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خالصه موضوع
در این گزارش موضوعات تحلیل وضعیت کلی بازار گاز در افغانستان ،چگونگی وضعیت مالی ،عملیاتی و مدیریتی تصدی افغانگاز و پیشنهادات پیرامون چگونگی اصالحات در تصدی مورد بحث
قرار گرفته است.
تصدی افغان گاز منحیث یک تصدی دولتی در والیت جوزجان موقعیت داشته و فعالیت عمده آن استخراج گاز میباشد که این تصدی روزانه به طور اوسط  380،000متر مکعب گاز از چهار ساحه
معدنی (خواجه گوگردک ،جرقودوق ،یتیم تاق و شکرک) استخراج مینماید که تصدی افغان گاز در سال مالی  1396بطور اوسط به مقدار  153000000متر مکعب گاز را تولید نموده است.
از لحاظ تجارت بیشترین مقدار گاز افغانستان از کشور های ترکمنستان ،ازبکستان و قزاقستان وارد میگردد ،طوریکه مقدار  519.579میلیون تن گاز از بنادر هرات ،مزار شریف ،نیمروز و اندخوی
در سال  2014وارد شده است ،از جمله شرکت های وارد کننده گاز شرکت احمد یار گروپ در صدر قراردارد.
دالیل عمده تولید کم گاز طبیعی توسط تصدی افغان گاز عبارت اند از )1( :ختم شدن ذخایر چاهای که توسط تیم تخنیکی جماهیر شوروی سابق حفرگردیده بود )2( ،ساختار نهادی نا مطلوب،
( )3روش های عملیاتی ضعیف ،و ( )4مشکالت مالی.
برای منفعت بردن کامل از گاز طبیعی ،وزارت معادن و پترولیم تغیر شخصیت حقوقی تصدی را از تصدی به شرکت دولتی مطابق نقشه راه سکتور معادن پیشنهاد مینماید که تغیر شخصیت
حقوقی باعث خواهد شد تا عمل کرد مدیریتی ،مالی ،ساختاری و تولیدی کارائی بیشتر پیدا کند ،مطابق ماده  66قانون تصدی ها این وزارت پیشنهاد مینماید تا کمیته بین الوزارتی تشکیل داده
شود و این کمیته مختص روی تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت پیشنهادات را ترتیب و به شورای عالی اقتصادی ارایه نمایند.
در طرح هذا در نظر گرفته شده است تا سهمدارن عمده شرکت وزارت خانه های معادن ،مالیه  ،انرژی و آب  ،اقتصاد و فواید عامه باشند که این عمل امکان آنرا میسر خواهد ساخت تا جهت بهبود
فعالیت های آن مدیریت و ساختار مالی آن بشکل درست صورت گیرد.
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بازار گاز در جهان:

ذخایر مجموعی گاز طبیعی در جهان مقدار  187.3تریلیون متر مکعب گفته شده که بیشترین مقدار ( 49تریلیون) آن در روسیه 34( ،تریلیون) در ایران 25( ،تریلیون) در قطر و (25
تریلیون) متباقی آن در کشور ترکمنستان موجود بوده و همچنان با در نظرداشت تولیدات ساالنه ،امریکا با تولید مقدار ( )766میلیارد متر مکعب گاز در صدر لیست موقعیت دارد ،روسیه با
تولید مقدار ( )635.5میلیارد متر مکعب گاز و ایران با تولید مقدار ( )174.5میلیارد متر مکعب گاز در رده های دوم و سوم قرار دارند که افغانستان با تولید مقدار حدود  150میلیون متر
مکعب گاز در سال ( ،)1396با ظرفیت تولید خیلی پایین از نظر تولید گاز در رده 80م جهان (میان کامیرون و سلواکیا) قرار گرفته است.

بزرگترین کشورهای تولید کننده گاز طبیعی در جهان
(ارقام به میلیارد مترمکعب فی سال)
636
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ذخایر گاز طبیعی در جهان (ارقام به ملیارد متر مکعب)
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به اساس گزارش ارائه شده سازمان معلوماتی انرژی امریکا یا  EIAبزرگترین کشورهای تولید کننده نفت جهان
به ترتیب روسیه ،ایران ،قطر ،امریکا ،عربستان سعودی و ترکمنستان که جزئیات آن در جدول شماره ( )2ذکر
گردیده که افغانستان از نظر تولید گاز طبیعی در رده  80ام جهان قرار گرفته که مجموع ذخایر آن 1.68
تریلیون فیت مکعب که معادل  47.57میلیارد مترمکعب میشود .ارقام و گراف های ذیل از سایت معتبر سازمان
معلوماتی انرژی امریکا جمع آوری شده در این میان بزرگترین کشور های تولید کننده فعلی گاز در جدول
شماره  1به ترتیب امریکا ،روسیه و ایران است و همچنان اوسط قیمت گاز به اساس جدول شماره  3از شروع
سال  2016الی  12فبروری  2018تقریباً نوسانات را نشان میدهد که روسیه ،ایران ،قطر ،امریکا ،عربستان و
ترکمنستان دارای بیشترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است.

ادامه
براساس گزارشات قبلی ،افغانستان دارای  73.9میلیارد متر مکعب ذخایر گاز طبیعی در میدان های اکتشافی داشته که این کشور را از نظر ذخیر گاز میان سودان و

کیوبا در رده 59م جهان قرار داده است ،در حالیکه مطالعات جدید  EIAدر سال  2016نشان میدهد که در مورد برآورد مقدار  70میلیارد متر مکعب
ذخایر گاز در این کشور غلو صورت گرفته است .این مطالعات حدود نصف آمار قبلی را نشان میدهد که حدود  47.57میلیارد متر مکعب میباشد.
درصورتیکه گزارشات قبلی را در نظر گیریم قیمت مجموعی مقدار  73.9میلیارد متر مکعب گاز مطابق نرخ فعلی گاز ( هنری هاب) ارزش مقدار متذکره مبلغ

 192.14میلیارد دالر که نرخ یک دالر معادل به  69.25افغانی که مبلغ 13305.695میلیارد افغانی میگردد ،در صورتیکه گزارشات نشر شده سال 2016
سازمان معلوماتی انرژی امریکا ( )EIAرا که مقدار ذخایر موجود در افغانستان را  47.57میلیارد مترمکعب گاز معادل  1.68تریلیون فیت مکعب
ارائه نموده در نظر گیریم مطابق نرخ فعلی ( هنری هاب  $ 2.6در  12فبروری  ،)2018مبلغ ( )123.7میلیارد دالر میگردد ،در صورتیکه نرخ یک دالر معادل

( )69.25افغانی در نظر گرفته شود ،ارزش مجموعی آن مبلغ  8566.225میلیارد افغانی میگردد ،قابل ذکر است بیشترین ذخایر موجود در افغانستان تحت اداره
تصدی افغان گاز بوده که در چهار ساحه معدنی که در والیت جوزجان موقعیت داشته مدیریت میگردد.
تصدی افغان گاز در سال  1396مبلغ ( )531.8پنجصد و سی و یک اعشاریه هشت میلیون افغانی را از بابت فروش گاز به تجارت های محلی ،اهالی شهر شبرغان،

شرکت  CNGو تصدی کود و برق که مشتری عمده این تصدی میباشد در این سال به عواید دولت افزوده است.
قابل ذکر است که ذخایر موجود با ظرفیت کمتر از  35میلیارد متر مکعب گاز میتواند تا  238سال دیگر هم با مقدار تولیدات فعلی کفایت کند.
طبق مطالعات انجام شده روی معادن گاز افغانستان ،تصدی افغان گاز به دلیل تصدی بودن آن نتوانسته است که تولیدات خویش را به دالیل مختلف (ساختار
نامطلوب ،مدیریت نامطلوب و ماشین آالت استهالک شده) به اندازه مطلوب آن برساند ،بناَ بمنظور بلند بردن تولیدات و عواید آن پیشنهاد میگردد تا شخصیت
حقوقی تصدی به شرکت تغیر کند و این پروسه میتواند اصالحات قابل توجه ای را در عرصه سکتور گاز افغانستان به میان آورد.
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بازار گاز در افغانستان

بر اساس گزارش نشر شده اداره احصائیه مرکزی ،افغانستان از سال  1393الی  1395مجموعاً مقدار  1925میلیون کیلوگرام گازمایع را وارد نموده که بیشترین مقدار
گاز متذکره از کشور های ترکمنستان ،قزاقستان ،ایران و ازبکستان وارد گردیده است که ارزش مجموعی گازمایع وارد شده در حدود  820میلیون دالر امریکائی میشود.
افغانستان مجموعاً مقدار  1925میلیون کیلوگرام گازمایع را از  1393الی  1395وارد کرده است
(ارقام به میلیون کیلوگرام)

