
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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چکیدۀ تحلیل 

،2016سالبرایتالکصنعتجهانیدرآمد.برسد2022سالتاتُنمیلیون8.77بهرقماینکهمی شودپیش بینیاست،بودهتُنمیلیون7.31ازبیشتالکجهانیتولید،2016سالدر
.برسدامریکاییدالرمیلیارد1.56بهمی تواند2022و2016سال هایمیاندرصد3.5ساالنهمرکبرشدنرخگرفتننظردربارقمایناست،شدهتخمینامریکاییدالرمیلیارد1.27حدود
.می شودرهبریاپانجوبرازیلاروپا،هندوستان،چین،امریکا،متحدهایاالتتوسطبازاراینکنونیشرایطدراست،یافتهتوسعهزیادنوساناتباگذشتهسال هایطیتالکجهانیبازار

مشکالتبنابراما.تاسگردیدهتثبیتوکشفبغالنوکنرمیدان وردک،قندهار،غزنی،لوگر،کاپیسا،پروان،کابل،ننگرهار،والیت هایمختلفساحاتدرمنرالاینظواهرافغانستاندر
وافغانانجنیرانازمتشکلتخنیکیتیم هایتوسطننگرهاراچینمعادن1970دهۀجریاندر.اندنگردیدهمطالعهدرستبه شکلاکتشافامکاناتوظرفیتبودجه،موجودیتعدمامنیتی،
.استگردیدهتثبیتتُنِمیلیون(11)ازبیشترآنذخایرومطالعهنسبیبه شکلروس

همیندرکهمکنیفرضمی توانیممی دهد،تشکیلافغانستانتالکراپاکستانتالکصادراتکلاززیادیحجمامریکا،متحدۀایاالتسروی جیولوجیادارۀ2017سالبرآورداساسبر
پاکستانیواسطۀشرکت هایبهامریکاییدالر60قیمتبهمیانگینطوربهراتالکفی تُنافغانستانشرکت هایاکثر.داردنقشافغانستانتالکصنعت،اینازپاکستاندرآمدکُلدرحدود

دالر129حدودقیمتبهدوبارهمیکنندخریداریافغانستانشرکت هایازکهراتالکیاستممکنپاکستانیشرکت های،QYRتحقیقاتیمؤسسهآماربهنظر.اندرسانیدهفروشبه
.کردمحاسبهافغانستانتالکصنعتبرایراتُنفیدالر69حدودخالصِضررمی توانسرانگشتیحساببا.برسانندفروشبهکشورهادیگربهفی تُنامریکایی

4واست،تالکاستخراجمشغولتنهاشرکت10می کند،پروسستنهاشرکت18دارد،فعالیتافغانستاندرصنعتایندر(پروسسواستخراجپروسس،استخراج،)شرکت32هم اکنون
کلشبهتالکصادراتوگرددصادرپروسسنیمههمیاوشدهپروسسشکلبهتالکتاشدخواستهقراردادی هااز1392سالدر.داردفعالیتپروسسواستخراجدرهمزماندیگرشرکت

.استگردیدهتاسیسننگرهاروالیتدرنهائیپروسسفابریکات(3)تعدادبهوپروسسنیمهجهتکرشماشین(15)تعدادبهفوقفیصلهاساسبهشد؛قراردادهممنوعشدهغیرپروسس
دورهاینطیشدهصادرتالکمقداراند،نمودهصادرچینوپاکستانکشورهایبهراتالکتودۀ/جفلۀامریکاییدالرمیلیون10حدودمجموعیارزشبهگذشتهسالچهاردرشرکت هااین
.استگرفتهصورت1396سالیدرصادراتحجمبیشترینمی رسد،متریکتُنِهزار715ازبیشتربه



چکیدۀ تحلیل 

جمحوضعیتتحلیلپرسش نامۀخانه پُریزماندرامااست،می رسیدهامریکاییدالرمیلیون7حدودبهسرمایه گذاریجوازاخذزماندرشرکت هااینابتداییسرمایه گذاریکُلارزش
مشغولمستقیمشکلبهغیرمسلکیکارگر1000ومسلکی،کارگر500حدودهم اکنونصنعتایندر.استرسیدهامریکاییدالرمیلیون30ازبیشبهصنعتایندرسرمایه گذاری هاکُل
ومستقیمشکلبهشغل7500ازمی توانحساباینبا.استشدهایجادغیرمستقیمشغل5حدودصنعتایندرمستقیمشغلهربرابردرکهمی دهدنشانابتداییتخمیناست،کار

.کردصحبتصنعتایندرغیرمستقیم

تالکتُنیفشدهاظهارارزشاوسطمثالً.می رسانندبه بفروشراتالکجهانی،نرخازنازل ترمراتببهصادرکننده هاهمیاومی گرددکتمانگمرکاتدرآنواقعیارزشتالکصادراتدر
اضافهُتنهرباالیاستدالریکحدوددرکهگمرکیتعرفهاگرکهمی پردازندرویالتیدالر10حدودمیانگینطوربهشرکت هاکهحالیدراستدالر14حدوددرافغانستانگمرکاتدر

دالر60سطمتوطوربهراتالکتُنفیآن هاکنیم،نرخ گیریتالکفروشنده هایازخریداریکبه عنوانوقتیاما.می کنندثبتتُنفیدرمفاددالر3فقطصادرکنندهشرکت هایگردد،
151)جهانیمتوسطقیمتبهنظرشرکت هااینشوند،امریکاییدالر60ارزشبهتالکتُنفیفروشبهموفقگمرکیتعرفهتادیۀازپسشرکت هاایناگرمی کنند،قیمت گذاریامریکایی

