
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 گزارش معادن استانی در قزاقستان الارسموضوع: 

  با سالم

 نور در ايران اسالمی جمهوري سفارت 44/  6/  62 مورخ 343444 شماره نامه تصوير پيوست به احتراما         

 آكموال استان معدنی هاي ظرفيت " عنوان تحت نمايندگی آن در شده تهيه گزارش انضمام به سلطان

ز معادن مذكور جهت ا خارجی هاي شركت برداري بهره ضوابط و شرايط همراه به " قزاقستان جمهوري

  مالحظه و دستور بهره برداري الزم ارسال می گردد .

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي  - 

 خراسان رضوي بيعيرياست محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع ط  - 

 جهت اطالع و اقدام الزم  - 

 جناب آقاي  صمدزاده صابر سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در نورسلطان  - 

 

 

 

  44٩٢ / 66٢ / 34٩44٤ :شماره 
 ٢2/٢4/٤444 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نورـ  سلطان -جمهوري اسالمي اريان  سفارت
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  اميري گرزالدينی 

 ساري -رئيس محترم نمايندگی وزارت امور خارجه در استان مازندران 

 جناب آقاي  محمدي 

 رئيس محترم اداره تنظيم روابط اقتصادي خارجی استان ها

 ظرفيت هاي معدنی استان آكموال قزاقستان  گزارشموضوع: 

 با سالم و احترام؛

درباره ظرفيت  0911/  00/  74مورخ  507204پيرو گزارش پيشين درباره معرفي استان آكموال و بازگشت به نامه شماره 

هاي معدني استان آكموال قزاقستان، گزارش ظرفيت هاي معدني اين استان براي آگاهي و ارسال به نهادهاي ذيربط استاني 

 به پيوست ايفاد مي گردد.

 

 و قزاقستان اتباع و گيرد مي صورت دولت شايان ذكر است در قزاقستان اكتشاف و بهره برداري از معدن بر اساس مجوز 

 .باشند نمي دارا را معدن مالكيت حق خارجيان

 

ر كميته معدن وزارت اكولوژي، زمين شناسي و منابع طبيعي قزاقستان وظيفه صدور مجوز اكتشاف و بهره برداري از ذخاي

معدني در قزاقستان را بر عهده دارد. اين كميته برنامه كار اكتشاف و بهره برداري كه قبال توسط كارگروه قراردادها تاييد 

 شده است را مورد موافقت قرار مي دهد.

 

وم و منابع استان آكموال داراي ذخاير معدني متنوع فلزي و غير فلزي مشتمل بر طال، سنگ آهن، اورانيوم تيتانيوم، زيركوني

 غيرفلزي مانند خاك رس، سنگ آهك، كائولين، سنگ ساختماني، سنگ نما و كوارتز است.

 

اطالعات مربوط به نقشه هاي زمين شناسي و منابع معدني قزاقستان در پرتال اينترنتي كميته زمين شناسي در نشاني 

 و  www.gis.geology.gov.kz / geoهاي اينترنتي قرار گرفته است و قابل دسترسي است : 
www.gis..geology.gov.kx / maps  

 
                                         

  ١٣٤١ / ٢٢٢ / ٣٤٣٤٤٤ :شماره 
 ٤٢/٢٢/١٤٤٤ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 صمدزاده صابر مجيد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 جناب آقاي  يادگاري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي  - 

 تبريز -جناب آقاي   عيسي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان آذزبايجان شرقي   - 

 انزلي -وزارت امور خارجه در استان  گيالن  يندگيجناب آقاي  داداشي رييس محترم نما  - 

 يزد -جناب آقاي   سالك رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 گرگان -استان گلستان  -اميرشاهي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  جناب آقاي   - 

 مشهد -در استان خراسان رضوي  رجهجناب آقاي  بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خا  - 

 جناب آقاي  ساالريان رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان  - 

 يركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبهجناب آقاي  مهاجر مد  - 

 جناب آقاي  سبحاني رئيس محترم اداره اطالعات و ارتباطات اقتصادي  - 
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  بسمه تعالي

