
جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معادن و پترولیم

.یت می کندافغانستان مبنی بر توسعۀ پایدار را حماسکتور صنایع استخراجی دانش بنیاد، پایدار، شفاف و مؤثری که دیدگاه 
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سکتور معادننقشۀراه 
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(زیرساخت ها)موانع فراراه سکتور معادن 

حقوقیچارچوب

پترولیمومعادنوزارتدراصالحات

بازارایجاد

پیشنهادات

بخشمحتوا



فته و در محور سه اصل عمده این سند از دیدگاه جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان الهام گر
طرح گردیده است

شفافیت

اولویت بندی 
منرال ها

اصالحات 
ساختاری

ازکییقراردادهانشربناءًکشور؛شهروندانتمامنهشودتمامافرادنفعبهمعادنسکتورسودتامیشودسببشفافیتموجودیتعدم
.میگرددسکتورایندیگربازیگرانمیاندرشفافیتالتزاموترویجسببکهمیباشدحکومتکارهایاساسیترین

زیربناهایناکنوتازیراداد،خواهیمقراراولویتدرسنگین،فلزاتبهنسبتراقیمتیفلزاتوصنعتیهایمنرالساختمانی،موادقراردادهای
.نداردوجود(غیرهومسآهن،مانند)سنگینفلزاتخصوصدربرقانرژیتأمینوحملونقلجهتالزم

سکتوریمتنظوعملیاتیفعالیتهایکاهشوپالیسیسازینقشپیشبردجملهازاساسیفعالیتهایرویپترولیمومعادنوزارتتمرکز
.میباشد

مدلمطالعۀباوافغانستان،اسالمیجمهوریرئیسجاللتمآبدیدگاهطبقسنداین
:استگردیدهطرحعمدهاصلسهمحوردرموفق،کشورهای



:خالصه

سکتوراینازآمدهبدستعوایدازعادالنهصورتبهکشورشهروندانکهاینازاطمینانحصولومعادنسکتورازبهینهاستفادهمنظوربهاستراتژیکسنداین
))کمعایدباکشوریکازافغانستان،استراتژیاینموفقانهتطبیقصورتدر.استگردیدهطرحمی برندنفع Low Income Countryباکشوریکبه

Middle)متوسطعاید Income Country)نمودخواهدگذار.

هایسنگتُنمتریکمیلیارد2.2دارایافغانستانتخمینیصورتبه.استگردیدهارایهافغانستانمنرالیمنابعذخایرمقدارپیراموناطالعاتِنخستسندایندر
2700ذخایروکمیاب،خاکیمنرال هایتُنمتریکمیلیون1.4مس،تُنمتریکمیلیون30مرمر،سنگتُنمتریکمیلیارد1.3آهن،هایرگهحاویمعدنی

وشدهتثبیتخایرذنگاهازاماداردرامختلفبازارهایدرعمدهبازیگرانزمرهدرخودجایگاهتثبیتظرفیتافغانستانمعلوماتاینطبق.می باشدطالکیلوگرام
.بودنخواهدپیشتازمنرال هاازیکیهیچدراحتمالی

ایندر.استگردیدهاولویت بندیرانظرمورداقداماتوعالقهموردساحاتآن،اساسبروگرفتهقراربررسیموردمعادنسکتورفراراهموانعدومبخشدر
.استشدهصحبتخصوصیودولتیمختلفشرکایهمکاریوهماهنگیضرورتوسکتورهاینیازمندیازهمچنانبخش

نقشۀراهعدیبمبحث.می گرددارایهتعدیالتوتغییراتآوردنراستایدرپیشنهاداتیگرفتهقرارمطالعهموردمعادنسکتورحقوقیچارچوبسوم،بخشدر
درنظرداشتبامعدنیموادانکشافچارچوبمورددرسپس.می باشد،پترولیمومعادنوزارتساختارتجدیدجملهازاساسیاصالحاتراستایدرپیشنهاداتارایه

.شدهدادهتوضیحآنساحهوصنعتنوعیت

.بگیردتصمیمسنداینمنظوریمورددراقتصادیعالیشورایآنبهروشناییدرتااستگردیدهارایهمشخصپیشنهاداتاخیردر
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:استدالر تخمین شده از یک تریلیون بیشتر ارزش منابع طبیعی افغانستان 

رگه هایحاویعدنیمسنگ هایشمولبهفلزاتبزرگمقادیر.می باشدساختمانیموادوصنعتیمنرال هایفلزات،وسیعمنابعدارایافغانستانکهمی دهدنشانمتعددیمطالعات
منرالیابعمنشدهانجاممطالعات.استنشدهدادهانکشافدرستصورتبهکنونتامنابعایناما.داردوجودکشورمختلفمناطقدرجستوسُربقلعی،المونیم،مس،آهن،

