
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 

.

.

زنجیرۀ ارزش مرمر در افغانستان
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خالصه

و انکشاف مشخصی را برای جذب سرمایه گذاری در استخراج معیاری، کاهش وارداتپیشنهادات تزئیناتی را مورد ارزیابی قرار داده، و سنگ های این نوشته زنجیرۀ ارزش مرمر و 
وسس و ارزش مرمر و بازیگران مهم آن صحبت شده، بعداً به ترتیب روی ذخایر مرمر افغانستان، استخراج، پرجهانی در ابتدا روی صنعت . صادرات مرمر افغانستان ارائه می کند

تفاده از منابع دست اول باید گفت این گزارش با اس. به هدف انکشاف این سکتور گنجانیده شده استپیشنهاداتی در اخیر این گزارش . بازاریابی بحث می گرددصادرات و افزایی، و 
اق این گزارش در هماهنگی با ات. و همچنان معلومات به دست آمده از منابع بیرونی تدوین گردیده است( شرکت فعال و غیرفعال130از جمله 120مصاحبه و بازدید از حدود )

.استخراجی و پروسس سنگ افغانستان نیز استفاده شده استشرکت های معادن و صنایع طرح گردیده است و از نظریات اتحادیۀ 

در این صنعت بزرگ ترین . میلیارد دالر تخمین زده است50ارزش این صنعت را تا گزارش ها ارزش چندین میلیارد دالری دارد و بعضی جهان از نظر حجم، صنعت مرمر و گرانیت در 
گترین واردکنندۀ چین بزر. هندوستان، پرتگال، ایران، پاکستان و  مصر استکشورهای چین، ایتالیا و ترکیه می باشند، پس از این گروه، بازیگران عمده بازیگرها کشور های 

میلیارد تُن مرمر را غرض پروسس و صادرات 1.2ارزش به 2016در سال تنها باالقوه برای صادرات افغانستان می باشد که بازار های سنگ مرمر خام و نیمه پروسس شده و یکی از 
و استندرد سازی ترانسپورتی، بازاریابیهزینه های افغانستان ظرفیت تصاحب یک مقدار قابل مالحظۀ بازار چین را دارد مشروط بر این که در راستای کاهش . مجدد وارد کرده است

.کار شود
دالر فی تُن، 200و استفاده قیمت درصد ضایعات 40به اساس این آمار و  با تخمین . میلیارد تن تخمین کرده است1.3ادارۀ سروی جیولوجی امریکا حجم ذخایر مرمر افغانستان را 

.میلیارد دالر ارزش دارد150دالر است، به راحتی گفته میتوانیم ذخایر مرمر افغانستان باالتر از 270مرمر خام جهانی در حالیکه اوسط قیمت 

شرکت در 108شرکت استخراجی و 25حدود )شرکت که تعداد شان نسبت به دالیل مختلف غیرفعال هستند،  در بخش های استخراج و پروسس 130در صنعت مرمر افغانستان 
شرکت در 1شرکت در کابل و 1)میلیون دالر را در این سکتور سرمایه گذاری نموده اند، از این میان البته فقط دو شرکت 60این شرکت ها مجموعاً حدود . فعالیت دارند( پروسس

.میلیون دالر را در بخش های استخراج و  تأسیس فابریکه های معیاری پروسس سرمایه گذاری نموده اند10به معیار های بین المللی فعالیت می کنند و هر کدام حد اقل (  هرات
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خالصه

یارهای مناسب شرکتهای کتگوری اول با مع. کل شرکت های استخراج و پروسس از نظر توانایی تخنیکی، ظرفیت بشری و مالی به سه کتگوری تقسیم شده انددر 
تان فقط از جمله صادرات افغانس. محصوالت شان به بازارهای بین المللی از جمله چین، ایتالیا، ترکیه، عراق، و ایران  صادر گردیده است1396سرمایه گذاری نموده و در سال 

ور ایران بود که در در قسمت واردات بزرگترین شریک افغانستان کش. آنرا مرمر پروسس شده  و متباقی آن را صادرات به شکل بالک و نیمه پروسس تشکیل می دهد% 27
.هزار تن مرمر را به افغانستان صادر نموه است10اضافه تر از 1396سال 

هزار دالر امریکایی به کشورهای ایران، چین، امارات متحدۀ عربی، ایتالیا، هندوستان،800هزار تُن مرمر را  به ارزش  حدود 17به مقدار 1396تا ختم ربع سوم سال افغانستان 
میلیون دالر است و تجار در گمرک به منظور پرداخت تعرفه نازل و کاهش هزینه های شان 5باید گفت  ارزش واقعی صادرات افغانستان حد اقل . و عراق صادر نموده است

.  ارزش فی تُن مرمر را از نرخ جهانی و بازارهای صادراتی شان به مراتب پایین تر گزارش داده اند

ی تواند تولیدات  اف بازار مرمر منکشآغاز دوبارۀ روند اعطای قراردادهای استخراج و پروسس با درنظرداشت حداقل معیار های تخنیکی و بشری و اتخاذ استراتژی سه بُعدی برای ا
انکشاف بازار داخلی از طریق حمایۀ تولیدات مرمر پروسس شده ( 1. افغانستان را معیاری، میزان صادرات را افزایش، و محصوالت افغانی را در بازار داخلی رقابت پذیر سازد

ور مرمر تعقیب نیاز سکترد کتگوری دوم و سوم کشور در مقابل واردات کشورهای همسایه را میتوان از طریق ازدیاد تعرفه گمرکی، کاهش هزینۀ برق و ساخت زیربناهای مو
ن ها در مارکیت داخلی افغبرای انکشاف صادرات و بازاریابی برای مرمر، گرانیت و رخام پروسس شده  با کیفیت باال که بنابر هزینۀ باالی تولید و ضعف قدرت خرید ا( 2. نمود

توسعۀ بازار برای صادرات ( 3. ام شوداقدتوان رقابت را ندارد، از طریق برداشتن تعرفه های صادراتی، کاهش رویالتی و برگزاری کنفرانس های تواصل تجارتی در بازار های باالقوه 
همچنان . هزار تُن در یک سال به آن کشور موجود است500افغانستان است و امکان صادرات الی ( شکل بالک و تخته سنگ)مرمر خام، کشور چین بزرگترین بازار برای مرمر 

.باید در حصه بلندبردن ظرفیت تخنیکی و بشری بازیگران صنعت مرمر باید در نظرداشت پیشنهادات ارایه شده اقدام شود
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میلیارد دالر بوده 2در حدود 2016جهان در سال ( به شکل بالک و تخته سنگ)مجموع صادرات مرمر خام و نیمه پروسس 
2درصد و پاکستان 6ایران . میلیون  دالر در صدر جدول کشور  های صادر کننده قرار دارد860است که ترکیه با صادرات 

.درصد کل تولید جهان را تشکیل می دهند

(به میلیون دالر)میزان صادرات مرمر نیمه پروسس شده توسط ده تولید کننده برتر 
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Source: Trademap, 2017

میزان واردات بازیگران عمده مرمر نیمه پروسس شده به میلیون دالر
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پس از چین؛ ایتالیا، ترکیه و . میلیارد مرمر پروسس شده به انواع مختلف را به بازارهای جهانی صادر کرده است5.6به ارزش 2016کشور چین در سال 
هندوستان در جمله صادر کننده  های عمده محصوالت مرمر قرار دارند
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2017صنعت مرمر سال گزارش جهانی : منبع
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چین هندوستان ترکیه ایران ایتالیا مصر امریکا هسپانیه پاکستان

معادن فابریکه ها صادر کننده ها

چین هند ترکیه ایران ایتالیا مصر امریکا ههسپانی انپاکست

معادن 1696 1599 1483 628 446 346 337 320 219

ه  هفابریک
ای 

تولیدی 7956 2804 2016 812 1038 602 812 627 419

صادر
اکننده  ه 9212 4640 2978 1218 1228 897 621 774 998

ی قسمت اعظم تجارت سنگ  های تزئیناتی از طریق بازارهای الکترونیکی صورت م. شدید است( اکثرا پروسس شده)رقابت در بازار مرمر 
قرار آمار بدست آمده چین در صدر و پاکستان و ایران در جمله ده کشور برتر از نظر تعداد شرکت  های فعال در تولید و صادرات . گیرد