  والممنابع معدني استان آك

آهن،  درصد  3رصد تيتانيوم، د 3,1يوم، درصد اوران 5,5درصد طال،  23قزاقستان در شمال استان آكموال 
  قزاقستان را در خود جاي داده است. از ذخاير معدني در ملوبنيوم درصد  1,2منگنز و درصد  1,7

قيراط در  22استان آكموال تنها ذخير كشف شده الماس در قزاقستان در منطقه كوم ديكول را با دارا بودن 
  دارا مي باشد. هر تن را 

اشخاص مجوز اكتشاف و بهره برداري از معادن اين استان صادر شده است.  4، 2019در نيمه اول سال 
ميني به صورت ز ذخاير زيرند به بهره برداري احقيقي و حقوقي و افراد خارجي در قزاقستان مي توان

  بپردازند.  استيجاري و بدون حق مالكيت معدن

  توزيع شده است: صنايع و حرفه ها در استان آكموال به اين شكل 
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  ذخاير فلزي:

معدن  342معدن زيركونيوم و  1معدن تيتانيوم،  1معدن سنگ آهن،  4معدن اورانيوم،  14معدن طال،  32
  اير غير فلزي در استان آكموال واقع شده است. با ذخ

استان آكموال رتبه دوم را در قزاقستان از لحاظ معادن طالي كشف شده و جايگاه سوم را در ذخاير پيش 
به عنوان نمونه در ذخاير كشف شده در معادن بزرگ اين استان تمركز دارد. بيني شده در قزاقستان دارد. 
  گرم در هر تن است.  3,88الي موجود در سنگ هاي استخراجي معدن واسيلوسكويه ميزان ط

تسيتويه )، كوارZholumbet)، ژلومبت (Akbeit)، آك بيت (Aksuبه نام هاي آكسو ( معدني ساير ذخاير
)Kvartsitovye() كوركي ،Gorki) بستوبه ، (Bestube) و اوزبوي (Uzboy اين استان قرار دارد. ) در  

هاي چيني بهداشتي،  سرويس مواد اوليه توليد مصالح ساختماني مانند كائولين براي در استان آكموال ذخاير
  شناسايي شده است. گرانيت، ماسه، سنگ ديوريت، شن، سنگ آهن، قلوه سنگ، سنگ ساختماني 

  آب شور زيرزميني مورد اكتشاف قرار گرفته است. حوزه ذخيره  113در استان آكموال 

فعال هستند شركت هاي كاز شده در اين استان معادن كشف استخراج نه شركت هاي بزرگي كه در زمي
زينك، ساگا كريك گلد، اوريون مينرال، بوالندينسكي استون كواري و برخي از شركت هاي كوچك و 

  متوسط است. 

  ذخاير غير فلزي: 

معدن سنگ اختماني نوالنديسكويه، فلزي در استان آكموال مشتمل بر معدن سنگ سغيرمعادن ذخاير 
ائولين آكوسيسكويه، معدن سنگ آهكي تاسكولسكي از جمله معادن غيرفلزي در استان آكموال است. ك

سلطان پايتخت قزاقستان، بهره برداري از معادن در استان آكموال را در زمينه -اختماني در نورسفعاليت هاي 
  هايي چون شن، ماسه و شن و خاك را شدت بخشيده است. 

  مناطق ذيل در استان آكموال داري ذخاير معدني غير فلزي و ساختماني بدين شرح مي باشد: 

  : خاك رس، سنگ آهك، سن، سنگ ساختماني، شن و ماسه؛ سلينوگراد

  : خاك رس، سنگ ساختماني،گرانيت، شن، ماسه سنگ؛ آرشالينسكي

  سنگ ساختماني، كائولين؛ : خاك رس، زرندينسكي
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  رس، سنگ ساختماني، شن؛ : خاكشورتاندينسكي

