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خالصه موضوع

بحثموردتصدیدراصالحاتچگونگیرامونیپپیشنهاداتوافغان گازتصدیمدیریتیوعملیاتیمالی،وضعیتچگونگیافغانستان،درگازبازارکلیوضعیتتحلیلموضوعاتگزارشایندر
.استگرفتهقرار

ساحهچهارازگازمکعبمتر380،000اوسططوربهروزانهتصدیاینکهمیباشدگازاستخراجآنعمدهفعالیتوداشتهموقعیتجوزجانوالیتدردولتیتصدییکمنحیثگازافغانتصدی
.استنمودهتولیدراگازمکعبمتر153000000مقداربهاوسطبطور1396مالیسالدرگازافغانتصدیکهمینمایداستخراج(شکرکوتاقیتیمجرقودوق،گوگردک،خواجه)معدنی

اندخویونیمروزشریف،مزارهرات،بنادرازگازتنمیلیون519.579مقدارطوریکهمیگردد،واردقزاقستانوازبکستانترکمنستان،هایکشورازافغانستانگازمقداربیشترینتجارتلحاظاز
.قرارداردصدردرگروپیاراحمدشرکتگازکنندهواردهایشرکتجملهاز،استشدهوارد2014سالدر

مطلوب،نانهادیساختار(2)بود،حفرگردیدهسابقشورویجماهیرتخنیکیتیمتوسطکهچاهایذخایرشدنختم(1):ازاندعبارتگازافغانتصدیتوسططبیعیگازکمتولیدعمدهدالیل
.مالیمشکالت(4)وضعیف،عملیاتیهایروش(3)

شخصیتتغیرکهمینمایدپیشنهادمعادنسکتورراهنقشهمطابقدولتیشرکتبهتصدیازراتصدیحقوقیشخصیتتغیرپترولیمومعادنوزارتطبیعی،گازازکاملبردنمنفعتبرای
دادهتشکیلالوزارتیبینکمیتهتامینمایدپیشنهادوزارتاینهاتصدیقانون66مادهمطابقکند،پیدابیشترکارائیتولیدیوساختاریمالی،مدیریتی،کردعملتاشدخواهدباعثحقوقی

.نمایندارایهاقتصادیعالیشورایبهوترتیبراپیشنهاداتشرکتبهتصدیحقوقیشخصیتتغیررویمختصکمیتهاینوشود

هبودبجهتتاساختخواهدمیسرآنراامکانعملاینکهباشندعامهفوایدواقتصاد،آبوانرژی،مالیهمعادن،هایخانهوزارتشرکتعمدهسهمدارنتااستشدهگرفتهنظردرهذاطرحدر
.گیردصورتدرستبشکلآنمالیساختارومدیریتآنهایفعالیت
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(ارقام به دالر)گاز در جهان قیمت فی مترمکعب اوسط 

tonto.eia.gov : منبع

:جهاندرگازبازار
25)وقطردر(تریلیون25)ایران،در(تریلیون34)روسیه،درآن(تریلیون49)مقداربیشترینکهشدهگفتهمکعبمترتریلیون187.3مقدارجهاندرطبیعیگازمجموعیذخایر

باروسیهدارد،موقعیتلیستصدردرگازمکعبمترمیلیارد(766)مقدارتولیدباامریکاساالنه،تولیداتنظرداشتدرباهمچنانوبودهموجودترکمنستانکشوردرآنمتباقی(تریلیون
مترمیلیون150حدودمقدارتولیدباافغانستانکهدارندقرارسومودومهایردهدرگازمکعبمترمیلیارد(174.5)مقدارتولیدباایرانوگازمکعبمترمیلیارد(635.5)مقدارتولید

.استگرفتهقرار(سلواکیاوکامیرونمیان)جهانم80ردهدرگازتولیدنظرازپایینخیلیتولیدظرفیتبا،(1396)سالدرگازمکعب

جهاننفتکنندهتولیدکشورهایبزرگترینEIAیاامریکاانرژیمعلوماتیسازمانشدهارائهگزارشاساسبه
ذکر(2)شمارهجدولدرآنجزئیاتکهترکمنستانوسعودیعربستانامریکا،قطر،ایران،روسیه،ترتیببه

1.68آنذخایرمجموعکهگرفتهقرارجهانام80ردهدرطبیعیگازتولیدنظرازافغانستانکهگردیده
سازمانمعتبرسایتازذیلهایگرافوارقام.میشودمترمکعبمیلیارد47.57معادلکهمکعبفیتتریلیون

دولجدرگازفعلیکنندهتولیدهایکشوربزرگترینمیانایندرشدهآوریجمعامریکاانرژیمعلوماتی
شروعاز3شمارهجدولاساسبهگازقیمتاوسطهمچنانواستایرانوروسیهامریکا،ترتیببه1شماره

وعربستانامریکا،قطر،ایران،روسیه،کهمیدهدنشانرانوساناتتقریبا2018ًفبروری12الی2016سال
.استجهاندرطبیعیگازذخایربیشتریندارایترکمنستان



وودانسمیانگازذخیرنظرازراکشوراینکهداشتهاکتشافیهایمیداندرطبیعیگازذخایرمکعبمترمیلیارد73.9دارایافغانستانقبلی،گزارشاتبراساس

مکعبمترمیلیارد70مقداربرآوردمورددرکهمیدهدنشان2016سالدرEIAجدیدمطالعاتحالیکهدراست،دادهقرارجهانم59ردهدرکیوبا

.میباشدمکعبمترمیلیارد47.57حدودکهمیدهدنشانراقبلیآمارنصفحدودمطالعاتاین.استگرفتهصورتغلوکشورایندرگازذخایر

مبلغمتذکرهمقدارارزش(هابهنری)گازفعلینرخمطابقگازمکعبمترمیلیارد73.9مقدارمجموعیقیمتگیریمنظردرراقبلیگزارشاتدرصورتیکه

2016سالشدهنشرگزارشاتصورتیکهدرمیگردد،افغانیمیلیارد13305.695مبلغکهافغانی69.25بهمعادلدالریکنرخکهدالرمیلیارد192.14

مکعبفیتتریلیون1.68معادلگازمترمکعبمیلیارد47.57راافغانستاندرموجودذخایرمقدارکهرا(EIA)امریکاانرژیمعلوماتیسازمان

معادلدالریکنرخصورتیکهدرمیگردد،دالرمیلیارد(123.7)مبلغ،(2018فبروری12در$2.6هابهنری)فعلینرخمطابقگیریمنظردرنمودهارائه

هادارتحتافغانستاندرموجودذخایربیشتریناستذکرقابلمیگردد،افغانیمیلیارد8566.225مبلغآنمجموعیارزششود،گرفتهنظردرافغانی(69.25)

.میگرددمدیریتداشتهموقعیتجوزجانوالیتدرکهمعدنیساحهچهاردرکهبودهگازافغانتصدی

رغان،شبشهراهالیمحلی،هایتجارتبهگازفروشبابتازراافغانیمیلیونهشتاعشاریهیکوسیوپنجصد(531.8)مبلغ1396سالدرگازافغانتصدی

.استافزودهدولتعوایدبهسالایندرمیباشدتصدیاینعمدهمشتریکهبرقوکودتصدیوCNGشرکت

.کندکفایتفعلیتولیداتمقدارباهمدیگرسال238تامیتواندگازمکعبمترمیلیارد35ازکمترظرفیتباموجودذخایرکهاستذکرقابل
ساختار)لفمختدالیلبهراخویشتولیداتکهاستنتوانستهآنبودنتصدیدلیلبهگازافغانتصدیافغانستان،گازمعادنرویشدهانجاممطالعاتطبق

شخصیتتارددمیگپیشنهادآنعوایدوتولیداتبردنبلندبمنظوربناَبرساند،آنمطلوباندازهبه(شدهاستهالکآالتماشینونامطلوبمدیریتنامطلوب،
.آوردمیانبهافغانستانگازسکتورعرصهدرراایتوجهقابلاصالحاتمیتواندپروسهاینوکندتغیرشرکتبهتصدیحقوقی

ادامه
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وارد کرده است 1395الی 1393از ا میلیون کیلوگرام گاز مایع ر1925مجموعاً مقدار افغانستان
(ارقام به میلیون کیلوگرام)

افغانستاندرگازبازار
مقداربیشترینکهنمودهواردراگازمایعکیلوگراممیلیون1925مقدارمجموعا1395ًالی1393سالازافغانستانمرکزی،یهئاحصاادارهشدهنشرگزارشاساسبر

.میشودامریکائیرالدمیلیون820حدوددرشدهواردگازمایعیمجموعارزشکهاستگردیدهواردازبکستانوایرانقزاقستان،ترکمنستان،هایکشورازمتذکرهگاز

.  میلیون دالر می رسد820در سه سال به ارزش مجموعی واردات گازمایع 
(ارقام به میلیون دالر امریکائی)
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(هزار کیلوگرامارقام به)

اداره احصائیه مرکزی: منبع
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تصدی افغان گاز
افزایش  % 4.33حدود 1396الی 1395تولیدات مجموعی تصدی افغان گاز طی سالهای مینماید، هزار متر مکعب گاز را در روز استخراج 480اوسط مقدار طور افغان گاز صدی ت

.میباشددولتی، شرکت ها و نهادهای CNGشرکت تصدی فابریکات کود و برق، ساکنین محل، شامل تصدی افغان گاز است که مشتریان یافته 

تولید نموده است 1396–1393میلیون مترمکعب گاز را از سال 597مجموعاً مقدار تصدی افغان گاز 
(میلیون متر مکعبارقام به)

تصدی افغان گاز: منبع

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

چهاردرکلیبطورافغا ن گازتصدیریاست
شکرکجرقدوق،گوگردک،خواجه:گازیساحه

.داردفعالیتیتیم تاقو

چاهحلقه79تعدادبهمجموعاًافغانگازتصدی
تعدادبهوفعالآنحلقه38تعدادبهکهگازی

مدیریترامیباشدفعالغیرآنحلقه42
.مینماید

گازتوزیعوآوریجمعبمنظورتصدیاین
مینمایداستفادهگازتجمعمحلسهازمجموعاً

گورگردکخواجهگازیمعدنیساحهدردرکه
سایردرگازهایچاهمتباقیوداشتهموقعیت
کولکتورتوسطکهداردموقعیتساحات

آنمشتریانبهوآوریجمع(Collector)ها
.میگرددتوزیع

سالدرفعالهایچاهازافغان گازتصدی
گازمترمکعبمیلیون156مقداربه1396

.استنمودهاستخراج
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1393 1394 1395 1396

ند  شده به دلیل بلچاه های توقف 
بودن سطح هایدروجن سلفاید

در روز  تولید گاز
(مترمکعبهزار )

چاه های  
غیر فعال

چاه های  
فعال

چاه معادن گاز

شماره

. 90000 19 22 41 خواجه گوگردکمعدن 1

. 40000 22 11 33 جرقدوقمعدن 2

1 182000 1 4 4 یتیم تاقمعدن 3

. 95000 . 1 1 معدن شکرک 4

1 407000 42 38 79 مجموع



: عظمیتولید برق و درصدی تحقق پذیری میزان تولید نظر به ظرفیت ا
، به میلیون کیلووات، به درصدی(1350-1396)

پایپطریقازیانمشتربهگازکهدادتذکربایدهمچنانورساندنمیفروشبهخودمشتریانتمامبهواحدقیمتبهراگازگاز،افغانتصدی:گازفروشقیمتوتولیدپروسه
محاسبهبرای(یترم)گیریاندازهایوسیلههیچکهمیپردازندتصدیبرایواقعیاستفادهداشتنظردربدونوماهانهطوررامعینمبلغمحلیمشتریانمیشود،دادهانتقالنلوالین

.میشودبالقوهعوایدکسروگازاصرافباعثخودموضوعاینکهنشدهنصبباشندگانگازمصارف

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

تصدی افغان گاز: منبع

3.17
5.2

8.25

13.04

کود و برق ن محل دگا شن ا تیب دول د های  ها ن و  ها  شرکت  CNGشرکت 

384000

10398 4768 982

کود و برق ن محل دگا شن ا تیب دول د های  ها ن و  ها  شرکت  CNGشرکت 

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

پروسه استخراج گاز در تصدی افغان گاز 

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

درمیگردند،آوریجمعمختلفهایچاهازگازآندرکهمحالت:گازتجمعمحل
گازکهاستموجودگوگردکخواجهمعدندرتجمعمحلسهمجموعاًافغانگازتصدی
.میگرددتوزیعمشتریانبهوآوریجمعهاکولکتورتوسطهاچاهمتباقی

ه دستگاه های تجدید سلفر در کل در مناطق نصب گردیده اند ک:دستگاه تجدید سلفر
در این. موجود میباشد( دارندکه در ترکیب خود سلفر زیاد گاز )گاز های ترش آنجا در 

.  دبخش از پروسس، گازات که دارای مقدار سلفر زیاد باشند سلفر آنها تجرید میگرد

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

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

شبرغانرشهاهالیبهالینپایپتوسطگازسلفر،تجریدپروسهازبعد:الینپایپ
.میگرددانتقالبرقکودتصدیو



ادامه

بهCNGشرکتبرایقیمتبلندترینبهراگازمشتریان،سایربهمقایسهدرافغانگازتصدیگاز،افغانتصدیجانبازشدهارائیهجداولومعلوماتبادرنظرداشت

(لمتدکمپنیآیلایندگازقشقری)بنامافغانیشرکتبهCNGگازقرارداد.مینمایددریافتراگازنرخترینپائینبهبرقکودتصدیمقابلدرومیرساندفروش

.بودگردیدهعقدسالپنجمدتبرای2014سالدرقرارداداینکهاستشدهسپرده

%90ازبیشتررقبوکودفابریکاتتصدیمیباشد،برقوکودتصدیبهوابستهگازفروشوعملیاتینظرازگازافغانتصدیگردیده،ذکرباالجدولدرطوریکه

تصدیتاکندتغیرایدبرونداینکهگردیدهتصدیهردومابینفیوابستگیباعثمتذکرهموضوعاتومیآوردبدستنرخترینپایینباراگازافغانتصدیتولیدات

.ایستدپابهگازافغان

واقعیتفادهاسداشتنظردربدونوماهانهبطوررامعینمقدارمحلیمشتریانحالیکهدر،میآیدبدستگازفروشاتطریقازگازافغانتصدیعوایدعمدهبخش

بالقوهعوایدرکسوگازاصرافباعثخوداینکهنگردیدهنصبکنندگانمصرفبرایگازمصارفمحاسبهبرایمتراژییاوسیلههیچ.میپردازندتصدیاینبه

.استگردیده

برگشتاهماناستشدهروبرونقدینگیعدممشکلبهودهدافزایشراخویشسرمایهمقدارنمیتواندگازافغانتصدیکهدالیلازدیگریکی

هزینهویتتقوراخویشسرمایهمفاد،ذخیرهباوکردهعملشخصیشرکتیکمنحیثگازافغانتصدیاینکهبجای.استمالیهوزارتبهآنساالنهمفاد

حقوقییتشخصتامیگرددپیشنهادرونداینتغیربرایمیپردازد،مالیهوزارتبهراآمدهبدستسرمایهتمامتصدیایندهد،افزایشراخویشسرمایههای

راخویشمالیهایتواناییبردنبلندوگذاریسرمایهجهتخویشمفاداستفادهونگهداشتآزادیبتواندتایابدتغیرشرکتبهتصدیازآن

.آوردبدست
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.فابریکات را تامین خواهد کردنیازموردسال گاز15میلیون مترمکعب گاز در روز از ساحه یتیمتاق، تصدی افغان گاز برای  بیشتر از 1.5با درنظرداشت ظرفیت تولیدی 

.به کمبود گاز مواجه نخواهیم شدبرقو کود تصدی با حفظ دستگاه جدید سال آینده 13تا بعد از تکمیل مرحله اول تولیدیانتقال دستگاه برق بیات گروپ به هرات یا ختم آن در صورت

488000
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1,500,000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
یتیمتاق شکرک خواجه گوگردک جار کودوک مجموع عرضه

سالتایتیمتاقجدیدچاه2وآسیائیتوسعهبانکتوسطشدهحفاریچاه2ازمتذکرهتصدیصورتیکهدر.مینمایدتولیدراگازمکعبمتر488000مقدارروزانهافغانگازتصدی:گازبهدسترسی
در.دنمایعرضهدیگرسال15تاراساالنهطوربهگازمکعبمترمیلیون1.5حدوددمیتوانگازافغانیتیمتاق،ساحهگازمترمکعبمیلیارد5.7مقدارشده،تخمینذخایرنظرداشتدربا،ایدنماستفاده2021

بانمائیم،استفادهراشدهتخمینگازذخایرمترمکعبمیلیارد15و21ترتیببههرکدامکهجوزجانوالیت(تکوباشیوجومه)گازیمناطقازمیتوانشودتخلیهآیندهسال15تایتیمتاقذخایرصورتیکه
گازعرضهبهقادرگازافغانتصدیبرقوکودجدیددستگاهحفظباآیندهسال13تاتولیدیاولمرحلهتکمیلازبعدآنختمیاهراتبهگروپبیاتبرقدستگاهانتقالصورتدرگاز،فعلیتقاضایبهتوجه
.میباشداهپروژهنیازمورد



پروژه های در 
حال تطبیق   
تصدی افغان 

گاز

گروپبیات

غضنفر گروپ

94پایپ الین 
کیلو متر  

پروژه تاپی 

برقانرژیمیگاوات40ازبیشتولیدیظرفیتباجوزجانوالیتدرپاوربیاتبرقتولیدپروژه
پروژهدرراامریکاییدالرمیلیون38.85حدوددربیاتشرکتوداشتخواهدراگازاز

1000هرفروشتنهاپروژهایندرگازافغانتصدیسهمکهنمایدمیگذاریسرمایهمتذکره
.میباشدامریکائیدالر78قیمتبهگازمکعبمتر

راگازازبرقانرژیمیگاوات52ازبیشتولیدیظرفیتکهبلخوالیتدرشریفمزارگازیبرقتولیدپروژه
راامریکاییدالرمیلیون75مبلغپروژهایندر(IFC)مالیهمکاریباگروپغضنفرشرکتکهباشدمیدارا

هبهروانحصاریاعمار،مُدلتحتخصوصیوعامهمشارکتطریقازپروژهاین.نمایندمیگذاریسرمایه
ساعتفیکیلوواتمیلیون345بربالغمتذکرهپروژهساالنةتولید.میگرددتطبیقسال20برایبرداری
.استدالر78نرخبهگازمکعبمتر1000فیفروشگازافغانتصدیسهمکهمیرسدبرقانرژی

خواهدالصخبرقوکودتصدیبهوابستگیازراگازافغانتصدیگروپغضنفروگروپبیاتپروژهخصوصبهگازافغانتصدیتطبیقحالدرهایپروژه
مشکلاینهکنمودهکوتاهیگازافغانتصدیطلباتپرداختقسمتدرواستگازافغانتصدیاصلیمشتریتنهااکنونبرقوکودتصدیاینکهازکرد،
.استگردیدهعملیاتیبخشانکشافقسمتدرافغانگازتصدیناتوانیباعثومالیوجوهفقدانسبب

طبیق  شریف میباشد که تصدی مسئولیت تکیلومتر از شهر شبرغان الی مزار 94پروژه پایپ الین جدید 
ل کار پروژه را تکمیل نموده و تصدی افغانگاز از طریق پایپ% 40پروژه متذکره را داشته که تاالحال حدود 

کود و این متذکره توانائی ارسال گاز را از ساحه معدنی الی شرکت جت گالس، غضنفر گروپ و تصدی
.برق بشکل معیاری پیدا خواهد کرد

متریلیونمصدپنجتاساالنهاولسالدهدرافغانستانکهبودهگازانتقالهایپروژهازیکیتاپیپروژه
یکبهدومسالدهدرپروژه،اینگازازافغانستانسهم.آوردخواهددستبهپروژهاینازگازمکعب

گازعبمکمترمیلیاردپنجاعشاریهیکبهپروژه،تکمیلازپسسومسالدهدرومکعبمترمیلیارد
.داشتخواهدعهدهبهمدتمیاندررامتذکرهپروژهتطبیقمسئولیتگازافغانتصدیکهمیرسد



پروژه های دراز 

مدت جهت 

ر انکشاف سکتو

گاز

مرحله اول 

انکشاف

مرحله دوم 

انکشاف

مرحله سوم 

انکشاف

هاینیروگاهاحداثمانندمدتکوتاههایپروژهرویتمرکزنخستمرحلهدر•
.میباشدشبرغانوشریفمزارشهردر2020سالتاحرارتی

.شریفمزارشهرالینپایپسیستمتکمیل•
.برقوکودتصدیفعالیتادامهقسمتدرگیریتصمیم•

(تاپیپروژه)گازازبرقتولید•
هایالکبموفقانهانگشافصورتدرهاپاالیشگاهدرکاندنساتتیلازاستفاده•

.نفتی
.گازاستخراجپروسهآغازودارکاربنهایدرودیگرساحاتکشف•

تامین  انکشاف پروژه  پایپ الین گاز از مناطق شمالی افغانستان الی کابل جهت•
.گاز فابریکه جنگلک، مس عینک، پارکهای صنعتی و پروژه کابل جدید

.ازیاحداث پایپ الین از غزنی الی کابل در صورت انکشاف میدان های گازی کتو•
.  برغانشتوسعه برق حرارتی شبرغان در صورت عدم تکمیل پروژه پایپ الین کابل •

ظرفیتارتصدیاداریوفنیهایبخشونمایدگذاریسرمایهعملیاتیهایبخشدرکهگرددموفقمیتواندمدتدرازهایپروژهتطبیقصورتدرگازافغانتصدی
گیریتصمیمعدمباعثوشدخواهدهاپروژهاجرایدرسکتگیباعثامراینوندارددستدرمستقلطورراخویشاجرائیهایفعالیتتصدیاینکهاز.کندسازی

درکهگرفتهدخواقرارشرکتاختیاردرمستقلبطورآناجرائیبخشوظیفویهایمسئولیتومدیریتتصدیشدنشرکتصورتدر.استگردیدهتصدیمستقالنه
.نمودخواهدعملمستقالنهشرکتگیریتصمیمقسمتدروآمدنخواهدوجودبهسکتگیهاآنهایفعالیتدرمدتدرازهایپروژهتطبیق
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افغان گازتصدیمالیتعیوض
کهیآیدمبدستکاندنساتتیلفروشوهاجایداددهیاجارهطریقازآناساسیغیرعوایدوگازفروشطریقازآناساسیعوایدکهبودهگازتصدیعمدهتولید

.میباشدافغانیمیلیون150ارزشبهآنخالصنفعوافغانیمیلیون524ارزشبه1396سالدرآنعوایدمجموع

افغان گازمصارف و نفع خالص تصدی عواید، مجموع 
(ارقام به میلیون افغانی)

تصدی افغان گاز: منبع

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

(ارقام به میلیون افغانی)سرمایه دورانی تصدی افغان گاز 

(ارقام به میلیون افغانی)طلبات تصدی افغان گاز 
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وسایط  

ترانسپورتی 

دستگاه ها و 

تجهیزات 

تعمیرات و 

زمین 

چاه ها   پایپ الین ها جایداد های 

تحویل خانه و  

سایر جایداد ها  

1396قیمت خالص جایدات های تصدی افغان گاز در اخیر سال 
(ارقام به میلیون افغانی) میلیون افغانی 1169.4به ارزش 

خوددارائیکاربرددورانبتواندکهنداردرسیدستکمپیوتریافزارنرمنوعهیچبهخویشهایدارائینگهداشتوحفظجهتگازافغانتصدی
.داردبردنبینازهمیاوبازسازیبهضرورتکهافتادهکارازوشدهفرسودهتصدیهایدارائیقسمتبیشترین.کندمدیریترا

توضیحات هادارائی 

اجناس موجود در  
خانهتحویل 

پایپ الین ها  

چاه ها 

تعمیرات و زمین

دستگاه ها و 
تجهیزات 

وسایط 
ترانسپورتی

حلقه دیگر آن  42حلقه آن فعال و 38که از آن جمله معدنی حلقه چاه در چهار ساحه 79به تعداد 
حلقه چاه اکتشافی و تفحصادی در ساحه معدنی  23قابل ذکر اینکه به تعداد . غیر فعال میباشد

.  موقعیت داردگوگردک حلقه دیگر آن در ساحه معدنی خواجه 11به تعداد و جرقدوق 

منبع تصدی افغان گاز

دارداختیاردرراالنوعمختلفوسایطعراده154تعدادبهگازافغانتصدی
نراتو،جصرف،کروزر،لندپاز،سرویس،ماز،کراززیل،اورال،روسی،کاستر،هایلکس،جیب)

.میباشدغیرهوموترسایکل

پورتترانسوهاتحویلخانهتعمیراترهایشی،تعمیرات،رهایشیساحهصالون،ریاستتعمیر
رهایشیساحهوتعمیراتزمین،بسوه18وجریب138موازیخانه،مهمانتعمیرمرکزی،

.کوتسلطانرهایشیساحهتعمیراتوگوگردکخواجهساحهتعمیراتجرقدوق،

یخچال،ور،کمپریسسلفر،تجریدبخار،تولیدگاز،تولیددستگاهقبیلازجنسقلم138تعدادبه
ونندهکخشگدستگاهکنت،قرهخانهپمپرنگ،حمایهوکاندنساتپارگدستگاهبرق،تولید

.غیرهوکاندنساتتصفیهفشار،کمپریسوردستگاهبرق،جنراتوردستگاه،کاندنساتتجرید

متر، کیلو 51توپنگ الی کف کیلو متر، پایپ الین 100پایپ الین خواجه گوگردک الی کلفت 
کیلو  13نساجی پایپ الین کود برق الی متر، کیلو 89پایپ الین خواجه گوگردگ الی کود برق 

متر مزار شریفکیلو 28پایپ الین متر، کیلو 3پایپ الین جرقدوق الی ساحه رهایشی متر، 

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

تصدی افغان گازساختارمدیریتی
.کارمند را در تشکیل خود جا داده است952تعداد مدیریتی مغلق و سیستم اداری کهنه بهداشتن ساختارباتصدی افغان گاز

رئیس

معاونیت اداری

انمدیریت عمومی کارکن

مدیریت عمومی 
تدارکات

مدیریت عمومی خدمات

مدیریت عمومی 
تعمیرات

مدیریت صحیه

ارتباط دهنده تاپی معاونیت   فنی

سردسپیچری

مدیریت اجراییه فنی

سرانجنیری
امریت جیولوجی وتحقیقات چاه های گازی

مدیریت عمومی جیوفزیک

امریت تجدیدوحفظ ومراقبت

پایپ الین گاز

ده مدیریت تقسیم کنن
گازمزار

مدیریت ضدزنگ 

مدیریت عمومی بهره برداری

مدیریت بهره برداری گاز اقچه

مدیریت بهره برداری گازمزار

امریت ترمیم چاه

گ-امریت ترمیم چاه خ 

امریت ترمیم چاه  جرقدق

مدیریت عمومی تامینات اب وکانالیزاسیون

مدیریتشبک ابرسانی وکانالیزاسیون     

امریت تخنیک

مدیریت ورکشاپ مدیریت ترابسپورت

امریت کامپلکس فنی جرقدوق

مدیریت نجات دهنده 
گاز و اطفاییه

مدیریت کمپریسور یخچال 
وکمپریسورفشاری 

مدیریت تجرید سلفر

رم مدیریت تامینات اب گ
و بخار

مدیریت ورکشاپ 
وترمیم تجهیزات

مدیریت کیپ اتومات

مدیریت برق

امریت استخراج وگازکاندنسات والبراتوار

مدیریت استخراج گاز مدیریت گاز کاندنسات

مدیریت حمایه ضد زنگ
پارک کاندنسات -

وتصفیه  کاندنسات

گ-امریرت کامپلکس فنی خ

مدیریت تجریدسلفر

یتیم تاق

مدیریت کمپریسور

فشاری

مدیریت کیپ اتومات

مدیریت خشک کممده 
والبراتوار

مدیریت برق

مدیریت اطفاییه وتولید بخار 

اتندیریت ترمیم تجهیز

امریت استخراج گاز
2یتیم تاق 

امریت استخراج گاز

2تجمع  1تجمع 

مدیریت حفاظت کار و محیط زیست

مدیریت عمومی تکنالوچی معلوماتی مخابرات

سرمحاسبیت

معاون سرمحاسب مدیریت عمومی مالی 
ومحاسبه

ه مدیریت عمومی محاسب
جنسی مدیریت عمومی 

بیالنس وتصفیه

مدیریت عمومی 
تحصیلی گاز

مدیریت تحممصیلی 
گازمزار

ز مدیریت تحصیلی  گا
شبرغان

مدیریت تحصیلی گاز
اقچه

مدیریت عمومی دفتر مدیریت عمومی کنترول

امریت پالنمدیریت عمومی  نمایندگی کابل



...ادامه

تصدی افغان گاز:منبع

27

37

56

80

126

0 20 40 60 80 100 120 140

کارمندان ماستر

سایر کارمندان فوق بکلوریا و پائین تر

کارمندان لیسانس

انجنیران

کارمندان بکلوریا

تعداد کارمندان تصدی افغان گاز به اساس درجه تحصیلی

فیصدی تعداد کارمندان تصدی افغان گاز به اساس سن   

وضعیت فعلیبستعنوان بستشماره

سرپرست1رئیس 1

سرپرست2معاون اداری2

سرپرست2آمر پالن3

سرپرست2آمر جیولوجی و تحقیقات چاه ها4

سرپرست2سر انجنیر5

سرپرست2ازآمر تجدید حفظ و مراقبت پایپ لین گ6

سرپرست4داکتر جراح7

. کنندگان مدیریت میگرددبست کلیدی خالی که توسط وارسی 7

25%

18%40%

17%
40-20کارمندان جوان 

50-40کارمندان میانه سال 

60-50کارمندان مئسن 

65-60کارمندان که رو به تقاعد اند 

از مجموع میباشند و تن دیگر آنها اجیران و کارگران خدماتی 626تن آنها مامورین و به تعداد 326به تعداد فعالیت مینمایند کارمند که در تشکیل تصدی افغان گاز 952جمله از 
به  میباشند کهآنها فوق بکلوریا 11%و متباقی ماستربه درجه لیسانس و میشودانجنیران هم شامل که کارمندان% 50وبکلوریانها دارای درجه تحصیلی آ% 39مامورین متذکره

25%نی حدود میشود و از نظر سهای مهم و کلیدی در تصدی افغان گاز توسط سرپرستان اداره بخش اینکه ، قابل ذکر است ندارندراالزمشنایی آمهارتهای مدیریتی و تخنیکی روز 
.تشکیل میدهدتقاعد آن را کارمندان روبه 17% و مسن فیصد 18% میانه سال ، 40%جوانان، کارمندان تصدی را 



هیئت رهبری
.ئی ندارندآشنانوینمهارت رهبری همراه با روش تولید با ولی هستندلیسانس مدرک دارای اکثراً تصدی افغان گاز اعضای هیئت رهبری

.گردیده استدر این تصدی موثر مدیریت باعث عدم موجودیتمعاصر بوده که تکنالوژی از کارکنان یکی از مشکالت بزرگ عدم آگاهی
.شرکت دارند( ارشدتصدی، معاون تخنیکی، معاون اداری و مدیران رئیس )ترتیب جلسه میدهند که در این کمیته در هر ماه یکبار کمیته عملیاتی یا مدیریتی 

رئیس تصدی 
م انجینیر عبدالقیو

لیسانس در رشته جیولوژی: تحصیالت
سال30: مدت تجربه

وزارت معادن و پترولیم: محل کار

معاون فنی انجینیر 
عبدالحمید

ماستر در رشته جیولوژی: تحصیالت 
سال30:مدت تجربه

وزارت معادن و پترولیم: محل کار

معاون اداری
سید رحمت اهلل

فوق بکلوریا:تحصیالت
سال40: مدت تجربه

وزارت معادن و پترولیم: محل کار

سرمحاسب 
محمد نعیم 

پیوستون

بکلوریا: تحصیالت
سال40: مدت تجربه

وزارت معادن و پترولیم: محل کار

محمد اعظیم 
سرپرست آمریت  

پالن 

لیسانس در رشته حسابداری :تحصیالت
سال 39:مدت تجربه

معادن و پترولیموزارت :محل کار

بخشدرتصدیایندراکنونالی1364سالازگازافغانتصدیسرپرست:عبدالقیومانجینیر•
رشتهدرلسانسدارندهوجوزجانوالیتازموصوفکهبودهخدمتمصروفمختلفهای

.میباشدتجربهسال30ازبیشدارایوداردعمرسال59موصوفمیباشد،جیولوژی
درتصدیایندراکنونالی1361سالازگازافغانتصدیتخنیکی:معاونعبدالحمیدانجینیر•

تهرشدرماستریسنددارندهوسرپلوالیتازموصوفبودهخدمتمصروفمختلفهایبخش
.میباشدتجربهسال30دارایکهداردعمرسال58وجیولوژی

درتصدیایندراکنونالی1354سالازگازافغانتصدیاداریمعاون:غیبیاهللرحمتسید•
لسانسسنددارندهوجوزجانوالیتازموصوفمیباشد،خدمتمصروفمختلفهایبخش

.میباشدبخشایندرتجربهسال40دارایوداردعمرسال64وی.میباشد
هایبخشدراکنونالی1354سالازگازافغانتصدیحسابداریمعاون:پیوستوننعیممحمد•

64ویدمیباشلسانسدرجهبهتحصیلیسنددارایویمیباشدخدمتمصروفتصدیمختلف
.میباشدکاریتجربهسال40دارایوداردعمر

هایبخشدرتصدیایندراکنونالی1358سالازپالنآمریتسرپرست:اعظیممحمد•
یلالتحصفارغلسانسدرجهبهداریحسابرشتهازموصوفمیباشد،خدمتمصروفمختلف
.استگردیده

منبع تصدی افغان گاز 

گازمعرفی مختصر اعضای کلیدی کمیته عملیاتی یا مدیریتی تصدی افغان



نورم  
معاشات

معاش رتبوی 

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

شده 

کتگوری 

عواید  2%مجموع 
گاز به سه بخش  
تقسنم میگردد

مسلکی 

پرداخت معاش 
مطابق درجه 

تحصیلی کارمند

اضافه کاری

147ساعات کاری یک ماه 
ساعن است و کارگران در 

ساعت کار  192یک ماه 
میکنند

تشویقی

نفر  از 100برای تعداد 
آمرین و مدیران به مبلغ 

افغانی در ماه از طرف 750
وزارت مالیه امر گرفته 

شده 

محاسبوی

از اصل 20%پرداخت 
معاش برای کارمندان 

محاسبه

اقلیمی

از اصل معاش %40
برای تمام کارمندان 

تصدی پرداخت 
میگردد

ماکول

افغانی  30پرداخت 
در روز  جهت صرف  

غدای چاشت

منطقوی

افغانی 900پرداخت 
صرفاً برای کارمندان 

تصدی در جوزجان

نورم معاشات فعلی مربوط تصدی افغان گاز
ماموینااماست،یافتهتذکرآتیجدولدرگازافغانتصدیکارکنانمعاشاتفعلینورم
اخذ(کاریاضافهورتبویمعاشالخطر،حق)نامتحترامعاشنوعسهتصدیاین

هایدفنازچنانچهباشدفسادخوبمنبععنوانبهمیتواندسیستم،این.مینمایند
اداریاتاصالحرتبسیستممطابقآنهمکهرتبویومنطقویاقلیمیهایبناممختلف

.میدارنداخذفیصد2اندازهبهتولیداتکاهشوافزایشبهنظررانمیباشد

نورم معاشات فعلی کارمندان تصدی افغان گاز

شماره

توحید 
کارکنان  

ی
صد

ت

کارمندان

فوق رتبه

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه 
چهارم

رتبه پنج
رتبه ششم
رتبه هفتم
م

رتبه 
هشتم

رتبه نهم

مجموع
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تعداد  
کارکنان
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0

3

ت  
معاشا

یکماهه  
کارکنان به 

ی
افغان

5
1
6
0
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0

4
9
1
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4
7
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0

4
6
8
4

4
6
4
9

3
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معاشاتنورم
750بلغم،کاریساعاتمطابقکاریاضافهتحصیل،درجهمطابقمسلکیمعاشمانندامتیازیمعاشاتکارکنان،وکارمندبهرتبویمعاشپرداختضمنگازافغانتصدی
فیصد40پرداختمحاسبه،کارمندانبرایمحاسبوینامتحترتبویمعاشمطابقفیصد20پرداختتشویقی،نامتحتمدیرانوآمریننفر100تعدادبرایهرماهدرافغانی
.مینمایدپرداختمنطقویپولمنیحثافغانی900مبلغوچاشتغذایپولنامتحتروزانهافغانی30مبلغپرداختاقلیمی،نامتحتتصدیکارمندانتمامبرای



:  فهرست عناوین

بخشمحتوا
1

2

3

4

5

6

7

8

خالصه موضوع

بازار گاز در جهان

بازار گاز در افغانستان

تصدی افغان گاز
عملیاتی
مالی
مدیریتی

 طرح اونیکانUNICONN

طرح پیشنهادی

پیشنهادات

ضمایم



گزینه های 

شدهپیشنهاد 

وضعیت
فعلی

تجارتی
سازی

شرکت 
سازی

خصوصی
سازی

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

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

 رای بازار مناسب بو در عواید و تولیدات افزایش صورت گیرد
.گرددفروش گاز اتخاب 

بخش های عملیاتی با فناوری های جدید تجهیز گردد.

 تغیر شخصیت کندالمسئولیت تصدی به شرکت محدود.
 نمایدشرکت ها قراردادسایر یک نهاد قانونی جداگانه با میتواند بعنوان شرکت محدود المسئولیت.
 همچنان ، اقامه دعوا کنددیگران علیه کند، می تواند شرکت می تواند وام بگیرد یا اقدام به خرید دارایی

.ر باشدحتی می تواند مالک شرکت تضامنی یا سهامی دیگکند، می تواند با سایر افراد قرارداد منعقد 

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



:  فهرست عناوین

بخشمحتوا
1

2

3

4

5

6

7

8

خالصه موضوع

بازار گاز در جهان

بازار گاز در افغانستان

تصدی افغان گاز
عملیاتی
مالی
مدیریتی

 طرح اونیکانUNICONN

طرح پیشنهادی

پیشنهادات

ضمایم



تماممسئولیتابارشدمدیرانازتنچندشدیدکنترولتحتتصدیبناًاستمراتبسلسلهشکلبهافغانگازتصدیتشکیلاینکهاز
منظورهمینبهاست،شدهکارمندانمختلفهایردهدرکاریهایخالقیتوهاآورینوجلوگیریباعثموضوعاینکهمیباشد،
,CFO)ازمتشکلآناجراییویمدیریتطرحایندرکهنمایدتغیرنیزتصدیتشکیالتیساختارتامیگرددپیشنهاد COO, CTO

راخویشاتجلسصورتتمامیمدیراناینکهتاباشندداشتهفرمانزیرشخصیکوچکدفتریکتادارندضرورتکهمیباشد(CEOو
اموراتتمامیدرالزماقداماتجلساتصورتایننظرداشتدرباتانمایندارائهعمومیرئیسبهبعدیاجراآتوآگاهیغرضوترتیب
.گیردصورتشرکت

جدولدرکهگرددطرحگازافغانتصدیبرایمنظمتشکیالتیطرحیکتامیشوددانستهمبرمنیازسازیشرکتهدفبهنیلبرای
.استیافتهتذکرذیل

استدالل پیشنهاد نظرموردبخش
.نمیباشدسرمایههزینهتمویلجهتسرمایهحفظبهقادرشرکتاین AGEسازیشرکت ساختاری

گاز،داتتولیگاز،ذخایر:گرددمتمرکزذیلعمدههدفپنجباالیبایداستراتیژیکپالن
دافاهبهتاشوددادهمدیریتبهبایدمالیانگیزهومفادوسرمایه،ایهزینهفروشات،

.یابددستخویش

یکسالهعملیاتیاهدافوسالهپنجانکشافیبرنامهطرح

,CFO:پرسونلتنچهارتنهاآناجراییویمدیرطوریکهشرکتسازماندهی COO,

CTOباشدداشتهفرمانزیرشخصیکوچکدفتریکو.
نهادیساختارتغیر عملیاتی

طرح تشکیل پیشنهادی



رئیس 

مشاور حقوقیآمر دفتر

مالی

مدیریت معدن گاز 
جرقودوق

منابع بشری

ریاست مالی
ریاست فنی و  

تخنیکی

تکنالوژی معلوماتیتدارکات

Payroll

ارتقای ظرفیت

استخدام ITمدیریت 

مدیریت ساختار

مدیریت قرار دادها

مدیریت خریداری 

مدیریت دارائی ها

مدیریت گزارشات  
مالی

مدیریت حفاظت از محیط  
زیست

مدیریت عمومی  
ساختمان

مدیریت فنی و  
تخنیکی

مدیریت تولید

مدیریت عمومی  
پروژه ها

مدیریت معدن گاز 
خواجه گوگردک

مدیریت معدن گاز 
یتیم تاق

مدیریت معدن گاز 
شکرک

مدیریت سروی و  
پالن

خزانه دارمدیریت استخراج

هیئت سهمداران

هیئت مدیره

ریاست اداری

مدیریت عمومی  
کنترول

مدیریت نمایندگی 
ها

مدیریت بهره  
برداری

مدیریت حفظ و  
مراقبت پایپ الین ها

مدیریت نجات و 
اطفائیه

مدیریت عمومی سروی و  
جیولوجی

مدیر نظارت داخلی

شرکتبهتصدیازپیشنهادیتشکیل
بروزازجلوگیریثباعموضوعاینطوریکهمیباشد،تماممسئولیتباارشدمدیرانازتنچندشدیدکنترولقدرتآندرکهاستمراتبسلسلهشکلبهافغان گازتصدیتشکیلاینکهاز
.نمایدتغیرنیزتصدیتشکیالتیساختارتامیگرددپیشنهادمنظورهمینبه.استشدهکارمنداندرکاریهایخالقیتوهاآورینو



نورم معاشات پیشنهادی برای شرکت افغان گاز

م و رتبه د م1  بست عنوان ق د م2 ق د م3 ق د م4 ق د م5 ق د م6 ق د م7 ق د م8 ق د  ق

CEO

اجرائیوی عمومی رئیس

        619,945        591,614        564,632        538,936        514,462        491,155        488,957        447,816 ماهوار معاش اول رتبه

CFO,COO,CTO

د، آمریت خنیکی معاون و اداری معاون ، مالی معاون ارش ت

م رتبه         388,392        367,822        348,417        330,111        312,840        296,547        288,638        273,715 ماهوار معاش دو

Head of Department /head of Mine 

شعبات آمرین ه آمرین و  ساح

        204,691        195,420        125,888        120,369        115,114        110,108          97,051          92,905 ماهوار معاش سوم رتبه

Side Engineers and Office Managers 

دیران انجینیران و م

        145,836        139,129        112,303        107,194        102,327          97,693          85,602          81,764 ماهوار معاش چهارم رتبه

Experts/Speacialist 

ین خصص کارشناسان/ مت

م رتبه ج           87,845          83,900          68,120          65,114          62,251          59,525          52,413          50,156 ماهوار معاش پن

Officers  

دان اداری کارمن

م رتبه شش           54,017          50,201          42,251          39,307          36,580          34,056          31,187          29,062 ماهوار معاش

techncians

دان نی کارمن ف

م رتبه فت           38,548          35,822          30,144          28,791          26,843          25,040          22,991          21,473 ماهوار معاش ه

Guards and Drivers

ین حافظ دریوران و م

م رتبه شت           28,035          26,088          22,031          21,279          19,888          18,600          17,136          16,052 ماهوار معاش ه

Office suporting staff 

دماتی کارکنان خ

م رتبه           16,923          16,238          14,651          14,128          13,698          12,127          11,116          10,680 ماهوار معاش نوه

دول ت ج  معاشا



افغان گازسهم وزارت خانه ها در شرکت  مدیره به شرکت افغان گازهیئت طرح پیشنهادی 
تاگرددمیپیشنهادشود،کنترولومدیریتموئثربطورافغان گازاینکهبرای

ایهخانهوزارتنمایندگانوپترولیمومعادنوزارترهبریتحتمدیرههیئت
.گرددلتشکیهیئتاعضایبحیثعامهفوایدوصنایعوتجارتاقتصاد،مالیه،

معادن و پترولیم

مالیه اقتصاد تجارت و صنایع فواید عامه

, معادن و پترولیم
51%

%20, مالیه

وزارت انرژی و 
%10, آب

%10, اقتصاد

%9, فواید عامه

افغان گازتصدیسازیشرکت
.گرددتبدیلشرکتبهتصدیاینحقوقیشخصیتتامیگرددپیشنهادبتواند،کردهرقابتبازاردرتصدیاینکهبرای

سهمفیصد،20مالیهوزارتسهمفیصد،51معادنوزارتسهمتقسیمات؛نظرازهچنانوگرددبررسیخارجیتفتیشتوسطمتذکرهتصدیکهاستالزمکاراینانجامازقبلبناً
تشکیلالذکرفوقهایخانهوزارتنمایندگانازنیزمدیرههیئتهمچنانگردد،تعینفیصد9عامهفوایدوزارتسهموفیصد10اقتصادوزارتسهمفیصد،10صنایعوتجارتوزارت
.گرددپرداختشرکتتوسطآنهامعاشواستخدامدایمیرسمیکارمندانعنوانبهوگردد



نکات کلیدی  
.گیریمموارد ذیل را باید مد نظردهیم تشخصیدر صورتیکه تصدی افغان گاز را به شرکت تغیر 

راپور یونیکا: منبع

مسکونیاتساحگازمشتریانمورددرخودگزارشدریونیکان؟خیریاکنندحفظرامسکونیساحاتمشترکمیتواندشرکت:شدنشرکتصورتدر
یشتربمناسبهایقیمتوخدماتارایهقسمتدرمردماعتمادشدنشرکتصورتدرکهنمودهاشارهشرکتمنحیثآنهابرایبهترخدماتارایهقسمتدرو

.شدخواهد

انیونیکراپوردرقسمیکهخیر؟یامیتواندشدهجذبشرکتدردوبارهآیااستنفر952تعدادبهکهتصدیفعلیکارمندان:شدنشرکتصورتدر
آنیجابجایدوبارهآنها،خواهیدادصورتدرونکنداستخدامدوبارهراشدهذکرفوقدرکهکارمندانتمامشرکتممکنشدنشرکتصورتدرشدهگزارش

.بودخواهدپترولیمومعادنوزارتهایمسئولیتازیکی

محل در بزرگان یونیکان از نگرانیگزارش در قیمت های گاز را به نرخ مناسب برای  مشتریان بفروش برساند؟ شرکت میتواند : شدندر صورت شرکت 
روش قیمت های مناسب بفگاز را با باید خدمات و سازی، تصدی صورت شرکت میخواهند در مورد قیمت و خدمات گاز پس از شرکت شدن تصدی ذکر شده آنها 

.در صورت تخریب پایپ های که در خانه های مردم وصل شده شرکت باید خدمات مورد ضرورت را ارائه نمایدباید برساند و همچنان شرکت 

ز است که  برق یکی از مشتریان اصلی تصدی افغان گاکود و تصدی ؟ یا خیرخواهد کرد افغان گاز برای تصدی کود و برق گاز را عرضه شرکت : شدندر صورت شرکت 
از مجبور است که برای  در صورت شرکت شدن تصدی افغان گمیرساند، از اینکه وابستگی فی مابین تصدی کود و برق و افغانگاز وجود دارد، نباً بیشترین گاز تولید شده را به مصرف 

ر مورد اصالحات  در صورت شرکت سازی تصدی افغان گاز باید دنماید، بناً که از افغان گاز،گاز را خریداری و برق مکلف است کود و تصدی تصدی کود برق گاز را به فروش برساند  
.شوددر  تصدی کود برق هم فکر 



کاهش در 
ذخایر گاز

ناتوانی در 
توسعه بازار

عدم سرمایه 
گذاری 

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

وده استسرمایه گذاری ننمهیچگونه تا اکنون تصدی در قسمت فعالیت های عملیاتی و روند پیشبرد تجارت خود 

راافغانگازتصدیطلباتکهاستنتوانستهبرقوکودتصدیدارد،برقوکودتصدیباکهوابستگیبهنظرگازافغانتصدیعواید
.بودخواهدمواجعخطربهگازافغانتصدیعوایدبرقوکودتصدیدراصالحاتنیآمدنمیانبهصورتدرونمایدپرداخت

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

.نمایدموثرفادهاستدادهقراروثیقهراخویشهادارائینمیتواندتصدینکندتغیرالمسئولیتمحدودشرکتبهتصدیحقوقیشخصیتزمانیکهتا

اینردتصدیوبودهناتوانگازبازارتوسعهقسمتدرگازافغانتصدیگاز،تجارتدرمردمگذاریسرمایهعدمومالیوجوهنبودسبتن
.میشوددیدهاخیرهایسالدرگیریچشمکاهشباشدداشتهیشرفتیپاینکهجایبهقسمت

ازضیبعاداری،ومدیریتیهایبخشدرخصوصبهاستمواجهوظیفویهایمهارتکمبودبهآنکارمندانمختلفسطوحدرگازافغانتصدی
وهساحدرگذاریسرمایهعدمنسبتولیهستندتواناخودمسلکدرکهشکبدوناندکارمصروفگازاستخراجساحهدرکهانجینیران

.موثرنتواننداستفادهخودهایتوانائیازکارمندانتامیگرددباعثکارپیشبرددرآنهادادنانگیزهدرتصدیکوتاهی

کاهشآنهاعدادتدرکهنتوانستهتصدیوبودهزیادضرورتبهنظرکارمندانتعدادکهمیشوددیدهگازافغانتصدیتشکیلهایبخشبعضیدر
میگیرندقرارهبیکاروتنبلکارگرانتاثیرتحتاستموثرآنهاکارومیشوددیدهشایستگیآنهاکاردرکهکارگرانعمومبطوربیاورد،وجودبه

اینموضعاتتمامدرگیریتصمیمصالحیتگازافغانتصدیاداریبخشکهبودهدخیلافغانگازتصدیاداریوعملیاتیاموراتدروزارت
دیتصدروزارتهایدخالتازبعضیمیباشد،اداریبخشاجرایویهایمسئولیتازیکیاینخصوصیهایتجارتدرمعموالٌندارد،راتصدی
.داردمنفیاثرتصدیتجارتروندوعملیاتیبخشدرکهمیگرددضروریغیرتصامیمباعث

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

راپور یونیکان: منبع

مشکالت 

عمده تصدی 

افغان گاز 

ار عواید نا پاید

عدم دسترسی 
به وجوه مالی 

کمبود کادر های
مسلکی 

اضافه بست

دخالت وزارت 
معادن

نزول مداوم  



.نمایدگذازیسرمایهگازمارکیتدرمیتواندقانونینهادیکعنوانبهشدنشرکتصورتدرتصدی•

.بیاوردبدستراریبیشتعوایدوتولیدمیتواندطریقاینازودهدقرارتاثیرتحتراگازبازاربیشترامکاناتبامیتواندشدنشرکتصورتدر•

.نمایدمعرفیبیشتربازاردرراخودتجارتبیشرفتهتکنالوژیازاستفادهبامیتواندتصدیشدنشرکتصورتدر•

.نمایدگذاریسرمایهبازاریابیومالیعملیاتی،هایبخشدرشدهگرفتهقرضهپولازمیتواندشدنشرکتصورتدرتصدی•

جرایادرکهمیگیردقرارشرکتاختیاردرمستقلطوراجرائیبخشوظیفویهایمسئولیتومدیریتتصدیشدنشرکتصورتدر•

.کردخواهدعملمستقالنهشرکتگیریتصمیمقسمتدروآمدنخواهدوجودبهسکتگیدولتطرفازآنهاکاردروظایف

نهادیکمنحیثشدنشرکتصورتدرگازافغانتصدی.باشدداشتهخویشمالکیتدرکامالٌراخویشدارائییاسهمتماممیتوانددولت•

.شودواقععلیهمدعییامدعیمیتواندتخلفصورتدرمشخصقوانینچارجوبدرقانوتی

.میسازدمشخصراگازافغانخدماتیورسمیهایفعالیتکهرسمیشکلبهدولتگذاریسیاستومقررات•

.میگرددواگذارشرکتبهآنارزشاختیارشدنشرکتصورتدراستتصدیاختیاردرمستقلطوربهکههایدارائی•

عقدواشدبداشتهجانبهدونامهتفاهمالمللیبینموسساتوداخلیهایشرکتتجارتی،هایشرکتبامیتواندحقوقینهادیکعنوانبه•

.نمایددادقرار

در صووورت شوورکت شوودن   •
تصوودی منحیووث یووک نهوواد  
جداگانه عمل خواهد نموود و  

دخالت را در هیچگونه دولت 
فعالیت های شرکت نخواهود  

.داشت
در صووورت شوورکت شوودن   •

تصدی بایود قوانون و قواعود    
ن دولتی را در تصدی تا اکنوو 

ر تغیو را بایود  عملی مینمایود  
دهد که این کوار زموان گیور    

.میباشد

ضرر شرکت سازی فواید شرکت سازی 

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

.  نمائیدرقابت مطابق قوانین نافذه کشور در بازار گاز قید 



یبعضگرددعملیتصدیدراستقرارکهقانونیچارچوب•
.نیستیقینیونشوداجراممکنآنهایبخشاز

.قوانینازپیرویودولتهبمربوطمسائل•
.باالهایقیمتوگازثباتبیبازار•
.اصلیمشترییکباالیحدازبیشتمرکز•
هانیجمارکیتقیمتبهنظرگازافغانتصدیدرگازقیمت•

.استپائین
تاهکچرانیستمشخصگازافغانتصدیتوسطگازعرضه•

نگردیدهتخمیندرستبصورتهاچاهدرذخایراکنون
.میباشدالحصولطلباتزیادمقدار•
رسلفآنترکیبدرکهشبرغانشهراهالیبهگازصدور•

.استموجود

خطرات  خارجی

راه حل های بالقوهخطرات

وریآنوصورتدرراتصدیفعلیچارچوبگیردکهصورتسازیظرفیتبایدتصدیدر•
.نمایندارایهراخودپیشنهاداتقانونیچارچوببه

.کردخواهدبیشترراحکومتاقداماتدرپیرویتجارترونددرانکشاف•
گرددفظحیکسانشکلبهمارکیتانکشافودونرحمایتسیاسی،تعهداتکهاستنیاز•

اطمینانامالٌکمشترییکباالینبایدوباشدآورسودحالتبهاصلیمشتریانباتصدیو
.داشت

بیشترعرضهتوانائیزمانیکهبالخصوصکرد،خواهدتعینرانرخمارکیتدربیشترتقاضای•
هامتقیکهبودخواهدقادرمارکیترودبلندتقاضابهخواهاشاتزمانیکهوگرددقطعی

.نگهداردثابترا
هکاستضرورآیندهدروگردیدهمعافدولتاجازهبهالحصولطلباتکهشودکوشش•

.گیردصورتموقعبهفروشاتپرداخت
.گیردصورتانکشافکهمیشوداحساسضرورتشبرغانگازشهریالینپایپشبکهدر•
قسمتدربایدکهداشتهایوقفهمقدماتیحرکتیکبازارجذبدرافغانتصدی•

نهادپیششاملشود،کارآنظرفیتیانکشافوشمالسمتمحلیمارکیتمصئونیت
.گرددآمادهجدیدساحاتتکمیلازپیشبایدکهاستحرارتینیروگاه

یونیکان: منبع



همهکهمعادنوزارتهایتصدیریاستبهگازافغانتصدیوابستگی•
نهاآعملیاتیپروسهشود،مراحلطیمعادنوزارتدربایدآنهاهایفعالیت

شکاهگازبازاردرراتصدیتولیداتموثریتوساختهمواجعکندیبهرا
.استداده

آنزهانداکهاستدولتیسیستممعاشاساسبهتصدیکارمندانمعاشات•
.نیستمناسبمسلکیوفنیهایکادرجذببرای

بردهباالکارمندانظرفیتآید،بوجوداصالحاتبایدتصدیدرمهمترهمهاز•
مشکلتصدیبرایعملاینکهشودتنقیصبایدکارمندانبیشتروشود
.بودخواهدساز

تریکمپیوافزارنرمکدامبهخودهایدارائینگهداشتوحفظجهتتصدی•
.کندمدیریتراخوداجناسکاربرددورانبتواندکهنداردرسیدست

هکاستضرورتکهافتادهکارازوشدهفرسودهتصدیهایدارائیاکثراٌ•
.شودبردهبینازیاوگرددسازیبازدوباره

.گرددترتیبجدیدچاهایانکشافجهتجدیدیطرحاستنیاز•

داخلی خطرات 

راه حل های بالقوهخطرات

بهازگبازارتوسعهوعملیاتیپروسهبردنبلندجهتگازافغانتصدی•

ایهبخشدررامسلکیافرادوشودعملواردگازبازاردرمستقلشکل

.نمایداستخداممدیریتی

بازدستمعاشاتتعینقسمتدرتصدیسازی،شرکتصورتدر•

ارخودکارمندانمعاشاندازهبازارکارنورممطابقمیتواندوداشتخواهد

.باشدزمانگیرممکنکاراینکهنمایدتعین

آموزشمسلکیهایبرنامهدربایدمیشودتنقیصتصدیازکهکارمندان•

.گردندمعرفیکاربرایشرکتدیگرهایپروژهدروشوندداده

هایافزارنرمازکهداردنیازخودهایدارائیبهترمدیریتجهتتصدی•

.نمایداستفادهاجناسمدیریتبهمربوط



کندکنترولراشدهصادرگازمقداربتواندکهگاز(میتر)گیریاندازهواحد•
.استنگریدهنصبشبرغانشهراهالیبرای

اشتنگهدوحفظقسمتدرنبودهمعیاریتصدیعملیاتیواداریهایکار•
.یگریدنمصورتتوجهتصدیامنیتیبخشدرونگرفتهصورتتوجهاجناس

یعملیاتساحهدرانجینیرانایمنیوصحتمورددرتصدیکهاستنیاز•
.نمایدعملیآنراونمودهطرحراانکشافیپالن

گازنافغاتصدیعملیاتیبخشدرحاالتماشینوتجهیزاتاستهالکدوره•
بخشدرشدهاستهالکالتآماشینوتجهیزاتازاستفادهکهشدهتمام

.استسازخطرعملیاتی
استناشدهتصدیقوتشخیصگازچاهایدرموجودذخایرحاضرحالدر•

.ستاگردیدهمارکیتدرتصدیاعتبارقسمتدرخطرباعثموضوعاینکه
تصوراستفادهیشرفتهپآالتماشینوتجهیزاتازعملیاتیبخشدر•

رسیدستروزتکنالوژیبهفنیکارکنانوانجینیرانهمچنانونمیگیرد
.داردنیازبیشتروقتبهکاراینکهندارند

.....ادامه
راه حل های بالقوهخطرات

صبنمیترکهاستنیازشبرغانشهراهالیبرایگازگیریاندازهجهت•
.شودمعلومدقیقگازمصرفاندازهومقدارتاگردد

مسیستوایمنیوصحت،معلوماتیتکنالوژیاداری،سیستمروند•
.نمائیمحلرامشکالتبتوانیمکهاستنیازوقتبهامنیتی

کاهشرامشکلحدیتاتجهیزاتمجدداحیایقسمتدرشرکت•
.دادخواهد

بایدگازچاهایدرموجودذخایرنخستقدمدرشدنشرکتصورتدر•
برقیحرارتدستگاهپروژهبتوانددرستشکلبهشرکتکهگرددمعین

.نمایدحمایترا
یکیتخنکارکنانعملیاتیبخشتادراستنیازشدنشرکتصورتدر•

.شودسازیظرفیت

یونیکان: منبع



:  فهرست عناوین

بخشمحتوا
1

2

3

4

5

6

7

8

خالصه موضوع

بازار گاز در جهان

بازار گاز در افغانستان

تصدی افغان گاز
عملیاتی
مالی
مدیریتی

 طرح اونیکانUNICONN

طرح پیشنهادی

پیشنهادات

ضمایم



توضیحات پیشنهادات موضوع

دیتصمورددرمفصالًاستنیازگازافغانتصدیسازیشرکتجهت
نهکابیبرایشرکتبهشخصیتتغیرمنفعتهمچنانوگازافغان

.گرددارائهمعلوماتافغانستاناسالمیجمهوری
معلوماتارایه کابینه منظوری

رکتشاساسنامهکهاستنیازاوالًگازافغانتصدیسازیشرکتجهت
دیفیصودارانسهامنمودنمشخصحقوقی،موضوعاتوگرددترتیب
هئیتحقوقیومالیهایصالحیتشرکت،سرمایهکلآنها،سهم

هئیتلتشکی،شرکتوظیفویهایمسئولیتشرکت،رئیسومدیره
.گرددذکرشرکتاساسنامهدربایدموضوعاتسایرومدیره

تشخصیتغیرجهتطرزالعملکهاستنیازسازیشرکتمرحلهدر
میتهکتشکیلچونموضوعاتآندرکهگرددترتیبتصدیحقوقی
کارکنانسرنوشتحقوقی،موضوعاتمراحلطیسازی،شرکتجهت

ازیسشرکتپروسهدرمبرماتسایرواداریومالیموضوعاتتصدی،
.میگرددمشخصالعملطرزدر
.شودراجسترمرکزیثبتادارهدرشرکتاساسنامهبایداخیردر

.و طی مراحل اساسنامه شرکتترتیب

فرمان تغیر  
شخصیت  

فرمان محتویات)
را ضم این  

(گزارش دریابید

.مدیره و سهم دارانهیئتتشکیل 

. طرزالعمل تغیر شخصیت حقوقی تصدی

.طرزالعمل شرکت سازیمنظوری

.تجارتوزارت و راجستر شرکت در اداره ثبت مرکزی ثبت

روند اجراآت


