو 

( کمپنی هریک   6( کمپنی  به تعداد )9اختیار کمپنی های مذکور قرارداده شده ارایه منایند .  و از مجله ) را مطابق شرطنامه  )بسته معلوماتی (  که قباًل در
، هنرتدیکسن ، سرتایک فورس  و کمپنی هبار کانسرسیوم  دعوت را پذیرفته  به افغانستان تشریف آوردن  و   MCC  کمپنی فلچس داچ ،  قزاق مس ، 

 ( کمپنی پروپوزل های شان را ارایه منودند .5رات را با جوانب ذیربط اجنام دادند  که منجمله به تعداد  )از ساحه معدن بازدید و مذاک
نظر  ارزیابی پروپوزل های ارایه شده توسط کمیسیون مؤظف که باالثر پیشنهاد این وزارت و حکم مقام حمرتم ریاست دولت انتخاب گردیده بود حتت

پارملان ، شورای والیتی لوگر و کمپنی مشورتی  ز کمیته حمرتم وزرا مؤظف در قانون مواد معدنی ، مناینده گان هر دو جملس امتخصصنی بانک جهانی ، اعضای  
)پروپوزل( گنجانیده شده بود که   REPآغاز گردید و به صورت عموم  مطابق به استندرد های جهانی پنج خبش اساسی در  8/1/3186گوزتافسن بتارخ 
 خبش در مشورت با کمیته وزرا تعنی گردیده بود قرار ذیل است : فیصدی منرات هر

              Technical Mine Development Program 20%فیصد .              22 نبرنامه های انکشافی ختنیکی معد  -3
                                             .Financial Benefits to Afghanistan 25%فیصد .   25فواید مالی برای افغانستان  -2
                                        .Social / Economic Development 25%فیصد.   25اقتصادی  –انکشاف اجتماعی   -1
                                 .Infrastructure Development beyond Project 10%فیصد .  32تاسیسات زیربنایی خارج از پروژه   -4
                                                        .Environmental Consideration 20%فیصد .   22مسایل حمیط زیست   -5



 خبش های فوق الذکر  دارای اجزای خاص خود شان میباشد  که قرار ذیل اند:
 شاف ختنیکی معدن .کبرنامه  ان  -3
                                                                                             .Narrative Summary  خالصه تشرحیی .     -
                                                                                   .Due Diligence Programبرنامه تکمیل معلومات .   -
                                                                             .Pre-Development Programل  از انکشاف . برنامه قب  -
                                                       potential mine development programطرح های ممکنه انکشاف معدن.  -
                                                                           .Mineral processing scenarioلی . طرح ها ی پروسس منرا  -
                                                                                                  .Time to productionمیعاد الی تولید .   -
                                                                                                                .Power supplyنی . برق رسا  -
                                                                                                           .Water Supply         آب رسانی -
   کاهش دهی مشکالت ختنیکی ، لوژیستیکی و سایر مشکالت )تفصیالت /پروسه شناسائی.    -

nd other challenges  (detail/process to identify).                    Mitigation of technical, logistical a 
                                                                               .Bidder s technical capacityظرفیت ختنیکی داوطلب.   -
                                                                    .Development stages and Timingمراحل ومیعاد انکشاف .   -
 تنظیم خطرات ختنیکی ، ارزیابی ،  تصنیف و اداره .   -

Technical risk management assessment, classification and management.                                       
 

 فواید مالی برای افغانستان :   -2
 

     .Financial implication of potential mine development scenarioتاثیرات مالی طرح های ممکنه انکشاف معدن    -
                                                .Finance – structure and sources of funding . ساختار و منابع تمویل   -تمویل   -
 تولید متوقع ،  عواید ،  مصارف ،  فواید .   -شاخص های اساسی   -

Basic parameters – expected production, revenue, costs, benefits.                                                       
                                                                                                             .Capital investmentمقدار سرمایه .    -
                                                                   .Work program financial Commitmentتعهدات مالی برنامه کاری .   -
 مقدار و ارزش فعلی .  -بسته فواید و سایر موضوعات   -