  ؛ ماسهاك رس، سنگ ساختماني، : خبوراباي

  ،سنگ ساختماني، سنگ نما؛ خاك رس: بيرژن سال

  ، سنگ ساختماني، خاك رس؛ زيت، شن: كوارتيرمينتائو

  سنگ خرد شده؛ : سنگ ساختماني، آستراخان

  : مخلوط شن و ماسه، شن، خاك رس؛ كوكشتائو

  : خاك رس، شن، سنگ هاي آذرين؛ آكولسكي

  سنگ كوارتز، سنگ ساختماني؛: كورگال ژينسكي

   : خاك رس، سنگ نما، سنگ ساختماني. سنديكتائو

  مراحل دريافت مجوز بهره برداري از معادن در قزاقستان

 ارائه طرح جانمايي شده منابع زيرزميني برنامه مديريت ذخاير زيرزميني؛ .1

در برنامه مديريت ذخاير زيرزميني، متقاضي بايستي درخواست براي برگزاري در صورت وجود طرح  .2
  را ارسال نمايد؛مناقصه 

و  صدور مجوز اكتشافمسئول وزارت اكولوژي، زمين شناسي و منابع طبيعي قزاقستان  كميته معدني .3
 از منابع معدني در قزاقستان است؛ بهره برداري

 منابع زير زميني نظارت مي نمايد؛بر نحوه استفاده از مجوز اكتشاف و استفاده از فضاي كميته معدني  .4

گروه كاري قراردادها اكتشاف منابع معدني جامد به غير از اورانيوم را پس از تاييد كميته معدني برنامه كار  .5
 مورد تاييد نهايي قرار مي دهد؛

بلوك واگذار شده به ير معدني از جمله اطالعات مربوط ي به اطالعات زمين شناسي ذخاساين كميته دستر .6
 را فراهم مي نمايد؛براي اكتشاف 

گزارش منطقه شامل گزارش هاي زمين شناسي، گزارش نتايج كاوش، دسترسي به طرح زمين شناسي .7
و ذخاير معدني و اطالعات در زمينه فرآوري، تحليل در سامانه اطالعات زمين شناسي موجود برآورد منابع 

 است؛ 
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دسترسي به اين سامانه توسط موسسه دولتي كازژئواينفرم بر اساس درخواست شركت متقاضي ايجاد مي  .8
 شود؛ 

توانند مجوزهاي  بلوك ذخاير زيرزميني اعطا مي شود و هر فرد مياكتشاف يك مجوز اعطا شده براي  .9
 استثنا شده است؛ز در مواردي كه در قانون تعددي براي اكتشاف دريافت نمايد به جم

شامل افراد شركت ها  و حق استفاده براي اشخاص ،بر اساس قانون جديد بهره برداري از منابع زير زميني.10
كنند و در صورت اكتشاف ذخاير در ابتدا سرمايه گذاران نقشه اكتشاف را دريافت مي خارجي صادر مي شود. 

 ي بهره برداري دريافت مي نمايند؛قابل بهره برداري و توجيه اقتصادي آن، حق اختصاصي برا

مدارك كه بر اساس آن وضعيت مالي متقاضي مورد بررسي قرار مي گيرد مشتمل بر اظهارنامه بانكي،  .11
اساس  انس هاي رتبه دهي مالي برنامه آژاظهارنامه مالي مشخص كننده حجم دارايي هاي متقاضي، 

تان فعاليت مي پور يا استانداردهايي كه در موسسات رتبه دهي در قزاقس &استاندارد رتبه بندي استاندار
 نمايند؛

صورتي يك يا مجموعه اي از چند بلوك زيرزميني توسط حوزه مواد معدني فلزي و غير فلزي، در در  .12
يا قبول درخواست كه براي آن تصميم به واگذاري چند متقاضي براي اكتشاف مورد درخواست قرار گيرد 
 برگزار خواهد شد؛مزايده صورت نگرفته است؛ براي اعطاي مجوز ميان متقاضيان 

 روز صادر مي شود؛  10تا  5وز ظرف هره برداري؛ مجاجازه اكتشاف و باز زمان صدور نظر مثبت در مورد  .13

دولت قزاقستان براي سرمايه گذار در بخش معدن شامل مواردي تعهدات در نظر گرفته شده از سوي  .14
درصد، تامين مالي  50چون استفاده از ظرفيت كار و خدمات در بهره برداري ساالنه از معدن به ميزان 

هاي پژوهش، توسعه انساني و علمي و  هره برداري از معدن، تامين هزينهآموزش نيروي قزاقستاني در مدت ب
در مدت بهره برداري از معدن اقتصادي و توسعه زيرساخت هاي منطقه اي  -مشاركت در توسعه اجتماعي

 اعالم شده است. 