مرمر و سنگ  های تزئیناتی قراردارند

StoneContact.com ( International Builder’s Database): منبع

بازیگران سکتور سنگ  های تزئیناتی در اکثر کشورها
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در حدود ( سانتی10بریده شده و پالش شده با ضخامت حد اکثر ) 2016ارزش جهانی یک تن مرمر پروسس شده در سال 
دالر به فروش رسیده است270دالر بوده است و یک تن مرمر پروسس ناشده به طور اوسط 550

2016سال ( به دالر)قیمت اوسط فی تن مرمر پروسس ناشده در بازار  های عمده وارداتی 
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6دالر به فروش می رسد که نسبت به500افغانستان تا (  و سلبشکل بالک)یک تُن مرمر TRADEMAPباوجود ثبت ارزش نازل در گمرکات، قرار آمار 
دالر فی تن می چرخد حجم بیشتر تولیدات مرمر دنیا را 200که هزینه کمتر دارند و قیمت شان هم در اطراف کشورهای . کشور برتر به مراتب گران تر است

دارداینجا رابطه مستقیم میان قیمت و سهم بازیگران عمده در مارکیت وجود . تشکیل می دهند

2016رابطه میان قیمت اصلی و میزان تولید توسط صادر کننده  های برتر مرمر خام در سال
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در جهانبازیگران عمده صنعت گرانیت 
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و مارکیت بالقوه در جهان سهم در بازار بزرگترین وارد کننده گرانیت خام %  65چین با 
برای صادرات افغانستان است
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صادراتی شان فاصله از بازارهای کیلومتر 6000صادر کننده برتر به طور اوسط 10فاصله زیاد مانع صادرات مرمر نشده است؛ 
کیلومتر فاصله دارد4000-3500در حالیکه افغانستان از بزرگترین بازار خود ،کشور چین، در حدود . دارند
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(به کیلومتر)برتر با مقصد صادرات شان صادر کننده های حد اوسط فاصله 

Trademap, 2017
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ور وارد ذیل منحیث تهدید برای سکتدر انکشاف سکتور مرمر افغانستان، باید از استعجالیت کار گرفت چون م
سنگ  های تزیئناتی  افغانستان تلقی می گردند 

.تهدید استک طبیعی یسنگ  های است، پیشرفت تکنولوژی پیشساخت برای صنعت تغییر تحوالت در سکتور ساختمان همیشه در حالت 

سکتور 
ساختمان

. بوده و باالی تقاضای مرمر طبیعی تاثیر گذار استرشد حال در در جهان (Artificial Marble)مصنوعی صنعت مرمر 

محصوالت 
جاگزین

جدید و در حال رشد در سکتور مرمر و سنگ  های تزئیناتی از کشور  های شرق اوسط و کشورهای شمال افریقا، و بقیه کشور  های ورود بازیگران
نآمنطقه  در کوتاه مدت مارکیت مورد نظر افغانستان کشور چین و بازارهای کشورهای خلیج و آسیای میانه است که باید برای توسعه صادرات به

کشور اقدام نمود

ان صعود بازیگر
جدید در سطح 

منطقه

 USAID Pakistan Marble and)) میلیارد تن تخمین شده است300مرمر و گرانیت می باشد  که حجم  آن در حدود ذخایر بزرگپاکستان دارای

Granite 2013کشور برتر 10مرمر در زمره صادرات جهانی تثبیت شده و فعال را دارا بوده و در معدن مرمر2000در حدود، که این کشور فعال
.  ی گرددرقیب جدی افغانستان تلقی متوسعه یافته و زیربناهای، هزینه پایین کارگرافغانی فی تن65این کشور با رویالتی. محسوب می شود

غانستان یک فرصت موثر از ذخایر معدنی خود مواجه است که این فکتور فعال برای افبا کمبود ظرفیت تخنیکی و مالی برای بهره برداریاما اکنون 
.  پنداشته می شود

پاکستان و 
ایران رقیبان

برای جدی
صنعت مرمر 

افغانستان
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Zabul

Balkh

Samangan
Baghlan

Takhar

Badakhshan

Paktika

Khost

Kunar

Ghazni

Nuristan

Wardak

Laghman

Kapisa

Panjshir

Nangarhar

Kabul

Kunduz

Logar

Paktia

Parwan

میلیارد تن تخمین شده است که ارزش تخمینی این ذخایر و ظواهر 1.3ذخایر مرمر افغانستان در حدود  USGSقرار مطالعات
ذخایر . ود داردالبته با انجام مطالعات بیشتر جیولوجیکی امکان تغییر این ارقام وج. میلیارد دالر می باشد150معدنی در حدود 

تواندایتالیا رقابت کرده میبا سنگ مرمر کارارای از لحاظ کیفیت، ننگرهار خوگیانی سنگ مرمر سفید چشت هرات و 

ظواهر و ذخایر مرمر افغانستان نمونه والیت نام مرمر

کابل گزک

کابل هزاره بغل

کابل خاکستری کابل

کابل کاریز میر

کابل پل چرخی

کابل قلم کار

فاریاب رخام سبز المار

لوگر آببازک

هرات چشت شریف

لوگر ده نو

هلمند
رخام سفید و نصواری 

هلمند

هلمند رخام نصواری هلمند

هلمند رخام سبز هلمند

نمونه والیت نام مرمر
بدخشان کفتر خانه

ننگرهار خوگیانی

لوگر محمد آغه

پروان قالتک
پروان سالنگ

سمنگان نصواری سمنگان
سمنگان سمنگان

وردک خاکستری وردک

وردک 2خاکستری وردک 
وردک سفید وردک
وردک 2سفید وردک 

بامیان رخام یکاولنگ
پکتیا زرمت

وان، تین پراورتری، یکندداسفید مرمر بطور نمونه می توان از . در افغانستان ظواهر و ذخایر سنگ  های دیگر تزئیناتی نیز وجود دارد
تی  رصوو سفید ، سبزم خاو رشهر ان میده برزمرمر د، نی بهسواومرمر سفید ، تراورتین چشت شریف هرات،  غزنین تین مالستااورتر

.د نام گرفتهلمن
(اداره سروی جیولوژی)وزارت معادن و پترولیم : منبع
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مالحظات تعداد مشخصات کتگوری

در بخش پروسس نیز سرمایه شرکت آن2که  این شرکت  ها 
انجام قرادادهای بزرگ را گذاری معیاری نموده اند توانایی

10همین اکنون یکی از این شرکت  ها با سرمایه گذاری . دارند
میدان وردک آماده اخذ قرارداد است-میلیون دالر در کابل

1شرکت در هرات و3)شرکت 4
(شرکت در میدان وردک

های کتگوری اول دارای ماشین آالت و مشخصات ذیل می باشندشرکت  :
برمه اوتوماتDriller

 ماشینDiamond Wire Cutting

کرن، لودر، اکسکواتور
 سیستم  های مالی، بازاریابی، منابع بشری
 ساله را دارد 5حد اقل تجربه یک قرارداد
 کارمند تخنیکی5حد اقل

A

.  را دارندشرکت  های متذکره توانایی قرداد  ها به مقیاس کوچک
برای عقد قرارداد این کتگوری شرکت  ها باید با شرکت  های 

در بلند بردن . پروسس به صورت مشترک قرارداد بگیرند
ظرفیت تخنیکی و میزان سرمایه گذاری برای شان رویالتی 

پایین تر در نظر گرفته شود

در 1در هرات، 4، )شرکت 8
1در میدان وردک، 1ننگرهار ، 

شرکت در 1شرکت در کابل و 

(پروان

:حد اقل  دارای مشخصات ذیل اند  B  های استخراجی شامل کتگوری شرکت
 برمهDriller

ماشین سیم برش
کرن، لودر، اکسکواتور
 کارمند تخنیکی3حد اقل

B

شرکت  ها غرض بلند بردن  ظرفیت تعیین یک سال به این
تخنیکی حصول اطیمنان از عدم استفاده میتود  های غیر فنی

اگر نه قرارداد  های شان فسخ گردد. استخراج

شرکت13 بقیه شرکت  های که شرایط کتگوریBی را تکمیل نکرده اند و از شیوه  های غیر معیاری استخراج استفاده م
.کنند

C

مالی این شرکت  ها از نظر کیفیت کار، ظرفیت تخنیکی و. شرکت استخراجی فعال در پنج والیت کشور فعالیت دارند25در حدود 
نفر مصروف کار هستند1000به سه کتگوری دسته بندی گردیده اند و این شرکت  ها حدود 
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و در که به بلند ترین رقم رسیده بود، سیر نزولی را طی نموده است2012-2011تولید سنگ مرمر در افغانستان بعد از سالهای 
ی روهااین افت را می توان دلیل رکود در سکتور ساختمان بعد از خروج نی. هزار تن کاهش پیدا کرده است29به 2016سال 