مقدار گاز وارداتی در سال  1395از کشور های مختلف
(ارقام به هزار کیلوگرام)
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ارزش مجموعی واردات گازمایع در سه سال به  820میلیون دالر می رسد.
(ارقام به میلیون دالر امریکائی)
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تصدی افغانگاز

تصدی افغانگاز طور اوسط مقدار  480هزار متر مکعب گاز را در روز استخراج مینماید ،تولیدات مجموعی تصدی افغان گاز طی سالهای  1395الی 1396حدود  %4.33افزایش
یافته است که مشتریان تصدی افغانگاز شامل تصدی فابریکات کود و برق ،ساکنین محل ،شرکت  ،CNGشرکت ها و نهادهای دولتی میباشد.
تصدی افغانگاز مجموعاً مقدار  597میلیون مترمکعب گاز را از سال  1396 – 1393تولید نموده است
(ارقام به میلیون متر مکعب)
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شماره

مشخصات ،تعداد چاه ها ،تعداد محالت تجمع ،مقدار گاز استخراجی و تعداد چاه های فعال و غیر فعال در ساحات گازی
تصدی افغانگاز
معادن گاز

چاه

چاه های
فعال

چاه های
غیر فعال

تولید گاز در روز
(هزار مترمکعب)

چاه های توقف شده به دلیل بلند
بودن سطح هایدروجن سلفاید

1
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منبع :تصدی افغانگاز

 ریاست تصدی افغانگاز بطور کلی در چهار
ساحه گازی :خواجه گوگردک ،جرقدوق ،شکرک
و یتیمتاق فعالیت دارد.
 تصدی افغانگاز مجموعاً به تعداد  79حلقه چاه
گازی که به تعداد  38حلقه آن فعال و به تعداد
 42حلقه آن غیر فعال میباشد را مدیریت
مینماید.
 این تصدی بمنظور جمع آوری و توزیع گاز
مجموعاً از سه محل تجمع گاز استفاده مینماید
که در در ساحه معدنی گازی خواجه گورگردک
موقعیت داشته و متباقی چاه های گاز در سایر
ساحات موقعیت دارد که توسط کولکتور
ها( )Collectorجمع آوری و به مشتریان آن
توزیع میگردد.
 تصدی افغانگاز از چاه های فعال در سال
 1396به مقدار  156میلیون مترمکعب گاز
استخراج نموده است.

پروسه تولید و قیمت فروش گاز :تصدی افغان گاز ،گاز را به قیمت واحد به تمام مشتریان خود به فروش نمی رساند و همچنان باید تذکر داد که گاز به مشتریان از طریق پایپ
الین و نل انتقال داده میشود ،مشتریان محلی مبلغ معین را طور ماهانه و بدون در نظر داشت استفاده واقعی برای تصدی میپردازند که هیچ وسیله ای اندازه گیری (میتر) برای محاسبه
مصارف گاز باشندگان نصب نشده که این موضوع خود باعث اصراف گاز و کسر عواید بالقوه میشود.

تولید برق و درصدی تحققپذیری میزان تولید نظر به ظرفیت اعظمی:

( ،)1396-1350به میلیون کیلووات ،به درصدی
پروسه استخراج گاز در تصدی افغان گاز

چاه ها :حفریات که در آن گاز های غیر تصفیه شده موجود میباشد.

قیمت فروش فی مترمکعب گاز به تفکیک مشتریان (ارقام به افغانی/مترمکعب)
13.04

محل تجمع گاز :محالت که در آن گاز از چاه های مختلف جمع آوری میگردند ،در
تصدی افغانگاز مجموعاً سه محل تجمع در معدن خواجه گوگردک موجود است که گاز
متباقی چاه ها توسط کولکتور ها جمع آوری و به مشتریان توزیع میگردد.
دستگاه تجدید سلفر :دستگاه های تجدید سلفر در کل در مناطق نصب گردیده اند که
در آنجا گاز های ترش (گاز که در ترکیب خود سلفر زیاد دارند) موجود میباشد .در این
بخش از پروسس ،گازات که دارای مقدار سلفر زیاد باشند سلفر آنها تجرید میگردد.

8.25
5.2

شرکت  CN Gشرکت ها و نها د ها ی دو لت ی باشن دگا ن مح ل

3.17

کو د و ب رق

مقدار فروش گاز در روز به تفکیک مشتریان (ارقام به مترمکعب)
384000

خشک کننده :بعد از تکمیل پروسه تجرید سلفر گاز متذکره به ماشین آالت خشک کننده
هدایت شده که در آنجا آب و رطوبت موجود در گاز را تصفیه مینمایند

کمپریسور :بعد از تجرید سلفر و خشک نمودن رطوبت گاز ،گاز به کامپریسور ها هدایت
داده میشوند تا توسط آن به مصرف کننده ها انتقال نماید.

پایپ الین :بعد از پروسه تجرید سلفر ،گاز توسط پایپ الین به اهالی شهر شبرغان
و تصدی کود برق انتقال میگردد.
منبع :تصدی افغانگاز

982

4768

10398

شرکت  CN Gشرکت ها و نها د ها ی دو لت ی باشن دگا ن مح ل

کو د و ب رق

ادامه
بادرنظرداشت معلومات و جداول ارائیه شده از جانب تصدی افغان گاز ،تصدی افغانگاز در مقایسه به سایر مشتریان ،گاز را به بلندترین قیمت برای شرکت  CNGبه
فروش میرساند و در مقابل تصدی کود برق به پائین ترین نرخ گاز را دریافت مینماید .قرارداد گاز  CNGبه شرکت افغانی بنام (قشقری گاز ایند آیل کمپنی لمتد)
سپرده شده است که این قرارداد در سال  2014برای مدت پنج سال عقد گردیده بود.
طوریکه در جدول باال ذکر گردیده ،تصدی افغان گاز از نظر عملیاتی و فروش گاز وابسته به تصدی کود و برق میباشد ،تصدی فابریکات کود و برق بیشتر از %90
تولیدات تصدی افغان گاز را با پایین ترین نرخ بدست میآورد و موضوعات متذکره باعث وابستگی فی مابین هردو تصدی گردیده که این روند باید تغیر کند تا تصدی
افغان گاز به پا ایستد.
بخش عمده عواید تصدی افغان گاز از طریق فروشات گاز بدست میآید ،در حالیکه مشتریان محلی مقدار معین را بطور ماهانه و بدون در نظر داشت استفاده واقعی
به این تصدی میپردازند .هیچ وسیله ای متراژی برای محاسبه مصارف گاز برای مصرف کنندگان نصب نگردیده که این خود باعث اصراف گاز و کسر عواید بالقوه
گردیده است.
یکی دیگر از دالیل که تصدی افغان گاز نمیتواند مقدار سرمایه خویش را افزایش دهد و به مشکل عدم نقدینگی روبرو شده است همانا برگشت
مفاد ساالنه آن به وزارت مالیه است .بجای اینکه تصدی افغان گاز منحیث یک شرکت شخصی عمل کرده و با ذخیره مفاد ،سرمایه خویش را تقویت و هزینه
های سرمایه خویش را افزایش دهد ،این تصدی تمام سرمایه بدست آمده را به وزارت مالیه میپردازد ،برای تغیر این روند پیشنهاد میگردد تا شخصیت حقوقی
آن از تصدی به شرکت تغیر یابد تا بتواند آزادی نگهداشت و استفاده مفاد خویش جهت سرمایه گذاری و بلند بردن توانایی های مالی خویش را
بدست آورد.

دسترسی به گاز :تصدی افغانگاز روزانه مقدار  488000متر مکعب گاز را تولید مینماید .در صورتیکه تصدی متذکره از  2چاه حفاری شده توسط بانک توسعه آسیائی و  2چاه جدید یتیمتاق تا سال
 2021استفاده نماید ،با در نظرداشت ذخایر تخمین شده ،مقدار  5.7میلیارد مترمکعب گاز ساحه یتیمتاق ،افغان گاز میتواند حدود 1.5میلیون متر مکعب گاز به طور ساالنه را تا  15سال دیگر عرضه نماید .در
صورتیکه ذخایر یتیمتاق تا  15سال آینده تخلیه شود میتوان از مناطق گازی (جومه و باشی کوت) والیت جوزجان که هرکدام به ترتیب  21و  15میلیارد مترمکعب ذخایر گاز تخمین شده را استفاده نمائیم ،با
توجه به تقاضای فعلی گاز ،در صورت انتقال دستگاه برق بیات گروپ به هرات یا ختم آن بعد از تکمیل مرحله اول تولیدی تا  13سال آینده با حفظ دستگاه جدید کود و برق تصدی افغان گاز قادر به عرضه گاز
مورد نیاز پروژه ها میباشد.

با درنظرداشت ظرفیت تولیدی  1.5میلیون مترمکعب گاز در روز از ساحه یتیمتاق ،تصدی افغان گاز برای بیشتر از  15سال گاز مورد نیاز فابریکات را تامین خواهد کرد.
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در صورت انتقال دستگاه برق بیات گروپ به هرات یا ختم آن بعد از تکمیل مرحله اول تولیدی تا  13سال آینده با حفظ دستگاه جدید تصدی کود و برق به کمبود گاز مواجه نخواهیم شد.
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پروژه های در حال تطبیق تصدی افغان گاز به خصوص پروژه بیات گروپ و غضنفر گروپ تصدی افغان گاز را از وابستگی به تصدی کود و برق خالص خواهد
کرد ،از اینکه تصدی کود و برق اکنون تنها مشتری اصلی تصدی افغان گاز است و در قسمت پرداخت طلبات تصدی افغان گاز کوتاهی نموده که این مشکل
سبب فقدان وجوه مالی و باعث ناتوانی تصدی افغانگاز در قسمت انکشاف بخش عملیاتی گردیده است.

پروژه های در
حال تطبیق
تصدی افغان
گاز

بیات گروپ

پروژه تولید برق بیات پاور در والیت جوزجان با ظرفیت تولیدی بیش از  40میگاوات انرژی برق
از گاز را خواهد داشت و شرکت بیات در حدود  38.85میلیون دالر امریکایی را در پروژه
متذکره سرمایه گذاری می نماید که سهم تصدی افغان گاز در این پروژه تنها فروش هر 1000
متر مکعب گاز به قیمت  78دالر امریکائی میباشد.

غضنفر گروپ

پروژه تولید برق گازی مزار شریف در والیت بلخ که ظرفیت تولیدی بیش از  52میگاوات انرژی برق از گاز را
دارا می باشد که شرکت غضنفر گروپ با همکاری مالی) (IFCدر این پروژه مبلغ  75میلیون دالر امریکایی را
سرمایه گذاری می نمایند .این پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مُدل اعمار ،انحصاری و بهره
برداری برای  20سال تطبیق میگردد .تولید ساالنة پروژه متذکره بالغ بر  345میلیون کیلووات فی ساعت
انرژی برق میرسد که سهم تصدی افغان گاز فروش فی  1000متر مکعب گاز به نرخ  78دالر است.

پایپ الین 94
کیلو متر

پروژه پایپ الین جدید  94کیلومتر از شهر شبرغان الی مزار شریف میباشد که تصدی مسئولیت تطبیق
پروژه متذکره را داشته که تاالحال حدود  %40کار پروژه را تکمیل نموده و تصدی افغانگاز از طریق پایپل
این متذکره توانائی ارسال گاز را از ساحه معدنی الی شرکت جت گالس ،غضنفر گروپ و تصدی کود و
برق بشکل معیاری پیدا خواهد کرد.

پروژه تاپی

پروژه تاپی یکی از پروژه های انتقال گاز بوده که افغانستان در ده سال اول ساالنه تا پنج صد میلیون متر
مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد .سهم افغانستان از گاز این پروژه ،در ده سال دوم به یک
میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم پس از تکمیل پروژه ،به یک اعشاریه پنج میلیارد متر مکعب گاز
میرسد که تصدی افغان گاز مسئولیت تطبیق پروژه متذکره را در میان مدت به عهده خواهد داشت.

تصدی افغان گاز در صورت تطبیق پروژه های دراز مدت میتواند موفق گردد که در بخش های عملیاتی سرمایه گذاری نماید و بخش های فنی و اداری تصدی را ظرفیت
سازی کند .از اینکه تصدی فعالیت های اجرائی خویش را طور مستقل در دست ندارد و این امر باعث سکتگی در اجرای پروژه ها خواهد شد و باعث عدم تصمیم گیری
مستقالنه تصدی گردیده است .در صورت شرکت شدن تصدی مدیریت و مسئولیت های وظیفوی بخش اجرائی آن بطور مستقل در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت که در
تطبیق پروژه های دراز مدت در فعالیت های آن ها سکتگی به وجود نخواهد آمد و در قسمت تصمیم گیری شرکت مستقالنه عمل خواهد نمود.

مرحله اول
انکشاف

پروژه های دراز
مدت جهت
انکشاف سکتور
گاز

مرحله دوم
انکشاف

مرحله سوم
انکشاف

•
•
•

در مرحله نخست تمرکز روی پروژه های کوتاه مدت مانند احداث نیروگاه های
حرارتی تا سال  2020در شهر مزار شریف و شبرغان میباشد.
تکمیل سیستم پایپ الین شهر مزار شریف.
تصمیم گیری در قسمت ادامه فعالیت تصدی کود و برق.

• تولید برق از گاز (پروژه تاپی)
• استفاده از تیل کاندنسات در پاالیشگاه ها در صورت انگشاف موفقانه بالک های
نفتی.
• کشف ساحات دیگر هایدرو کاربن دار و آغاز پروسه استخراج گاز.
•
•
•

انکشاف پروژه پایپ الین گاز از مناطق شمالی افغانستان الی کابل جهت تامین
گاز فابریکه جنگلک ،مس عینک ،پارکهای صنعتی و پروژه کابل جدید.
احداث پایپ الین از غزنی الی کابل در صورت انکشاف میدان های گازی کتوازی.
توسعه برق حرارتی شبرغان در صورت عدم تکمیل پروژه پایپ الین کابل شبرغان.

فهرست عناوین:
محتوا

بخش

 خالصه موضوع

1

 بازار گاز در جهان

2

 بازار گاز در افغانستان

3

 تصدی افغان گاز
 عملیاتی
 مالی
 مدیریتی

4

 طرح اونیکان UNICONN

5

 طرح پیشنهادی

6

 پیشنهادات

7

 ضمایم

8

وضعیت مالی تصدی افغانگاز

تولید عمده تصدی گاز بوده که عواید اساسی آن از طریق فروش گاز و عواید غیر اساسی آن از طریق اجاره دهی جایداد ها و فروش تیل کاندنسات بدست میآید که
مجموع عواید آن در سال  1396به ارزش  524میلیون افغانی و نفع خالص آن به ارزش  150میلیون افغانی میباشد.
مجموع عواید ،مصارف و نفع خالص تصدی افغانگاز
(ارقام به میلیون افغانی)

600

524

قیمت خالص جایداد های ( منقول و غیر منقول) تصدی از سال  1392الی 1396
(ارقام به میلیون افغانی)
1169.4

1235.7

1300.4

500

400

374

400

1396

289
220

197

150
121

294

300

175

200
1396

1395

1396

Net income
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Total expenses

1393

1395

1394

1393

1392

1238

1011

876

828

814

1392

Total revenue

-500

طلبات تصدی افغانگاز (ارقام به میلیون افغانی)

100

0
1394

3047

2918

2894

1865

1909

3500
1500

119

92

90

1393

1392

سرمایه دورانی تصدی افغانگاز (ارقام به میلیون افغانی)

341
311

1395

1394

69

58.2

1500
1000
500
0

1396

1395

1394

1393

1392

1500
1000
500
0

تصدی افغان گاز جهت حفظ و نگهداشت دارائی های خویش به هیچ نوع نرم افزار کمپیوتری دست رسی ندارد که بتواند دوران کاربرد دارائی خود
را مدیریت کند .بیشترین قسمت دارائی های تصدی فرسوده شده و از کار افتاده که ضرورت به بازسازی و یا هم از بین بردن دارد.
قیمت خالص جایدات های تصدی افغان گاز در اخیر سال 1396
به ارزش  1169.4میلیون افغانی ( ارقام به میلیون افغانی)
551.8

600

549.3

500

دارائی ها
اجناس موجود در
تحویل خانه

جایداد های تحویل خانه به تعداد  243قلم که از قبیل کولر ،جنراتور  ،یخچال  ،قالین،
کمپیوتر ،تلویزیون ،پمپ تیل کشی و غیره

پایپ الین ها

پایپ الین خواجه گوگردک الی کلفت  100کیلو متر ،پایپ الین توپنگ الی کف  51کیلو متر،
پایپ الین خواجه گوگردگ الی کود برق  89کیلو متر ،پایپ الین کود برق الی نساجی  13کیلو
متر ،پایپ الین جرقدوق الی ساحه رهایشی  3کیلو متر ،پایپ الین  28کیلو متر مزار شریف

400
300
200

3.9

جایداد های پایپ الین ها
تحویل خانه و
سایر جایداد ها
منبع تصدی افغان گاز

5

16.1

چاه ها

تعمیرات و
زمین

43.3

100
0

دستگاه ها و
تجهیزات

وسایط
ترانسپورتی

توضیحات

چاه ها
تعمیرات و زمین

به تعداد  79حلقه چاه در چهار ساحه معدنی که از آن جمله  38حلقه آن فعال و  42حلقه دیگر آن
غیر فعال میباشد .قابل ذکر اینکه به تعداد  23حلقه چاه اکتشافی و تفحصادی در ساحه معدنی
جرقدوق و به تعداد  11حلقه دیگر آن در ساحه معدنی خواجه گوگردک موقعیت دارد.
تعمیر ریاست ،صالون ساحه رهایشی ،تعمیرات رهایشی ،تعمیرات تحویلخانه ها و ترانسپورت
مرکزی ،تعمیر مهمان خانه ،موازی 138جریب و  18بسوه زمین ،تعمیرات و ساحه رهایشی
جرقدوق ،تعمیرات ساحه خواجه گوگردک و تعمیرات ساحه رهایشی سلطان کوت.

دستگاه ها و
تجهیزات

به تعداد  138قلم جنس از قبیل دستگاه تولید گاز ،تولید بخار ،تجرید سلفر ،کمپریسور ،یخچال،
تولید برق ،دستگاه پارگ کاندنسات و حمایه رنگ ،پمپ خانه قره کنت ،دستگاه خشگ کننده و
تجرید کاندنسات ،دستگاه جنراتور برق ،دستگاه کمپریسور فشار ،تصفیه کاندنسات و غیره.

وسایط
ترانسپورتی

تصدی افغان گاز به تعداد  154عراده وسایط مختلف النوع را در اختیار دارد
(هایلکس،جیب روسی،کاستر ،اورال ،زیل ،ماز،کراز ،سرویس پاز ،لند کروزر ،صرف ،جنراتو،
موترسایکل و غیره میباشد.

فهرست عناوین:
محتوا

بخش

 خالصه موضوع

1

 بازار گاز در جهان

2

 بازار گاز در افغانستان

3

 تصدی افغان گاز
 عملیاتی
 مالی
 مدیریتی

4

 طرح اونیکان UNICONN

5

 طرح پیشنهادی

6

 پیشنهادات

7

 ضمایم

8

ساختارمدیریتی تصدی افغان گاز
تصدی افغانگاز با داشتن ساختار مدیریتی مغلق و سیستم اداری کهنه به تعداد  952کارمند را در تشکیل خود جا داده است.
رئیس

مدیریت عمومی کنترول

سرمحاسبیت

مدیریت عمومی مالی
ومحاسبه

مدیریت عمومی
بیالنس وتصفیه

مدیریت عمومی نمایندگی کابل

مدیریت عمومی دفتر

امریت پالن

معاونیت فنی

امریرت کامپلکس فنی خ-گ

معاون سرمحاسب

سردسپیچری
مدیریت عمومی کارکنان

مدیریت اجراییه فنی
مدیریت خشک کممده
والبراتوار

مدیریت عمومی محاسبه
جنسی

مدیریت اطفاییه وتولید بخار

مدیریت عمومی
تحصیلی گاز

مدیریت تحصیلی گاز
شبرغان

مدیریت تحممصیلی
گازمزار

مدیریت تحصیلی گاز
اقچه

امریت استخراج گاز
یتیم تاق 2

امریت کامپلکس فنی جرقدوق

امریت جیولوجی وتحقیقات چاه های گازی

سرانجنیری
مدیریت کمپریسور یخچال
وکمپریسورفشاری

مدیریت عمومی تکنالوچی معلوماتی مخابرات

مدیریت عمومی جیوفزیک

امریت تجدیدوحفظ ومراقبت
مدیریت حفاظت کار و محیط زیست

پایپ الین گاز

مدیریت حمایه ضد زنگ
پارک کاندنساتوتصفیه کاندنسات

مدیریت برق

مدیریت عمومی خدمات

مدیریت تجرید سلفر

مدیریت عمومی
تعمیرات

مدیریت ورکشاپ
وترمیم تجهیزات

مدیریت تقسیم کننده
گازمزار

مدیریت ضدزنگ

مدیریت عمومی
تدارکات

مدیریت نجات دهنده
گاز و اطفاییه

امریت ترمیم چاه
مدیریت کیپ اتومات

ارتباط دهنده تاپی

امریت ترمیم چاه خ  -گ

امریت ترمیم چاه جرقدق

مدیریت عمومی بهره برداری

مدیریت صحیه

مدیریت برق

مدیریت تامینات اب گرم
و بخار

امریت تخنیک

ندیریت ترمیم تجهیزات

تجمع 1

منبع:تصدی افغانگاز

مدیریت بهره برداری گازمزار

مدیریت کیپ اتومات
مدیریت ترابسپورت

مدیریت گاز کاندنسات

فشاری

تجمع 2

مدیریت عمومی تامینات اب وکانالیزاسیون

مدیریت تجریدسلفر
یتیم تاق

امریت استخراج وگازکاندنسات والبراتوار

مدیریت ورکشاپ

مدیریت کمپریسور

امریت استخراج گاز

معاونیت اداری

مدیریت بهره برداری گاز اقچه
مدیریتشبک ابرسانی وکانالیزاسیون

مدیریت استخراج گاز

ادامه...
از جمله  952کارمند که در تشکیل تصدی افغان گاز فعالیت مینمایند به تعداد  326تن آنها مامورین و به تعداد  626تن دیگر آنها اجیران و کارگران خدماتی میباشند و از مجموع
مامورین متذکره  %39آنها دارای درجه تحصیلی بکلوریا و %50کارمندان که انجنیران هم شامل میشود به درجه لیسانس و ماستر و متباقی  11%آنها فوق بکلوریا میباشند که به
مهارتهای مدیریتی و تخنیکی روز آشنایی الزم را ندارند ،قابل ذکر است اینکه بخش های مهم و کلیدی در تصدی افغان گاز توسط سرپرستان اداره میشود و از نظر سنی حدود 25%
کارمندان تصدی را جوانان 40% ،میانه سال  18 % ،فیصد مسن و  17 %آن را کارمندان روبه تقاعد تشکیل میدهد.
شماره

مدیریت میگردد.
خالی که
وضعیت فعلی
توسط وارسی کنندگانبست
بست
 7بست کلیدیعنوان

1

رئیس

1

سرپرست

2

معاون اداری

2

سرپرست

3

آمر پالن

2

سرپرست

4

آمر جیولوجی و تحقیقات چاه ها

2

سرپرست

5

سر انجنیر

2

سرپرست

6

آمر تجدید حفظ و مراقبت پایپ لین گاز

2

سرپرست

7

داکتر جراح

4

سرپرست

تعداد کارمندان تصدی افغانگاز به اساس درجه تحصیلی
126

کارمندان بکلوریا

80

انجنیران
56

کارمندان لیسانس
37

سایر کارمندان فوق بکلوریا و پائینتر

27
140

120

100

80

20

0

فیصدی تعداد کارمندان تصدی افغانگاز به اساس سن
کارمندان جوان 40-20
کارمندان میانه سال 50-40

منبع:تصدی افغانگاز

60

40

کارمندان ماستر

کارمندان مئسن 60-50
کارمندان که رو به تقاعد اند 65-60

17%
25%

18%

40%

هیئت رهبری

اعضای هیئت رهبری تصدی افغانگاز اکثراً دارای مدرک لیسانس هستند ولی با روش تولید همراه با مهارت رهبری نوین آشنائی ندارند.
یکی از مشکالت بزرگ عدم آگاهی کارکنان از تکنالوژی معاصر بوده که باعث عدم موجودیت مدیریت موثر در این تصدی گردیده است.
کمیته عملیاتی یا مدیریتی در هر ماه یکبار ترتیب جلسه میدهند که در این کمیته (رئیس تصدی ،معاون تخنیکی ،معاون اداری و مدیران ارشد) شرکت دارند.
معرفی مختصر اعضای کلیدی کمیته عملیاتی یا مدیریتی تصدی افغان گاز

رئیس تصدی
انجینیر عبدالقیوم
معاون فنی انجینیر
عبدالحمید
معاون اداری
سید رحمت اهلل
سرمحاسب
محمد نعیم
پیوستون
محمد اعظیم
سرپرست آمریت
پالن

منبع تصدی افغان گاز

•

تحصیالت :لیسانس در رشته جیولوژی
مدت تجربه 30 :سال
محل کار :وزارت معادن و پترولیم

•

تحصیالت  :ماستر در رشته جیولوژی
مدت تجربه 30:سال
محل کار :وزارت معادن و پترولیم

•

تحصیالت:فوق بکلوریا
مدت تجربه 40 :سال
محل کار :وزارت معادن و پترولیم

•

تحصیالت :بکلوریا
مدت تجربه 40 :سال
محل کار :وزارت معادن و پترولیم
تحصیالت:لیسانس در رشته حسابداری
مدت تجربه 39:سال
محل کار:وزارت معادن و پترولیم

•

انجینیر عبدالقیوم :سرپرست تصدی افغان گاز از سال  1364الی اکنون در این تصدی در بخش
های مختلف مصروف خدمت بوده که موصوف از والیت جوزجان و دارنده لسانس در رشته
جیولوژی میباشد ،موصوف  59سال عمر دارد و دارای بیش از  30سال تجربه میباشد.
انجینیر عبدالحمید معاون :تخنیکی تصدی افغان گاز از سال  1361الی اکنون در این تصدی در
بخش های مختلف مصروف خدمت بوده موصوف از والیت سرپل و دارنده سند ماستری در رشته
جیولوژی و  58سال عمر دارد که دارای 30سال تجربه میباشد.
سید رحمت اهلل غیبی :معاون اداری تصدی افغان گاز از سال  1354الی اکنون در این تصدی در
بخش های مختلف مصروف خدمت میباشد ،موصوف از والیت جوزجان و دارنده سند لسانس
میباشد .وی  64سال عمر دارد و دارای  40سال تجربه در این بخش میباشد.
محمد نعیم پیوستون :معاون حسابداری تصدی افغان گاز از سال  1354الی اکنون در بخش های
مختلف تصدی مصروف خدمت میباشد وی دارای سند تحصیلی به درجه لسانس میباشد وی 64
عمر دارد و دارای  40سال تجربه کاری میباشد.
محمد اعظیم :سرپرست آمریت پالن از سال  1358الی اکنون در این تصدی در بخش های
مختلف مصروف خدمت میباشد ،موصوف از رشته حساب داری به درجه لسانس فارغ التحصیل
گردیده است.

نورم معاشات
تصدی افغان گاز ضمن پرداخت معاش رتبوی به کارمند و کارکنان ،معاشات امتیازی مانند معاش مسلکی مطابق درجه تحصیل ،اضافه کاری مطابق ساعات کاری ،مبلغ 750
افغانی در هرماه برای تعداد  100نفر آمرین و مدیران تحت نام تشویقی ،پرداخت  20فیصد مطابق معاش رتبوی تحت نام محاسبوی برای کارمندان محاسبه ،پرداخت  40فیصد
برای تمام کارمندان تصدی تحت نام اقلیمی ،پرداخت مبلغ  30افغانی روزانه تحت نام پول غذای چاشت و مبلغ  900افغانی منیحث پول منطقوی پرداخت مینماید.

معاشات
یکماهه
کارکنان به
افغانی

شماره

توحید
کارکنان
تصدی
معاشات
یکساله
تعداد
کارکنان به کارکنان
افغانی

--

5160

--

61920

5020

فوق رتبه

1

903600

4915

رتبه اول

15

5544120

رتبه دوم

94

4796

رتبه سوم

108 6215616

4740

رتبه
چهارم

2844000

3

 50رتبه پنجم

پرداخت  20%از اصل
معاش برای کارمندان
محاسبه

4684

محاسبوی

2

2585568

1

 46رتبه ششم

 40%از اصل معاش
برای تمام کارمندان
تصدی پرداخت
میگردد

4649

ساعات کاری یک ماه 147
ساعن است و کارگران در
یک ماه  192ساعت کار
میکنند

برای تعداد  100نفر از
آمرین و مدیران به مبلغ
 750افغانی در ماه از طرف
وزارت مالیه امر گرفته
شده

اقلیمی

کارمندان

669456

اضافه کاری

تشویقی

نورم معاشات فعلی کارمندان تصدی افغان گاز

-

پرداخت معاش
مطابق درجه
تحصیلی کارمند

پرداخت  30افغانی
در روز جهت صرف
غدای چاشت

 12رتبه هفتم
رتبه
هشتم
 -رتبه نهم

مسلکی

نورم
معاشات

ماکول

33964

مجموع  2%عواید
گاز به سه بخش
تقسنم میگردد

معاش اصلی که برای
کارمندان در یک ماه
کاری در نظر گرفته
شده

پرداخت  900افغانی
صرفاً برای کارمندان
تصدی در جوزجان

نورم فعلی معاشات کارکنان تصدی افغان گاز در جدول آتی تذکر یافته است ،اما ماموین
این تصدی سه نوع معاش را تحت نام (حق الخطر ،معاش رتبوی و اضافه کاری) اخذ
مینمایند .این سیستم ،میتواند به عنوان منبع خوب فساد باشد چنانچه از فند های
مختلف بنام های اقلیمی منطقوی و رتبوی که آنهم مطابق سیستم رتب اصالحات اداری
نمیباشد را نظر به افزایش و کاهش تولیدات به اندازه  2فیصد اخذ میدارند.

326 18824280

کتگوری

منطقوی

مجموع

معاش رتبوی

نورم معاشات فعلی مربوط تصدی افغان گاز

فهرست عناوین:
محتوا

بخش

 خالصه موضوع

1

 بازار گاز در جهان

2

 بازار گاز در افغانستان

3

 تصدی افغان گاز
 عملیاتی
 مالی
 مدیریتی

4

 طرح اونیکان UNICONN

5

 طرح پیشنهادی

6

 پیشنهادات

7

 ضمایم

8

طرح اونیکان )(UNICONN
در سال  2015تصدی افغانگاز به منظور اصالحات و تغیر شخصیت حقوقی تصدی توسط شرکت اونیکان ارزیابی گردد ،که در قسمت تغیر شخصیت
حقوقی تصدی شرکت اونیکان چهار گزینه را پیشنهاد نموده است )1( :وضع فعلی )2( ،تجارتی سازی )3( ،شرکت سازی و ( )4خصوصی سازی.

گزینه های
پیشنهاد شده

وضعیت
فعلی

 تصدی به حالت فعلی حفظ گردد.
 در قسمت فعالیت های فعلی عملیاتی اصالحات صورت گیرد.
 باید در بعضی بخش ها اندکی سرمایه گذاری صورت گیرد.

تجارتی
سازی

 در عواید و تولیدات افزایش صورت گیرد و بازار مناسب برای
فروش گاز اتخاب گردد.
 بخش های عملیاتی با فناوری های جدید تجهیز گردد.

شرکت
سازی

 تصدی به شرکت محدود المسئولیت تغیر شخصیت کند.
 شرکت محدود المسئولیت میتواند بعنوان یک نهاد قانونی جداگانه با سایر شرکت ها قرارداد نماید.
 شرکت میتواند وام بگیرد یا اقدام به خرید دارایی کند ،میتواند علیه دیگران اقامه دعوا کند ،همچنان
میتواند با سایر افراد قرارداد منعقد کند ،حتی میتواند مالک شرکت تضامنی یا سهامی دیگر باشد.

خصوصی
سازی






نیاز است که شرکت مطابق به قانون و معیارات قبول شده دولت برابر باشد.
سرمایه گذاری در مارکیت را افزایش دهد.
معرفی تکنالوژی جدید و مهارت های جدید در سکتور را معرفی نماید.
دولت اداره و کنترول خود را کاهش میدهد و صرفاً به مالیات و رویالتی اتکا میکند.

فهرست عناوین:
محتوا

بخش

 خالصه موضوع

1

 بازار گاز در جهان

2

 بازار گاز در افغانستان

3

 تصدی افغان گاز
 عملیاتی
 مالی
 مدیریتی

4

 طرح اونیکان UNICONN

5

 طرح پیشنهادی

6

 پیشنهادات

7

 ضمایم

8

طرح تشکیل پیشنهادی
از اینکه تشکیل تصدی افغانگاز به شکل سلسله مراتب است بناً تصدی تحت کنترول شدید چند تن از مدیران ارشد با مسئولیت تمام
میباشد ،که این موضوع باعث جلوگیری نو آوری ها و خالقیت های کاری در رده های مختلف کارمندان شده است ،به همین منظور
پیشنهاد میگردد تا ساختار تشکیالتی تصدی نیز تغیر نماید که در این طرح مدیریت اجراییوی آن متشکل از (CFO, COO, CTO
و )CEOمیباشد که ضرورت دارند تا یک دفتر کوچک شخصی زیر فرمان داشته باشند تا اینکه مدیران تمامی صورت جلسات خویش را
ترتیب و غرض آگاهی و اجراآت بعدی به رئیس عمومی ارائه نمایند تا با در نظرداشت این صورت جلسات اقدامات الزم در تمامی امورات
شرکت صورت گیرد.
برای نیل به هدف شرکت سازی نیاز مبرم دانسته میشود تا یک طرح تشکیالتی منظم برای تصدی افغان گاز طرح گردد که در جدول
ذیل تذکر یافته است.
بخش مورد نظر
ساختاری

پیشنهاد
شرکت سازی AGE
طرح برنامه انکشافی پنج ساله و اهداف عملیاتی یکساله

عملیاتی

تغیر ساختار نهادی

استدالل
این شرکت قادر به حفظ سرمایه جهت تمویل هزینه سرمایه نمیباشد.
پالن استراتیژیک باید باالی پنج هدف عمده ذیل متمرکز گردد :ذخایر گاز ،تولیدات گاز،
فروشات ،هزینه ای سرمایه ،و مفاد و انگیزه مالی باید به مدیریت داده شود تا به اهداف
خویش دست یابد.
سازماندهی شرکت طوریکه مدیر اجراییوی آن تنها چهار تن پرسونلCFO, COO, :
 CTOو یک دفتر کوچک شخصی زیر فرمان داشته باشد.

تشکیل پیشنهادی از تصدی به شرکت

از اینکه تشکیل تصدی افغانگاز به شکل سلسله مراتب است که در آن قدرت کنترول شدید چند تن از مدیران ارشد با مسئولیت تمام میباشد ،طوریکه این موضوع باعث جلوگیری از بروز
نو آوری ها و خالقیت های کاری در کارمندان شده است .به همین منظور پیشنهاد میگردد تا ساختار تشکیالتی تصدی نیز تغیر نماید.
هیئت سهمداران
هیئت مدیره

رئیس
آمر دفتر
ریاست فنی و
تخنیکی

ریاست اداری
مدیریت نمایندگی
ها

مدیریت عمومی
کنترول

مدیریت بهره
برداری

مدیریت حفظ و
مراقبت پایپ الین ها

مدیریت نجات و
اطفائیه
مدیریت حفاظت از محیط
زیست

مشاور حقوقی

مدیریت عمومی
ساختمان

مدیر نظارت داخلی
مدیریت عمومی سروی و
جیولوجی

تدارکات

مالی
مدیریت فنی و
تخنیکی

ریاست مالی

مدیریت عمومی
پروژه ها

مدیریت قرار دادها

مدیریت سروی و
پالن

مدیریت معدن گاز
خواجه گوگردک

مدیریت استخراج

مدیریت معدن گاز
جرقودوق

خزانه دار

مدیریت تولید

مدیریت معدن گاز
یتیم تاق

مدیریت دارائی ها

مدیریت معدن گاز
شکرک

تکنالوژی معلوماتی

مدیریت خریداری
مدیریت IT

مدیریت ساختار

مدیریت گزارشات
مالی

منابع بشری
Payroll
ارتقای ظرفیت
استخدام

نورم معاشات پیشنهادی برای شرکت افغان گاز

ق د م8

ق د م7

ق د م6

ق د م5

ق د م4

ق د م3

معاشا ت ج دول
ق د م2

ق د م1

619,945

591,614

564,632

538,936

514,462

491,155

488,957

447,816

388,392

367,822

348,417

330,111

312,840

296,547

288,638

273,715

204,691

195,420

125,888

120,369

115,114

110,108

97,051

92,905

145,836

139,129

112,303

107,194

102,327

97,693

85,602

81,764

87,845

83,900

68,120

65,114

62,251

59,525

52,413

50,156

54,017

50,201

42,251

39,307

36,580

34,056

31,187

29,062

38,548

35,822

30,144

28,791

26,843

25,040

22,991

21,473

28,035

26,088

22,031

21,279

19,888

18,600

17,136

16,052

16,923

16,238

14,651

14,128

13,698

12,127

11,116

10,680

ب س ت عنوان
CEO
اجرائیوی عمومی رئی س
ماهوار معاش
CFO,COO,CTO
ت خنیکی معاون و اداری معاون  ،مالی معاون ارش د ،آمری ت
ماهوار معاش
Head of Department /head of Mine
ساح ه آمرین و شعبات آمرین
ماهوار معاش
Side Engineers and Office Managers
انجینیران و م دیران
ماهوار معاش
Experts/Speacialist
کارشناسان /مت خصص ین
ماهوار معاش
Officers
اداری کارمن دان
ماهوار معاش
techncians
ف نی کارمن دان
ماهوار معاش
Guards and Drivers
دریوران و م حافظ ین
ماهوار معاش
Office suporting staff
خ دماتی کارکنان
ماهوار معاش

ق د م و رتبه

اول رتبه

دو م رتبه

سو م رتبه

چ هارم رتبه

پن ج م رتبه

ش ش م رتبه

ه فت م رتبه

ه شت م رتبه

نوه م رتبه

شرکت سازی تصدی افغانگاز

برای اینکه تصدی در بازار رقابت کرده بتواند ،پیشنهاد میگردد تا شخصیت حقوقی این تصدی به شرکت تبدیل گردد.
بناً قبل از انجام این کار الزم است که تصدی متذکره توسط تفتیش خارجی بررسی گردد و هچنان از نظر تقسیمات؛ سهم وزارت معادن  51فیصد ،سهم وزارت مالیه  20فیصد ،سهم
وزارت تجارت و صنایع  10فیصد ،سهم وزارت اقتصاد  10فیصد و سهم وزارت فواید عامه  9فیصد تعین گردد ،همچنان هیئت مدیره نیز از نمایندگان وزارت خانه های فوق الذکر تشکیل
گردد و به عنوان کارمندان رسمی دایمی استخدام و معاش آنها توسط شرکت پرداخت گردد.

طرح پیشنهادی هیئت مدیره به شرکت افغانگاز
برای اینکه افغانگاز بطور موئثر مدیریت و کنترول شود ،پیشنهاد میگردد تا
هیئت مدیره تحت رهبری وزارت معادن و پترولیم و نمایندگان وزارت خانه های
مالیه ،اقتصاد ،تجارت و صنایع و فواید عامه بحیث اعضای هیئت تشکیل گردد.

فواید عامه

فواید عامه%9 ,
معادن و پترولیم,
%51
اقتصاد%10 ,

وزارت انرژی و
آب%10 ,

معادن و پترولیم

تجارت و صنایع

سهم وزارت خانه ها در شرکت افغانگاز

اقتصاد

مالیه
مالیه%20 ,

نکات کلیدی
در صورتیکه تصدی افغان گاز را به شرکت تغیر شخصیت دهیم موارد ذیل را باید مد نظر گیریم.
در صورت شرکت شدن :شرکت میتواند مشترک ساحات مسکونی را حفظ کنند یا خیر؟ یونیکان در گزارش خود در مورد مشتریان گاز ساحات مسکونی
و در قسمت ارایه خدمات بهتر برای آنها منحیث شرکت اشاره نموده که در صورت شرکت شدن اعتماد مردم در قسمت ارایه خدمات و قیمت های مناسب بیشتر
خواهد شد.
در صورت شرکت شدن :کارمندان فعلی تصدی که به تعداد  952نفر است آیا دوباره در شرکت جذب شده میتواند یا خیر؟ قسمیکه در راپور یونیکان
گزارش شده در صورت شرکت شدن ممکن شرکت تمام کارمندان که در فوق ذکر شده را دوباره استخدام نکند و در صورت داد خواهی آنها ،دوباره جابجایی آن
یکی از مسئولیت های وزارت معادن و پترولیم خواهد بود.

در صورت شرکت شدن :شرکت میتواند قیمت های گاز را به نرخ مناسب برای مشتریان بفروش برساند؟ در گزارش یونیکان از نگرانی بزرگان محل در
مورد قیمت و خدمات گاز پس از شرکت شدن تصدی ذکر شده آنها میخواهند در صورت شرکت سازی ،تصدی باید خدمات و گاز را با قیمت های مناسب بفروش
برساند و همچنان شرکت باید در صورت تخریب پایپ های که در خانه های مردم وصل شده شرکت باید خدمات مورد ضرورت را ارائه نماید.
در صورت شرکت شدن :شرکت افغان گاز برای تصدی کود و برق گاز را عرضه خواهد کرد یا خیر؟ تصدی کود و برق یکی از مشتریان اصلی تصدی افغان گاز است که
بیشترین گاز تولید شده را به مصرف میرساند ،از اینکه وابستگی فی مابین تصدی کود و برق و افغانگاز وجود دارد ،نباً در صورت شرکت شدن تصدی افغان گاز مجبور است که برای
تصدی کود برق گاز را به فروش برساند و تصدی کود و برق مکلف است که از افغان گاز،گاز را خریداری نماید ،بناً در صورت شرکت سازی تصدی افغان گاز باید در مورد اصالحات
در تصدی کود برق هم فکر شود.
منبع :راپور یونیکا

مشکالت عمده تصدی افغان گاز که تا الحال تصدی برای آن راه های حل دریافت نتوانسته است ،طوریکه محدود بودن صالحیت های مالی و اجرایوی یکی از آن
مشکالت میباشد که در صورت تغیر شخصیت تصدی به شرکت دولتی این مشکالت کامالً حل خواهد شد.
عدم سرمایه
گذاری

تا اکنون تصدی در قسمت فعالیت های عملیاتی و روند پیشبرد تجارت خود هیچگونه سرمایه گذاری ننموده است

عواید نا پایدار

عواید تصدی افغان گاز نظر به وابستگی که با تصدی کود و برق دارد ،تصدی کود و برق نتوانسته است که طلبات تصدی افغانگاز را
پرداخت نماید و در صورت به میان نیآمدن اصالحات در تصدی کود و برق عواید تصدی افغان گاز به خطر مواجع خواهد بود.

کاهش در
ذخایر گاز

مشکالت
عمده تصدی
افغان گاز

عدم دسترسی
به وجوه مالی

تا زمانیکه شخصیت حقوقی تصدی به شرکت محدود المسئولیت تغیر نکند تصدی نمیتواند دارائی ها خویش را وثیقه قرار داده استفاده موثر نماید.

ناتوانی در
توسعه بازار

نسبت نبود وجوه مالی و عدم سرمایه گذاری مردم در تجارت گاز ،تصدی افغان گاز در قسمت توسعه بازار گاز ناتوان بوده و تصدی در این
قسمت به جای اینکه پیشرفتی داشته باشد کاهش چشم گیری در سال های اخیر دیده میشود.

کمبود کادر های
مسلکی

تصدی افغان گاز در سطوح مختلف کارمندان آن به کمبود مهارت های وظیفوی مواجه است به خصوص در بخش های مدیریتی و اداری ،بعضی از
انجینیران که در ساحه استخراج گاز مصروف کار اند بدون شک که در مسلک خود توانا هستند ولی نسبت عدم سرمایه گذاری در ساحه و
کوتاهی تصدی در انگیزه دادن آنها در پیشبرد کار باعث میگردد تا کارمندان از توانائی های خود استفاده موثرنتوانند.

اضافه بست

در بعضی بخش های تشکیل تصدی افغان گاز دیده میشود که تعداد کارمندان نظر به ضرورت زیاد بوده و تصدی نتوانسته که در تعداد آنها کاهش
به وجود بیاورد ،بطور عموم کارگران که در کار آنها شایستگی دیده میشود و کار آنها موثر است تحت تاثیر کارگران تنبل و بیکاره قرار میگیرند

دخالت وزارت
معادن

وزارت در امورات عملیاتی و اداری تصدی افغانگاز دخیل بوده که بخش اداری تصدی افغان گاز صالحیت تصمیم گیری در تمام موضعات این
تصدی را ندارد ،معموالٌ در تجارت های خصوصی این یکی از مسئولیت های اجرایوی بخش اداری میباشد ،بعضی از دخالت های وزارت در تصدی
باعث تصامیم غیر ضروری میگردد که در بخش عملیاتی و روند تجارت تصدی اثر منفی دارد.

نزول مداوم
منبع :راپور یونیکان

کاهش تدریجی ذخایر موجود در چاه های گاز که اکنون توسط تصدی افغان گاز در حال استخراج است .در صورت عدم سرمایه گذاری در میدان های
گازی باالی چاه های جدید در ذخایر گاز موجود به صورت روز افزون کاهش خواهد آمد و تصدی قادر به عرضه گاز برای مشتریان دیگر نخواهد بود.

ذخایر گاز در حال تقلیل است و دوره استهالک دارائی ثابت آن تمام شده و در حالت خوبی قرار ندارد ،طوریکه این حالت سال به سال بطور مداوم در حال
بدتر شدن است در صورت ادامه این روند نیاز است که تغیراتی خاص به وجود آید ،قسمیکه در چارچوب وزارت معادن و تصدی افغان گاز برابر باشد.

تصدی افغان گاز طبق قانون تصدی های دولتی که همه صالحیت های مالی و عملیاتی آن در اساس نامه تصدی ذکر گردیده ،فعالیت های تصودی را در بوازار آزاد
محدود نموده که تصدی نمیتواند هیچ نوع فعالیت های رقابتی را در مارکیت گاز انجام دهد .در صورت تغیر شخصیت تصدی به شرکت دولتی ،شرکت میتواند بدون
قید مطابق قوانین نافذه کشور در بازار گاز رقابت نمائید.

فواید شرکت سازی
•

تصدی در صورت شرکت شدن به عنوان یک نهاد قانونی میتواند در مارکیت گاز سرمایه گذازی نماید.

•

در صورت شرکت شدن میتواند با امکانات بیشتر بازار گاز را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق میتواند تولید و عواید بیشتری را بدست بیاورد.

•

در صورت شرکت شدن تصدی میتواند با استفاده از تکنالوژی بیشرفته تجارت خود را در بازار بیشتر معرفی نماید.

•

تصدی در صورت شرکت شدن میتواند از پول قرضه گرفته شده در بخش های عملیاتی ،مالی و بازاریابی سرمایه گذاری نماید.

•

در صورت شرکت شدن تصدی مدیریت و مسئولیت های وظیفوی بخش اجرائی طور مستقل در اختیار شرکت قرار میگیرد که در اجرای
وظایف در کار آنها از طرف دولت سکتگی به وجود نخواهد آمد و در قسمت تصمیم گیری شرکت مستقالنه عمل خواهد کرد.

•

دولت میتواند تمام سهم یا دارائی خویش را کامالٌ در مالکیت خویش داشته باشد .تصدی افغان گاز در صورت شرکت شدن منحیث یک نهاد
قانوتی در چارجوب قوانین مشخص در صورت تخلف میتواند مدعی یا مدعی علیه واقع شود.

•

مقررات و سیاست گذاری دولت به شکل رسمی که فعالیت های رسمی و خدماتی افغان گاز را مشخص میسازد.

•

دارائی های که به طور مستقل در اختیار تصدی است در صورت شرکت شدن اختیار ارزش آن به شرکت واگذار میگردد.

•

به عنوان یک نهاد حقوقی میتواند با شرکت های تجارتی ،شرکت های داخلی و موسسات بین المللی تفاهم نامه دو جانبه داشته باشد و عقد
قرار داد نماید.

ضرر شرکت سازی
• در صووورت شوورکت شوودن
تصوودی منحیووث یووک نهوواد
جداگانه عمل خواهد نموود و
دولت هیچگونه دخالت را در
فعالیت های شرکت نخواهود
داشت.
• در صووورت شوورکت شوودن
تصدی بایود قوانون و قواعود
دولتی را در تصدی تا اکنوون
عملی مینمایود را بایود تغیور
دهد که این کوار زموان گیور
میباشد.

خطرات خارجی
راه حل های بالقوه

خطرات
•

•
•
•
•
•
•

•
•

چارچوب قانونی که قرار است در تصدی عملی گردد بعضی
از بخش های آن ممکن اجرا نشود و یقینی نیست.
مسائل مربوط به دولت و پیروی از قوانین.
بازار بی ثبات گاز و قیمت های باال.
تمرکز بیش از حد باالی یک مشتری اصلی.
قیمت گاز در تصدی افغان گاز نظر به قیمت مارکیت جهانی
پائین است.
عرضه گاز توسط تصدی افغان گاز مشخص نیست چرا که تا
اکنون ذخایر در چاه ها بصورت درست تخمین نگردیده
مقدار زیاد طلبات الحصول میباشد.
صدور گاز به اهالی شهر شبرغان که در ترکیب آن سلفر
موجود است.

منبع :یونیکان

•
•

•
•

•
•

در تصدی باید ظرفیت سازی صورت گیردکه چارچوب فعلی تصدی را در صورت نو آوری
به چارچوب قانونی پیشنهادات خود را ارایه نمایند.
انکشاف در روند تجارت پیروی در اقدامات حکومت را بیشتر خواهد کرد.
نیاز است که تعهدات سیاسی ،حمایت دونر و انکشاف مارکیت به شکل یکسان حفظ گردد
و تصدی با مشتریان اصلی به حالت سود آور باشد و نباید باالی یک مشتری کامالٌ اطمینان
داشت.
تقاضای بیشتر در مارکیت نرخ را تعین خواهد کرد ،بالخصوص زمانیکه توانائی عرضه بیشتر
قطعی گردد و زمانیکه خواهاشات به تقاضا بلند رود مارکیت قادر خواهد بود که قیمت ها
را ثابت نگهدارد.
کوشش شود که طلبات الحصول به اجازه دولت معاف گردیده و در آینده ضرور است که
پرداخت فروشات به موقع صورت گیرد.
در شبکه پایپ الین شهری گاز شبرغان ضرورت احساس میشود که انکشاف صورت گیرد.
تصدی افغان در جذب بازار یک حرکت مقدماتی وقفه ای داشته که باید در قسمت
مصئونیت مارکیت محلی سمت شمال و انکشاف ظرفیتی آن کار شود ،شامل پیشنهاد
نیروگاه حرارتی است که باید پیش از تکمیل ساحات جدید آماده گردد.

خطرات داخلی
خطرات
•

•
•
•
•

•

وابستگی تصدی افغان گاز به ریاست تصدی های وزارت معادن که همه
فعالیت های آنها باید در وزارت معادن طی مراحل شود ،پروسه عملیاتی آنها
را به کندی مواجع ساخته و موثریت تولیدات تصدی را در بازار گاز کاهش
داده است.
معاشات کارمندان تصدی به اساس معاش سیستم دولتی است که اندازه آن
برای جذب کادر های فنی و مسلکی مناسب نیست.
از همه مهمتر در تصدی باید اصالحات بوجود آید ،ظرفیت کارمندان باال برده
شود و بیشتر کارمندان باید تنقیص شود که این عمل برای تصدی مشکل
ساز خواهد بود.
تصدی جهت حفظ و نگهداشت دارائی های خود به کدام نرم افزار کمپیوتری
دست رسی ندارد که بتواند دوران کاربرد اجناس خود را مدیریت کند.
اکثراٌ دارائی های تصدی فرسوده شده و از کار افتاده که ضرورت است که
دوباره باز سازی گردد و یا از بین برده شود.
نیاز است طرح جدیدی جهت انکشاف چاهای جدید ترتیب گردد.

راه حل های بالقوه
• تصدی افغان گاز جهت بلند بردن پروسه عملیاتی و توسعه بازار گاز به
شکل مستقل در بازار گاز وارد عمل شود و افراد مسلکی را در بخش های

مدیریتی استخدام نماید.
• در صورت شرکت سازی ،تصدی در قسمت تعین معاشات دست باز
خواهد داشت و میتواند مطابق نورم بازارکار اندازه معاش کارمندان خود را

تعین نماید که این کار ممکن زمانگیر باشد.
• کارمندان که از تصدی تنقیص میشود باید در برنامه های مسلکی آموزش
داده شوند و در پروژه های دیگر شرکت برای کار معرفی گردند.

• تصدی جهت مدیریت بهتر دارائی های خود نیاز دارد که از نرم افزار های
مربوط به مدیریت اجناس استفاده نماید.

ادامه.....
خطرات
•

•
•
•
•

•

واحد اندازه گیری(میتر) گاز که بتواند مقدار گاز صادر شده را کنترول کند
برای اهالی شهر شبرغان نصب نگریده است.
کار های اداری و عملیاتی تصدی معیاری نبوده در قسمت حفظ و نگهداشت
اجناس توجه صورت نگرفته و در بخش امنیتی تصدی توجه صورت نمیگرید.
نیاز است که تصدی در مورد صحت و ایمنی انجینیران در ساحه عملیاتی
پالن انکشافی را طرح نموده و آنرا عملی نماید.
دوره استهالک تجهیزات و ماشین حاالت در بخش عملیاتی تصدی افغان گاز
تمام شده که استفاده از تجهیزات و ماشین آالت استهالک شده در بخش
عملیاتی خطر ساز است.
در حال حاضر ذخایر موجود در چاهای گاز تشخیص و تصدیق ناشده است
که این موضوع باعث خطر در قسمت اعتبار تصدی در مارکیت گردیده است.
در بخش عملیاتی از تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته استفاده صورت
نمیگیرد و همچنان انجینیران و کارکنان فنی به تکنالوژی روز دسترسی
ندارند که این کار به وقت بیشتر نیاز دارد.

منبع :یونیکان

راه حل های بالقوه
•
•
•
•
•

جهت اندازه گیری گاز برای اهالی شهر شبرغان نیاز است که میتر نصب
گردد تا مقدار و اندازه مصرف گاز دقیق معلوم شود.
روند سیستم اداری ،تکنالوژی معلوماتی ،صحت و ایمنی و سیستم
امنیتی به وقت نیاز است که بتوانیم مشکالت را حل نمائیم.
شرکت در قسمت احیای مجدد تجهیزات تا حدی مشکل را کاهش
خواهد داد.
در صورت شرکت شدن در قدم نخست ذخایر موجود در چاهای گاز باید
معین گردد که شرکت به شکل درست بتواند پروژه دستگاه حرارتی برق
را حمایت نماید.
در صورت شرکت شدن نیاز است تادر بخش عملیاتی کارکنان تخنیکی
ظرفیت سازی شود.

فهرست عناوین:
محتوا

بخش

 خالصه موضوع
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 بازار گاز در جهان

2

 بازار گاز در افغانستان

3

 تصدی افغان گاز
 عملیاتی
 مالی
 مدیریتی
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 طرح پیشنهادی
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 پیشنهادات
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 ضمایم
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روند اجراآت
موضوع

پیشنهادات

منظوری کابینه

ارایه معلومات
ترتیب و طی مراحل اساسنامه شرکت.
تشکیل هیئت مدیره و سهم داران.

فرمان تغیر
شخصیت
منظوری طرزالعمل شرکت سازی.
(محتویات فرمان
ثبت و راجستر شرکت در اداره ثبت مرکزی وزارت تجارت.
را ضم این
گزارش دریابید)
طرزالعمل تغیر شخصیت حقوقی تصدی.

توضیحات
جهت شرکت سازی تصدی افغان گاز نیاز است مفصالً در مورد تصدی
افغان گاز و همچنان منفعت تغیر شخصیت به شرکت برای کابینه
جمهوری اسالمی افغانستان معلومات ارائه گردد.
جهت شرکت سازی تصدی افغان گاز اوالً نیاز است که اساسنامه شرکت
ترتیب گردد و موضوعات حقوقی ،مشخص نمودن سهام داران و فیصدی
سهم آنها ،کل سرمایه شرکت ،صالحیت های مالی و حقوقی هئیت
مدیره و رئیس شرکت ،مسئولیت های وظیفوی شرکت  ،تشکیل هئیت
مدیره و سایر موضوعات باید در اساسنامه شرکت ذکر گردد.
در مرحله شرکت سازی نیاز است که طرزالعمل جهت تغیر شخصیت
حقوقی تصدی ترتیب گردد که در آن موضوعات چون تشکیل کمیته
جهت شرکت سازی ،طی مراحل موضوعات حقوقی ،سرنوشت کارکنان
تصدی ،موضوعات مالی و اداری و سایر مبرمات در پروسه شرکت سازی
در طرز العمل مشخص میگردد.
در اخیر باید اساسنامه شرکت در اداره ثبت مرکزی راجستر شود.