  مدارك الزم براي درخواست مجوز اكتشاف و بهره برداري از معادن قزاقستان 

به در فرم مخصوص  درخواست بايد معدني است مواد استخراج براي مجوز دريافت مند عالقه كه شخصي
  كميته معدني وزارت اكولوژي، زمين شناسي و منابع طبيعي قزاقستان ارائه نمايد: به همراه اسناد ذيل را 

 تابعيت و مدارك سكونت، نام پدر درخواست كننده، محل و خانوادگي نام و نام حقيقي:  براي اشخاص .1
 هويتي؛ 

اوراقي كه نشان دهد اشخاص حقوقي نام درخواست كننده، محل اقامت، اوراق دولتي ثبت شركت ( براي  .2
 شركت به عنوان شخصيت حقوقي در كشور خارجي ثبت شده است)؛ 
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التنامه از سوي فردي كه از ناحيه او مبادرت به ثبت درخواست اكتشاف و داشتن وكيل، ارائه وك در صورت .3
 بهره برداري مي نمايد؛ 

مشخص نمودن محل معدن كه درخواست كننده قصد اكتشاف در آن را دارد (نقشه و مشخصات  .4
 جغرافيايي محل)؛ 

زوله بودن ذخيره ساختار زيرزميني، مشخصات ايشامل:  يبا رعايت مالحظات گزارش زمين شناسي محل .5
معدني، نوع سنگ ها، عمق و تاثير ضخامت محل ذخيره،  ميزان تخلخل، ميزان فشار آب تحتاني و فوقاني، 

 اكتشاف و بهره برداري، شرايط دفن، ذخيره سازي و دفع مواد بايستي تهيه شود؛ فناوري شدت جريان آب، 

حصول و فناوري صنعتي و اشاره به نوع م فاضالب و آب هايجامد و مايع، ضايعات مشخصات مواد سمي،  .6
درجه حالليت سازگاري با ساير درجه انفجار، ، خصوصيات فيزيكي، تركيب شيميايي، درجه اشتعال، توليد آن

مواد در هنگام ذخيره، مهمترين آالينده هاي راديونوكلئيد و ويژگي هاي سيستم حمل و نقل مواد معدني 
 ئه شود؛ بايستي از سوي درخواست كننده ارا

 مشخص نمودن مدت بهره برداري از معدن؛ .7

 هدف از بهره برداري از محل ذخيره معدني؛ تعيين  .8

 گوشه؛ نقاط جغرافيايي مختصات و منطقه) اندازه( محاسبات باهمراه  زيرسطحي سايت قلمرو از توضيحي .9

 تقاضا بايد به تاييد محضري برسد؛ضميمه شده به فرم كپي اسناد  .10

اسناد ضميمه فرم درخواست بايستي ترجمه روسي و در صورت ارائه درخواست از سوي اتباع خارجي،  .11
 صحت آن توسط محضر به تاييد برسد. قزاقي براي هر مدرك داشته و 

  :باشد درخواست پيوست بايستي به زير اسناد

 ؛كند مي تأييد را درخواست كننده به مربوط اطالعات كه اسناد كپي .1
 توپوگرافي ، نقشه)موقعيتي( اجمالي نقشه موقعيت قلمرو، طرح: قلمرو به مربوط اطالعات داراياسناد  .2

 ؛سطح
 ؛صالحيت درخواست كننده را تأييد مي كند كه سندي .3
 ؛نويس برنامه كارهاي معدني پيش .4
 پايان بهره برداري؛ نويس برنامه  پيش .5