Socio – economic benefits package and other issues – amount.                                                             
                                                                                       .Royalty Ratesز  برای دولت افغانستان . ارزش حق االمتیا  -
 تادیه پیشکش ، تقسیم اوقات و ارزش فعلی.  -(پیشکش پرمییوم )پرداخت   -

Payment premium – premium payment, schedule and present value.                                                  
 تنظیم خطرات مالی ،  ارزیابی ،  تصنیف و اداره .   -

Financial Risk management- assessment, classification management.                                                 
              .Financial terms and conditions proposedشرایط مالی  پیشنهاد شده .   -
 

                                               
 اقتصادی :  -انکشاف اجتماعی   -3

 

       Social implications of potential mine development scenario        تاثیرات اجتماعی طرح های ممکنه  انگشاف معدن .   -



   .Evaluation process to identify and manage social impactsیابی جهت شناسائی و تنظیم تاثریات  اجتماعی .پروسه ارز   -
 پذیرفنت متامی استندرد های بنی املللی مسایل  اجتماعی .  -پالیسی ها و پرنسیپ ها   -

Policies and principles – accept all social international standards.                                                                       
                                                                                       .Social impact assessment scoreمنرب ارزیابی تاثریات  اجتماعی .   -
  Social risk management –assessment, classification and management،  تصنیف و اداره . ارزیابی   -تنظیم خطرات اجتماعی    -
                                                                                                                                         .Employmentاستخدام .   -
                                                                                                                                 .Social benefitsاجتماعی . فواید   -
 انکشاف ساختار های زیربنائی  برعالوه پروژه :  -4

 

                                                                                                 .Power supply and transmissionعرضه و انتقال برق .   -
                                                                                                                                                  .Roadsسرک ها .    -
                                                                                                                                                        .Waterآب .   -
                                                                    .Medical, education and other facilitiesتسهیالت صیحی ، تعلیمی و غریه .   -
 ارزیابی  ،  تصنیف و اداره . –تنظیم خطرات ساختار ای زیر بنائی   -

Infrastructures risk management – assessment, classification and management.                                                 

 یل محیط زیست :مسا  -5
 

 مطالعات محیط زیست ، پالن تنظیم امور محیط زیست ،  بسته نمودن معدن .  -برنامه قبل از انکشاف   -
Pre –development program environmental baseline studies, environmental management plan, mine closer. 

 تندرد های بنی املللی  مسایل حمیظ زیست .پذیرفنت متامی اس  -پالیسی ها و  پرنسیب ها   -
Policies & principle – accept all environmental standards. 

  Environmental impact assessment                                                             ارزیابی تاثریات حمیطی .  -

 تصنیف و اداره . ارزیابی ،  -رات حمیط زیست طتنظیم خ  -
Environment risk management – assessment, classification and management.                                 

هنرت دیکسن     ( برنده اول و کمپنی % 91.90کشور چنی با اخذ بلندترین منره )   MCCبه پایان رسید که در نتیجه )) کمپنی  5/4/3186به تاریخ 
به جلسه  بعداً ( به حیث برنده دوم )ریزرف( تثبیت وبعد از چندین جلسه با کمیته حمرتم وزرا مؤظف در قانون مواد معدنی و % 73.3کانادا با اخذ )  کشور

کشور  کشور چنی به حیث کمپنی برنده و کمپنی هنرتدیکسن از     MCCشورای حمرتم وزیران که حتت ریاست جاللتمًاب حامد کرزی صورت گرفت کمپنی 
 کانادا به حیث کمپنی ریزرف یا دوم انتخاب و تعنی گردید .

 عقد گردید . MCCشورای حمرتم وزیران ج.ا.ا قرارداد معدنکاری با کمپنی  36/2/3187( مؤرخ 7به اسا مصوبه مشاره )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


