
The law of mines
تهیه شده توسط واحد فنی و تحقیق و توسعه  دفتر ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران





1 Mu=500 Hec Mu=Mine Unit(1هکتار100=مربعکیلومتر) واحد سنجش منطقه

گرددمیاضافهروزMu50هرازایبهوروز150اولMuازایبه مدت زمان داده شده به انجام مراحل اکتشاف

سالهردر(هکتاردردالر0.04)Muهرازایبهآرژانتیندالر200:سطحیمعادن
(سختشرایطعلتبهتشویق)سالهردر(دالر4.42)آرژانتیندالر40:زیرزمینیمعادن

آرژانتیندالر400:کارخانهاحداثبرایزمیناخذمانندباشدمجوزشرایطازمستقلکهاضافهواحدهر
(هکتارهردردالر0.08)Muهرازایبه

هردردالر0.0011)مربعکیلومترهرازایبهآرژانتیندالر1:هواییتحقیقاتازایبهدریافتیهزینه
(هکتار

هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان
(1$USA=9.04$AR)

1 Lot=44 Hec Lot=Mine Unit واحد سنجش منطقه

اکتشافعملیاتانجامصورتدردیگرسال2تاتمدیدقابلوسال2 مدت زمان داده شده به انجام مراحل اکتشاف

(هکتارهردردالر1.9)Lotهرازایبهکانادادالر104:زیرزمینیوسطحیمعادنکلیه
هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان

(1$USA=1.24$Canada)



.باشدمیهکتاراساسبرهامحدوده واحد سنجش منطقه

.استتمدیدقابلوگرددمیاعطاساله3تا1دورهیکبرایاکتشافیمجوز
مدت زمان داده شده به انجام مراحل 

اکتشاف

اینائهارزمانتاراکاشفحسابوباشدمیاکتشافنهاییگزارشتااکتشافمجوزبهمربوطساالنهپرداختی هایتمامی
$1دحدودرهکتارهرهزینهاکتشاف،مجوزمدتطولدر.نمایدپرداختگزارشاتارائهازبعدتامی نمایندبدهکارگزارشات

.می یابدتغییرساالنه1.5$بهباشدشدهتمدیداکتشافمجوزاگرواست
هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان



بودهشکلمستطیلبصورتهامحدوده
.باشدمیهکتار5000حداکثرتاهکتار100حداقل واحد سنجش منطقه

کهاولیهمساحتاز%50نگیردصورتاکتشافیمدتاینطیکهصورتیدر.باشدمیسال2مدتبرایاکتشافامتیاز
2ازکمتروشودمیصادرمحلیدادگاهدراکتشافمجوز.استتجدیدپذیردیگرسال2مدتبرایشدهدادهاختصاص

.داردهزینهماهدردالر

مدت زمان داده شده به انجام مراحل 
اکتشاف

هکتارهردردالر0.34:هکتار300تا0از
هکتارهردردالر1.38:هکتار1500تا300از
هکتارهردردالر2.07:هکتار3000تا1500از

هکتارهردردالر2.76:هکتار3000ازبیشسطوح

هزینه هر واحد منطقه ایپرداخت میزان
(1$USA=636.49 Peso)

(1$USA=0.0246CLF)

شودمیتنظیمساالنهبصورتوهکتاراساسبرهامحدوده واحد سنجش منطقه

سال3آنزمانمدتوگرددمیصادراستزمینمالکیاومجوزدارندهبهمتعلقکهزمینهاییبرایاکتشافمجوز
.استتمدیدقابلنیزسال10تاواست

مدت زمان داده شده به انجام مراحل 
اکتشاف

:باشدمیزمینمالکبههزینهپرداخت
(هکتارهردالردر22.47)هکتارهردریورو20:نخستسال4در
(هکتارهردالردر33.70)هکتارهردریورو7:30و6و5سالهایدر
(هکتارهردالردر44.94)هکتارهردریورو40:10و9و8سالهایدر
(هکتارهردالردر56.17)هکتارهردریورو50:بیشترو11سالهایدر

هزینه هر واحد منطقه ایپرداخت میزان
(1$USA=0.89EUR)