استنمودهبندیطبقهگروهچهاربهراافغانستان

منابع هایدروکاربن ساختمانیمواد منرال های صنعتی اساسیفلزات

آمودریا مرمر احجار قیمتی طال

افغان تاجیک گرانیت خاکی کمیابعناصر مس

(منابع وجود داردتخمین)تیرپول هرات  تراورتین کرومایت آهن

(ناشدهاکتشاف) هلمند  سنگ ریگ سلفر المونیم

(ناشدهاکتشاف )کتواز 
سنگ گچ و ریگ و جغل صنعتیو یگر منرال هالیتالک  سرب، جست، : دیگران

قلعی و غیره



وقبلیاداسنازاستفادهبا،امریکاجیولوژیسرویادارهتوسطمنرال هاابتداییمطالعاتدر
:استگردیدهتثبیتAOIنظرموردساحهبیست وچهارجدید،سروی های
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(:زیرساخت ها)سکتور معادن فراراۀ موانع 

توضیح محدودیت

درحالحاضردولتافغانستان.ستابهبازارهایمصرفبهداشتنزیربنایترانسپورتیگستردهنیازوفلزاتسنگینبرایانتقالموادمعدنی
.بکاهدهاخواهدباگذشتزمانازمیزاناینمحدودیتسازیمیهایخطآهنوسرکباکاررویپروژه

ترانسپورت

.استبرقنیازتأمینانرژی،بهداشتنزیربنایگستردهسنگمعدنهایمعدنکاریوپروسسجهتانجامفعالیت برق

را(اضیار)دولتافغانستانیکادارهواحد.اخذزمیندرافغانستانشاملیکپروسهپیچیدهونامعلومبرایسرمایهگذارانمیباشدروند
.استبرایمدیریتمواردمرتبطبهزمینایجادنموده

زمین

پالیسیواضحبایدتهیهوترتیبشودکهاموراستفادهازآبومعیارهایمحیط .جهتپروسسموادمعدنیبهمنابعآبیسرشارنیازاست
 .ندکزیستیمربوطبهآبراتعریف

آب



توضیح محدودیت

.استپذیرفتهانکشافیپالیسیاساسمثابهبهراقانونحاکمیتافغانستاناسالمیجمهوریدولت حاکمیتقانون

نینچبرای.جغرافیاییوسیعساحاتدرویژهبهاست،نیازعرصهایندربزرگهایگذاریسرمایهبهمعدنکاریهایفعالیتانجامجهت
.استحتمیامریکامنیتتأمینبزرگهایگذاریسرمایه

امنیت

رویرااقداماتیافغانستاندولتاواخرایندر.داردپیشینهاست،نشدهاجراءآنموادکهقراردادهایزمینۀدرپترولیمومعادنوزارت
.گیرددسترویراالزماقداماتآندربارهیاوتصفیهراقراردادهاوضعیتکهاستگرفتهدست

عدمانفاذتاریخچه
قراردادها

.کندمیتطبیقشهروندیمیثاقملیبرنامۀطریقازرااجتماعیهایپروژهتمامافغانستان
مشارکتاجتماعیو

محیطزیست

صورتبهاستخداموآموزش.هستیممواجهطبیعیمنابعتوسعهبراینیازموردسیستم هایرهبریومدیریتقسمتدربشریقوایکمبودبهما
قوایبهمرتبطکاریپالنیکمامحدودیتاینرفعمنظوربه .استگرفتهصورتتخنیکیکمک هایازضعیفاستفادهنتیجهدرکهبودهمعمول
.نمودخواهیمتطبیقوترتیبرابشری

قوایبشری

عمدهمتهایقسبرایهمهنوزتاخصوصیسکتورتوسطسرمایهگذاریوتصمیمگیریقسمتدرپالیسیسازانبهکمکجهتنیازموردوکافیمعلومات
ویلتاکتشافشاملکهنمودخواهیمسرمایهگذاریمعلوماتمدیریتسیستمومعلوماتبهدستیابیقسمتدرما.نیستدسترسدرکشورطبیعیمنابع
.میسازدپایداررشدباتوأمکشورطبیعیمنابعکنترولبهقادرراماومیگرددنیزگاز

معلومات

(:زیرساخت ها)سکتور معادن فراراۀ موانع 
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ورت به آن رسیدگی صاستراتژی موضوع عمده وجود دارد که باید در این از نگاه بستر مناسب حقوقی چهار 
نرخ رویالتی( 4)معادن و طبقه بندی ( 3)روند داوطلبی، ( 2)حق تصمیم گیری، ( 1): گیرد

مدت زمان(حداکثر)ساحهحق تصمیم گیریپروسهجواز
عدم تمدید +سال  2کیلو متر مربع 20,000منظوری وزارت معادن و پترولیمدرخواستیشناسائی.1