خارجی و همچنان توقف روند اعطای قرارداد  های جدید دانست

(ریاست کادستر) وزارت معادن و پترولیم : منبع
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مرمر رخام تراورتین

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

 50,000

 55,000

 60,000

 65,000

 70,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

فعال مرمر، رخام و تراورتین به تفکیک والیاتتعداد قراردادهای  

لست کامل قرارداد  ها در ضمیمه گنجانیده شده است
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ن ثابت نیست و مطابق قرارداد تعیی( و سایر سنگ  های تزئیناتی)در افغانستان نرخ رویالتی برای سنگ مرمر
استرویالتی  های وضع شده در افغانستان در مقایسه به بقیه کشورها بیشتر. گردیده است

مالحظات رویالتی کشور
مرمر

افغانی400حد اقل 
افغانی1500حد اکثر 

رخام
افغانی3500حد اقل 
5700حد اکثر  افغانستان

و باالی فروش مرمر؛ هزینه ترانسپورت
مالیه از آن تفریق می گردد 4% ترکیه

45 روپیه هندوستان

کلدار فی تن200ایالت پنجاب 
کلدار فی تن100ایالت خیبر پختونخواه  کلدار150اوسط  پاکستان

و باالی فروش مرمر؛ هزینه ترانسپورت
مالیه از آن تفریق می گردد 2% چین

4% امریکا

8.7% ایتالیا

رویالتی  باالی مرمر را بعد از فروش و با تفریق هزینه اکثر کشورها 
. ترانسپورت و مالیه وضع می کنند

1
,5

0
0

4
0
0

1
2
5

6
2

5
0

ی  ت ل ا ی و ر ر  ث ک ا د  ن) ح ا ت س ن ا غ ف (ا

ی  ت ل ا ی و ر ل  ق ا د  ن)ح ا ت س ن ا غ ف (ا

ب  ا ج ن پ ت  ل ا ی ا ی  ت ل ا ی و ن)ر ا ت س ک ا (پ

ر  ب ی خ ت  ل ا ی ا ی  ت ل ا ی و ن)ر ا ت س ک ا (پ

ن ا ت س و د ن ه ی  ت ل ا ی و ر

(ی تنبه افغانی ف) مقایسه رویالتی سنگ مرمر در افغانستان، پاکستان و هندوستان 
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عمده گزارش تحلیلی صنعت مرمر افغانستانبخش های 

1

2

3

4

5

6

7

خالصه

در جهانمروری بر صنعت مرمر 

افغانستاندرمرمرصنعت

افغانستاندرمرمرمارکیتوپروسس

افغانستانمرمربازارهای

افغانستاندرمرمرصنعتچالش های

پیشنهادات

بخشمحتوا
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سروی  های 
+جیولوجیکی

قرارداد

انتخاب 
معدن

سیم برش•
اره و برمه  ها•
اکسکواتور•
لودر•

استخراج

صادرات

گنگسا•
فکس سازیز•

کتر
کراس کتر•
کرن•

برش
ماشین اوتومات پالش•

ماشین نیمه اوتومات •

برش تخته سنگ  ها مطابق فرمایش•

پالش و 
پروسس

فروشات

ایران
چین

پاکستان
ترکیه

(بالک) مرمر خام به شکل نیمه پروسس و خام

امارات
ایتالیا

هندوستان
عراق
کانادا

فقط دو شرکت 
توانایی تولید با 
کیفیت را دارند

ایران، چین و 
پاکستان مرمر 

پروسس شده را به 
افغانستان صادر می 

کنند

لید، اما نکات عمده کیفیت تو. روند ارزش افزایی مرمر تا مرحله آخر آن یعنی پالش و تولید مرمر قابل استفاده برای مشتریان در افغانستان صورت می گیرد
شرکت دیگر 37. شرکت توانایی تولید مرمر پروسس شده با کیفیت بین المللی را دارند2فعال . بیرونی می باشددر بازارهای تقلیل ضایعات و توانایی رقابت 

.می باشد% 30-20مهم صادر کننده مرمر مانند ترکیه ضایعات غیر طبیعی میان در کشورهای . نیز تولیدات با کیفیت قابل قبول برای بازار داخلی را دارند

در این مرحله بالک  های سنگ به 
.  شکل تخته سنگ برش می شود

% 20در فابریکه  های ستندرد حدود 
ضایعات در این مرحله وجود 

.  دارد

س
وس

 پر
مه

نی

ک
ال

ل ب
 ک

 به
ام

خ

در مرحله برش قطعات به اندازی 
ضایعات % 10فرمایشات حدود 

البته مجموع . دیگر نیز رخ می دهد
پروسس حدود -ضایعات از برش

تخمین می گردد% 30

در این مرحله سنگ  ها با استفاده از ماشین  های سیم برش و دایمند 
با . می باشد%. 35ضایعات در این مرحله در هرات. استخراج می گردد

وجودیکه شرکت  ها ماشینری مورد نیاز را دارند اما یک عامل دیگر 
بلند بودن ضایعات نبود جیولوجست  ها، انجنیران معدن و کارمندان 

ی در گذشته از انفجار استفاده میشد که ضایعات آن ال. فنی می باشد
بود % 80

اما این بجا مانده  ها نیز در . تعریف می گردندعاتزمانیکه تخته سنگ  ها به محصوالت قابل استفاده تبدیل می گردند، سنگریزه  ها و موادی که در روند برش و پروسس بجا می ماند منحیث ضای: نوت
از این باقی مانده  ها در صنایع  مواد کیمیاوی، رنگ سازی، تولید مرمر مصنوعی،  چپس . اصل توسط شرکت  های دیگر به بخاطر تولید پودر مرمر، سنگریزه  ها و دیگر اشیا مورد استفاده قرار می گیرد

.سازی، خوارکه  های مقوی حاوی کلسیم برای حیوانات و در زراعت به کار برده می شود( موزایک)

در زنجیره ارزش مرمر در 
دی افغانستان یک قدم کلی

صورت نمی گیرد که آن 
هم بررسی کیفیت و 

ستندرد می باشد

ه صورت پیشرفته نیز بدر کشورهای ضایعات در پروسه سیم برش 
 USAID Marble and Granite: منبع. است% 25اوسط الی 

Study - Pakistan
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افغانی 6300به صورت اوسط در حدود افغانستاندر ( از مرحله استخراج تا پروسس) یک تن مرمر تولیدهزینه 
باشدمی ( دالر90) 
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5,000

6,000

7,000

استخراج

1700

ترانسپورت

رویالتی

متفرقه

پروسس

1400

700

485

2000

2017پرسشنامه وزارت معادن و پترولیم : منبع 21



ظرفیت پروسس فابریکه  های سنگ مرمر افغانستان در یک ماه

(متر مربع در ماه)ظرفیت پروسس فابریکه  های سنگ مرمر 

2017پرسشنامه وزارت معادن و پترولیم ، اتحادیه شرکت  های پروسس سنگ  های تزئیناتی: منبع

 قرار آمارهای بدست آمده توسط وزارت معادن و
)  اتی پترولیم شرکت  های پروسس سنگ  های تزئین

در کل( شرکت که در سروی سهم گرفته اند100
.  هزار متر مربع در یک ماه را دارند600ظرفیت الی 

ن این ظرفیت مشمول سنگ  های مرمر، رخام، تراورتی
و گرانیت می باشد

ترسی اما بنابر عدم فعالیت بعضی شرکت  ها ، عدم دس
سنگ به مواد خام ظرفیت فعلی پروسس فابریکه  های

هزار متر مربع در 130مرمر در افغانستان در حدود 
یک ماه تخمین شده است

 .

600,000

130,000

ظرفیت واقعی ظرفیت فعلی
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تعداد مشخصات کتگوری
یک شرکت در هرات و یک شرکت در ) شرکت 2

(کابل
:میلیون دالر سرمایه گذاری نموده اند و حد اقل ماشین آالت ذیل را دارا می باشند3قرار دارند حد اقل   Aشرکت  های که در کتگوری 

 (گنگسا)تیغه ی اتوومات 80دستگاه اره
دستگاه  های اتوماتیک پالش سنگ
 دستگاه اتوماتیک برش تخته سنگ  های پروسس شدهBridge Cutting Machine

خط تولید معیاری مرمر و گرانیت
 تن برای تخلیه بالک 30کرن هواییGantary Crane

 تن10تن و 5کرن  های هوایی داخلیOverhead Crane

 کرن  های بازویی(Arm Crane

سیستم کمپریسور هوا
سیستم تصفیه آب
 کارمند مسلکی10حد اقل
 پالیسی منابع بشری، مالی، محیط زیستی و بازاریابی

A

(هاررننگشرکت در2در کابل و هرات و 35)شرکت 38 :حد اقل  دارای مشخصات ذیل اند  B  های کتگوری شرکت
 تیغه گنگ سا40ماشین
ماشین پالش
 کارمند مسلکی5حد اقل
سیستم آبرسانی

B

در اکثریت در هرات و کابل و تعداد معدودی )شرکت68

(و هلمند، قندهار ، مزارشریف ، میدان شهرننگرهار
 این کتگوری اکثریت شرکت  ها را تشکیل می دهند  که شرایط کتگوریB رت گنگ سا نبوده بیشتر کارهای شان به صودارای ماشین اوتومات. را پوره نمی توانند

االتر استضایعات در میان این شرکت  ها ب. برای بازارهای داخلی انواع مختلف مرمر ساختمانی و تزئیناتی را تولید نموده است. غیر خودکار صورت می گیرد
C

6000میلیون دالر را در این زمینه سرمایه گذاری نموده اند و 60د که جمعا حدود مرمر در افغانستان نقش دارنپروسسشرکت در صنعت108مجموعا 
به اساس بازدید محققین وزارت معادن و پترولیم از شرکت  های فعال در سکتور سنگ در هرات، کابل، . شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد نموده است

ننگرهار، هلمند و قندهار،  شرکت  های پروسس مرمر  در افغانستان از نظر کیفیت و ظرفیت تخنیکی به سه کتگوری تقسیم شده اند
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مختلف از جمله ایران، به کشورهای میلیون افغانی 50هزار تن مرمر را به ارزش حدود 17افغانستان به مقدار 2016در سال 
درصد آن به 27از این جمله در حدود . صادر کرده استچین، پاکستان، امارت متحده عربی، ایتالیا، هندوستان، کانادا و عراق

آن به شکل نیمه پروسس صادر شده است% 73شکل پروسس شده و 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ایران چین پاکستان هندوستان ایتالیا عراق ترکیه امارات کانادا

(به تن)1396مختلف در سه ربع اول سال به کشورهای صادرات مرمر افغانستان 

وزارت مالیه افغانستان: منبع

سهم سنگ  های پروسس شده در صادرات مرمر افغانستان

27%

73%

پروسس شده نیمه پروسس
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در حدود 1396ارزش صادرات سنگ  های مرمر و رخام در سال : کتمان ارزش در گمرکات توسط صادر کننده ها 
.میلیون دالر می باشد5در حالیکه بنابر دالیل ذیل ارزش واقعی صادرات ما حد اقل . هزار دالر بوده است800

 ر شده پنجاه درصد مرمر نیمه پروسس شده افغانستان به کشور ایران صاد2016در سال
دالر نشان 11است و ارزش فی تن مرمر صادر شده به ایران در گمرکات کشور در حدود 
دالر فی تن 10داده شده است و به صورت اوسط ارزش صادرات مرمر ما به تمام کشور  ها 

و حد اکثر دالر 10در حالیکه شرکت  های استخراجی به طور اوسط حدود .  ثبت می گردد
که به این به مراتب نازل تر از نرخ جهانی فی تن مرمر است. پردازندمی دالر رویالتی 20

.دالر فی تن خرید و فروش می گردد300صورت اوسط به 
شور،  ارزش صادرات فی تن رخام نیمه پروسس افغانستان به ایران و چین، در گمرکات ک

  های قرارداد)در حالیکه شرکت  های استخراجی. دالر فی تن نشان داده می شود52در حدود 
ا اگر مصارف دیگر ر. دالر فی تن رویالتی می پردازند85حد اکثر دالر و50حد اقل ( فعال

که !! نددر روند ارزش افزایی و برش باالی آن بیفزائیم، تجار رخام را به ضرر صادر می کن
دالر به فروش 800تجار افغان یک تن رخام را حد اقل به . این منطقی به نظر نمی رسد

می رسانند، که این ارزش در گمرکات ثبت نمی گردد
 باید گفت . دالر به فروش می رساند300ایران یک متر مربع رخام را در بازارهای جهانی تا

.  قطعه یک متر مربع برش می شوند10-7به طور اوسط یک تن رخام نیمه پروسس به 
( قطعه یک متر مربع7)یعنی یک تن رخام پروسس شده که از کشور ایران صادر می گردد 

ایران رخام افغانستان را با مارک کشور خود در. دالر به فروش می رسد2000حد اقل به
بازارهای جهانی به فروش می رساند
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(به دالر فی تن) شده رخام نیمه پروسس در بنادر کشور ارزش اظهار 

(به دالر فی تن) شده مرمر نیمه پروسس و بالک در بنادر کشور ارزش اظهار 
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چین، ایران، هندوستان، ار کشورهای میلیون افغانی مرمر را 19به ارزش 1396افغانستان الی ختم ربع سوم سال 
پاکستان و ایتالیا وارد کرده است
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عمده گزارش تحلیلی صنعت مرمر افغانستانبخش های 
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به صورت دوامدار سقوط کرده است اما تولید 1393برای مرمر بعد از سال ( براساس آمار رسمی)تقاضای داخلی
بعدی ثابت مانده استبرای سالهای 1393بعد از نزول نسبی در سال 
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Domestic Demand Domestic Production Expon. (Domestic Production)

( صادرات-واردات+تولید) آمار رسمی نشان می دهد که تقاضای داخلی 
. در چند سال اخیر کاهش یافته است

اما تقاضای مرمر در بازار افغانستان به مراتب بیشتر از آنچه  در مراجع 
%  60قرار بعضی گزارشات  حدود . رسمی ثبت شده است، می باشد

اما مطابق. تقاضای داخلی افغانستان را مرمر پاکستان تشکیل می دهد
آمارر رسمی وزارت مالیه کشور، صادرات مرمر پاکستان به افغانستان در 

.هزار افغانی بوده است650فقط به ارزش 1396ربع سوم سال 

مطابق معلومات بدست آمده از اتاق صنایع و معادن افغانستان،، بیشتر 
مرمر مورد نیاز افغانستان از پاکستان به صورت قاچاق وارد کشور می 

را وارد ( بلتی)مرمر پاکستان در موتر  های باربری که مال تجارتی . شود
در این زمینه اسناد وجود دارد و ما فعال در صدد . می کنند پنهان می شود

.دستیابی به آن اسناد هستیم
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این نوع مرمر . افغانی فی متر مربع قیمت دارد1200ممتاز یا کتگوری با کیفیت باال که حد اقل : اول. مرمر افغانستان از نظر هزینه تمام شد سه نوع طبقه بندی شده اند
افغانی فی متر مربع در بازار فروخته می شوند400در مارکیت داخلی رقابت کرده نمیتواند چون مرمر پاکستان و ایران در حدود 

افغانی فی متر مربع قیمت دارند می تواند با حمایه تعرفوی دولت و کاهش رویالتی، با واردات بیرونی رقابت نماید800مرمر درجه دوم و سوم که الی 

ی افغان) مرمر پاکستانی 
(فی متر مربع

(وزارت مالیه افغانستان. )تعرفه وضع کرده است% 20افغانستان باالی واردات مرمر 
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 Builder’sدر بازارجهانی اوسط قیمت فروش فی متر مربع گرانیت 

Market Place–ارقام به دالر امریکایی

همچنان در .  دالر فی متر مربع در صدر قرار دارد194اوسط قیمت مرمر ایتالیا با . در بازارهای جهانی قیمت فی متر مربع مرمر، رخام و گرانیت متفاوت است
دالر فی متر مربع جایگاه نخست را از خود 285اما در مورد رخام تولیدات ایران با قیمت . بخش گرانیت نیز تولیدات ایتالیا در صدر جدول قیمت  ها قرار دارد

امکان می رود در اینجا رخام قاچاق شده افغانستان نیز در قالب تولیدات ایران به جهان صادر گردد. ساخته است

2018بازار جهانی سنگ  های تزئیناتی : منبع
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گرفته و در محور سه اصل عمده الهام افغانستان این سند از دیدگاه جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی 
طرح گردیده است

بازار داخلی

بازار  مرمر نیمه 
(بالک)پروسس 

بازار مرمر 
پروسس شده

گام مهم به منظور ایجاد تقاضا و انگیزه برای سرمایه گذاری الزامی ساختن مرمر ساخت افغانستان در پروژه  های دولتی: ایجاد تقاضا در بازار داخلی
.همچنان باید از واردات غیر قانونی و قاچاقی مرمر پاکستان جلوگیری گردد. است

 یت پایین فکیکشورهای همسایه با وارد نمودن مرمر خام از افغانستان، آنرا پروسس و پالش نموده به بازارهای بین المللی صادر نموده در عوض مرمر با
افغانی فی متر مربع می باشد، تولیدات داخلی را ضربه می 240قیمت نازل این مرمر وارداتی که الی . خود را به بازارهای افغانستان صادر می نمایند

تان می شوداتحادیه  های سنگ  های تزئیناتی می گوید مقادیر زیادی مرمر از پاکستان به صورت قاچاق و بدون ثبت گمرک وارد بازارهای افغانس. رساند

در . چین بزرگترین وارد کننده مرمر خام و نیمه پروسس شده در جهان و از صادرکننده  های تراز اول محصوالت پروسس شده مرمر می باشد
شرکت  های  چینی . هزار تن صادرات در سال داشته باشد500میلیارد دالری چین، افغانستان می تواند به صورت تدریجی الی 2مارکیت حدود 

آمادگی نشان داده اند تا بدین منظور پارک صنعتی اختصاصی را در والیت هرات ایجاد نمایند 

کا، آمریجذب سرمایه گذاری و استاندارد سازی تولیدات مرمر و گرانیت افغانستان کمک می کند تا به بازارهای شدیدا رقابتی مانند ایاالت متحده
ند و در قدم نخست روی توسعه صادرات به کشورهای حوزه خلیج مان. کشورهای حوزه خلیج، آسیای مرکزی، اروپا، کوریا جنوبی، جاپان  رخنه نمود

  های ندردامارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و آسیای مرکزی تمرکز نمود و در مرحله دوم با برنامه عملی جذب سرمایه گذاری و انطباق با ست
جهانی به کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و شرق دور تمرکز نمود

 و تعیین رویالتی ( برای پروسس شده و نیمه پروسس می باشد% 20که فعال ) از میان برداشتن تعرفه صادراتی بر محصوالت کامال پروسس شده مرمر
می گرددنازل برای شرکت  های که مرمر پروسس شده تولید می کنند سبب بلند رفتن توان رقابت پذیری و ایجاد انگیزه تولید و سرمایه گذاری

باره آغاز دوبرای انکشاف صنعت مرمر افغانستان الزم است تا روند اعطای قراردادهای استخراجی ،با پیش شرط  های خاص مالی  و تخنیکی، برای شرکت  ها
و از نگاه توسعه بازار برای سنگ مرمر و گرانیت افغانستان باید در سه بخش کار صورت گیرد. گردد
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2017پرسشنامه وزارت معادن و پترولیم : منبع

از این جمله نبود مواد خام . شرکت پرسشنامه  ها را خانه پری نمودند96برای تدوین این گزارش تحلیلی از تمام شرکت  های پروسس و استخراجی بازدید به عمل آمد که 
ه اند شد، موانع ترانسپورتی و هزینه  های غیر قانونی آن، کمبود زمین ، رویالتی غیر متناسب و کمبود انرژی و امنیت از چالش  های عمده قلمداد(توقف قراردادها)

پروسس و استخراجی شرکت  های برای انجام این گزارش تحلیلی از تمام 
. ما را خانه پری نمودندپرسشنامه  های شرکت 96بازدید به عمل آمد که 

%  36خام منحیث بزرگترین چالش قلمداد گردیده است و مواد نبود 
دلیل عمده این چالش عدم . شرکت  ها را با چالش جدی روبرو کرده است

سال اخیر و فروش مرمر خام به بازارهای 3اعطا قرارداد  های مرمر در 
.بیرونی می باشد

عدم دسترسی به زمین،غیر قانونی ان، هزینه  های موانع ترانسپورتی و 
ن امنیت بالترتیب از چالش  های دیگر ایرویالتی بلند و کمبود انرژی و 

.سکتور می باشند
چالش های عمده دیگر را که ما حین بازدید از شرکت  های مرمر .

:مشاهده نمودیم
نبود ستندرد  های معیاری برای تولید مرمر می باشد.
عدم استخدام جیولوجست  ها، انجنیرهای معادن  و کارمندان

فنی برای استخراج مرمر توسط شرکت  ها
در اکثر استفاده بی رویه از آب و نداشتن سیستم بازیافت آب

شرکت  ها
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34

ایجاد پارک صنعتی اختصاصی مرمر در شیدایی هرات

شریف هرات قرار دارد و -شیدایی در جوار سرک چشت
الزم نخواهد بود موتر های حامل سنگ مرمر از داخل شهر 

کیلومتر شهر در پارک های 20گذشته برای پروسس در 
از صنعتی فعلی بروند و غرض صادرات دوباره برعکس

داخل شهر بگذرند
وان رقابت هزینه ترانسپورتی کاهش یافته مرمر افغانستان ت

پذیری بیشتری پیدا خواهد کرد
ر کشور این پارک برای صادرات به چین، ترکمنستان و دیگ

-تورغندی و هرات-ها مناسب  است چون شاهراه هرات
.اسالم قلعه در دسترس این پارک قرار خواهد داشت

ستان کشور چین خواستار واردات مرمر نیمه پروسس از افغان
و احداث یک پارک صنعتی بدین منظور در هرات می 

.باشد
صاصی تحقیقات نشان می ده که داشتن یک کلستر اخت

انکشاف برای سنگ های تزیئناتی در حصه تشریک منابع،
واقع براند واحد، ریسرچ و ستندرد سازی و دیگر موارد موثر

.می شود



عمده گزارش تحلیلی صنعت مرمر افغانستانبخش های 
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پیشنهادات

مسوولنهادهای پیشنهادات بخش

و پترولیموزارت معادن به منظور Marble Resource Mapو تهیه نقشه منابع آن ( مرمر، رخام، تراورتین و گرانیت)معدنی سنگ  های تزئیناتی سروی و اکتشاف ظواهر
تثبیت موقعیت و ظرفیت دقیق ذخایر در والیات مختلف کشور

معلومات 
جیولوجیکی

شرکت برشنا ووزارت تجارت و صنایع،
شاروالی کابل

رت شهرسازی پارک صنعتی متذکره توسط سکتور خصوصی ساخته شده و از طرف وزاکابل -ساخت و معیاری سازی پارک صنعتی ارغندی
  های چالش  های عمده این پارک نبود انرژی ،  عدم اسفالت سرک. فابریکه پروسس سنگ در آنجا فعالیت دارند20منظور گردیده است که فعال در حدود 

داخل پارک و نبود دیگر زیربناها می باشد

زیربناها

وزارت تجارت و صنایع، اداره  مستقل 
اراضی، برشنا و شاروالی هارت

ذاران بوده که احداث این پارک یکی از خواسته های صنعتکاران و سرمایه گ:احداث پارک صنعتی  اختصاصی مرمر در منطقه شیدایی هرات
از چند لحاظ حایز اهمیت است

کیلومتر 20شریف هرات قرار داد و الزم نخواهد بود موتر های حامل سنگ مرمر از داخل شهر گذشته برای پروسس در -شیدایی در جوار سرک چشت
شهر در پارک های صنعتی فعلی بروند

ن پارک اسالم قلعه در دسترس ای-تورغندی و هرات-این پارک برای صادرات به چین، ترکمنستان و دیگر کشور ها مناسب  است چون شاهراه هرات
.قرار خواهد داشت

کندگر موارد کمک می داشتن یک کلستر اختصاصی برای سنگ های تزیئناتی در حصه تشریک منابع، انکشاف براند واحد، ریسرچ و ستندرد سازی و دی

وزارت فواید عامه و وزارت مالیه

رانسپورت، ساخت جاده متذکره یکی از خواسته  های بنیادی صنعتکاران بوده که سبب کاهش هزینه ت: چشت شریف-آغاز کار ساخت جاده هرات
میان وزیر مالیه 1395قرار گزارش آژانس باختر قرارداد احداث آن در ماه دلو . بهبود امنیت و تقلیل ضایعات در حمل و نقل سنگ  های تزئیناتی می گردد

کشور و سفیر ایتالیا امضا گردیده است، اما کار آن تا کنون آغاز نگردیده است  
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پیشنهادات

مسوولنهادهای توصیه ها بخش

و پترولیم و وزارت تجارتوزارت معادن
(بخش جوازدهی) و صنایع 

مرمر،بزرگپروژه5)بزرگومتوسطپروژه15اندازیراهوشدهتثبیتمناطقدرتزئیناتیسنگ  هایقرارداد  هایاعطایرونددوبارهآغاز
(تراورتینپروژه2وگرانیتپروژه2رخام،پروژه2پروسسنیمهمرمربرایمتوسطپروژه4

نمایندتکمیلراذیلشرایطدوازیکیبایدباشندمیاستخراجیمدتطوالنیقراردادهایخواهانکهشرکتهای:

فعلیشرکت  هایبا(2)(استگردیدهارائهبعدیسالیددرماشینریاقلحدلست)المللیبینهایستندردمطابقپروسسمعیاریواحد  هایداشتن(1)
ایندرعالفپروسسشرکت  هایبهخامموادوسنگعرضههمونمایندتکمیلراقراردادمعیاراتهمتادهندتشکیلکنسرسیومقرارداد،اخذغرضپروسس
گرددتضمینصنعت

وپروسسواستخراجیآالتماشینبرایفنیکارمندانجیولوجست،نفر2اقلحدمعدن،انجنیر:جملهازمسلکیکارمندانداشتننمودنالزامی
یافتهآموزشکارگر  های

استخراجیشرکت  هایبرایالمللیبینهایستندردمطابقماشینریداشتننمودنالزامی

:  فهرست نمونه ای ماشینری برای استخراج
(نیازمندی قراردادمطابق)با ملحقات آن Chain Sawبرقی صنعتی  اره1.
– Diamond-wire Sawماشین سیم برش 2. 50 HP/25 HP

Diamond Wire 28 Beads/mسیستم3.

Strick Drill Jack hammerبرمه  های راسول 4.

Sharpening Grinder pneumaticماشین 5.

– Compressor 650ماشین کمپریسور هوا 6. 750 CFM

Hydraulic Jacking Plantجک  های  هایدرولیک برای برداشتن بالک  ها 7.

برای جریان آب Hydro Pushing Plantماشین 8.

(لودر، اکسواتور، کرن) ماشین آالت 9.

قراردادها
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پیشنهادات

مسوولنهادهای پیشنهادات بخش

و وزارت وزارت معادن و پترولیم. 1
تجارت و صنایع

روسس الزامی نمودن داشتن ماشینری مطابق ستندرد های بین المللی برای تاسیس  و جوازدهی فابریکه  های پ
سنگ  های تزئیناتی؛

:  فهرست حد اقل ماشینری برای پروسس
 Blade Gang-saw 60/80دستگاه اره  گنگساه 1.

Fixed-size cuttingدستگاه برش 2.

Block Cutterدستگاه 3.

Cross Cutter (singleدستگاه 4. blade and multiple blade)

Auto polishing machineدستگاه پالش اتومات 5.

خط های تولید معیاری مرمر و گرانیت6.

و فورک لیفتGantry Craneکرن 7.

Chamferingماشین 8.

Water treatment systemسیستم تصفیه و استفاده مجدد آب9.

تن موارد شرکت های شامل پروژه های متوسط کوتاه مدت برای صادرات نیمه پروسس به چین و ترکمنستان از داش
مستثنی هستند8و7و6و5و1

قراردادها

وزارت معادن و پترولیم

حقوقیبعد
رمایه به منظور جذب سگرانیت از محدودیت کتگوری معدنکاری کوچکوخارج ساختن سنگ مرمر، رخام، تراورتین

البته این . سال با در نظرداشت میزان سرمایه گذاری10گذاری خارجی و تشویق سرمایه گذاری داخلی و اعطای قرارداد  ها برای مدت بیشتر از 
.کار با مشوره اتاق صنایع و معادن صورت خواهد گرفت

 شخص حقوقی، و تعین شرایط م( مرمر، رخام، تراورتین و گرانیت)طرح قراردادهای نمونه برای سکتور سنگ  های تزئیناتی
.تخنیکی و مالی؛ موجودی حد اقل ماشینری و نیروی بشری تخنیکی قبل از انعقاد قرارداد 38



پیشنهادات

مسوولنهادهای پیشنهادات بخش

تمامی نهاد  های دولتی در 
هماهنگی با وزارت معادن و 

پترولیم و انکشاف شهری

ستان در گرانیت افغانرخام، تراورتین و الزامی ساختن استفاده سنگ مرمر،: استفاده از تولیدات داخلی در پروژه  های دولتی
.  هاو سایر پروژهها کمپلکس اداری دولت در داراالمان، ساخت پیاده رومانندخصوصا در اعمار ساختمان  های دولتی. پروژه  های دولتی

ه تشویق سرمای
گذاری و ایجاد 

دانگیزه تولی

معادن و وزارت  های مالیه،
پترولیم، تجارت و صنایع

،اخت رویالتی ساختن پردمرتبطایجاد رژیم واحد برای پرداخت رویالتی برای سنگ  های تزئیناتی و کاهش میزان رویالتی
ماده می شرکتهای که دارای واحد  های پروسس اند و مرمر را برای استفاده مشتری آ: نظر به سطح پروسس و ارزش افزایی در محصوالت

رویالتی برای شرکت  های که تمام (1)رویالتی باید به سه کتگوری برای صنعت سنگ  های تزئیناتی تعیین گردد . سازند، رویالتی کمتر بپردازند
رویالتی برای ( 3)رویالتی برای شرکت  های که سنگ را به شکل  نیمه پروسس تولید می کنند و ( 2)مراحل ارزش افزایی را انجام می دهند، 

شرکت  های که مرمر را به صورت خام برای فروش باالی دیگر شرکت های پروسس تولید می کنند

بانک مرکزی، وزارت مالیه، 
وزارت تجارت و صنایع

نیکی شانسازی زمینه تمویل و دسترسی به قرضه برای شرکت  های فعلی پروسس به منظور ارتقای ظرفیت تخفراهم   .
ت از نموده یک قسماکثر شرکتها از معیارهای الزم تولید با کیفیت برخوردار نیستند و عدم عرضه سنگ خام برای شان نیز چندین هزار نفر را بیکار

برای تسهیل زمینه تمویل دو .  هزار دالر هزینه دارد500خریداری ماشین  های برش  و پالش در حدود .  فابریکه  های صنعتی کشور فلج می گردد
:گزینه را پیشنهاد می نماییم

(قبال اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا در این زمینه  ها همکاری می نمود)هماهنگی با دونرها غرض تمویل خریداری وسایل تخنیکی 1.

تسهیل قرضه از طریق بانک  های دولتی با شرایط سهل2.

به اساس گفتگوی که ما با این . IFCو ADBتسهیل سرمایه گذاری مشترک سکتور خصوصی افغانستان و نهای  های مالی و قرضه دهی مانند 3.
.میلیون دالر سرمایه گذاری نمایند10دو نهاد انجام داده ایم حاضر اند تا در سرمایه گذاری  های باالتر از 
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پیشنهادات 

مسوولنهادهای پیشنهادات بخش

اداره ملی ستندر، در همکاری با اداره 
سروی جیولوجی، وزارت  های معادن و 

پترولیم و تجارت و صنایع

جایگاه کسب  کنیم باید اگر خواسته باشیم در بازارهای جهانی اعتبار و.تعیین ستندرد  های قابل قبول  برای صادرات سنگ  های تزئیناتی
وپایی، امریکایی، اردر بخش تولید و مدیریت، و ستندرد های  اختصاصی سنگ  های تزئیناتی به اساس معیار  های  ISOدر صدد عملی ساختن ستندرد  های 

اتی در مورد الحاق به این ادارات ذیربط افغانستان  باید برای ایجاد سکتور پایدار و با اعتبار سنگ  های تزئین.کشورهای حوزه خلیج و بعضی بازارهای دیگر باشیم
یده شده استفهرست از استندرد  های مورد قبول در سکتور  های تزئیناتی در ضمیمه پریزنتیشن گنجان. سازمان  ها و انطباق با ستندرد  های آن اقدام نماید

ستندرد سازی

وزارت معادن و پترولیم، وزارت معارف و 
وزارت کار و امور اجتماعی

تمامی فابریکه داران و بلند بردن کیفیت و  تامین مصئونیت، منظور کاهش ضایعات در تولیدبه: داشتن کارمندان مسلکی و فنیالزامی نمودن ،
.در این مورد دو گزینه پیشنهاد می گردد. معدن کاران کارمندان مسلکی و آموزش یافته را استخدام نمایند

تدارک کورس  های عملی کوتاه مدت در هماهنگی با دونر  ها برای معدنکار  ها و کارمندان تخنیکی فابریکه  ها:اول .GIZ  در این زمینه اظهار آمادگی
کرده است

ای خراجی و فابریکه  هطرح برنامه میان مدت مسلکی در انستیتیوت  های مسلکی برای تربیه کارگران فنی و مسلکی برای استخدام در شرکت  های است: دوم
پروس سنگ  های تزئیناتی 

ت انکشاف ظرفی
منابع بشری

وزارت تحصیالت عالی

ور تولید صنعت مرمر  و هنر ساخت اشیای تزئیناتی معیاری در نصاب درسی پوهنخی  های هنرهای زیبا به منظگنجانیدن
ل مجسمه  ها، اشیای یک قسمت قابل توجه از تقاضای سنگ  های تزئیناتی در جهان را اشیای تزئیناتی تولید شده از مرمر و رخام از قبی. متخصصین 

منابع بشری این نیاز است تا مطابق معیارهای جهانی ظرفیت. تزئیناتی منازل، صنایع دستی، وسایل تزئیناتی برای جاده  ها و پارک  ها تشکیل می دهد
صنعت بلند برده شود و افغانستان توانایی تولید این محصوالت و رقابت در آن بازار  ها را کسب کند
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مسوولنهادهای پیشنهادات بخش

وزارت مالیه و وزارت معادن و پترولیم

باالی واردات بر محصوالت پروسس شده مرمر تعرفه  های بلند وضع می کنند مثال هندوستانکشورها اکثر. ازدیاد محصول گمرکی بر واردات مرمر
حد اقل . مختلف مرمر وضع می کندتعرفه باالی انواع%  20فعال افغانستان  .می شود ، وضع می کند% 68که جمعا  IGST% 28تعرفه و % 40مرمر

افغانی است در حالیکه مرمر کشورهای همسایه در بازارهای افغانستان الی 600-400قیمت مرمر  کتگوری دوم و سوم افغانستان در مارکیت داخلی میان 
.بلند برودبنا به تناسب به تولید داخلی و مقایسه با کشورهای دیگر باید تعرفه باالی مرمر وارداتی. افغانی فی متر مربع به فروش می رسد240

ارزش  برای صادرات مرمر و سنگ  های تزئیناتی بخاطر جلوگیری از / تعیین حد اقل قیمتUnder Invoice . اکنون مرمر نیمه
دالر فی تن فروخته می شود، اما  در گمرکات ما ارزش آن توسط صادر کننده ها به 500الی 300پروسس شده افغانستان که در بازار  های بین المللی میان 

دالر فی تن ثبت می گردد، در حالیکه رخام نیمه 52همچنان ارزش  رخام افغانستان در گمرکات کشور فقط . دالر فی تن نشان داده می شود10طور اوسط 
ریح میکانیزم تش. از این درک میلیون  ها دالر از ثبت در صادرات کشور باز می ماند.  دالر به فروش می رسد1000-500پروسس شده حد اقل فی تن میان 

گمرکی سنگ  های تزئیناتی تغییر کرده و قیمت حد اقل آن تعیین گردد
بازاریابی و 
انکشاف 
صادرات

وزارت معادن و پترولیم در هماهنگی 
وزارت تجارت و صنایع، وزارت امور 

خارجه 

رد می دو ملیارد دالر مرمر به شکل نیمه پروسس را وا–چین ساالنه به ارزش  در حدود یک و نیم : میلیاردی چین2بازار برای تسهیل صادرات
شرکت در تاسیس آمادگی نشان داده اند تا در صورت همکاری دولت افغانستان در ارائه تسهیالت ترانزیتی از طریق ازبکستان، اینشرکت های چینی . کند

ادن پیشنهاد می گردد تا کمیته متشکل از  وزارت مع. هزار تن مرمر در یک سال به چین،  همکاری نماید500پارک صنعتی مرمر در هرات و جذب صادرات 
.و پترولیم در هماهنگی با وزارت امور خارجه، و وزارت تجارت و صنایع  کشور این موضوع را تعقیب نمایند

پیشنهادات 
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مسوولنهادهای پیشنهادات بخش

وزارت امور خارجه، وزارت تجارت و 
ت صنایع ، وزارت معادن و پترولیم و وزار

مالیه

 های کامال محصول گمرکی بر صادرات سنگاز میان برداشتنتشویق صادرات توسعه بازار برای مرمر پروسس شده از طریق  
افتن افغانستان به  از میان برداشتن این هزینه سبب راه ی. کشورهای دیگر مانند ایتالیا محصول گمرکی بر صادرات خود وضع نمی کنند؛پروسس شده

.ایندجدید و بلند رفتن توان رقابت پذیری مرمر افغانستان می شود و شرکتها تشویق می شوند تا در ارزش افزایی سرمایه گذاری نمبازارهای
واد استراتیژی به منظور بازاریابی برای مرمر پروسس شده  پیشنهاد می گردد تا کنفرانس  های تواصل تجارتی با در نظرداشت م

پای مرکزی امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایتالیا، قطر، جرمنی ، و دیگر کشورهای حوزه خلیج، آسیای میانه و اروملی صادرات در کشورهای 
.برگزار گردد تا زمینه صادرات بیشتر فراهم گردد

بازاریابی و 
انکشاف 
صادرات

وزارت تجارت و صنایع در هماهنگی با 
وزارت معادن و پترولیم و وزارت مخابرات

و تکنولوژی معلوماتی

گ  های قسمت اعظم تجارت و مبادالت سن. تسهیل و آموزش استفاده از مجراهای تجارت الکترونیکی برای شرکت  های افغانستان
بزرگترین  StoneContact.com. تزئیناتی از جمله مرمر، رخام، تراورتین، گرانیت و غیره از طریق وبسایت  های تجارت الکترونیک صورت می گیرد

نایع در باید وزارت تجارت و ص. جهانی برای سنگ  های تزئیناتی می باشد که هزاران شرکت از کشورهای مختلف در آن ثبت استپایگاه تجارت الکترونیک 
.هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم و وزارت مخابرات ضمینه آموزش، استفاده و ثبت شرکت  های افغانی سنگ مرمر را در آن مهیا سازد

وزارت مالیه، وزارت امور داخله و وزارت 
(پولیس سرحدی) دفاع ملی 

ن جلوگیری گرددبرای تقویت صنایع داخلی و توسعه بازار مرمر در داخل کشور، باید از قاچاق مرمر از کشور پاکستان به افغانستا .
را انتقال می دهند (بلتی)قرار گفته اتحادیه شرکت  های تولیدی سنگ مرمر، روزانه به ده  ها تن مرمر پروسس شده پاکستان توسط موتر  های که مال تجارتی 

.  به شکل مخفیانه از بنادر وارد کشور می شود
جلوگیری از 

مرمر از قاچاق
پاکستان به 

افغانستان
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عمده گزارش تحلیلی صنعت مرمر افغانستانبخش های 

1

2

4

5

6

7

8

9

خالصه

در جهانمرور اجمالی بر صنعت مرمر 

افغانستاندرمرمرصنعت

افغانستاندرمرمرمارکیتوپروسس

افغانستانمرمربازارهای

افغانستاندرمرمرصنعتچالش های

پیشنهادات

ضمایم

بخشمحتوا
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(مرمر، رخام و تراورتین)فهرست قرارداد  های فعال سنگ  های تزئیناتی : ضمایم

حجم استخراج
ه حالت فعلی نظر ب

قرارداد
رویالتی مدت قرارداد تاریخ عقد قرارداد نوع منرال ولسوالی اسم شرکت والیت  شماره

تن6300 فعال افغانی فی مترمکعب401 پنج سال 06/01/1393 سنگ مرمر خاکجبار شرکت هالل کابل 1
تن1000 فعال افغانی فی تن477 پنج سال 11/08/1392 سنگ مرمر پچیراگام استانه دار مومند ننگرهار 2
تن25009 فعال افغانی فی تن3600 پنج سال 19/11/1392 سنگ رخام الغرمتی دیشو لشرکت عبدالباری صابرم هلمند 3
تن600000 فعال افغانی فی تن5700 ده سال 28/04/1393 سنگ رخام سبزرنگ دیشو شرکت احسان عزیز هلمند 4
تن600000 فعال افغانی فی تن5700 ده سال 26/08/1393 سنگ رخام الغرمتی دیشو شرکت احسان عزیز هلمند 5
تن15000 فعال افغانی فی تن450 پنج سال 02/07/1393 سنگ مرمر ولسوالی بهسود جهاننقش  میدان وردک 6
تن9500 فعال افغانی فی تن440 پنج سال 13/09/1392 سنگ مرمر سید آباد صفی گران میدان وردک 7