و بصورت ساالنه تنظیم می شود( هکتار100)محدوده ها بر اساس کیلومتر مربع 
(هکتار100/000)کیلومتر مربع1000حداقل : مناطق بزرگ واحد سنجش منطقه

.  سال5سال تا 2از
سال بدون هیچ محدودیت تعهداتی5برای مناطق بزرگ به مدت 

ساله قابل تمدید می 5دوره 2در صورت تعهدات اکتشاف برای مناطق بزرگ در شرق و شمال شرق گرینلند برای مدت 
.باشد

مدت زمان داده شده به انجام مراحل اکتشاف

:  صدور مجوزات اکتشاف
ام دسامبر سال پنجم منقضی31)ساله 5: دوره

.(گرددمی
ست بر مبنای تاریخ انقضا باید درخوا: تمدید

.شود
(دالر450حدود )کرون 3000: هزینه مجوز

:تصویب انتقال پروانه
23300 (دالر3500حدود )کرون

(:بعکیلومترمر)بر اساس مساحت
 کرون 1550: 1-2سال (

(232دالر
 1162)کرون 7760: 5-3سال

(دالر
 کرون 15520: 10-6سال

(دالر2323)

(:سال)بر اساس مدت زمان 
 کرون 155200: 1-2سال

(23229دالر) 
 کرون 310400: 5-3سال

(دالر46458)
 620800: 10-6سال

(دالر92916)کرون 

هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان
(1$USA=6.68 DKK)



محدوده ها بر اساس متر مربع و بصورت ساالنه تنظیم می شود
(هکتار1)مترمربع10/000: هر منطقه واحد سنجش منطقه

.سال دیگر قابل تمدید است3سال صادر گردیده و در صورت شرایط فوق العاده تا بیش از 7اجازه اکتشاف برای  مدت زمان داده شده به انجام مراحل اکتشاف

:اجازه استخراج بصورت طرح پایلوت•
مترمکعب2000مجوز استخراج تا 

:استخراج پایلوت•
(دالر630)کرون نروژ5000

:مجوز استخراج•
در هر هکتار با هزینه  ( دالر1261)نروژ کرون 10/000

برای هر هکتار اضافی( دالر63)نروژ کرون 500
کرون  20/000درصورت اثرات زیست محیطی طرح 

دریافت می شود( دالر2522)نروژ 

(:پرداخت ساالنه)بر اساس سال•
نروژ کرون 10: 3و2و1سال

به ازای هر هکتار( دالر1.26)
نروژ کرون 30: 5و4سال 

به ازای هر هکتار( دالر3.7)
نروژ کرون 50:  7و6سال

به ازای هر هکتار( دالر6.3)

:اجازه اکتشاف•
کرون نروژ 1000

در هر هکتار(دالر126)
هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان

(1$USA=7.93NOK)



محدوده ها بر اساس هکتار و بلوک می باشد
کیلومتر مربع2.8هر بلوک  واحد سنجش منطقه

سال دیگر قابل  4سال قابل تمدید است و برای 4هکتار برای مدت 200پروانه اکتشاف برای حداکثر : مجوز اکتشاف مقدماتی
.تمدید است

قطعه بلوک مجوز صادر می گردد و 200تا 1سال تمدید می گردد و بصورت بلوک بندی شده از 5برای : مجوز اکتشاف تکمیلی
.قابل تمدید نیز می باشداکتشاف انجام شود، % 50حدود 4و 3سال در صورتی که در پایان

مدت زمان داده شده به انجام مراحل اکتشاف

:اجاره معدن•
در هر هکتار(دالر11.5)استرالیادالر 15
:هزینه حفظ و نگهداری مجوز•

در هر هکتار( دالر5)استرالیادالر 6.5

:پروانه اکتشاف مقدماتی•
(دالر در هر هکتار1.69)دالراسترالیا به ازای هر هکتار2.2•
:پروانه اکتشاف ویژه معادن طال•

(دالر16.92)به ازای هر هکتاراسترالیادالر 22
(:بدون شبکه بندی)پروانه اکتشاف تفضیلی•