 ؛زيرزميني قطعه معدني منابع ذخاير و منابع ارزيابي گزارش .6
 ؛گزارش دوره براي اكتشاف سايت براي پروانه تعهدات اجراي گزارش .7
 ؛مجوز تحت فعلي گزارش دوره براي) اجاره پرداخت( زمين از استفاده هاي هزينه پرداخت تأييد سند .8



۶ 
 

تأييد جامد را  معدني مواد استخراج عمليات انجام براي فني و اي حرفه مالي، هاي توانايي اسناد كه وجود .9
  .مي كند

 ماليات هاي وضع شده بر فعاليت هاي معدني در قزاقستان  

  :است ريشامل موارد ز ينيرزميز اي براي استفانده كننده هاي ژهيو يو پرداختها اتيمال

 يسود اضاف اتيمال .1
 حق امتياز  .2

  اشتراكا. 
  يكشف تجارب. 

   بهره مالكانه. 3
  (محصول) ديتول ميقزاقستان در تقس يسهم جمهور. 4

  شود. يپرداخت م نيرزميقرارداد استفاده از زدر شده  نييو مبلغ تعاست  ثابت يپرداخت ها حق امتياز

در قلمرو قرارداد است و پس  زمينرياستفاده از ز يتهايحق انجام فعال يبرا يمصرف كباريپرداخت  اشتراك
  شود. يم سياز انعقاد قرارداد تأس

با در نظر گرفتن ارزش  در قرارداد ييشود و مبلغ نها يم نيياشتراك توسط دولت قزاقستان تع هيمقدار اول
مي ن هياول تر از مبلغ نييشود، اما پا يم نييتع زمينرياستفاده از ز يمنتقل شده برا يسپرده ها ياقتصاد
  شود. 
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  بدين شكل بوده است:  2019در نگاه كلي، ميزان استخراج مواد خام در قزاقستان از ژانويه تا اكتبر 

  

  



 بسمه تعالی

 والممنابع معدنی استان آک

آهن،  درصد  3رصد تیتانیوم، د 3.1یوم، درصد اوران 5.5درصد طال،  23قزاقستان در شمال استان آکموال 
 قزاقستان را در خود جاي داده است. از ذخایر معدنی در ملوبنیوم درصد  1.2منگنز و درصد  1.7

قیراط در  22استان آکموال تنها ذخیر کشف شده الماس در قزاقستان در منطقه کوم دیکول را با دارا بودن 
 دارا می باشد. هر تن را 

اشخاص مجوز اکتشاف و بهره برداري از معادن این استان صادر شده است.  4، 2019در نیمه اول سال 
مینی به صورت ز ذخایر زیرتوانند به بهره برداري احقیقی و حقوقی و افراد خارجی در قزاقستان می 

 بپردازند.  استیجاري و بدون حق مالکیت معدن

 توزیع شده است: صنایع و حرفه ها در استان آکموال به این شکل 
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 ذخایر فلزي:

معدن  342معدن زیرکونیوم و  1معدن تیتانیوم،  1معدن سنگ آهن،  4معدن اورانیوم،  14معدن طال،  32
 ایر غیر فلزي در استان آکموال واقع شده است. با ذخ

استان آکموال رتبه دوم را در قزاقستان از لحاظ معادن طالي کشف شده و جایگاه سوم را در ذخایر پیش 
مونه در به عنوان نذخایر کشف شده در معادن بزرگ این استان تمرکز دارد. بینی شده در قزاقستان دارد. 