تن55000 فعال افغانی فی تن451 ده سال 26/08/1392
سنگ مرمر 

سفید
حصه اول بهسود عمران سبز میدان وردک 8

تن9100 فعال افغانی فی تن451.14 پنج سال 02/06/1394 سنگ مرمر سید آباد رحمت فضل میدان وردک 9
تن9500 فعال افغانی فی تن440 پنج سال 16/04/1394 سنگ مرمر ی خیل بر کلیځساحه رن رلشرکت پروسس سنگ نچ میدان وردک 10
تن73000 فعال افغانی فی تن3510 ده سال 08/08/1393 رخام چشت شریف افغان  قسمت هرات 11
تن65500 فعال 3510افغانی فی تن  ده سال 04/06/1393 سنگ رخام قریه مرغه شرکت افغان  هرات مرمر  هرات 12
تن 20000 فعال افغانی فی تن550 ده سال 14/10/1393 سنگ مرمر ساحه بشه چشت شریف برادران عادل هرات 13
تن64000 فعال افغانی فی تن778 ده سال 01/10/1393 مرمر اوبه هراتبهار سنگ پروسس  هرات 14
تن52500 فعال افغانی فی تن1500 پنج سال 24/10/1394 مرمر سفید چشت شریف سرمایه گذاری معادن هرات 15
تن29000 فعال افغانی فی3512 ده سال 01/10/1393 سنگ رخام چشت شریف سنگ مر مر چشت شریف هرات 16

سال اول 
اکتشاف

فعال افغانی فی تن3620 ده سال 24/05/1395 رخام قریه مرغه چشت شریف
از شرکت استخراج معادن ممت

کوثر
هرات 17
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حجم استخراج
ه حالت فعلی نظر ب

قرارداد
رویالتی مدت قرارداد ادتاریخ عقد قرارد نوع منرال ولسوالی اسم شرکت والیت  شماره

تن67000 فعال افغانی فی تن810 ده سال 10/01/1390 مرمر فکبوتر خانه ؛چشت شری شرکت افغان هرات مرمر هرات 18
تن30000 فعال افغانی فی تن786 ده سال 10/10/1391 مرمر سفید چشت شریف هرات یکاشرکت پروسس سنگ م هرات 19

تن35000 فعال افغانی فی تن780 ده سال 08/06/1393
سنگ مرمر 

سفید
چشت شریف شرکت جمال اسیا هرات 20

تن37500 فعال افغانی فی تن800 ده سال 01/10/1393 مرمر سفید چشت شریف شرکت مروارید هرات هرات 21
تن35000 فعال افغانی فی تن3530 ده سال 01/10/1393 رخام چشت شریف شرکت مروارید هرات هرات 22
تن 80000 فعال افغانی فی تن830 ده سال 20/01/1391 سنگ مرمر چشت شریف عطااهلل هرات 23
تن32000 فعال افغانی فی تن508 ده سال 28/08/1387 سنگ مرمر چشت شریف عقاب سنگ اسیا هرات 24

تن25000 فعال افغانی فی تن785 ده سال 0
سنگ سیاه 

خط دار
زنده جان هرات معدن هرات 25

تن26250 فعال افغانی فی تن410 ده سال 26/07/1393
سنگ 
تراورتین

مالستان شرکت فوالد مالستان غزنی 26

تن6800 فعال افغانی فی تن495 پنج سال 19/09/1392
سنگ 
تراورتین

مالستان نیکنام روز غزنی 27

4250 m3 فعال افغانی فی تن405 پنج سال 02/05/1392 تراورتین سرخ پارسا سنگ بری محبی پروان 28

(مرمر، رخام و تراورتین)فهرست قرارداد  های فعال سنگ  های تزئیناتی : ضمایم
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، در پهلوی الحاق شدن به این ستندرد  ها. ستندرد  های معتبر سکتور سنگ مرمر و دیگر سنگ  های تزئیناتی
رخوردار سازیدمی تواند تولیدات افغانستان را در بازارهای جهانی از جایگاه ویژه بISOسرتیفکیت  های 

Organization Standards Description
ASTM - American Society 
for Testing and Materials

ASTM C503, Standard Specification for Marble Dimension Stone (Exterior) ASTM International is a globally recognized leader in the development and delivery of voluntary consensus 
standards. Today, over 12,000 ASTM standards are used around the world to improve product quality, 
enhance health and safety, strengthen market access and trade, and build consumer confidence.

ASTM C568, Standard Specification for Limestone Dimension Stone

ASTM C615, Standard Specification for Granite Dimension Stone
ASTM C616, Standard Specification for Quartz-Based Dimension Stone

ASTM C629, Standard Specification for Slate Dimension Stone
ASTM C1526, Standard Specification for Serpentine Dimension Stone

ASTM C1527, Standard Specification for Travertine Dimension Stone

ANSI - American National 
Standard Institute

ANSI A10.20, Safety Requirements for Ceramic Tile, Terrazzo and Marble Work The ANSI standardization process provides and promotes standards that withstand scrutiny, yet protect 
the rights and interests of all participants. This process helps quicken the market acceptance of products, 
while advising how to improve the safety of those products to protect consumers.

ANSI A108, Standards for Installation of Ceramic Tile
ANSI A118, Specifications for Mortars and Grouts

NSF International NSF/ANSI Standard 51, Food Equipment Materials NSF International, formerly the National Sanitation Foundation, is a not-for-profit, non-governmental 
organization that provides standards, certification, education, and risk management services in the fields 
of public health safety and the environment. 

CEN – European 
Commission for 
Standardization

CEN Specifications and Standards CEN specifications and standards are in the process of being compiled. This information will be available at 
a later date.European Standardization Organizations

Cooperation of the European Standardization Organizations: Joint Presidents’ 
Group
Activities

ASTM / CEN Compatibility Absorption, Density, Compressive Strength, Modulus of Rupture, Flexural 
Strength, The ASTM C1721 and EN 12407 methods

In general, the test procedures published by ASTM test stone to evaluate the same properties determined 
by the test procedures authored by CEN. 

ASTM Documents Standard Terminology, Standard Guides, Standard Material Specifications, 
Standard Test Methods

Documents pertaining to dimension stone fall into four different categories of ASTM publications

BSI U.K. promoting trade – by developing common industrial standards; reducing waste –
by simplifying production and distribution; protecting the consumer – through the 
use of licensed marks to identify conformity to standards.

BSI is a non-profit distributing organization and offers global services in the linked fields of standardization, 
systems assessment, product certification, training and advisory services.

GULF Cooperation Council 
Standardization 
Organization

Standard Specification for Marble Dimension Stone: GSO ASTM C503 / 
C503M:2015, Adopted Standard : ASTM C503 / C503M:2010 , Related Documents 
: Updates GSO ASTM C 503:2008, ICS : 91.100.15 – Mineral materials and 
products , Including earth, sands, clay, slates, stones, etc.

This specification covers the material characteristics, physical requirements, and sampling method 
appropriate to the selection of marble dimension stone for general building and structural purposes.
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Width 

(cm)

Length 

(cm)

Depth 

(cm)

Slab 

Width 

(cm)

Number 

of Slabs

Waste (cm)

200 200 100 3 33

(100cm/3cm

)

40,000 cm3

(200x200x1cm)

این . ضایعات وجود دارد% 20در کشورهای مانند ترکیه و ایتالیا در پروسس یک بالک مرمر با مشخصات ذیل به حد اوسط 
ضایعات بیشتر ناشی از برش ناهمگون سنگ  ها و بالک  های مرمر مطابق فرمایش می باشد

%  40-30در پروسه استخراج میزان ضایعات باال می باشد و بعضی مطالعات آنرا الی 
ضایعات عوامل گوناگون دارد از جمله آسیب رسیدگی به ذخایر ناشی از . نشان می دهند

زلزله ، برش غیر فنی، استفاده کارگران غیر مسلکی، و عدم استخدام جیولوجست  ها و 
انجنیران معادن در پروسه استخراج می باشد

ترکیه-اتحادیه مطالعات علمی  47تصویر از ضایعات در پروسه استخراج یک معدن مرمر در والیت هرات