(دالر در هر هکتار0.33)بر کیلومتر مربعاسترالیادالر43.5معادل 7تا 1از سال 
(:با شبکه بندی)پروانه اکتشاف•

(دالردر هکتار0.31)استرالیادالر113.5به ازای هر بلوک اکتشافی 3تا 1از سال 
(دالردر هر هکتار0.48)استرالیادالر176.5به ازای هر بلوک اکتشافی 5تا 4از سال 
(دالردر هر هکتار0.85)استرالیادالر239.5به ازای هر بلوک اکتشافی 7تا 6از سال 
(دالردر هر هکتار1.24)استرالیادالر453.5به باال به ازای هر بلوک اکتشافی 8از سال 

هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان
(1$USA=1.308$AU)



.محدوده ها بر اساس هکتار می باشد واحد سنجش منطقه

.و قابل تمدید استساله اعطا می گردد3مجوز اکتشافی برای یک دوره 
مدت زمان داده شده به انجام  

مراحل اکتشاف

سایر هزینه ها

دارنده پروانه بهره برداری 
خ  باید ظرف یک سال از تاری

صدور اجازه بهره برداری، 
د  شروع به بهره برداری کن
ه  در غیر این صورت باید ب

از میزان تولید را% 10میزان 
به عنوان حقوق دولتی 

.پرداخت کند

مالیات
دارنده مجوز باید برای همه مواد تولید شده ،به دولت حقوق دولتی پرداخت

حقوق دولت به نسبت درآمد فروشی که توسط دارنده مجوز اعالم می.نماید
میزان این حقوق به ترتیب زیر است.شود، محاسبه می گردد

کائولین، دیکیت،  )از قیمت فروش معدن برای گروه چهارم مواد معدنی% 2
...(ناکریت و

از قسمت های  به دست آمده)از قیمت فروش معدن برای گروه سوم، پنجم، % 4
.طال، نقره و پالتین(دریا، دریاچه، الماس

تا  1بین( سنگ های تزیینی)پرداخت حقوق دولتی برای مواد معدنی گروه دوم
.متفاوت است% 2

با  قانون معدن ترکیه در صورتی که تولید کنندگان مواد معدنی، مواد خود را
معافیت از پرداخت حقوق دولتی % 50امکانات موجود در ترکیه پردازش کنند،

.برای آنها در نظر می گیرد
%  30انجام فعالیت های معدنی در زمین های تحت تملک دولت مستلزم پرداخت

تخفیف  % 25حقوق دولتی است که تحت شرایط خاص شورای وزیران می تواند 
.بر آن اعمال کند

درصد از قیمت 0/02در صورت انجام فعالیت های معدنی در محدوده شهرداری،
.فروش هر معدن باید به شهرداری مربوطه پرداخت شود

اکتشاف
هزینه ساالنه برای مجوز 

دالر تا  339اکتشاف از 
ه  دالر بسته به طبق1697

ن  بندی مواد و موقعیت زمی
.دو مساحت متغیر می باش

اری،  بسته به مدت بهره برد
هزینه ساالنه برای مجوز 

دالر  6791بهره برداری بین 
.دالر لست23770تا 

هزینه هر پرداخت میزان
محدوده معدنی

لیر2.99=دالر1



.می باشدکیلومتر مربع محدوده ها بر اساس هکتار و یا
.کندشود و گسترش طولی و عرضی از قوانین فنی پیروی نمیمنظمی برای محدوده در نظر گرفته نمیشکل واحد سنجش منطقه

ه سال پس از انجام ندادن مراحل اکتشاف برای برخی معادن و برخی استانها تا یک دور1سال به باال و تا مدت 1از 
.قابل تمدید است مدت زمان داده شده به انجام مراحل اکتشاف