مناقصه اکتشاف. 2
+  گذاریسرمایهتاییدی کمیسیون عالی

تصویب کابینه
بار تمدید 2 +سال  3کیلو متر مربع 250

مناقصه استخراج.3
+  گذاریسرمایهکمیسیون عالیتاییدی 

تصویب کابینه
ساله  15های تمدیدی +سال  30کیلو متر مربع 50

معدن کاری . 4
کوچک

ساله 5های تمدیدی +سال  10کیلو متر مربع 1منظوری وزارت معادن و پترولیممناقصه

معدن کاری . 5
حرف ای

ساله 5های تمدیدی +سال  5هکتار 1منظوری وزارت معادن و پترولیمدرخواستی 

سنگ و معدن . 6
مواد ساختمانی

ساله 5های تداوم دوره +سال  5هکتار 1منظوری وزارت معادن و پترولیمدرخواستی



مدت( حداکثر)ساحه حق تصمیم گیریپروسهجواز

غیر قابل تمدید+ سال 2کیلومترمربع20000منظوری شورای عالی اقتصادیدرخواستیشناسایی. 1

ا سال قابل تمدید+ سال 3کیلومترمربع250منظوری کابینه+ منظوری شورای عالی اقتصادیداوطلبیاکتشاف. 2

سال قابل تمدید15+ سال 30کیلومترمربع50منظوری کابینه+ منظوری شورای عالی اقتصادی درخواستی/داوطلبیبهره برداری. 3

معدن کاری . 4
مقیاس کوچک

سال10کیلومترمربع1منظوری شورای عالی اقتصادیداوطلبی

معدن کاری به اساس سرمایه گذاری و صالحیت های تصمیم گیریجوازهای  تصنیف  :تغییرات پیشنهادی



1

2

3

4

5

6

7

خالصه

مروری بر سکتور معادن در افغانستان

(زیرساخت ها)موانع فراراه سکتور معادن 

معادنسکورحقوقیچارچوب

پترولیمومعادنوزارتدراصالحات

بازارهاانکشاف

پیشنهادات

بخشمحتوا

:بخش های مهم نقشۀ راه سکتور معادن



:ساختاریاصالحاتوپترولیمومعادنوزارتاساسیوظایفمجددتعریف

اصالحات مورد نظر فعلیوضعیت

 ؛(نتنظیم سکتور معادادارۀ ایجاد ) استقاللیت تدریجی  بخش تنظیماتی

ازی سیستم تغییر شخصیت حقوقی تصدی های که در ابتدا تفتیش مالی و مدرن س

بود؛آن خواهد ها شامل

خصیت ادغام به اداره اراضی و یا هم تغییر ش: تصمیم گیری در مورد سروی جیولوژی

تخنیکی؛مستقل ادارۀ به یک 

 راردادها؛قمسلکی سازی وزارت و ایجاد تیم های تخصصی حقوقی، مالی و مدیریت

 نفر2200تشکیل اضافه تر از

 سکتور ادارۀ پیش برد وظایف پالیسی سازی، تنظیم و

مسولیت بخش سروی جیولوژی

 و عملیاتی

شمال، گتصدی های کودبرق، ذغال سنتولیدی از طریق / بخش عملیاتی پیشبرد

سمنت جبل السراج و افغان گاز
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:جغرافیاییحوزه هایاساسبهمعدنیتولیداتجدولومنرال هابازارانکشافبرنامۀ

:بازارایجاد و انکشاف 

سمنتتولید

هایدروکاربن 

طال

قیمتیهایسنگ

خاکیکمیابعناصر

توده ایمنرال های

تالک

کرومایت

مرمر

ذغال سنگ

هایدورکاربنیمواد تعمیراتتوده اییمنرال های صنعتمنرال اساسیمنطقه

--شرق
 +سنگ های قیمتی

تالک
--مرمرآهن +مس

مسسنگ های قیمتیطالشمال
سنگ  +مرمر

آهک
 +دریای آمو 

افغان تاجیک

مس----غرب
سنگ  +مرمر

آهک
--

جنوب
منرال های خاکی 

طال +کمیاب 
----مسفلورایت

مرکزی
منرال های خاکی 

کمیاب
--

 +سُرب 

جست
----
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:پیشنهادات

وقیمتیمنرال های(3صنعتی،منرال های(2ساختمانی،مواد(1درقراردادهاآغازاولویت بندی:نظرموردساحات/منرال هااولویت بندیچارچوب

مس؛وآهنماننداندترانسپورتوانرژیبزرگزیربناهاینیازمندکههایمنرال(4

پالیسی سازی؛نقشرویتمرکزوتخصصیتیم هایایجاد:پترولیمومعادنوزارتدراصالحات

ابینهکتوسطبزرگترقراردادهایوگردیدخواهندراجعاقتصادیعالیشورایبهمنظوریاخذبرایقراردادها:داوطلبی هاقراردادهاپروسۀبهبود

شد؛خواهدمنظور

شهروندیمیثاقبرنامۀتوسطبایدها،آنحمایتومحلباشنده گانساختندخیلهمچوخدماتعرضهفعالیت هایتمام:جامعهبرایخدماتعرضۀ

؛گردندتنظیم

درکردخواهدکمکافغانستانبهاین.آیندهدرطبیعیمنابعمالیمازادصندوقایجاد:معادنسکتورعوایدتوسطمالی-اقتصادیثباتتأمین

.باشدمطمینمالی-اقتصادیپایداریازوکنداستفادهآنازبودجهتامینومالیسیستمثباتبرایها،منرالجهانیهایقیمتنوساناتمواقع