 گرم در هر تن است.  3.88معدن واسیلوسکویه میزان طالي موجود در سنگ هاي استخراجی 

تسیتویه )، کوارZholumbet)، ژلومبت (Akbeit)، آك بیت (Aksuبه نام هاي آکسو ( معدنی سایر ذخایر
)Kvartsitovye() کورکی ،Gorki) بستوبه ، (Bestube) و اوزبوي (Uzboy این استان قرار دارد. ) در 

هاي چینی بهداشتی،  سرویس در استان آکموال ذخایر مواد اولیه تولید مصالح ساختمانی مانند کائولین براي
 شناسایی شده است. گرانیت، ماسه، سنگ دیوریت، شن، سنگ آهن، قلوه سنگ، سنگ ساختمانی 

 ف قرار گرفته است. آب شور زیرزمینی مورد اکتشاحوزه ذخیره  113در استان آکموال 

فعال هستند شرکت هاي کاز شده در این استان معادن کشف استخراج شرکت هاي بزرگی که در زمینه 
زینک، ساگا کریک گلد، اوریون مینرال، بوالندینسکی استون کواري و برخی از شرکت هاي کوچک و 

 متوسط است. 

 ذخایر غیر فلزي: 

اختمانی نوالندیسکویه، معدن سنگ مشتمل بر معدن سنگ سفلزي در استان آکموال غیرمعادن ذخایر 
ائولین آکوسیسکویه، معدن سنگ آهکی تاسکولسکی از جمله معادن غیرفلزي در استان آکموال است. ک

سلطان پایتخت قزاقستان، بهره برداري از معادن در استان آکموال را در زمینه -اختمانی در نورسفعالیت هاي 
 شن و خاك را شدت بخشیده است. هایی چون شن، ماسه و 

 مناطق ذیل در استان آکموال داري ذخایر معدنی غیر فلزي و ساختمانی بدین شرح می باشد: 

 : خاك رس، سنگ آهک، سن، سنگ ساختمانی، شن و ماسه؛ سلینوگراد

 : خاك رس، سنگ ساختمانی،گرانیت، شن، ماسه سنگ؛ آرشالینسکی

 سنگ ساختمانی، کائولین؛ : خاك رس، زرندینسکی

۲ 
 



 : خاك رس، سنگ ساختمانی، شن؛شورتاندینسکی

 ؛ ماسهاك رس، سنگ ساختمانی، : خبوراباي

 ،سنگ ساختمانی، سنگ نما؛ خاك رس: بیرژن سال

 ، سنگ ساختمانی، خاك رس؛ زیت، شن: کوارتیرمینتائو

 سنگ خرد شده؛ : سنگ ساختمانی، آستراخان

 : مخلوط شن و ماسه، شن، خاك رس؛ کوکشتائو

 : خاك رس، شن، سنگ هاي آذرین؛ آکولسکی

 سنگ کوارتز، سنگ ساختمانی؛: کورگال ژینسکی

  : خاك رس، سنگ نما، سنگ ساختمانی. سندیکتائو

 مراحل دریافت مجوز بهره برداري از معادن در قزاقستان

 ذخایر زیرزمینی؛ ارائه طرح جانمایی شده منابع زیرزمینی برنامه مدیریت .1
در برنامه مدیریت ذخایر زیرزمینی، متقاضی بایستی درخواست براي برگزاري در صورت وجود طرح  .2

  را ارسال نماید؛مناقصه 

و  صدور مجوز اکتشافمسئول وزارت اکولوژي، زمین شناسی و منابع طبیعی قزاقستان  کمیته معدنی .3

 است؛از منابع معدنی در قزاقستان  بهره برداري

 منابع زیر زمینی نظارت می نماید؛بر نحوه استفاده از مجوز اکتشاف و استفاده از فضاي کمیته معدنی  .4

گروه کاري قراردادها اکتشاف منابع معدنی جامد به غیر از اورانیوم را پس از تایید کمیته معدنی برنامه کار  .5
 مورد تایید نهایی قرار می دهد؛

بلوك واگذار شده به یر معدنی از جمله اطالعات مربوط اطالعات زمین شناسی ذخای به ساین کمیته دستر .6
 را فراهم می نماید؛براي اکتشاف 

گزارش منطقه شامل گزارش هاي زمین شناسی، گزارش نتایج کاوش، دسترسی به طرح زمین شناسی .7
و ذخایر معدنی و اطالعات در زمینه فرآوري، تحلیل در سامانه اطالعات زمین شناسی موجود برآورد منابع 

 است؛ 

۳ 
 



دسترسی به این سامانه توسط موسسه دولتی کازژئواینفرم بر اساس درخواست شرکت متقاضی ایجاد می  .8
 شود؛ 

توانند مجوزهاي  بلوك ذخایر زیرزمینی اعطا می شود و هر فرد میاکتشاف یک مجوز اعطا شده براي  .9
 استثنا شده است؛ز در مواردي که در قانون تعددي براي اکتشاف دریافت نماید به جم

شامل افراد شرکت ها  و حق استفاده براي اشخاص ،بر اساس قانون جدید بهره برداري از منابع زیر زمینی.10
کنند و در صورت اکتشاف ذخایر در ابتدا سرمایه گذاران نقشه اکتشاف را دریافت می خارجی صادر می شود. 

 ي بهره برداري دریافت می نمایند؛قابل بهره برداري و توجیه اقتصادي آن، حق اختصاصی برا

مدارك که بر اساس آن وضعیت مالی متقاضی مورد بررسی قرار می گیرد مشتمل بر اظهارنامه بانکی،  .11
اساس  انس هاي رتبه دهی مالی برنامه آژاظهارنامه مالی مشخص کننده حجم دارایی هاي متقاضی، 

تان فعالیت می پور یا استانداردهایی که در موسسات رتبه دهی در قزاقس &استاندارد رتبه بندي استاندار
 نمایند؛

صورتی یک یا مجموعه اي از چند بلوك زیرزمینی توسط حوزه مواد معدنی فلزي و غیر فلزي، در در  .12
یا قبول درخواست که براي آن تصمیم به واگذاري چند متقاضی براي اکتشاف مورد درخواست قرار گیرد 
 برگزار خواهد شد؛مزایده صورت نگرفته است؛ براي اعطاي مجوز میان متقاضیان 

 روز صادر می شود؛  10تا  5وز ظرف هره برداري؛ مجاجازه اکتشاف و باز زمان صدور نظر مثبت در مورد  .13

دولت قزاقستان براي سرمایه گذار در بخش معدن شامل مواردي تعهدات در نظر گرفته شده از سوي  .14
درصد، تامین مالی  50چون استفاده از ظرفیت کار و خدمات در بهره برداري ساالنه از معدن به میزان 

هاي پژوهش، توسعه انسانی و علمی و  هره برداري از معدن، تامین هزینهآموزش نیروي قزاقستانی در مدت ب
در مدت بهره برداري از معدن اقتصادي و توسعه زیرساخت هاي منطقه اي  -مشارکت در توسعه اجتماعی

 اعالم شده است. 

 مدارك الزم براي درخواست مجوز اکتشاف و بهره برداري از معادن قزاقستان 

به در فرم مخصوص  درخواست باید معدنی است مواد استخراج براي مجوز دریافت مند عالقه که شخصی
 کمیته معدنی وزارت اکولوژي، زمین شناسی و منابع طبیعی قزاقستان ارائه نماید: به همراه اسناد ذیل را 

 تابعیت و مدارك سکونت، نام پدر درخواست کننده، محل و خانوادگی نام و نام حقیقی:  براي اشخاص .1
 هویتی؛ 

اوراقی که نشان دهد اشخاص حقوقی نام درخواست کننده، محل اقامت، اوراق دولتی ثبت شرکت ( براي  .2
 شرکت به عنوان شخصیت حقوقی در کشور خارجی ثبت شده است)؛ 
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التنامه از سوي فردي که از ناحیه او مبادرت به ثبت درخواست اکتشاف و داشتن وکیل، ارائه وک در صورت .3
 بهره برداري می نماید؛ 

مشخص نمودن محل معدن که درخواست کننده قصد اکتشاف در آن را دارد (نقشه و مشخصات  .4
 جغرافیایی محل)؛ 

زوله بودن ذخیره ساختار زیرزمینی، مشخصات ایشامل:  یبا رعایت مالحظات گزارش زمین شناسی محل .5

معدنی، نوع سنگ ها، عمق و تاثیر ضخامت محل ذخیره،  میزان تخلخل، میزان فشار آب تحتانی و فوقانی، 
 اکتشاف و بهره برداري، شرایط دفن، ذخیره سازي و دفع مواد بایستی تهیه شود؛ فناوري شدت جریان آب، 

حصول و فناوري صنعتی و اشاره به نوع م فاضالب و آب هايجامد و مایع، ضایعات مشخصات مواد سمی،  .6
درجه حاللیت سازگاري با سایر درجه انفجار، ، خصوصیات فیزیکی، ترکیب شیمیایی، درجه اشتعال، تولید آن

مواد در هنگام ذخیره، مهمترین آالینده هاي رادیونوکلئید و ویژگی هاي سیستم حمل و نقل مواد معدنی 
 ئه شود؛ بایستی از سوي درخواست کننده ارا

 مشخص نمودن مدت بهره برداري از معدن؛ .7

 هدف از بهره برداري از محل ذخیره معدنی؛ تعیین  .8

 گوشه؛ نقاط جغرافیایی مختصات و منطقه) اندازه( محاسبات باهمراه  زیرسطحی سایت قلمرو از توضیحی .9

 تقاضا باید به تایید محضري برسد؛ضمیمه شده به فرم کپی اسناد  .10

اسناد ضمیمه فرم درخواست بایستی ترجمه روسی و در صورت ارائه درخواست از سوي اتباع خارجی،  .11
 صحت آن توسط محضر به تایید برسد. قزاقی براي هر مدرك داشته و 

 :باشد درخواست پیوست بایستی به زیر اسناد

 ؛کند می تأیید را درخواست کننده به مربوط اطالعات که اسناد کپی .1
 توپوگرافی ، نقشه)موقعیتی( اجمالی نقشه موقعیت قلمرو، طرح: قلمرو به مربوط اطالعات داراياسناد  .2

 ؛سطح
 ؛صالحیت درخواست کننده را تأیید می کند که سندي .3
 ؛نویس برنامه کارهاي معدنی پیش .4
 پایان بهره برداري؛ نویس برنامه  پیش .5

 ؛زیرزمینی قطعه معدنی منابع ذخایر و منابع ارزیابی گزارش .6
 ؛گزارش دوره براي اکتشاف سایت براي پروانه تعهدات اجراي گزارش .7
 ؛مجوز تحت فعلی گزارش دوره براي) اجاره پرداخت( زمین از استفاده هاي هزینه پرداخت تأیید سند .8
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تأیید جامد را  معدنی مواد استخراج عملیات انجام براي فنی و اي حرفه مالی، هاي توانایی اسناد که وجود .9
  .می کند

 مالیات هاي وضع شده بر فعالیت هاي معدنی در قزاقستان  

 :است ریشامل موارد ز ینیرزمیز اي براي استفانده کننده هاي ژهیو يو پرداختها اتیمال

 یسود اضاف اتیمال .1
 حق امتیاز  .2

 اشتراكا. 
 يکشف تجارب. 

  بهره مالکانه. 3
 (محصول) دیتول میقزاقستان در تقس يسهم جمهور. 4

 شود. یپرداخت م نیرزمیقرارداد استفاده از زدر شده  نییو مبلغ تعاست  ثابت يپرداخت ها حق امتیاز

در قلمرو قرارداد است و پس  زمینریاستفاده از ز يتهایحق انجام فعال يبرا یمصرف کباریپرداخت  اشتراك

 شود. یم سیاز انعقاد قرارداد تأس

با در نظر گرفتن ارزش  در قرارداد ییشود و مبلغ نها یم نییاشتراك توسط دولت قزاقستان تع هیمقدار اول
می ن هیاول تر از مبلغ نییشود، اما پا یم نییتع زمینریاستفاده از ز يمنتقل شده برا يسپرده ها ياقتصاد
 شود. 
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 بدین شکل بوده است:  2019در نگاه کلی، میزان استخراج مواد خام در قزاقستان از ژانویه تا اکتبر 
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