مرتع داران و •
دامداران و 

:معارضان محلی
در این مورد هم  

استانداردی وجود
ندارد و بصورت 

توافقی مبالغی
.پرداخت می گردد

سازمان صنایع و معادن و •
:نظام مهندسی استان

ی  با توجه به نوع ماده معدن
و هزینه های مسئولین فنی

طرح های سازمانی به عهده  
ن  بهره بردار است که در ای

خصوص آئین نامه و 
ضوابط استاندارد موجود

.می باشد
%  88در مرحله بهره برداری 
از حقوق دولتی سهم  

.سازمان می باشد

:سازمان آب•
ر  در صورتی که معادن در بست

ا  رودخانه ها و آبراهه ها باشد بن
الغی  به میزان استخراج ساالنه مب

را بصورت ساالنه دریافت می
تومان به ازای 200کنند که از 

تا  ( دالر بر هر تن0.06)هر تن
تومان به ازای هر 2000

ر  متغیی(  دالر بر هر تن0.6)تن
در این خصوص نیز  . است

هیچگونه آئین نامه و ضوابط
.استانداردی وجود ندارد

:منابع طبیعی•
یاهی  منابع طبیعی برای پوشش گ
و درختکاری در استانهای 

مختلف با توجه به نوع ماده  
هزارتومان در هر  500معدنی از 

تا  (دالردر هر هکتار150)هکتار 
میلیون تومان در هر هکتار  5
اخذ می  ( دالردر هر هکتار1500)

ه  در این خصوص هیچگون. نماید
ی  آئین نامه و ضوابط استاندارد

.وجود ندارد
ز ضمناً در مرحله بهره برداری نی

از حقوق دولتی به حساب% 12
.منابع طبیعی واریز می گردد

هزینه هر واحد منطقه ای پرداخت میزان
(1$USA=33000Rial)



ایران استرالیا نروژ گرینلند فنالند شیلی کانادا آرژانتین کشورها

در فاز اکتشاف
*منابع طبیعی

150 to  1500
و و هزینه های نظام مهندسی
همسئول فنی معدن طبق تعرف
در فاز بهره برداری
سازمان صنایع و معادن

حقوق دولتی 88%
منابع طبیعی

حقوق دولتی12%
**سازمان آب

0.06 to 0.6
به ازای هر تن تولید

در فاز اکتشاف
اکتشاف مقدماتی

1.69
(ندیبدون شبکه ب)اکتشاف تفضیلی

0.33
(یبا شبکه بند)اکتشاف تفضیلی

0.3 to 1.24

در فاز بهره برداری
اجاره معدن

11.5
هزینه حفظ و نگهداری

5

1.26
در هر سال 1.49 22.47 0.34 1.9

0.04
در هر سال

حداقل
(دالر بر هکتار)

6.3
در هر سال 14.92 56.17 2.76 No No

حداکثر
(دالر بر هکتار)

126
دالر در هر هکتار

2238 to 3731
(دالر) NA NA NA NA مجوزاتصدور

طبق مطالعات میدانی*
( العات میدانیمط)در صورتی که معادن در بستر رودخانه ها و آبراهه ها باشد بنا به میزان استخراج ساالنه مبالغی را بصورت ساالنه دریافت می کنند**



چالشها و نظرات
:6ماده3و2تبصره

باعثزیفلهایمحدودهبرایمخصوصاًمبالغبودننامتعارفوگسستگی
شفینمکتازبسیاریمرحلههمیندرشایدوشودمیمکتشفسردگمی

.گردندمیمنصرفمسیرادامهازگزافهایهزینهبدلیل

پیشنهادات اجرایی

منابعبهدیدگیآسیبمعدنی،محدودهاکتشافمرحلهدرآنکهبدلیل
وسطتزمینسطحزیروعمقیاکتشافاتبدلیل)نداردوجودطبیعی
رددگمیپیشنهاداستاندکبسیارآنکهیاو(حفاریچالهایوچاهکها

هبمنجراکتشافعملیاتانجامازپسمعدنیمحدودهکهصورتیدر
طبقخراج،استمجوزاتاخذفرضباشد،معدنیپتانسیلتائیدوشناسایی

ردارببهرهازشده،ارائهمساحتمیزانبهتوجهبااستانداردفرمتیک
افاکتشعملیاتبهخصوصیبخشورودرونقباعثامراین.گردداخذ

.شدخواهد



کشورردیف

ها بر انواع سنگ آهننرخ عوارض صادراتی دولت
مالیات بر درآمد

Corporate Income 

Tax (CIT)