.استامریکاییدالرمیلیون42ازبیشتر1396سالربعسهصادراتحجمبهنظرافغانستانتالکصنعتکُلبرایضررایناند،کردهضرردالر69تالکتُنهردر(تُنفیدالر

منظمبالک هایبهیکیتخنشکلبهراتالکمعدنیظواهرنخستگامدرخصوصیسکتورباهمکاریدرپترولیمومعادنوزارتاستنیازافغانستانتالکسکتورپایدارتوسعۀمنظوربه
تالکپروسس هایشرکتکند؛عقدکافیجیولوجیکیاطالعاتموجودیتدرنظرداشتباامنساحاتدرتالکمعادناستخراجقراردادنماید،تقسیمدقیقاکتشافوسرویجهتکادستری

حداقلاصلود،شساختهمکلفخودسرمعادنتالکِبرایتقاضاکاهشمنظوربهاستخراجیشرکت هاازخامتالکخریدقراردادعقدیاوپترولیمومعادنوزارتبااستخراجقراردادعقدبه
درنظرداشتبامتوسطقیمتکیتثبیتباگردد،تعیینگمرکاتهمۀدرافغانستانتالکصادراتبرایحداقلقیمتگردد،تطبیقتالکپروسسشرکتیکتأسیسبراینیازموردماشینری

Underجلوجهانیبازارهایدرتالکمتوسطقیمت Invoiceتمامیکهشرکتیبهقراردادگردد؛تسهیلافغانستانتالکپروسسشرکت هایبزرگکنسرسیومچندایجاد.شودگرفته
.شوددادهمعیاریکرش پالنت هایتأسیسبرایمهلتسالیکفعلیشرکت هایبرایوگردداعطامی دهدانجاممعیاریشکلبهراپروسسمراحل

می توانیمناشدهدسته بندیتالکپودرصادراتکاملمنعباآیندهسال5دروآنباالیصادراتتعرفۀبلندبردنذریعۀتالکجفلۀ/تودۀصادراتتدریجیمنعباآیندهسال2در
.سازیمشاملجهاندرتالکتولیدکنندۀبزرگترین5زمرۀدرافغانستان
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2016کاربرد جهانی تالک در سال 
:استفادهمواردسایر

جووبرنجذراتدهیصیقل•
رنگ بریارنگ زداعوامل•
غذاهاازبوجاذبماده•
آبتصفیهوفیلتر•
چرمآوریعملوروغنجذب•
کفشواکس های•
کاریجوشالکترودهایهایپوشش•
50اتموشک هاشتابآزمایشبرایویژهکپسول هایپُرکردن•

کیلومتر
مستقیماحیابرایآهنسنگگندله هایپوشش•
التآسفپایدارکنندهعنوانبهتالککف،پوشانندهمواددر•

. می کندعمل شدهذوب
وریدرزگیمنفجره،موادشیمیاییصنایعودینامیت هاتهیه•

کاریبتونه

Plastics & Rubber, 

35.21

Paper Making, 

31.14

Cosmetics & 

Others, 13.46

Coatings and 

Paintings, 12.48

Food & 

Pharmaceutical, 

7.71

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



(:2022-2017)هزار تُنِ متریک نظر به کاربرد، به پیش بینی مصرف تالک در جهان 
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Plastics and Rubber Coatings and Painting Paper Making

Food, Pharmaceuticals and Cosmetics Cosmetics and Others Linear (Plastics and Rubber)

ردکاربجهتتالکبرایتقاضایمیزان

-2017ســـال هایطیمختلفصنایعدر

اتقاضاین.می دهدنشانراصعودیروند2022

بیشترصعودیمیالنرابروپالستیکصنایعدر

.می دهدنشانرا

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



2016سهم انواع تولیدات تالک در بازارهای جهانی در سال 

14.62

85.38

Talc Lump Talc Powder

افغانستاناند،ادارراسهمبیشترینپاکستانوافغانستانجهان،درتالکتوده/جفلهتولیددرصد14.62مجموعدر

.تاسنمودهصادرچینوپاکستانبهتوده/جفلهگونۀبهراخودتالکتولیددرصد100بهنزدیکاکنونتا

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



پیش بینی تولید جهانی تالک نظر به نوعیت آن
(2022-2017)به هزار تُنِ متریک 
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Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



(2022-2012)پیش بینی درآمد تالک در بازارهای عمدۀ جهانی 
به میلیون دالر امریکایی

نرخ رشد مرکب ساالنه 
(2016-2022)

2022 2016 2012 مناطق

درصد1.3 116 108 83 ایاالت متحدۀ امریکا

درصد1.4 287 265 262 اروپا

درصد1.0 62 59 55 جاپان

درصد5.4 615 448 382 چین

درصد4.1 129 102 83 برازیل

درصد5.0 167 125 81 هندوستان 

درصد4.9 87 66 51 *پاکستان

درصد-0.2 104 106 73 بقیه مناطق

درصد3.50 1568 1276 1070 مجموع

همیندرکهمکنیفرضمی توانیممی دهد،تشکیلافغانستانتالکراپاکستانصادراتاززیادیحجمامریکا،متحدۀایاالتسروی جیولوجیادرۀ2017سالبرآورداساسبر*
.داردنقشافغانستانتالکصنعت،اینازپاکستاندرآمدکُلدرحدود



(2022-2012)پیش بینی درآمد صنعت تالک در جهان 
به میلیون دالر امریکایی
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Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



(:تولیدکننده گان عمدۀ جهان)2016میانگین قیمت تالک در سال 
فیجهانیقیمتمیانگین،2016سالدرجهانیبازارهایدر

تالک،تالکنوعقیمت ترین.استبودهامریکاییدالر155تالکتُن

.است(تُنفیدالر214)ایتالیاکشورتولیدی

بهانگینمیطوربهراتالکفی تُنافغانستانشرکت هایاکثر

روشفبهپاکستانیواسطۀشرکت هایبهامریکاییدالر60قیمت

،QYRتحقیقاتیمؤسسهآمارداشتنظردربا.اندرسانیده

شرکت هایازکهراتالکیاستممکنپاکستانیشرکت های

امریکاییدالر129حدودقیمتبهدوبارهمیکنندخریداریافغانستان

گشتیسرانحساببا.برسانندفروشبهکشورهادیگربهفی تُن

تالکصنعتبرایراتُنفیدالر69حدودخالصِ ضررمی توان

.کردمحاسبهافغانستان
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Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



2017-2012تُنِ متریک به ( پودر و توده)میانگین قیمت تالک 
دالر امریکایی
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در جهان به تُنِ متریک( پودر و توده)میانگین قیمت تالک 

(2012-2017)

Talc Powder Talc Lump

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



2016سهم تولیدکننده گان عمدۀ جهان در بازار تالک در سال 
U.S.
9%

China
30%

Europe
17%

India
13%

Brazil
10%

Other
9%

Pakistan
7%

Japan
5%

U.S. China Europe India Brazil Other Pakistan Japan

ازمنمی توانیمی کند،تولیدراجهانتالکیک سومحدودچینآن کهبا

بهرووقویبازیگرانحضورکنیم،بحثتالکعرضهبازاردرکاملانحصار

ینچنشکل گیریمانعامریکامتحدهایاالتوبرازیل،هند،اروپا،دررشد

.استشدهانحصار

راافغانستانممی توانیافغانستاندرتالکمعدنیظواهرسرانگشتیتخمینبا

.ببینیمجهانتولیدکنندگانبزرگترینجمعدرآیندهدهۀیکدر

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



:تولیدکنندۀ برتر جهان3
بهالیاایتفابیامیوهالند،منرالزموندوفرانسه،امریسشرکت های

آن هم،با.می کنندتولیدراجهانتالککلدرصد35ازبیشتنهایی

بزرگشرکتچندکاملانحصاردرصنعتاینکهکرداذعاننمی توان

.داردقرارجهانی

راودخحیاتادامه یتملکوادغامفعالیتازاستفادهباشرکت هااین

امریس،2011سالدر.ساخته اندامکان پذیرجهانیرقابتصحنه یدر

اایتالیفابیامیشرکت،2016سالدرولوزیناک،شرکتخریداریبافرانسه

جهانولیدتبازاردرراخودقدرتسیبلکوومگنیزتیاشرکت هایخریداریبا

.دادندافزایش

ارانحصسمتبهحرکتواضحنمونه هاییعنوانبهمی تواناین هااز

.کرداشارهصنعتاینکامل

Imerys (France)
17%

Mondo Minerals 
(Netharlands)

11%

IMI Fabi (Italy)
7%

Others
65%

Imerys (France) Mondo Minerals (Netharlands) IMI Fabi (Italy) Others

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



مقایسۀ ظرفیت تولید بالقوه و بالفعل تولید تالک در جهان 
(2017-2012)به هزار تُنِ متریک 

ســـال هایطیبالفعلتولیدمیزان

بالقوهظرفیتازکمترهمواره2012-2017

.استبودهجهانعمدۀبازارهایدرتالکتولید

فرصت هایموجودیتنمایان گرمسئلهاین

سطحدرسکتورایندرسرمایه گذاریجدی

.می باشدجهان
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Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



پیش بینی رشد ظرفیت تولید بالقوه و بالفعل تالک در جهان
(  2022-2017)به هزار تُنِ متریک 
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Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



:مصرف کننده گانِ برتر جهان
است،جهاندرتالکمصرف کنندۀبزرگترینوتولیدکنندهبزرگترینهمزمانچین

مصرفراجهانتالککلیک چهارمحدودکشوراین،2016سالاطالعاتاساسبر

کشورینااین؛براضافه.استنمودهتولیدراجهانتالککلیک سومبهنزدیکونموده

.استجهاندرتالکمجددصادراتبازاربزرگترین

بهنهاتاکنونتاافغانستانمالیه،وزارتگمرگاتعمومیریاستاطالعاتبهنظر

بهپاکستانرکشوبهصادراتبیشترینواست،داشتهصادراتچینوپاکستانکشورهای

.استگرفتهصورت(توده/جفله)نیمه پروسسشکل

ودارد،قرارجهاندرتالکمصرفبازارهایبزرگتریناکثریتنزدیکیدرافغانستان

.می دهدافزایشنیزقیمتحصۀدرراافغانستانتالکرقابت پذیریقدرتمسئلهاین

U.S. 

10%

Europe

17%

Japan

9%

China

25%

Brazil

6%

India

14%

Pakistan

2%

Other

17%

U.S. Europe Japan China Brazil India Pakistan Other

Source: Global Talc Industry 2017 Market Research Report



( :2022-2017)پیش بینی مصرف تالک در جهان به هزار تُنِ متریک 
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:  عناوینفهرست 
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مرور شاخص های مهم صنعت تالک در جهان 

صنعت تالک در افغانستان 

پروسسواستخراجشرکت هایچالش های

پیشنهادات

ضمایم

بخشمحتوا



:  ظواهر معدنی تالک در افغانستان

والیت هایمختلفساحاتدرمنرالاینظواهرافغانستاندر

،(پین غرسوحصارک،هسکه مینهپچیراگام،شیرزاد،اچین،)ننگرهار

،(گرامبوصیاد،،سیاه گرد،کوۀ توپفرنجل،)پروان،(للندر)کابل

وکنرمیدان وردک،،قندهار،(رشیدان)غزنیلوگر،،(نجراب)کاپیسا

ربناباما.استگردیدهتثبیتوکشف(غوریدهنۀ)بغالن

کتشافاامکاناتوظرفیتبودجه،موجودیتعدمامنیتی،مشکالت

.اندنگردیدهمطالعهدرستبه شکل

تیم هایتوسطننگرهاراچینمعادن1970دهۀجریاندر

ومطالعهینسببه شکلروسوافغانانجنیرانازمتشکلتخنیکی

.استگردیدهتثبیتتُنِمیلیون(11)حدوددرآنذخایر

Bamyan

Nimroz Helmand Kandahar

Herat

Farah

Badghis

Faryab

Jowzjan

Sar-I Pol

Ghor

Uruzgan

Day Kundi

Zabul

Balkh

Samangan Baghlan

Takhar

Badakhshan

Paktika

Khost

Kunar

Ghazni

Nuristan

Wardak

Laghman

Kapisa

Panjshir

Nangarhar

Kabul

Kunduz

Logar

Paktia

Parwan

وزارت معادن و پترولیم، ریاست عمومی سروی جیولوجی: منبع



:  ننگرهارمعدنی تالک در نقشۀ جیولوجیکی ظواهر 
ندینچجیولوجیسرویعمومیریاستتخنیکیتیم های

ی،خوگیانولسوالی هایبهمعدنیظواهرمطالعاتجهتمرتبه

اساسبه.اندگردیدهاعزامآچینوحصارک،،پچیراگامشیرزاد،

اوانفرتالکمعدنیظواهردارایساحاتاینابتداییگزارش های

.داردبیشترودقیقمطالعهبهنیازکهمی باشد

طتوسبدین سودههچندینازولسوالی هاایندرتالک

شورکبهواستخراجغیرقانونیوقانونیشکلبهمحلمردم

تالکابتداییمطالعاتاساسبه.می گرددصادرپاکستان

کیفیتبهتریندارایننگرهاروالیتتالکمخصوصاًافغانستان

.می باشددنیادر



:  مصرف داخلی

می شود؛استفادهپی وی سیتولیدورنگ سازیصنایعدرفقطاکنونتالکازافغانستاندر

نداردوجودافغانستاندرفوقصنایعدرمنرالاینمصروفحجمازدقیقارقام.



(1396-1393)میزان و ارزش صادرات تالک افغانستان 

اساسبه؛شدقراردادهممنوعشدهغیرپروسسشکلبهتالکصادراتوگرددصادرپروسسنیمههمیاوشدهپروسسشکلبهتالکتاشدخواستهقراردادی هااز1392سالدر
.استگردیدهتاسیسننگرهاروالیتدرنهائیپروسسفابریکات(3)تعدادبهوپروسسنیمهجهتکرشماشین(15)تعدادبهفوقفیصله

طیشدهرصادتالکمقداراند،نمودهصادرچینوپاکستانکشورهایبهراتالکتودۀ/جفلۀامریکاییدالرمیلیون10ازبیشترمجموعیارزشبهگذشتهسالسهدرشرکت هااین
بهنزدیکثبتشاهداستنیافتهپایان1396سالاکنونتاآن کهبااست،گرفتهصورت1396سالیدرصادراتحجمبیشترینمی رسد،متریکتُن715189ِازبیشتربهدورهاین
.یابدافزایشمتریکتُن500000ِبیشتربهحجماینمی رودتوقعسالختمباهستیم،سالایندرصادراتمتریکتُنِمیلیوندو
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2017وزارت مالیه، : منبع2017وزارت مالیه، : منبع



(1396-1393)درآمد صنعت تالک افغانستان 

.نیستموجودپترولیمومعادنوزارتنزدشدهپرداختهفوقمالیسال هایدرکهمالیاتیبقیهوزمین،سطحکرایۀرویالتی،بابتازدرآمد
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درآمد ناشی از تعرفه صادرات به دالر امریکایی

2017وزارت مالیه، : منبع



:افغانستاندرتالکارزش افزاییروند

می گیردصورتسطح2درافغانستاندرتالکپروسس:

بهاجنبیموادوسفیدیدرجۀگرفتننظردرونوعیتوکیفیتاساسبهتالکسطحایندرمیگردد،جداتالکازدستباکارگرانتوسطغیرضروریواجنبیمواد(1

.نمی گردددسته بندیمختلفکتگوری های

:می شودپروسستولیدنوعدوبهتالکبازارتقاضایاساسبه(2

تالکخردکنندهدستگاه هایقراردادی هااززیادیتعداد:جفلهشکلبهتالکCrushing Plantمصریشیخصنعتیشهرکدرمختلفظرفیت هایبهرا

.می رسانندفروشبهونمودهبسته بندی(توده/جفله)پروسسنیمهشکلبهبازارتقاضایمطابقراتالکواندنمودهنصبننگرهاروالیت

بهخارجیوداخلییانمتقاضبرایشکلاینبهاکنونتاولیاند،کردهنصبتالکیینهاپروسسبرایرادستگاهفابریکهسهتنها:پودرشکلبهتالک

.اندنرسانیدهفروش



:افغانستاندرتالکارزش افزاییروند

ظرفیت.استنمودهنصبمربعمتر12000مساحتدرمصریشیخصنعتیشهرکدرونمودهواردچینکشورازراتالکپروسسعصریفابریکهشرکتیکتنها

.کرددذکرسرمایه  گذاریحجم:مانندروزجدیدتکناولوژیشاملومی باشدتنهزار130حدوددرمذکورفابریکهپروسسساالنه

اتوماتیک؛شکلبهونوراساسبهتالکدسته بندیوتفکیکدستگاۀ1.

مایکرون؛5-45ازسایزهایدرساختنپودرظرفیتباGrindingآسیابدستگاۀ2.

اتوماتیک؛بسته بندیدستگاه های3.

کرن ها؛بامجهزواموالذخیرهبرایعصریومنظمهنگر4.

تالک؛برایکامپیوتریصادرهوواردهدیتابیسوسیستم ها5.

اتوماتیک؛(خردکنندهدستگاۀ)پالنتکرش6.

.کامپیوتریکتوسطماشینریکنترلو7.



:روند ارزش افزایی تالک در افغانستان

کتالپروسسفعالشرکت هایاکثریتدر
هبارزش افزاییمراحلاکثریتننگرهار،والیتدر

.می شودانجامپودرسازیاستثنای
ایبرماشینریشرکتیکتنهاهم اکنون،

ودوداردراتالککیفیدسته بندیوپودرسازی
نصبراتالکپودرسازیماشینریتنهادیگرشرکت
.اندنموده

مرحله8ارزش افزاییروندمتوسطبه طور
صورتآنمرحلۀمهمتریندوافغانستاندردارد،

.نمی گیرد



:فعلی تالکفهرست قراردادهای 
مساحت

(مترمربع)
رویالتی

(افغانی)
حجم قرارداد

(تن)
میعاد

(سال)
تاریخ عقد ولسوالی قراردادی شماره

400 افغانی 668 تن17500 پنج سال 16/09/1393 شیرزاد افغان شیرزاد 1

2452.5 افغانی 654 تن60000 پنج سال 06/01/1393 شیرزاد افغان منرال 2

6261 افغانی 650 تن40000 پنچ سال 12/12/1392 شیرزاد امین کریمزی 3

5890 افغانی 654 تن50000 پنج سال 04/01/1393 شیرزاد برادران محب اهلل صافی 4

6142 افغانی 666 تن51000 پنج سال 30/03/1393 شیرزاد بالل موسی زی 5

افغانی 666 تن50000 پنچ سال 11/02/1393 شیرزاد بالل موسی زی 6

2378 افغانی 673 تن40000 چهار سال 27/07/1393 شیرزاد بالل موسی زی 7

4350 افغانی 674 تن50000 پنج سال 10/08/1393 شیرزاد پسران الحاج محمد رسول ناصری 8

200 افغانی 672 تن50000 پنج سال 21/08/1393 شیرزاد حبیب شهاب 9

افغانی657 تن30000 پنج سال 06/08/1393 پچیراگام رحیم زالند 10

افغانی613 تن50000 پنج سال 05/06/1392 سپین غر عطایار 11



:فهرست قراردادهای فعلی تالک
مساحت

(مترمربع)
رویالتی

(افغانی)
حجم قرارداد

(تن)
میعاد

(سال)
تاریخ عقد ولسوالی قراردادی شماره

15233 افغانی 606 تن7000 ده سال 06/03/1391 شیرزاد خالد ایاز 12

3200 افغانی673 تن163000 ده سال 15/10/1393 شیرزاد ریحان یونس احمدزی 13

3500 افغانی672 تن50000 پنج سال 27/07/1393 شیرزاد ساحل بالل 14

20200 افغانی 612 تن100000 ده سال 13/03/1392 اچین سپین غر تالک 15

5510 افغانی673 تن60000 پنج سال 22/09/1393 شیرزاد شمشیر ضمیر 16

75200 افغانی 606 تن15000 ده سال 06/03/1391 اچین شمشیر ضمیر 17

2160 افغانی 606 تن12000 ده سال 06/03/1391 شیرزاد شمشیر ضمیر 18

5510 افغانی 673 تن60000 پنج سال 22/09/1393 شیرزاد عبدالجلیل حسن زی 19

5000 یافغان614 تن6251 پنج سال 16/06/1392 اچین عطایار باز 20

افغانی650 تن34000 پنج سال 12/11/1392 پچیراگام مطیع سمیع 21

میانگینبه طور.استگردیدهعقد1391سالدرافغانی،606رویالتینرخباقراردادهای.استافغانی606رویالتیپایین ترینوافغانی673فعالقرارداد21دررویالتیبلندترین
همۀکهرسیمبنتیجهاینبهمی توانیمتالکاستخراجقراردادهایهمۀبرایرویالتینرخ هایدرمعیارازانحرافمحاسبۀبااست،بودهافغانی650تالکقراردادهایدررویالتینرخ

.باشدقراردادهاهمگونیگویاینحویبهمی توانداینوندارندزیادیفاصلۀمیانگینازرویالتینرخ های



دسته بندی شرکت های فعال در صنعت تالک 
(:استخراج، پروسس، استخراج و پروسس)

(سپروسواستخراجپروسس،استخراج،)شرکت32هم اکنون
تنهاشرکت18دارد،فعالیتافغانستاندرصنعتایندر

ت،استالکاستخراجمشغولتنهاشرکت10می کند،پروسس
ارد؛دفعالیتپروسسواستخراجدرهمزماندیگرشرکت4و

تولیدالوژیتکنباقابترتواناییشرکتیکتنهامیانایندر
سرمایه گذاریاقلحد.استدارارامنطقهمهمکشورهای

دالرمیلیون3.5شرکتیچنینتأسیسبراینیازمورد
؛استامریکایی

قرارداد21حدوددرحاضرحالدرپترولیمومعادنوزارت
وزادشیرپچیراگام،خوگیانی،ولسوالی هایدرتالکفعال
دارد؛ننگرهاراچین

به1393و1391،1392سال هایدرقراردادهاایناکثر
برایآنقرارداد5جملهازکهگردیدهعقدمختلفاحجام
آنقرارداد15سال،4مدتبرایآنقرارداد1سال،دهمدت
.استگردیدهعقدسالپنجمدتبرای

Extraction 

Companies , 10

Processing 

Companies, 18

Extraction & 

Processing 

Companies , 4

Extraction Companies Processing Companies Extraction & Processing Companies

2017وزارت معادن و پترولیم و شرکت های صنعت تالک، : منبع



شرکت های فعال تالک( ابتدایی و مجموعی)حجم سرمایه گذاری 
(:استخراج، پروسس، استخراج و پروسس)

بهسرمایه گذاریجوازاخذزماندرشرکت هااینابتداییسرمایه گذاریکُلارزش
 نامۀپرسشخانه پُریزماندرامااست،می رسیدهامریکاییدالرمیلیون7حدود

میلیون30ازبیشبهصنعتایندرسرمایه گذاری هاکُلحجموضعیتتحلیل
.استشدهگزراشصنعت کاراناینطرفازامریکاییدالر

ویدتولحجمبهکهپرسش نامهازبخش هاییخانه پُریحصۀدرشرکت هااینهمۀ
جمحبهنمی توانبناءً.اندکردهبرخوردمحافظه کارانهبرمی گردد،استخراجحجم
ارایهامارقاگرآن هم،با.یافتدستپرسش نامهازاستفادهباتولیداتکُلدقیق
1.5هبنزدیکرقمبهکنیم،محاسبهمشخصموردایندرراپرسش نامه هادرشده

تالکراتصادارقامباواضحتضاددررقماین.می یابیمدستمتریکتُنِمیلیون
ازبیشصدورازحاکیدورهایندرصادراتارقامدارد،قرارمشخصدورۀایندر

.استتالکمتریکتُنِهزار715

بهغیرمسلکیکارگر1000ومسلکی،کارگر500حدودهم اکنونصنعتایندر
شغلهرابربردرکهمی دهدنشانابتداییتخمیناست،کارمشغولمستقیمشکل

حساباینبا.استشدهایجادغیرمستقیمشغل5حدودصنعتایندرمستقیم
.کردبتصحصنعتایندرغیرمستقیمومستقیمشکلبهشغل7500ازمی توان

$6,796,471 

$30,389,118 

$0

$5,000,000
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$35,000,000
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میزان سرمایه گذاری در صنعت تالک در افغانستان

(  1396-1393)به دالر امریکایی 

2017وزارت معادن و پترولیم و شرکت های صنعت تالک، : منبع



:ارزشِ از دست رفته
اوسطمثالً.دمی رساننبه بفروشراتالکجهانی،نرخازنازل ترمراتببهصادرکننده هاهمیاومی گرددکتمانگمرکاتدرآنواقعیارزشتالکصادراتدر

اگرمی پردازند،رویالتیدالر10حدوددراوسطصورتبهشرکت هاکهحالیدراستدالر14حدوددرافغانستانگمرکاتدرتالکتُنفیشدهاظهارارزش
.می کنندثبتتُنفیدرمفاددالر3فقطکنندهصادرشرکت هایگردد،اضافهتُنهرباالیاستدالریکحدوددرکهگمرکیتعرفه

حالیدراینمی کنند،قیمت گذاریامریکاییدالر60متوسططوربهراتالکتُنفیآن هاکنیم،نرخ گیریتالکفروشنده هایازخریداریکبه عنوانوقتی
گمرکیتعرفهتادیۀازپسشرکت هاایناگر.می کننداظهاردالر14میانگینطوربهننگرهارگمرگدرراتالکتُنفیقیمتشرکت هااینهمۀکهاست
ضرردالر69تالکتُنهردر(تُنفیدالر151)جهانیمتوسطقیمتبهنظرشرکت هااینشوند،امریکاییدالر60ارزشبهتالکتُنفیفروشبهموفق
.استامریکاییدالرمیلیون42ازبیشتر1396سالربعسهصادراتحجمبهنظرافغانستانتالکصنعتکُلبرایضررایناند،کرده

درتنهاجهان،درتالکنرخمتوسطدرنظرداشتبامی رسانند،فروشبهمی کننداظهارگمرکدرکهقیمتیبهراتالکتُنهرشرکت هاایناین کهفرضبا
سالربعسهبرایدالرمیلیون6فقطاستشدهگمرکثبتکهفعلیصادرات.استرسیدهضررصنعتاینبهدالرمیلیون60ازبیشتر1396سالربعسه

.می بودامریکاییدالرمیلیون66ازازبیشتربایدکهمبلغیاست،1396

ارزش(1.ازدمی سبرآوردهراهدفسهکوتاهخیلیمدتدرافغانستانحکومتجهان،درتالکمتوسطقیمتحدوددرصادراتیتالکواقعیارزشتثبیثبا
عنوانبهافغانستانواقعیجایگاه(3.می یابدافزایشبرابر10الیصادراتتعرفهدرکازدولتعواید(2.می رودبلندمالحظهقابلصورتبهتالکصادرات

.می گرددتثبیتجهانتالکصنعتدربزرگبازیگریک



:  عناوینفهرست 

1
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تحلیلچکیدۀ 

مرور شاخص های مهم صنعت تالک در جهان 

صنعت تالک در افغانستان 

پروسسواستخراجشرکت هایچالش های

پیشنهادات

ضمایم

بخشمحتوا



:  چالش های شرکت های استخراج و پروسس

مربع؛کیلومتریکازکمترمساحتدراستخراجقراردادهایعقد

استخراجی؛شرکت هایتوسطتالکمعادندرانجنیراناستخدامعدم

تالک؛معادنوتالکپروسسشرکت هایدرناظرینکم رنگحضور

ندارند؛استخراجیشرکت هایباخریدقراردادکهشرکت هاییتوسطتالکپروسس

معادنیکیتخنتفتیشکارمندانچوناست،گردیدهرویالتیاخذناحیۀازدولتعوایدمالحظۀقابلکاهشسببامراینچک پاینت ها،موجودیتعدم
کنند؛نظارتمعدنساحۀدراستخراجدقیقحجمازنمی توانندامنیتیدالیلبنابر

اخاذی ها؛وامنیتیمشکالتموجودیت

مصری؛شیخعتیصنشهرکدر(نورافگن هاوامنیتی،برج هایفاضالب،تصفیۀسیستمآب،برق،سرک،)ابتداییزیربناییتسهیالتموجودیتعدم

تالک؛شدنملوثباعثمصریشیخصنعتیشهرکدر(آهنذوب،روغنتولید)مختلفصنایعفعالیت

شده؛ختمآنهاوقتکهقراردادهایتمدیدعدم

معادنسپردنقراردادبهروندبودنزمان گیر.



:  عناوینفهرست 

1

2

3

4

5

6

تحلیلچکیدۀ 

مرور شاخص های مهم صنعت تالک در جهان 

صنعت تالک در افغانستان 

پروسسواستخراجشرکت هایچالش های

پیشنهادات

ضمایم

بخشمحتوا



:  پیشنهادات

مسوولنهادهای/نهاد توصیه ها بخش

و پترولیموزارت معادن
تان ریاست عمومی سروی جیولوجی افغانس

دقیقشافاکتوسرویجهتکادستریمنظمبالک هایبهتخنیکیشکلبهتالکمعدنیظواهر
گردد؛تقسیم

ت
العا

اط
جیولوجیک

ی

و پترولیموزارت معادن. 1
خنیکی ریاست کادستر، ریاست تفتیش ت)

(معادن

وزارت تجارت و صنایع. 2
ت ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکی)

(معنوی

عقدیاوپترولیمومعادنوزارتبااستخراجقراردادعقدبهتالکپروسسشرکت هایمکلف سازی
دسر؛خومعادنتالکِبرایتقاضاکاهشمنظوربهاستخراجیشرکت هاازخامتالکخریدقرارداد

استخراج؛واقعیرقمتثبیتبرایچک پاینت هاحذفتصمیمبازنگری

جیولوجیکی؛کافیاطالعاتیدارایوامنساحاتدرتالکمعادناستخراجقراردادعقد

موادازیکهیچ»سرمایه گذاری؛جذبوپروسسواستخراجبهبودبرایفعلیقراردادهایبررسی
رد،می گیصورتکتباً کهزمانیمقطعهردرراجانبینتوسطقراردادفسخحققراردادمندرج
دموردرتامی دهدفرصتحکومتبهتالکاستخراجیقراردادهایبنداین؛«.نمی سازدمحدود

.کنداتخاذتصمیممجدداًجاریقراردادهایهمۀ

حداکثرنونهم اک)تالکپروسس/استخراجدرسرمایه گذاریبراینیازموردماشینریحداقلتعیین
ماشینریتهیهعرصۀدراستالزماست،تجهیزCrushingابتداییماشین هایباشرکت ها

(.گیردصورتهمکاریشرکت هایاینبادسته بندیوپودرسازی

ت
مدیری

قرادادها



:  پیشنهادات

مسوولنهادهای/نهاد توصیه ها بخش

و پترولیموزارت معادن. 1
یابی، ریاست تشویق سرمایه گذاری و بازار
سیریاست عمومی تحیق و توسعۀ پالی

:ماشینریحداقلتعیینبرایابتداییفهرست

اتوماتیک؛شکلبهونوراساسبهتالکدسته بندیوتفکیکدستگاۀ1.

مایکرون؛5-45ازسایزهایدرساختنپودرظرفیتباGrindingآسیابدستگاۀ2.

اتوماتیک؛بسته بندیدستگاه های3.

کرن ها؛بامجهزواموالذخیرهبرایعصریومنظمهنگر4.

تالک؛برایکامپیوتریصادرهوواردهدیتابیسوسیستم ها5.

اتوماتیک؛(خردکنندهدستگاۀ)پالنتکرش6.

.کامپیوتریکتوسطماشینریکنترلو7.
بامتوسطیمتقیکتثبیتباگمرکات،همۀدرافغانستانتالکصادراتبرایحداقلقیمتتعیین

Underجلوجهانیبازارهایدرتالکمتوسطقیمتدرنظرداشت Invoiceقیمت.شودگرفته
.استبودهامریکاییدالر2016،151سالدرجهانیبازارهایدرتالکتُنفیمیانگین

افغانستان؛تالکپروسسشرکت هایبزرگکنسرسیومچندایجادتسهیل
می دهد؛انجاممعیاریشکلبهراپروسسمراحلتمامیکهشرکتیبهقرارداداعطای
معیاریکرش پالنت هایتأسیسبرایمهلتسالیکتعیین.

ت
مدیری

قرادادها



:  پیشنهادات

مسوولنهادهای/نهاد توصیه ها بخش

و پترولیموزارت معادن. 1
یابی، ریاست تشویق سرمایه گذاری و بازار
سیریاست عمومی تحیق و توسعۀ پالی

رایبرازمینهمی توانیماینباحرفه یی،وکوچکمعدن کاریکتگوریازتالکساختنخارج
2016لسادرامریکامتحدۀایاالتدر.کنیمتسهیلبزرگقرادادیچندبهصنعتاینسپردن
امریکاصنعتایندرشرکت3فقطاست،کردهتولیدراجهانتالککُلدرصد9حدودمیالدی
معادنکیتخنیتفتیشچگونگیوقراداد،مدیریتبزرگ؛قرادادهایانجامبابا.می کندفعالیت
کمکاب دهیحسوشفافیتعرصۀدرراافغانستاناستخراجیصنایعسکتوراینومی یابدبهبود

.کردخواهد

ت
مدیری

قرادادها



:  پیشنهادات

مسوولنهادهای/نهاد توصیه ها بخش

و پترولیموزارت معادن. 1
یابی، ریاست تشویق سرمایه گذاری و بازار
سیریاست عمومی تحیق و توسعۀ پالی

وزارت تجارت و صنایع. 2
للیریاست نمایشگاه های ملی و بین الم

چین؛-افغانستانوهند-افغانستانتالکسرمایه گذاریکنفرانسبرگزاری

تسهیلطریقازایراناتریش،جرمنی،ترکیه،ازبیکستان،کشورهایدرافغانستانتالکبازارتوسعۀ
تالک؛بهمرتبطسرمایه گذارینشست هایدرسکتوراینسرمایه گذاراناشتراک

رانسه،فایمیرسشرکت های)جهانبزرگتولیدکننده گانباتجاریاتصالبرنامه هایبرگزاری
؛(ایتالیاامی فابیوهالند،منرالزموندو

صادرکاملپروسسازپسراتالککهشرکت هاییازمثالً )پروسسسطحبهنظررویالتیتعیین
(.شدخواهداخذکمتررویالتیمی نمایند،

آن؛باالیصادراتتعرفۀبلندبردنذریعۀتالکجلفۀ/تودۀصادراتتدریجیمنع

پودرراتصادبرایمشوقه هاارایهذریعۀدسته بندی ناشدهتالکپودرصادراتتدریجیمنع
شده؛دسته بندیتالک

درلکتاپروسساختصاصیصنعتیشهرکبهشیخ مصریصنعتیشهرکنمودنتبدیل
افغانستان؛

ی
ق سرمایه گذار

تشوی



:  ضمایم
.  شرکت های پروسس تالک که برای این مطالعه از آن ها بازدید به عمل آمده استفهرست

والیت  ولسوالی  ساحه  فابریکی نوم  شماره
ننگرهار سرخرود   شیخ مصری  امین کریمزی فابریکه  1

ننگرهار گوشته گوشته تراجمیرفابریکه  2

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  نبی افغان فابریکه  3

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  فابریکه هارا گند 4

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  طارق شیرزاد فابریکه 5

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  افغان تالک فابریکه 6

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  شیخ سخی کامران  7

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  بالموسی زی فابریکه 8

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  مطیع سمیع  9

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  هالل سبا  10

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  حبیب شهاب  11

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  ننگرهار افغان تالک 12

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  همراز 13

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  سنگ سفیدفابریکه 14

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  عمرفاروق فابریکه 15

ننگرهار ثمرخیل ثمرخیل افغان شایننگ  16

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  نوی رحمت انصاف  17

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  سلمان شیرزاد 18

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  برادران محب اهلل صافی  19

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  فابریکه ډرډنټس 20

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  باخترافغان فابریکه  21

ننگرهار سرخرود شیخ مصری  یوسفی قاضی زاده  22



!از توجۀ شما سپاس گزاریم