مالیات بر مواد معدنی
سنگ آهن

Mineral taxes

مالیات موردی
Withholding tax

سنگ آهن کلوخه
سنگ آهن دانه 

بندی
سنگ آهن 

کنسانتره
سود سهام

Dividends

بهره
Interest

حقوق دولتی
Royalties

هزینه خدمات
Services 

fees

%10-%5%5%5آرژانتین1
حداکثر در اکثر مشاغل

35%
حق امتیاز استخراج معادن استان

3%
0%15%-35%21%21%-31%

---استرالیا2
حداکثر در اکثر مشاغل

35%

حق امتیاز دولت-1
6.5%-7.5%

مالیات بر اجاره منابع مواد معدنی-2
22.5%

30%10%30%5%

---برزیل3
حداکثر در اکثر مشاغل

34%
برداری از معادنجبران خسارت برای بهره

2%
0%15%-25%15%-25%15%-25%

%30---کانادا4

مالیات بر معادن کبک-1
16%

BCمالیات بر معادن -2

2%-13%
مالیات بر معادن-3

اونتاریو
5%-10%

25%25%25%25%

---شیلی5
حداکثر در اکثر مشاغل

18.5%
0%-14%35%4%-35%30%15%-20%

متغییرمتغییرمتغییرچین6
برداریدر دوره مشخص بهره

25%
مالیات بر منابع-1

10%-25 %RMB/Ton
متغییر10%10%10%

7
جمهوری 

ودموکراتیک کنگ
---

حداکثر در اکثر مشاغل
30%-40%

5%10%014%0

---جمهوری کنگو8
حداکثر در اکثر مشاغل

30%-34%
3%20%20%20%20%

---آلمان9
حداکثر در اکثر مشاغل

7%-15%
-26%015.8%0

---غنا10
حداکثر در اکثر مشاغل

25%-35%
5%8%8%10%15%

جدول نرخ انواع مالیاتها و عوارض در کشورهای مختلف دنیا



کشورردیف

مالیات بر درآمدها بر انواع سنگ آهننرخ عوارض صادراتی دولت
Corporate Income 

Tax (CIT)

مالیات بر مواد معدنی
سنگ آهن

Mineral taxes

مالیات موردی
Withholding tax

سنگ آهن کلوخه
سنگ آهن دانه 

بندی
سنگ آهن 

کنسانتره
سود سهام

Dividends

بهره
Interest

حقوق دولتی
Royalties

هزینه خدمات
Services fees

%25%10%40-%10%20-%10هند11

حقوق دولتی-1
10%

مالیات بر اجاره-2
1000INRبر هکتار

021%10%42%

%20%20%20%20%03---اندونزی12

%20%15%15%15%2.8----قزاقستان13

---مکزیک14
حداکثر در اکثر مشاغل

30%
-030%25%25%

---پرو15
حداکثر در اکثر مشاغل

30%

حقوق سلطنتی-1
1%-12%

مالیات ویژه معدن-2
2%-8.4%

4.1%4.99%-30%30%15%-30%

متغییر---فیلیپین16

مالیات کاالهای داخلی-1
2%

حق امتیاز به رزرو معدن حداقل-2
5%

حق امتیاز به بومیان بصورت-3
توافقی

15%-30%20%30%30%

-%20%20%15%4.8-متغییرمتغییرمتغییرروسیه17

-%12-%10%7-%0.5----آفریقای جنوبی18

%15-%5%15%10%10%3%100---تانزانیا19

---اکراین20
حداکثر در اکثر مشاغل

21%
مالیات بر منابع زیر زمینی-1

0.89-11.45UAHبر تن تولید ماده معدنی
15%15%15%0-15%

---آمریکا21
بر اساس تولید

4%-9%
35%

حقوق دولتی فدرال-1
0%

وجوه حاصل از مالیات نوادا-2
2%-5%

سایر مالیات دولتی
2%-5%

30%30%30%30%

ادامه جدول نرخ انواع مالیاتها و عوارض در کشورهای مختلف دنیا



انواع پرداختی های مالی از معدنداران به سیستم دولتی کشورها
آمریکاچینشیلیکانادابرزیلاسترالیاآرژانتینشرح

نوع 
پرداختی
ها به 
دولت

حقوق دولتی
حقوق دولتی-1

مالیات بر اجاره مواد -2
معدنی

جبران خسارت برای بهره 
برداری از منابع معدنی

مالیات معدن کبک-1
مبیامالیات معدن بریتیش کل-2

مالیات معدن انتاریو-3
مالیات بر معادن

مالیات بر منابع طبیعی-1
اری جبران خسارت برای بهره برد-2

از منابع طبیعی
حقوق دولتی-3

حقوق دولتی-1
مالیات بر درآمد خالص-2

سایر مالیات ها-3

استانسطح
دولت: 1
فدرالفدرال: 2

استان کبک-1
استان بریتیش کلمبیا-2

استان انتاریو-3
فدرال

فدرال-1
فدرال-2
فدرال-3

فدرال-1
دولت-2
دولت-3

استخراجیموادحجم-1ارزش سر معدنپایه
درآمد تعدیل شدهسود معدنکاری-2

سود قبل از کسر مالیات-1
سود قبل از کسر مالیات-2
سود قبل از کسر مالیات-3

سود قبل از کسر 
مالیات

وزن-1
درآمد-2

منطقه معدنی-3

درآمد خالص-1
درآمد قبل از کسر مالیات-2
درآمد قبل از کسر مالیات-3

نرخ

%3.5-% 7: 1%3مس
2 :na

2%
1 :16%

2:2%-13%
3 :5 %-10%

0 %-14%
1 :RMB 5 - RMB 7 per tonne

2 :0.5 %-4%
3 :na

1 :0%
2 :2%-5%
3 :2%-5%

%2.5-% 0: 1%3طال
2 :na

1%
1 :16%

2:2%-13%
3 :5 %-10%

0 %-14%
1 :RMB 5 - RMB 7 per tonne

2 :0.5 %-4%
3 :na

1 :0%
2 :2%-5%
3 :2%-5%

سنگ  
%7.5-% 6.5: 1%3آهن

2 :22.5%2%
1 :16%

2:2%-13%
3 :5 %-10%

0 %-14%
1 :RMB 5 - RMB 7 per tonne

2 :0.5 %-4%
3 :na

1 :0%
2 :2%-5%
3 :2%-5%

زغال  
%10-% 7: 1%3سنگ

2 :22.5%2%
1 :16%

2:2%-13%
3 :5 %-10%

0 %-14%
1 :RMB 5 - RMB 7 per tonne

2 :0.5 %-4%
3 :na

1 :8%-12.5%
2 :2%-5%
3 :2%-5%



درصادیاقتوفنیمتغییراتودولتیحقوقمبحثویژهاهمیتبهتوجهبا
یکبقالدردولتیحقوقمحاسبهنحوهگرددمیپیشنهادآنمحاسبات
رفتنگنظردرباافزارنرمیکیعنی.گیردصورتافزارینرممدلسازی

تهیه،یمعدنمادهنوعومکانیموقعیت،معدنهراقتصادیوفنیشرایط
دولتیحقوقخودخاصشرایطبهتوجهبامعدنیواحدهرتاشود

یادیزحدتااستانیوغیرکارشناسیای،سلیقهنظراتازتابپردازد
.شودپرهیز

چالشها و نظرات
:14ماده

ومحلمانندپارامترهاییقانونایندرصراحتبهاینکهبهتوجهبا
ست،اآمده...وبرداربهرهترجیحیسودمنطقه،شرایطمعدن،موقعیت
قوقحمحاسبهدراصولیمهندسیوفنیمحاسباتوجودعدممتاسفانه

دردولتیمسئولینعجوالنهوغیرکارشناسیتصمیماتومعدنهردولتی
برایفراوانمشکالتوسردرگمیباعثدولتی،حقوقنرخافزایش

.استشدهکشورمعدنیجامعه
پیشنهادات اجرایی



The law of mines
تهیه شده توسط واحد فنی و تحقیق و توسعه  دفتر ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران


