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 ) سیستم تدارکات (   فشرده نتایج بررسی عملکرد
 

 

 مقدمه

. دی رومات به حساب ملکرد های ادارسیستم شفاف و کارا از جمله فرآیندی مهم و ارزنده در جهت رشد و انکشاف فعالیت ها و ع     

ت اثیراهاد ها تن ه خدماتر امورات و عرضد عرضه خدمات تحت شعاع قرار گیرد و نبود سیستم مؤثر و کارا باعث می گردد تا نتایج ازینرو

ی و روند ها مشکالت و چالش در سیستم تدارکاتعملکرد ) سیستم تدارکات (، بررسی دالیل انتخاب موضوع  منفی به میان آید.

 ح ادارات دولتی کشور می باشد.تدارکاتی در سط

 تم تدارکاتد تا سیسیم اتخاذ نموتم های ادارات دولتی تصمبنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود فرا راه سیسبررسی اداره عالی 

    ا وفعالیت ه رسیبراین و مفیدیت( مورد بازرسی قرار دهد.  ثریتموعملکرد ) اقتصادیت، وبررسی را از دید محترم اقتصاد وزارت 

 ست.ااه اندازی گردیده ر 1396عمالً در سال  بررسی روندو  را تحت پوشش قرار داده 1395الی  1393سال عملکرد های 

بخش  شرده درینفبه شکل  سفارش ها اهداف، یافته ها، مشاهدات و خالصه می باشد کهتم تدارکات سروی سی اساسی این بررسیتمرکز 

 بازتاب یافته است.

 

 : اجرأ گردیده استعملکرد به منظور تحقق اهداف ذیل بررسی 

 و روند های تدارکاتی ستم تدارکاتتشخیص و شناسائی خال ها ، نواقص و مشکالت در سی. 

 اقتصاد محترم راه سیستم تدارکات وزارتارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها فرا. 

  ختمانیو امور سا خدماترکات اجناس، در پروسه های تدارکاتی و تأمین موثریت و اقتصادیت حین تداایجاد شفافیت.  

 منابع مالی. از و اقتصادی د، مؤثراستفاده مفی حصول اطمینان از چگونگی 

  بخش تدارکات. در منابع بشری و مفیدیت مؤثریتارزیابی  

  در خصوص پروسه های تدارکاتی داخلی تفتیش فعالیت ها و اجراأت بخشبررسی . 

 

 اساسی بررسی عملکرد  هایمعیار

 ذیل می باشد:ادارات دولتی مکلف به رعایت موارد  ،قانون تدارکات( 2) شماره مادهاساس به 

 تنظیم امور تهیه و تدارکات اجناس ، خدمات و امور ساختمانی.  .1

 تأمین شفافیت در مراحل تدارکات.  .2

 کنترول موثر وجوه عامه.  .3

 تأمین اصل اقتصادیت و با کیفیت بودن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی.  .4

 وطلبی ها. داوطلبان واجد شرایط در دافراهم نمودن زمینه اشتراک  .5

 معرفی مختصر نهاد تحت بازرسی 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی 29/10/1383  مورخ (18و نمبر ) 3/10/1383 مورخ (493بتأسی از فرمان نمبر )    

 (1788وزارت بازسازی اسبق، وزارت پالن اسبق و اداره احصائیه مرکزی با کمیت ) ادغامبا  1384ان وزارت اقتصاد در سال  افغانست

 (164)و  بست مامور (327) ت به تعدادوالی ( 34 )در مرکز و در بست اجیر (532و ) بست مامور (1256)تعداد بست که از جمله 

تاسیس گردیده است. تشکیل وزارت ،  نمود را احتواء می ( افغانی108.890.000مبلغ )که با بودجه منظور شده عادی ، بست اجیر

 1394بست واحد های والیتی بوده و در سال (  409 ) بست ریاست مرکزی و تعداد(  541تعداد ) شامل 1393اقتصاد در سال 
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بست که ( 68) تعدادبه نظر به نیازمندی های وظیفوی  1395درسال  .منظور گردیده است 1393تشکیل وزارت مطابق تشکیل سال 

 تعداد الیات تزئید به عمل آمده که جمعاًت های اقتصاد وبست در تشکیل ریاس (34) ساختمان و تعداد یرنبست انج( 34) جمله از

 ریاست های مرکزی کدام تغییرات رونما نگردیده است. 1395در تشکیل سال مالی  می نماید وبست را احتواء  (1081)

هیه و تآمریت  عملکرد که بخش تدارکات وزارت متذکره می باشد، قابل ذکر دانسته می شود که قبالًبررسی در مورد ساحه تمرکز 

بنام ریاست  ریاست خدمات با ریاست مالی مدغم و 1386تدارکات تحت اثر ریاست خدمات وظایف خویش را پیش می برد و در سال 

ل مالی ه در ساتدارکات یکی از آمریت های ریاست متذکره به حساب می آید که بالخر مالی و خدمات مسمی گردید. آمریت تهیه و

شماره  حکمات اداری وخدمات ملکی و بتأسی کمیسیون محترم مستقل اصالح 7/12/1395 مورخ( 4956) برقرار مکتوب نم 1396

تدارکات یت تهیه ومقام عالی ریاست ج . ا . ا در تشیکل وزارت اقتصاد منظور گردید که در تشکیل آمر 16/12/1395مورخ   (4324)

 ی فعالیت می نماید.بنام آمریت تدارکات به طور مستقل تحت اثر معینیت ادار

 

 

 و مشاهدات عمده بررسی  پیرامون سیستم تدارکات  خالصه یافته هاب .  

 پالنگذاری تدارکاتی  .1

         علوممعدم تطبیق کلی پالن تدارکاتی نا علت  %( تطبیق گردیده است و30.8)، 1393پالن تدارکاتی سال  1.1

      ی وظیفهکارمندان که درین بخش ایفاه که اکنون ستعالم هیئت تحریر نمودمی باشد، چون بخش مربوطه به ا

 1395ل در سا%( تطبیق گردیده و 100) پالن تدارکاتی 1394می نمودند، موجود نمی باشند. برعکس در سال 

لل و عوامل عاست.  تطبیق گردیدهدرصد %( 89.5)پالن  خود را طی نموده وگراف تطبیق پالن دوباره سیر نزولی 

 دادرراه تطبیق قب رضاز اعالن وداواطلبی هیچ شرکت حا بعدکه قرارداد قرطاسیه پالن را مرتبط به کلی  دم تطبیقع

یده گرد ی ملغیهمه ادارات دولت مقام ریاست جمهوری ازبه اساس حکم که نقل مامورین  نگردید و قرارداد حمل و

ق و یزی دقیلین در قسمت برنامه رعدم تطبیق پالن تدارکاتی نشان دهنده ضعف مسئو .عنوان نموده انداست ، 

  معیاری می باشد. 

نموده اند. عایت ندر جریان بازرسی بمالحظه رسید که تمام ریاست ها بطور سیستماتیک رهنمود های پالنگذاری را ر 1.2

 و یافغان -189،814،783/مبلغ  1394ی، درسالافغان -172،748،511/مبلغ حدوداً  1393سال اجرای تدارکات در

اری صورت گرفته به گونه پرچون خریدپنجصد هزار افغانی  کمتر از یافغان -206،755،759/مبلغ  1395در سال 

از  موده وناست، در حالیکه وزارت محترم میتوانست اجناس و خدمات مورد نظر خویش را شامل پالن تدارکاتی 

اشد ، ببیشتر متصور می  طریق رقابت و داوطلبی که سبب کاهش هزینه می گردد و اصل اقتصادیت درین روش

رداد قد قراعت به خریداری های پرچون زده اند و از روش داوطلبی و ولی با تأسف مسئولین دس ،اجراأت نماید

 خوداری نموده اند. 

، ارکاتیاهداف و تعین خط مش های تدتدارکات به منظور تحقق  بخش تهیه و نظر به مالحظه اسناد، همچنان 1.3

  ا که یک امر مهم و ضروری می باشد ترتیب ننموده اند .پالیسی تدارکاتی خویش ر

ق اجناس ورت دقیبه ص اند نتوانسته و شعبات نیازمند تدارکات و آمریت تهیه قسمت تثبیت احتیاج و نیازمندی،در  1.4

 ده است. عمل آورپرچون اقدام ب مورد ضرورت وزارت را پیش بینی نماید، فلهذا در تهیه اجناس به شکل انفرادی و
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 ،گردیدهرداد قرا عقد ۱۳۹۳تثبیت احتیاج در بخش روغنیات )تیل پطرول ودیزل( قراردادیکه درسال مالی  همچنان 1.5

ی رسال هادمین ترتیب ه ، بهنمودهآن طی سال متذکره مصرف شده و مقدار دیگری در سال بعد دوریه  یک مقدار

 می گردد و رد مسئولین نگران کننده تلقیچنین عملک همین طور اجراأت صورت گرفته است.به نیز  ۱۳۹۵و ۱۳۹۴

ظر گرفته نو در  مه ریزیوزارت محترم تثبیت احتیاج پیرامون تهیه اجناس بطور دقیق برنا نشان دهنده آنست که در

 نشده است، و پالن های تثبیت نیازمندی از مفیدیت خاص برخوردار نبوده است. 

 

 ها  نواقص و مشکالت در تطبیق و طی مراحل قرارداد  .2

و مشکالت  نواقص 1395الی  1393طی سال های  قرارداد (18تعداد )نظر به مالحظه اسناد مربوط به طی مراحل  2.1

 ذیل به مشاهده رسید :

أخیر رایم تنظر به بازرسی اسناد و دوسیه های قرارداد ، به مشاهده رسید که مسئولین مالی در قسمت وضع ج 2.2

له وزارت شش منز ننموده اند ، به گونه مثال در قرارداد ترمیمات تعمیرو به شکل مسلکی عمل  الزم شرکت ها دقت

گردیده وضع ن وبا شرکت ساختمانی استانکزی جرایم تأخیر در قرارداد در مطابق به شرایط عمومی قرارداد سنجش 

قد عل طنوااست، به همین ترتیب در قرارداد ترمیمات اساسی تعمیر مربوط به وزارت که با شرکت ساختمانی و

  ه است.گردیده است نیز مطابق شرایط قرارداد جرایم تأخیر سنجش و باالی قراردادی تطبیق نگردید

 برایم شده ار انجادر یک تعداد پروژه های ساختمانی کم کاری صورت گرفته است، بیشتر از کنظر به مالحظه اسناد،  2.3

 ی انجام شدهکارها ات احجام کار )برآورد ثانی( بابه اساس تطبیق شرکت ها پول پرداخت گردیده است، به گونه مثال

ته است رت گرفدر پروژه ساختمان یک باب برج برق که با شرکت ساختمانی گلوبل راک عقد قرار داد صو در ساحه،

ای سی تعمیر ه( افغانی بیشتر پرداخت گردیده است. به همین ترتیب در قرارداد ترمیمات اسا102.046به مبلغ )

ید و هده رسشرکت ساختمانی وطنوال عقد قرار داد صورت گرفته است نیز کم کاری در حجم به مشا وزارت که با

تی که یمات امنی( افغانی بیشتر به قراردادی پرداخت صورت گرفته است و عین قضیه در قرارداد تحک87.555مبلغ )

ی راردادده است و منجانب قبا شرکت ساختمانی حکمت نجیب صورت گرفته است نیز کم کاری در نظر گرفته نش

ه میبایست نیری کبیشتر پول تادیه گردیده است. چنین اجراأت و عدم دقت در برآورد ها و ضعف در امور مسلکی انج

ز مورد ا لین دراحجام کار دقت بیشتر می نمود، نشان می دهد که مسئو انجنیر در قسمت برآورد و تطبیق ساحه با

  جزئیات بیشتر موضوع در بخش دوم گزارش قابل دسترس می باشد.. دتوجه و دقت الزم کار نمی گیرن

عیاد کاری ورم منن و تثبیت یدر یک مورد نظر به مشاهده اسناد و اوراق قرارداد به مشاهده رسید که در قسمت تعی 2.4

نورم  ،نماید جهت تکمیل پروژه های ساختمانی، بخش مربوطه ی وزارت محترم اقتصاد به شکل معیاری اجراأت نمی

 مل غیرن معیاد تکمیل  پروژه های ساختمانی به شکل تخمینی سنجش و در نظر گرفته می شود. چنین عیتعی

می کمیل نتمسلکی به نظر می رسد و از جمله عوامل محسوب می گردد که پروژه ها به وقت و معیاد معینه آن 

به نورم  مطابق مل تأثیر گذار دراویطی و عیط محگردد، در صورتیکه معیاد تکمیل پروژه ها با در نظر داشت شرا

م بخش دو جزئیات بیشتر موضوعات فوق الذکر درن شده، صورت نگیرد، مشکالت متعددی را ببار میآورد. یتعی

 گزارش به تفصیل قابل دسترس می باشد. 
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 منابع بشری در مورد   ی بررسییافته ها .3

 1393ای ی سالهه و تدارکات الزم است تا خاطر نشان گردد که طدر مورد کارمندان و منابع بشری مربوط به بخش تهی 3.1

(،   1394و1393در طی سالهای ) موجود بوده است، ( بست 7در تشکیل آمریت تهیه وتدارکات به تعداد ) 1395الی 

 لیسانس و  ( صرف یک تن به سویه 1395%( کارمندان دارای درجه تحصیلی پائینتر از لیسانس و در سال  )  100)

لیسانس و  ( کارمندان دارای درجه تحصیلی%0.21متباقی پائینتر از لیسانس بوده که حد اوسط آن طی سه سال ) 

    ب محسو یمل( پائیتر از لیسانس ایفای وظیفه نموده است، درجه تحصیلی پائین نیز از جمله عوا%99.79متباقی )

ش تدارکات دان بخرات سوء در قبال داشته است. بنآ کارمنمی گردد که باالی فعالیت های آمریت تهیه و تدارکات تاثی

ا رهای الزم  آموزش در خصوص تدارکات درجه تحصیلی شان به سویه لیسانس و باالتر از آن ارتقا نماید و نیاز دارند تا

 .کسب نمایند

از جمله  بوده،نکافی  از جانبی دیگر استخدام کارمندان باالمقطع دربخشهای آمریت تهیه و تدارکات که دارای تجارب 3.2

 عواملی محسوب می گردد که سیستم تدارکات را با مشکالت و چالش های متعددی مواجه نموده است .  

ابیس ت، دیتبه منظور سیستماتیک نمودن امورات تدارکاتی، ایجاد سهولت کامپیوتری و معیاری نمودن بخش تدارکا 3.3

 ردد.شکل اساسی نگهداری و سهولت های کاری فراهم گ تدارکات طرح و دیزاین نگردیده است تا اطالعات به

در  رار دارند،قیسانس افزون بر موارد فوق الذکر در سطح وزارت تعدادی کثیری از کارمندان در سطح تحصیلی پائینتر از ل 3.4

کمبود  ( تن90( تن موجود و )542( کارمند در تشکیل و )631تعداد ) 1393مجموع وزارت محترم طی سال مالی 

لی پائینتر از ( تن دارای سطح تحصی245( تن لیسانس و متباقی )260( تن ماستر، تعداد )34شته، ازجمله تعداد )دا

ت ( بس83) ( تن موجود و548( بست تشکیل و)632بتعداد ) 1394لیسانس می باشد . هم چنان در سال مالی 

طح تحصیلی س( تن دارای 225س و متباقی )( تن لیسان283( تن ماستر، تعداد )39کمبود میباشد ، ازجمله تعداد )

( کارمندان ٪۵۸.۱۵( سالهای تحت بازرسی حد اوسط  )1396-1394پائینتر از لیسانس می باشد . طی سه سال )

 ظیفه می نماید. درجه تحصیلی پائینتر از لیسانس ایفای و ( ٪۴۱.۸۵ی )متباقدارای درجه تحصیلی ماستر و  لیسانس، 

د را که دارای ( تن کارمن51به تعداد ) 1395( تن و در سال 6به بتعداد )1394محترم طی سال افزون بر آن، وزارت  3.5

( بست 83عداد )به ت 1394تجربه کاری نمی باشد به طور باالمقطع استخدام نموده است، این در حالیست که  در سال 

تخدام ور میبایست در عوض اس( بست در تشکیل کمبود داشته است. وزارت مذک130به تعداد ) 1395و در سال  

صورت  ین کارکارمندان بالمقطع که تجربه کاری نیز نداشته اند، بست های کمبود خویش را تکمیل می نمود، که چن

وی دست رری را نگرفته است و ریاست منابع بشری وزارت به منظور تکمیل نمودن بست های خالی اجراأت اصولی و معیا

 نگرفته است.  

بدسترس ریاست محترم منابع  23/12/1395بتاریخ  1396تشکیل منظور شده سال مالی ، ه اسنادنظر به مالحظ 3.6

بشری قرار گرفته که از جمله کارمندان وزارت محترم اقتصاد  چهار تن آنها که مربوط آمریت تدارکات می باشد از بست 

ها( از اینکه معیاد کار آن کمتر از یکسال بود  تنقیص که سه تن آنها به حالت انتظار با معاش ویک تن آن  )مدیر قرارداد

ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد به  وزارت  26/2/1396( مورخ 305-301از بست منفک وذریعه نامه شماره )

بخش منابع بشری  از اثر مدیریت ضعیف مدیر قرارداد هامحترم کار امور اجتماعی معرفی گردیده است، در حالیکه 

                 تدارکات  بصفت سرپرست آمریت تهیه و موصوف زمان آن ابالغ نکرده، را در وقت وموضوع منفکی وی 
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منابع بشری وزارت محترم اقتصاد  از اثر ضعف مدیریت ،از جانب مقام محترم وزارت تعین گردیده 21/1/1396بتاریخ 

 است.   شخص که از بست منفک بوده به صفت سرپرست آمریت تدارکات تعین گردیده 

 

 کنترول عینی و مدیریت تحویلخانه ها .4

و  ستفاده بودهاقابل  نظر به بازرسی اسناد و کنترول عینی، یک تعداد اجناس شامل میز ، چوکی، پرده و الماری ها که 4.1

ی افغان (8.838.000، از دفاتر پنج و شش منزله وزارت اخراج و در عوض آن اجناس جدید به مبلغ )داغمه نمی باشد

ل استفاده اس قاباری و جابجا گردیده است. خریداری میز، چوکی، پرده و الماریهای جدید و داغمه نمودن اجنخرید

شده غیر  انجام در چنین شرایط نامناسب اقتصادی کشور در واقع ضرر مالی به بودجه دولت پنداشته می شود و عمل

 اقتصادی پنداشته می شود.  

عداد از تیک تحویلخانه ها و انبار شدن اجناس طی سال های متمادی که  اموردر  مدیریت ضعیفافزون بر آن  4.2

بوطه خش های مربو ضعف  بین رفتن است نیز بی مسئولیتی ها در حال از پراگندگی دیپو بنابربه مرور زمان اجناس 

نه را نسبت لخاحویکه وزارت محترم بی نظمی در تحویلخانه و پراکندگی اجناس و لوازم داخل ت می نماید. را آشکار

    جزیئات موضوع در بخش دوم گزارش قابل دسترس می باشد. عدم جای مناسب عنوان نموده اند.  

یل تکنالوژی وسایط و وسا ملی، تجهیزات، تدارکات و ایجاد اداره 1394در سال  (ARDSباالثر مدغم شدن اداره ) 4.3

ی( نماینده کنالوژلیمی )تجهیزات، وسایط و وسایل تاداره متذکره قید و جمع نگردیده و قرار مالحظه اسناد در تس

اقص و خالف راأت ناداره متذکر نیز موجود نبوده و بدون قید و جمع به افراد واشخاص توزیع گردیده است. چنین اج

 سبب ضایع منابع دولتی گردیده و امکان دستبرد و ضیاع اجناس متصور می باشد. ،اصول

 

 داخلی  شتفتیت ا در مورد اجراآیافته ه .5

زرسی نموده ( مرجع را شامل پالن با19به تعداد ) 1393داخلی وزارت محترم اقتصاد در طی سال  تفتیشریاست  5.1

ازرسی بمورد  که بخش تدارکات شامل پالن نمی باشد، از جمله مراجع پالن شده، صرف ریاست اقتصاد والیت فراه

ای اقتصاد الن بازرسی نموده که از جمله ریاست ه( مرجع شامل پ20تعداد ) 1394قرار نگرفته است،  درسال 

یز تحت پوشش قرار نو بخش تدارکات   والیات بادغیس و دایکندی بنابر عدم پرواز هوائی از بازرسی باز مانده است،

ز جمله  تنها اداخلی بوده که بررسی ( مرجع شامل پالن بازرسی ریاست 23تعداد ) 1395داده نشده است. در سال 

ست و بخش امانده قتصاد والیت بادغیس بنابر عدم پرواز طیاره و نبود امنیت مسیر شاهراه از بازرسی بازریاست ا

خش بواقص در نداخلی قرار نگرفته است. یکی از عوامل ضعف و بررسی رسی تدارکات وزارت درین سال نیز مورد بر

ورد ین طرف متذکره را از چندین سال بدداخلی در بخش تدارکات می باشد، که بخش مبررسی تدارکات، عدم توجه 

  .جزئیات موضوعات فوق در بخش دوم گزارش با تفصیل قابل دسترس می باشدبازرسی قرار نداده است. 
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وزارت  ، اجناس و ساختمانی مربوط بهخدماتی قرارداد( 18) تعدادبررسی  و تدارکات سیستم ارزیابی نتیجه در

محترم  وزارت تدارکات سیستم زیرین عمدهء نواقص و ها خال 1395 الی 1393 های سال طیمحترم اقتصاد، 

 :است ساخته متاثر را اقتصاد

  است.  گردیدهنتثبیت احتیاج دقیق پیرامون نیازمندی های واقعی وزارت به شکل اساسی و طور مسلکی پیش بینی 

 ظر گرفته ت در ننگ درسلو سیستم فایمنظم وپراگنده جابجا گردیده است اوراق درداخل دوسیه قرارداد ها بطور نا

 نشده است. 

 ته است. ت نگرفصور و تدارکات جانب آمریت تهیهاوراق دوسیه قرارداد از  در اکثریت قرارداد ها، شماره گذاری 

  نگردیده است . نام و موقف اشخاص ذکرها واحکام مقامات، در بعضی از پیشنهاد 

 نمبر ندارد وها تاریخ پیشنهاد  اکثریت قرارداده ها در . 

 ی ی موجود نماوطلبدبرای اعالن  وزارت منجانب مقام و اخذ منظوری و حکم مقام در یک تعداد قرارداد ها ، پیشنهاد

 باشد. 

 ا معرفی هی آفر ارزیاب، آفر گشاهی و مرحله  الحظه رسید که یک شخص در دو مرحلهدر یک تعداد قرارداد ها به م

  . می باشدعمل تدارکات طرزال مواد گردیده است که خالف

  ه است. رت نگرفتبه مالحظه رسید ، که اطالعیه برنده از طریق رسانه ها صو ها مراحل قراردادطی در یک تعداد 

  .در یک قضیه به مشاهده رسید که یک قرارداد خارج از پالن تدارکاتی صورت گرفته است 

  )وده اند و عالن نمایک شرکت را هم برنده و هم بازنده در یک مورد به مشاهده رسید که در اعالن برنده ) اخبار

 موضوع را تصحیح ننموده اند. 

  ، و  گردیده استن برنده شامل متن اعالن ،باشد نمبر قرارداد که یک مشخصه برای قرارداد میدر اکثریت قرارداده ها

  این امر باعث می گردد تا سایر داوطلبان در خالی معلوماتی قرار داده شوند. 

  ، راجع اطالع ماز طریق  شرکت های برنده ( قانون تدارکات آدرس مکمل43مطابق ماده )در اکثریت قرارداد ها

 .بنشر نرسیده است رسانی

 ازی ستند سم شخص مذکور، موقف اریخ اخذ آفر . اسم ترتیب کننده وت ،لست شرکت هائیکه آفر اخذ نموده اند

 نگردیده است.

 وقف یرنده و مگشماره مسلسل، تاریخ، امضای گیرنده، نام پاکت های ارایه آفر،  عقبدر  در اکثریت قرارداده

 گیرنده تحریر نشده است.

   ، م شونده وقف تسلیدر جدول توزیع شرطنامه شماره مسلسل، تاریخ، نام تسلیم شونده، مدر اکثریت شرطنامه ها

 نگاشته نشده است.

  ، باشد  . ینم وجودماسناد  ،آفرکه در حساب مربوطه تحویل شده باشددر رابطه به تضمین در یک تعداد قرارداد ها 

  ، است ارزیابی قبلی ( }اداره دالیل رد درخو1387( قانون تدارکات سال )64مطابق ماده )در یک تعداد قرارداد ها

 اهلیت داواطلب یا آفر را بدون تاخیر به مصرف وی ابالغ نماید{ صورت نگرفته است .

 ( 16مطابق حکم ) ر اعالن ذکر نگردیده است. عراده جات و اجناس دطرزالعمل تدارکات معادل 

  یست .نامضا شخص تسلیم شونده موجود  اسم و ،شرکت هاتوسط راجسترآفر ارایه شده اکثریت موارد ، در 

 اسم . تاریخ و موقف هیات درج نگردیده است .داول ثبت رویداد گشایش قیم آفرها، دربعضی ج 

  شد با ت آیسا بانگردیده که شرکت های واجد شرایط کاپی جواز که ثب تحریر ،که صورت گرفته اتناعالاکثریت در

 .ای خویش جهت اخذ آفر ارایه دارنددرخواست ه
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 : نواقصات در خریداری های پرچونفشردهء 

 تشخص حکم دهنده جهت اجرای خریداری، تحریر نگردیده اسموقف خریداری های پرچون،  بعضی در. 

  باشد نمی موجود . تاریخ وموقف هیات خریداریعضی اوراق نرخ گیری امضا . اسم بدر.  

  ( اسم وموقف هیات و شخص صالحیت دار درج نگردیده است7وم 3در فورم های )م. 

 یخ هیات درج نگردیده استدر بل های  فروشنده اسم موقف وتار. 

 د .( اسم وموقف شخص تصدیق کننده درج نمیباش12در فورم های )م 

  ،باشد . نمیاسناد درج در اکثر خریداری های پرچون، تاریخ ورود جنس در وزارت 

 در بعضی خریداری ها قبل از تهیه جنس پول به جمع فروشند ه طور تحویل حواله گردیده است   

 باشد . اسم . موقف وتاریخ منظورکننده موجود نمی نرخگیری،  در جداول مقایسوی 

 

 

 

 نتیجه گیری 

رتیب پالیسی و تطرح و که جمهوری اسالمی افغانستان بوده دولت یکی از وزارت های کلیدی  محترم اقتصادوزارت        

طح صادی در سای اقتاستراتیژی انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت ه

 د ها وجودبی قراردانمودی در واحد های نظارتی بمنظور نظارت وارزیاوزارت محترم اقتصاد هیچ گونه ره در. می باشد کشور

ن تدارکاتی خارج از پال نموده است، بیترت به طور غیر واقعی ( را1395-1393) یسالها یوزارت محترم پالن تدارکاتندارد. 

در امور  مجرب ودان مسلکی به هزینه گزاف در خریداری های پرچون اقدام بعمل آمده است که علت آن عدم استخدام کارمن

 ،نی نمایدپیش بی آمریت محترم تدارکات نتوانسته که بصورت دقیق اجناس مورد ضرورت وزارت محترم راتدارکات می باشد. 

 زبین رفتنحال ا چنانچه انبار شدن اجناس طی سال های متمادی که قسمت ازآن به مرور زمان بنابر پراگندگی دیپوها در

ر عدم ، از اثوزارت محترم تثبیت احتیاج پیرامون تهیه اجناس درنظرگرفته نشده است ست که درا ناست نشان دهنده آ

لخانه ها نظیم تحویتدرنظرداشت مقرره با بی نظم بدون  استفاده به موقع کیفیت خویشرا از دست داده و به شکل پراگنده و

 دیپو شده است . 

ت ای نظارکارمندان وعدم اجر اجراأت، کنترول داخلی و تدارکات نده ضعف مدیریت در سیستماین موضوع انعکاس ده

 وارزیابی به سطح رهبری وزارت محترم بوده است.

( افغانی و 33.460.280( قرارداد از بودجه عادی به مبلغ مجموعی )5بتعداد ) 1393آمریت تدارکات طی سال مالی       

( افغانی 22.586.162( قرارداد  آن از بودجه عادی به مبلغ مجموعی )5( قرارداد که تعداد )6بتعداد ) 1394در سال مالی 

( قرارداد که 7د )بتعدا 1395( افغانی از بودجه انکشافی و در سال مالی 1.819.532و یک قرارداد آن به مبلغ مجموعی )

غ مجموعی به مبل ( افغانی از بودجه انکشافی و یک قرارداد آن3.543.628.50( قرارداد آنها به مبلغ )6تعداد )

     .( افغانی از بودجه عادی عقد گردیده است 8.101.000)

. باشد م نمیمعلو نیز آن کلی عدم تطبیق علتو %( تطبیق گردیده است 30.8)، 1393پالن تدارکاتی سال  همچنان     

 چون کارمندان مربوطه فعالً در وزارت ایفای وظیفه نمی نمایند. 
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 ه کافی نیزون تجرببد لیکارمندان بالمقطع خارج ازتشکوجود داشته ، کمبود یبست هاوزارت محترم برعالوه اینکه درتشکیل 

 اشد.بقابل ملموس می  لیتشک از بابت استخدام اشخاص خارج  یوجوه مال اعیخطرض . بناً است دهیاستخدام گرد

ی خلی و خارجداآموزشی  ۀبرنام چیه برای بخش تدارکات و مفتشین داخلی یو مسلک یفن دربخشهایوزارت محترم  ازطریق

 را ینکشافا یپروژه ها ، آمریت های تدارکات و1395 یال 1393 هایسال یط یداخلبررسی  استیراست.  دهینگرد ریتدو

   ود.نم ینیب شیسطح خطر بلند را پ توانیقرار نداده است که در اثر آن مبازرسی مورد بررسی مطابق به پالن ساالنۀ 

 

ی تیجه گیرچنین نبررسی و یافته های نواقص در سیستم تدارکات وزارت  و مشکالتظرداشت بناً با در ن

عف و به ض نبوده خاص برخوردار و مفیدیت مؤثریتاز تدارکات وزارت محترم اقتصاد سیستم  ، کهمیگردد

تصاد قا رممحت قابل مالحظه ی مواجه می باشد که وضعیت نگران کننده تلقی می گردد و مسئولین وزارت

ین ط مفتشو رفع نواقص و مشکالت که توس تا در جهت بهبود و انکشاف سیستم تدارکاتمسئولیت دارند 

 اقدامات عملی را روی دست گیرند. شناسائی گردیده است،

 

 بررسی ج .   سفارشهای عمده 

 مالی  دیریتمت و ارکارا در بخش تد کارمندان خویش مسلکی ظرفیت های اقتصاد بهتر خواهد بود تا وزارت محترم

مین هه ب ماید.اعظمی ن یدهد استفاده مؤثر ومالیه در اختیار شان قرار ممحترم از منابع مالی که وزارت  ارتقاء دهد،

ر جریان را د ماتخد داد های تدارکاتی اجناس وتکمیل قرارپروسه پالنگذاری و  ماید تانترتیب وزارت محترم تالش 

 اید. نم یک سال مالی در نظر و تکمیل

  ه و بینی نموداساس رهنمود های آمریت تدارکات پیش تثبیت احتیاج خویش را برمکلف اند تا ریاست های مربوطه

 بطور  سیستماتیک آنرا رعایت نمایند. 

  بست های های خویش را انجام داده، با تطبیق سقف تشکیل تعیینات و تقرری وزارت محترم اقتصاد هرچه عاجل

نظر به ارزیابی  ، چوناز طریق رقابت آزاد اشخاص واجد شرایط را استخدام نمایند الن سپرده وکمبود خویش را به اع

عملکرد شان ضعیف ارزیابی گردیده است.  مفیدیت الزم نداشته و موثریت وتقرر اشخاص بالمقطع که صورت گرفته 

 .ندینما یخوددار بست کمبودموجودیت در صورت  تقررکارمندان بالمقطع از

 هت تحققجپالیسی های مشخص و جامع افغانستان،  یانکشاف مل یژیمحترم به منظورتحقق اهداف استرات وزارت 

ف اهدابه  دنیسر در بتواند لهیوس نیبد تاترتیب نماید  گنجانیده میشود،وزارت  کیژیپالن استراتاهداف که در 

 متوقع نائل آید. 

 بل از آغازینه، قیاد معدر معا، کنترول و نظارت پروژه ها تا در تطبیق پالن ه ،بخش نظارت و ارزیابی مکلف اند  

ت جدی نظاره ها ن پروژ، در جریان تطبیق پروژه ها و بعد از تکمیل پروژه ها به منظور تداوم و پایدار بودپروژه ها

 نموده و اقدامات عملی را روی دست گیرد. 
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 معیار های بینمحترم با استفاده از  وزارت یداخلبررسی  بخش ( المللیIIA )و  یمال تیبا در نظرداشت اهم

 ارزش یدارا معامالتبررسی  یباال شتریرا ب یداخل تفتیشمنابع مربوط ی و گزارشده یجهت پالنگذار، معامالت

و در  ابدی شیفزاا یداخل تفتیش تیمتمرکز نموده تا مؤثر در بخش های تدارکات و نقاط آسیب پذیرباال و خطر باال

 ات و بخش های مالی اصالح و بهبود بخشیده شود. کل سیستم تدارک

 نی اتواعف و نبا مفتشین اداره عالی بررسی، نشان دهنده ی ض عدم همکاری رئیس منابع بشری محترم حامد همدرد

و مهم  ، کارمندانی را در بست های کلیدینموده وزارت محترم توجه جدی  شخص مذکور می باشد، در مورد

 د. نالزم برخورد باش کاری ظرفیت و توانائیاستخدام نماید که از 

  تا  مسئولیت دارنددر پیوند با سفارشهای فوق الذکر، آمریت تهیه و تدارکات وزارت اقتصاد و بخش های ذیدخل

، سط مفتشین ما شناسائی گردیده استپیرامون نواقص و مشکالت که در سیستم تدارکات موجود می باشد و تو

مکلف اند تا  وزارت محترمبخش مالی و تدارکات  ضمناً اطمینان دهند.بررسی اداره عالی  تطبیق و از نتایج آن به

اشخاص  را  نیز از شرکت ها وذکر گردیده است  (12شماره ) جدولبخش دوم طی تفاوت های پولی که در  مبالغ

 یل و به واردات دولت تحویل نماید. تحص
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 بخش اول

  بررسیمعلومات راجع به 

 بررسیانتخاب موضوع  .1

مفتشین  سای(،( سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش)انتوISSI 300/36& ISSAI 300/3.2درمطابقت به معیارهای شماره )

 رد کیفیت خوب و اببررسی اصل گردد، ن حاطمینا تا پالنگذاری نمایند ی به شیوه رابررسی پروسه  عملکرد، مکلف اندبررسی 

        سی     مطالعه اساروند  مؤثریت ومفیدیت درنظر گرفته شده است، قبل از آغاز محتوای آن اصول اساسی اقتصادیت،

(Main studyضرور ) بررسی اف عملکرد مشخص گردد. معمواًل جهت تحقق اهدبررسی میتودولوژی  است تا اهداف، حدود و

 ( درمعیاد زمانی کوتاه مدت راه اندازی میگردد.Pre Studyپروسه مطالعه قبلی ) بل از آغازعملکرد ، ق

یکه اشد. درصورتب می عملکرد درساحه مورد نظربررسی  اجرأوعدم  اجرأمطالعه قبلی، مالحظه و تشخیص شرایط  اجرایهدف از 

 در وی بررس ن کاریق این پروسه پالبرای تطب آغاز و پروسه مطالعه اساسیعملکرد مساعد ارزیابی گردد، بررسی  اجرأشرایط 

ساس ا. به همین به شکل فراخوان جهت منظوری به مقام اداره ارایه میگرددبررسی شناخت کلی مرجع تحت  وضمیمه معلومات 

 ل و عواملعل .ده استعملکرد انتخاب گردیبررسی  اجرایبعد از مطالعه قبلی به منظوراقتصاد سیستم تدارکات مربوط به وزارت 

می   ها  ارت خانهو مشکالت موجود که باعث عدم شفافیت در پروسه های تدارکاتی وز ش هال، چاعملکردبررسی انتخاب موضوع 

 ، محسوب می گردد. باشد

 تفتیش میتودولوژی و حدود .2

 آن تحت در که تیتدارکا ةشد طرح مقررات قوانین،: شاملبررسی  انتخاب موضوع مطالعۀ و بررسی برگیرنده دربررسی  حدود

 و آمریت تهیه و قتصادا وزارت مالیه، محترم وزارت جانب از تدارکاتی ها و متحدالمال ها طرزالعمل و ها رهنمود ها، پالیسی

د عققرارداد ( 19) به تعداد جمعا  از اینکه طی سالهای تحت بازرسی .  دارد بر در را است، گردیده ترتیب وزارت تدارکات

 عی مبلغمجمو ارزش با قرارداد (19) تعداد که، میباشد هیأتًا همه قرارداد ها شامل پالن بازرسی بن، هگردید

 ازرسیب این برای کهبررسی  روش .است شده انجام 1395 و 1394 ،1393 های سال جریان در افغانی (114،555،642)

. داده است قرار بیارزیا مورد را اقتصاد وزارت تدارکات سیستم بخش که باشد می سیستم اساس به روش است، گردیده انتخاب

 با جلسات ها، سشنامهپر ها، مصاحبه از ارقام تجزیه و تحلیل اطالعات، و معلومات آوری جمع برای مفتشین بازرسی جریان در

 . نموده است استفاده اسناد چک فزیکی، کارمندان،کنترولهای و ارشد مدیران

 این در ونمود  آغاز 1397برج جدی سال مالی  دراقتصاد  وزارت رهبری با رسمی جلسه طی رابررسی  یاجرا مرحله مفتشین

 مشاهدات موضوع ، اطالعات آوری جمع آن، تعقیب به. گرفت قرار بحث موردبررسی  میتودولوژی و اهداف حدود، جلسه

 موردبررسی  سفارشات وبررسی  جنتای آن در که گرفت، صورت تدارکات ارشد هبریبخش تدارکات و ر با مباحثات و ابتدایی

  تهیه گردیده است.  اقتصاد محترم وزارت تحت بررسی مرجع پاسخ از بعدنتایج بازرسی  نهایی گزارش شد و داده قرار بحث
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  مبنای قانونی .3

عالیت ها فر ژه ها و سایعملکرد، ادارات دولتی، تصدی های دولتی، پروبررسی ، صالحیت یبررس( قانون اداره عالی 5مطابق ماده )

مفتشین باید  ،د کهتصریح میدار بررسی( قانون اداره عالی 8( فقره )11است، همچنان ماده )شده داده بررسی به اداره عالی 

 عملکرد را با در نظر داشت اصول اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت انجام دهند. بررسی 

 1395/ 9 /29 رخمو( 1135) بر اساس حکم شماره اقتصاد ترمعملکرد در وزارت محبررسی  اجرایازاینرو، تیم بازرسی بمنظور 

ات ادار مللیمان بین السازبا قوانین نافذه و معیار های  عملکرد را در مطابقتبررسی توظیف گردیده و بررسی مقام اداره عالی 

 نموده اند.  أاجر( ISSAI 3000/300 (انتوسای بررسی عالی 

 اهداف تفتیش .4

 میکند : احتواءارد ذیل را عملکرد موبررسی اهداف 

 .تشخیص و شناسائی خال ها ، نواقص و مشکالت در سیستم تدارکات و روند های تدارکاتی 

 .ارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها فراراه سیستم تدارکات وزارت اقتصاد 

 جناس و خدمات. ایجاد شفافیت در پروسه های تدارکاتی و تأمین موثریت و اقتصادیت حین تداکات ا 

 و اقتصادی منابع مالی. استفاده مفید، مؤثر حصول اطمینان از چگونگی 

  بخش تدارکات. در منابع بشری و مفیدیت مؤثریتارزیابی  

 در بخش تدارکات.  داخلیبررسی یکانیزم بررسی کارکرد م 

 بررسی معیارهای  .5

 ار می گیرد:قر بازرسیعملکرد این وزارت بر اساس معیارهای ذیل مورد بررسی 

 قانون تدارکات افغانستان که وقتًا فوقتاً تعدیل شده است.  .1

 . ، دولت جمهوری اسالمی افغانستان عامه طرزالعمل تدارکات .2

 رهنمود های اداره تدارکات ملی، دولت جمهوری اسالمی افغانستان .3

 (PFEM)مقررات قانون مدیریت امور مالی و مصارف عامه  .4

 .هتخصیصات/ بودیجه منظور شد .5

 . تصریح شده است (Agreements Donors) کمک کننده گان خریداری طوریکه در توافقنامه ها با شرایط .6

 .قانون مالیات بر عایدات و احکام ریاست عواید وزارت مالیه  .7

 شرایط قرارداد/توافقنامه وزارت احیاء و انکشاف دهات با نهاد های تطبیق کننده .8

 .دهات/ وزارت مالیهرهنمود های وزارت احیاء و انکشاف  .9

 .طرزالعمل کنترول داخلی .10

 .بهترین شیوه ها/عملکرد های بین المللی .11
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( در نظر گرفته Audit Design Matrixعملکرد )بررسی که در طرح برنامه بررسی  سواالت اساسی .6

 شده است قرار ذیل میباشد: 

صول اساسی اشت اریت می نماید، با نظر د، قواعد و دساتیری که سیستم تدارکاتی وزارت را مدیآیا قوانین، مقررات -

 یا خیر ؟اجرا گردیده است، اقتصادیت، موثریت و مفیدیت در تمام خریداری ها و تدارکات 

 یا خیر ؟ ت، مفید موثر و اقتصادی می باشد،آیا مدیریت مالی بخش تدارکا -

 د؟ارزیابی وجود دار آیا ساختار تشکیالتی بخش تدارکات مناسب می باشد، میکانیزم بازرسی، نظارت و -

ود ا برای بوجیابی هبازرسی ها ، مالقات ها ، ارز آن درآیا میکانیزم های مطرح شده مناسب و موثر می باشد و نتایج  -

 یا خیر ؟  ار مورد استفاده قرار گرفته اند،آرودن اصالحات در جریان ک

 (اقتصاد  )معرفی مختصر وزارت  .7

اسالمی  مقام محترم ریاست جمهوری29/10/1383 مورخ (18و نمبر ) 3/10/1383 مورخ (493از فرمان نمبر ) بتأسی

ا باحصائیه مرکزی  به ادغام  وزارت بازسازی اسبق ، وزارت پالن اسبق و اداره 1384وزارت اقتصاد در سال   ،افغانستان

بست ( 32) والیات( 34) (بست اجیران در مرکز و در532مامورین و )بست  (1256بست که از جمله ) (1788کمیت )

سیس گردیده أت مینمود احتواءرا   ( افغانی000.890.108مبلغ )بست اجیران  با بودجه منظور شده عادی 164مامورین و 

ای هبست واحد ( 409) بست ریاست مرکزی و تعداد( 541) شامل1393است. همچنان تشکیل وزارت اقتصاد در سال 

ر به نظ1395منظور گردیده است که درسال  1393مطابق تشکیل سال تشکیل وزارت  1394والیتی بوده و در سال 

کیل ریاست بست در تش( 34) بست انجیران ساختمان و تعداد( 34) بست که ازجمله( 68) نیازمندی های وظیفوی تعداد

ل سال مالی تشکی میکند. قابل ذکر است که در احتواءبست را ( 1081) جمعا های اقتصاد والیات تزئید به عمل آمده که 

 رونما نگردیده است. تغییراتریاست های مرکزی کدام  1395

  ( بررسی ) نقطه تمرکز  تهیه وتدارکات آمریتمعرفی مختصر  .8

ن زمان که در آ وزارت محترم پالن وبازسازی مدغم گردیده و بنام وزارت اقتصاد شروع به فعالیت نموده 1383در سال  

ا ریاست مالی ریاست خدمات ب 1386ست خدمات وظایف خویش را پیش میبرد و در سال آمریت تهیه وتدارکات تحت اثر ریا

کره به یاست متذرات یکی از آمریت های تدارک و آمریت تهیه و ،مدغم گردید که بنام ریاست مالی و خدمات مسمی گردید 

ستقل کمیسیون محترم م 7/12/1395 مورخ( 4956قرار مکتوب نمبر) 1396که بالخره در سال مالی  حساب می آمد

. ا تشیکل  ریاست ج . ا مقام محترم 16/12/1395 مورخ( 4324ا زحکم شماره ) بتأسیاصالحات اداری وخدمات ملکی و 

ی عینیت ادارمت اثر وزارت اقتصاد منظور گردید که در تشکیل آمریت تهیه وتدارکات بنام آمریت تدارکات به طور مستقل تح

 .نماید  فعالیت می

 باشد: قرار ذیل می به اساس قانون تدارکات آمریت تهیه وتدارکات اهداف

 خدمات وامور ساختمانی مورد ضرورت اداره . ،تنظیم امورتهیه وتدارکات اجناس    .1

 شفافیت در مراحل تدارکات . تآمین   .2

 وجوه عامه . مؤثرکنترول    .3
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 وامور ساختمانی . خدمات ،اصل اقتصادی وباکیفیت بودن تهیه وتدارکات اجناس  تآمین   .4

 فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی .   .5

 

ق قانون و سی تدارکاتی مطابیپال، هیأت 25/10/1395 مورخ( 6نظر به معلومات شعبه مربوط در استعالمیه شماره )

 رد. وجود ندا یسی خاصکدام پال ،امور تدارکاتی بروفق آن صورت میگیرد اجراأتطرزالعمل تدارکات بوده که 

ی وع( قرارداد از بودجه عادی به مبلغ مجم5بتعداد ) 1393نظر به معلومات آمریت تدارکات طی سال مالی  

ادی به مبلغ عآن از بودجه  ( قرارداد5داد که تعداد )( قرار6بتعداد ) 1394افغانی و در سال مالی ( 280,240,34)

فی و در سال ( افغانی از بودجه انکشا1.819.532داد آن به مبلغ مجموعی )( افغانی و یک قرار22.586.162مجموعی )

انکشافی و دو قرارداد  ( افغانی از بودجه168,373,46( قرارداد آنها به مبلغ )6( قرارداد که تعداد )8بتعداد ) 1395مالی 

           افغانی از بودجه عادی عقد گردیده است .  (500,536,9آن به مبلغ مجموعی )

نان در گیرد. همچپروسه تدارکاتی ریاست های اقتصاد والیات بعد از مالحظه شد مقام وزارت از طریق خودشان صورت می   

 دارکات ( طیتحریر نموده اندکه ریاست مالی وخدمات ) آمریت تهیه وت هیأت 25/10/95 مورخ( 8استعالمیه شماره )

بالغ پروژه های کدام نوع ارتباط کاری نداشته است وتمام م  (NPA)یبا اداره تدارکات مل 1395و 1394 ،1393سالهای 

ه تدارکات ق ادارهای متدکره از صالحیت آمر اعطای این وزارت باال نبوده که طی مراحل قرارداد از طریلوزارت طی سا

 صورت بگیرد.  (NPA)ملی

از  1393ی سال رکزی و استخدام مشاورین طنظر به معلومات شعبه تدارکات مصارف بخش تدارکات م ،قابل تذکر میباشد 

 (ARDS)ره محترم تماماً اسناد آن نزد ادا"نیز تحریرنموده اندکه  اجراأت صورت میگرفت و (ARDS)طریق اداره محترم 

از طریق اداره  خش تدارکاتیب هب نیز 1394همچنان طی سال   "میباشد و کدام اسناد نزد آمریت حسابی موجود نمی باشد

(ARDS)  ط به مربوبه تحریری شع تخصیص مطالبه و مصارف آن ازطریق اداره موصوف صورت گرفته است که صرف، نظر

یباشد که اداره م (ARDS)بعضی کاپی اسناد آن نزد آمریت حسابی موجود بوده وتمام اصل اسناد سال متذکره نزد اداره 

(ARDS)  ( 60به اساس فرمان شماره )تدارکات  ریاست رم ریاست جمهوری افغانستان بامقام محت 21/11/1393 مورخ

رین از استخدام مشاو بخشمصارف  ( افغانی240.000مبلغ )الی ختم سال مالی  1395و طی سال ملی مدغم گردید 

 طریق آمریت حسابی صورت گرفته  است.
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 1393سال مالی (،  تشکیل آمریت تهیه و تدارکات 1شماره ) جدول

شماره
 

 شهرت
 عنوان وظیفه قدم بست

درجه 

 تحصیل
 آموزش ها مکافات و مجازات رشته تحصیل

مهارت های 

 انگلیسی

مهارت های 

 ولد اسم کمپیوتر

1 
حیات اهلل 

"حبیب"  
 عمومی بکلوریا آمرتهیه وتدارکات 5 3 حبیب اهلل

تقدیر 1383، 1372،1375،1382سال های 

 1385و 1384نامه درجه سوم و سال های 

 1389ین نامه اخذ نموده است و در سال تحس

تقدیر نامه  1390تقدیر نامه درجه سوم در سال 

 تقدیر نامه درجه سوم 92درجه سوم  و درسال 

 متوسط متوسط 

 محاسبه فوق بکلوریا مدیرعمومی تهیه وتدارکات 4 5 محمد زمان محمد نعمان 2
 1384ده روزه معاش بخششی سال های  1356

 مه درجه سومتقدیر نا 1392و 
 متوسط متوسط 

 اجتماعیات بکلوریا مدیرقراردادها 5 5 دانیار محمدوکیل 3
تقدیر نامه درجه  1387و 1383درسال های 

 تحسین نامه 1385سوم و سال 
 متوسط متوسط 

 ندارد کمپیوترساینس فوق بکلوریا مامورقراردادها 4 6 چمن علی رقیه 4

لسان  17/1/1392الی  17/10/91از 

 لیسی ابتدایی و مهارت های کمپیوترانگ

جدی سه روزه برنامه آموزشی  18الی  16از 

 سیستم مدیریت معلوماتی تدارکات

 متوسط
Word 

Excel 

 

 نخیر نخیر ندیده  ساینس بکلوریا مدیرخریداری 5 5 محمد یوسف عبدالعلی 5

 عمومی بکلوریا ماریداری 6 9 امین اهلل وسیمه 6
 1390و درسال  تحسین نامه 1384در سال

 تقدیر نامه درجه سوم

برنامه آموزشی  31/6/88الی  1/1/88از 

ارتقای ظرفیت منجمنت، انگلیسی، و کمپیوتر 

 برنامه آموزشی ابتدایی 89جوزا 27الی  16از 

الی  1/8/1389تدارکات عامه از 

برنامه آموزشی متوسط تدارکات  20/8/1389

 عامه

 متوسط نخیر

اجتماعی  کارکنان تأمیناتمدیر  5 8 گالجان مطیع اهلل 7  عمومی بکلوریا 
تقدیر نامه درجه سوم  1389و  1383درسال 

 تحسین نامه 1385و  1384سال های 

برنامه  30/8/1387الی  1/6/1387از 

آموزشی ارتقای ظرفیت منجمنت ، انگلیسی و 

 کمپیوتر

 ابتدایی نخیر
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 1394ال مالی تشکیل آمریت تهیه و تدارکات س (، 2شماره ) جدول

شماره
 

 شهرت

 عنوان وظیفه قدم بست
درجه 

 تحصیل
 آموزش ها مکافات و مجازات رشته تحصیل

مهارت 

های 

 انگلیسی

مهارت های 

 ولد اسم کمپیوتر

1 
   آمرتهیه وتدارکات  3  کمبود

    

2 

 محاسبه فوق بکلوریا مدیرعمومی تهیه وتدارکات 5 4 محمد زمان محمد نعمان

ده روزه معاش بخششی سال های  1356

 تقدیر نامه درجه سوم 1392و  1384

 متوسط متوسط 

3 
   مدیرقراردادها  5  کمبود

    

4 

 کمپیوترساینس فوق بکلوریا مامورقراردادها 5 6 چمن علی رقیه

لسان انگلیسی ابتدایی و مهارت  17/1/1392الی  17/10/91از  ندارد

 های کمپیوتر

سه روزه برنامه آموزشی سیستم مدیریت  جدی 18الی  16از 

 معلوماتی تدارکات

 Word متوسط

Excel 

 

5 

 ساینس بکلوریا مدیرخریداری 5 5 محمد یوسف عبدالعلی

یکماهه معاش بخششی  1372در سال 

تقدیر نامه درجه  1389و  1384سال 

 تحسین نامه 1385سوم و سال 

 نخیر نخیر نخیر

6 

ی ماریدار 5 6 امین اهلل وسیمه  عمومی بکلوریا 

تحسین نامه و درسال  1384در سال

 تقدیر نامه درجه سوم 1390

، برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت منجمنت 31/6/88الی  1/1/88از 

 انگلیسی، و کمپیوتر

 برنامه آموزشی ابتدایی تدارکات عامه 89جوزا 27الی  16از 

 برنامه آموزشی متوسط تدارکات 20/8/1389الی  1/8/1389از 

 عامه

 متوسط نخیر

7 

اجتماعی  کارکنان  تأمیناتمدیر  5 5 گالجان مطیع اهلل  عمومی بکلوریا 

تقدیر نامه درجه  1389و  1383درسال 

تحسین  1385و  1384سوم سال های 

 نامه

برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت  30/8/1387الی  1/6/1387از 

 منجمنت ، انگلیسی و کمپیوتر

 ابتدایی نخیر
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 1395تشکیل آمریت تهیه و تدارکات سال مالی  (، 3شماره ) جدول

شماره
 

 شهرت
 عنوان وظیفه قدم بست

درجه 

 تحصیل
 آموزش ها مکافات و مجازات رشته تحصیل

مهارت های 

 انگلیسی

مهارت های 

 ولد اسم کمپیوتر

1 

     آمرتهیه وتدارکات    3   کمبود

    

2 

 5 4 محمد زمان محمد نعمان

دیرعمومی تهیه وتدارکات م  

فعال خدمتی به ریاست صنایع و 

 محاسبه فوق بکلوریا مواصالت

ده روزه معاش بخششی  1356

تقدیر  1392و  1384سال های 

 نامه درجه سوم

 متوسط متوسط 

3 

 امور مالی و بانکی لیسانس مدیرقراردادها  1 5 امین اهلل سید نوید اهلل امینی

 Ms office متوسط  ندارد

4 

 کمپیوترساینس فوق بکلوریا مامورقراردادها  5 6 چمن علی رقیه

لسان انگلیسی ابتدایی و  17/1/1392الی  17/10/91از  ندارد

 مهارت های کمپیوتر

جدی سه روزه برنامه آموزشی سیستم  18الی  16از 

 مدیریت معلوماتی تدارکات

 Word متوسط

Excel 

 

5 
     مدیرخریداری    5   کمبود

    

6 

 عمومی بکلوریا ماریداری  5 6 امین اهلل وسیمه

تحسین نامه و  1384در سال

تقدیر نامه درجه  1390درسال 

 سوم

برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت  31/6/88الی  1/1/88از 

 منجمنت، انگلیسی، و کمپیوتر

 برنامه آموزشی ابتدایی تدارکات 89جوزا 27الی  16از 

 عامه

برنامه آموزشی متوسط  20/8/1389الی  1/8/1389از 

 تدارکات عامه

 متوسط نخیر

7 

اجتماعی  کارکنان  تأمیناتمدیر  5 5 گالجان مطیع اهلل  عمومی بکلوریا 

تقدیر  1389و  1383درسال 

 1384نامه درجه سوم سال های 

 تحسین نامه 1385و 

برنامه آموزشی ارتقای  30/8/1387الی  1/6/1387از 

 و کمپیوترظرفیت منجمنت ، انگلیسی 

 ابتدایی نخیر
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 وزارت محترم اقتصاد 1394ات سال تعیینتشکیل و (، 4جدول شماره )

اصل تشکیل 

 منطور شده
 موجود

 

 کمبود

 

 

 کارمندان

 بالمقطع

 خارج

 تشکیل

 درجه تحصیل کارمندان موجود

تعداد کارمندان 

به اساس 

 جنسیت

 تعداد کارمندان به اساس ملیت

 لیسانس ماستر دوکتورا تعداد اجیر کارمند  اجیر کارمند اجیر کارمند
فوق 

 بکلوریا

بکلور

 یا
 ترکمن ازبک هزاره تاجک پشتون اناث ذکور خصوصی

ت یسایر مل

 ها

632 318 549 294 83 24 6 0 39 283 77 147 3 478 71 168 306 38 19 0 18 

 

 .ی نمایدایفای وظیفه م لیسانسدرجه تحصیلی پائینتر از ( % 41.35)   یمتباق ،یسانسل% ( کارمندان اداری درجه تحصیلی ماستر و 58.65وزارت اقتصاد ) در سطح 

 وزارت محترم اقتصاد 1395ات سال تعیینتشکیل و (، 5جدول شماره )

 .ایفای وظیفه می نماید لیسانستحصیلی پائینتر از  درجه (%38.44)   یمتباق ،درجه تحصیلی ماستر و لیسانس دارای( کارمندان  %61.56تصاد ) وزارت اقدر سطح 

اصل تشکیل 

 منطور شده
 کمبود موجود

 کارمندان

 بالمقطع

 خارج

 تشکیل

 

 درجه تحصیل کارمندان موجود

 

تعداد کارمندان 

به اساس 

 جنسیت

 

 تعداد کارمندان به اساس ملیت

کارمند
 

 اجیر

ند
رم
کا

 

 لیسانس ماستر دوکتورا تعداد اجیر کارمند  اجیر
فوق 

 بکلوریا
 سایر ملت ها ترکمن ازبک هزاره تاجک پشتون اناث ذکور خصوصی بکلوریا

666 352 536 304 130 48 51 0 45 285 75 128 3 468 68 158 301 39 19 0 19 
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 (1395 – 1393طی سه سال مالی ) قرارداد ها (، 6شماره ) جدول

 باشد. می همه قرارداد های شامل پالن بازرسی هیأتذیل بنًا مطابق جدول  قرارداد صورت گرفته( 19)  از اینکه طی سالهای تحت بازرسی جمعاَ به تعداد

 نوع بودجه 
حجم قرارداد 

 )افغانی(
نوع  شماره اسم پروژه اسم شرکت قراردادی تاریخ شروع تاریخ ختم

 تدارکات
 عادی انکشافی

1393پروژه های سال مالی   

280،505،1 عادی  خدمات  3/9/1393  3/1/1393 ت مخابراتی افغان تلیکامشرک   1 خدمات انترنت 

000،122،18 عادی  خدمات  30/9/1393  5/11/1392  2 قرارداد حمل و نقل کارمندان شرکت ترانسپورتی چهاردهی کابل 

10/10/1393 780000 عادی  خدمات  3 یک دربند حویلی کرایی برای تعمیر پروژه سازی حمید الدین فرزند امر الدین  

یعاد  اجناس  000،197،1 1393الی اخیر سال مالی    25/10/1392  4 قرطاسیه شرکت آریا استیشنری 

000،636،12 عادی  اجناس  30/9/1393  20/11/1392  5 تیل شرکت سن پطر ول 

1394پروژه های سال مالی   

938،917 عادی  اجناس  3/12/1393  18/11/1393  6 فلترباب شرکت حبیب الرحمن حامد شیرزی 

دیعا  اجناس  000،300،11 1394الی اخیر سال مالی    12/1/1394  7 تیل شرکت تجارتی راشد وسیم 

324،576،1 عادی  اجناس 1394الی اخیر سال مالی    13/2/1394  8 قرطاسیه باب شرکت سمیر رسول 

000،496،6 عادی  خدمات  3/12/1394  12/2/1394  9 حمل و نقل کارکنان شرکت ترانسپورتی چهاردهی کابل 
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اتخدم 900،295،2 عادی    10/10/1394  11/10/1393  10 خدمات انترنت شرکت مخابراتی افغان تلیکام 

12/2/1394 الی سه ماه 1،819،532  اختیاری ساختمانی  11 برج برق انستتیوت شرکت ساختمانی گلوبل راک 

1395پروژه های سال مالی   

100،933،6  اختیاری اجناس  26/9/1395  26/8/1395 فی عدنانشرکت صا   12 هشت قلم تجهیزات تکنالوژی 

688،229،3  اختیاری اجناس روز کاری 30الی    26/8/1395  13 تجهیزات دفتری شرکت مدثر فاضل 

000،101،8 عادی  اجناس 1395الی اخیر سال مالی    8/3/1395  14 سه نوع تیل شرکت های برات زوی و تره خیل 

621،520،4  اختیاری ساختمانی ز کاریرو 50الی    23/8/1395  15 ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت شرکت ساختمانی وطنوال 

روز کاری 30الی  9،138،060  اختیاری ساختمانی  26/8/1395  16 تحکیمات امنیتی تعمیرهای وزارت شرکت ساختمانی حکمت نجیب 

10/5/1395 10،907،070  اختیاری ساختمانی  7/5/1395 مات امنیتی تعمیر پروژه سازیتحکی شرکت ساختمانی وطنوال   17 

628،644،11  اختیاری ساختمانی روز کاری 25الی    24/8/1395  18 ترمیمات تعمیر شش منزله شرکت ساختمانی باختر ستانکزی 

500،435،1 عادی  خدمات  30/9/1395  1/10/1395  19 خدمات انترنت شرکت مخابراتی افغان تلی کام 
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 بخش دوم

 ه هاو مشاهدات تفتیشیافت
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 بخش دوم
 

 بررسی و مشاهدات یافته ها

 

   .پیرامون مراحل قبل از پالنگذاری تدارکاتیبررسی یافته های 

 . الیسی تدارکاتعدم طرح و ترتیب پ .1

ه ه گونتی بهای تدارکا یوزارت محترم اقتصاد مکلف می باشد تا به منظور تحقق اهداف تعین شده و خط مش     

 ترتیب و در منصهء اجرا قرار دهد .  طرح ،معیاری، پالیسی تدارکاتی خویش را 

 ی را طرح وارکاتبه اساس معلومات دریافت شده توسط مفتشین ما در جریان بازرسی، وزارت محترم اقتصاد پالیسی تد

ه الیسی نگاشتپمحترم پالن و ریاست  این هیأت 22/10/1395 مورخ( 3استعالمیه نمبر)به پاسخ ترتیب نکرده و در 

 یالیسی دیگرپق گردد، تا تطبی داردزمان بیشتر به سی اقتصادی به سطح ملی ترتیب گردیده و نیاز یاز اینکه پال "، اند

نکشاف هداف ااپالن طویل المدت انکشاف اقتصادی اجتماعی یعنی  ترتیب نگردیده است. به شمول پالیسی تدارکاتی

 " . و طی هفته های آینده نهایی میگرددپایدار تحت کار بوده 

 اقعی بسیارودنیای  امور تهیه میگردد. روند تطبیق پالیسی در تنظیمنظور ساده ساختن و یا به م معموالً ها پالیسی

ها در آن  اه حلرپس موضوع کلیدی در پالیسی سازی تقلیل پیچیده گی در روند کاری و ارائهء  ،مغلق و پیچیده است

 جهت تحقق اهداف تعین شده می گردد.  روند ساده سازی در واقع باعث که میباشد.

. نجام نیابدیاری اتدارکاتی وزارت محترم به شکل درست و معنداشتن پالیسی تدارکاتی باعث می گردد تا فعالیت های 

سب در منا یو در صورت بروز مشکالت و بنبست های تدارکاتی میان اداره فرمایش دهنده و داوطلبان راه حل ها

 جهت حل چالش ها به مشکل مواجه و یا الینحل باقی بماند.
 

 پاسخ مرجع  

به  دیگری ، پالیسیتا تطبیق گردد داردزمان بیشتر به سی اقتصادی به سطح ملی ترتیب گردیده و نیاز یاز اینکه پال

شاف اف انکاعی یعنی اهدپالن طویل المدت انکشاف اقتصادی اجتم ترتیب نگردیده است. شمول پالیسی تدارکاتی

 .پایدار تحت کار بوده و طی هفته های آینده نهایی میگردد

 سفارش 

اره محترم مآهنگی ادهتدارکاتی را در پالیسی افغانستان،  یانکشاف مل یژیتحقق اهداف استرات وزارت محترم به منظور 

 نائل آید.  ،عاهداف متوقبه  دنیراه رس در بتواند لهیوس نیبد تا تدارکات ملی ترتیب،

 . معین آن زماندر  وزارت کپالن استراتیژی ترتیبعدم  .2

ا ترم اقتصاد رت محتو معلومات ارائه شده از جانب مسئولین وزارت، پالن راهبری پنج ساله وزانظر به مالحظه اسناد 

  گردد. هائیب و نتیتر، قرار است در ظرف چند ماه آینده اکنون طرح و ترتیب نگردیده است، کار روی آن جریان دارد
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 استراتیژی به تقعدم طرح و ترتیب استراتیژی واحد در سطح وزارت باعث می گردد تا فعالیت های دراز مدت در مطاب

مای ذکر و دورنتنیز  و اهداف اساسی حکومت تحقق نیابد. در استراتیژی اکثراً فعالیت های تدارکاتی و تحقق پروژه ها

رم اقتصاد رت محتبرنامه ها و تطبیق قرارداد ها مشخص می گردد. ازینکه در سطح وزاواضع و روشن به منظور اجرای 

تی به عملیا طرح استراتیژی عمومی وزارت که در واقع وجود ندارد و از جانب دیگراز یک جهت پالیسی تدارکاتی 

 ردیده است،یب نگن آن ترتزمان معی اهداف می باشد، نیز درندهی اقدامات برای دستیابی به هنگی و سازماآمنظور هم

ر دته است که گذاش وزارت تاثیرات منفی بر جا تدارکاتی همه و همه ی این فکتور ها باالی فعالیت ها و عملکرد های

یات مورد جزئ وبه تفصیل  و آمریت تدارکات وجود دارد، بخش های زیرین مشکالت و چالش های که در روند تدارکاتی

 بحث قرار می گیرد. 

 رجع  پاسخ م

ن تحریر همچنا دد .یی گرکار باالی ترتیب پالن استراتیژی وزارت اقتصاد آغاز گردیده و قرار است تا چند ماه آینده نها

ارزیابی  اس آنرکرد به اسوالیات ترتیب میگردد و چگونگی کا پالن های ساالنه به سطح مرکز و فعال   ،اند نموده

  میگردد. 

 سفارش 

 تا برم داردنیاز م افغانستان، یانکشاف مل یژیتحقق اهداف استرات به منظوراقتصاد م وزارت محتردر قدم اول 

لیسی مول پارا به شپالیسی های مشخص و جامع استراتیژی وزارت را در زمان معین آن تهیه نماید و در جنب آن 

  اید.یدا نمآن تحقق پ گنجانیده میشود به وسیلهوزارت  کیژیپالن استراتهداف که در تدارکات را ترتیب، تا ا

 

 منابع بشری بخش تدارکات مورددر بررسی یافته های 

 سطح پائین تحصیلی کارمندان بخش تدارکات.  .1

 مریت تدارکاتبست های مربوط به آشرایط درجه تحصیل در ، حه وظایف و مبرمیت امور تدارکاتیبه اساس الی     

دارکات تهیه و تآمریت کارمندان . ولی نظر به مالحظه اسناد، درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در نظر گرفته شده است

 ارکات وکه بست های آمریت تداز لیسانس،  پائینتر%( دارای درجه تحصیلی 100(، ) 1394و1393) در سالهای

ی کمبود بوده ( بست های آمریت تدارکات و مدیریت خریدار1395) در سال ، ودیریت قرارداد ها کمبود بوده استم

 چهار تن پائینتر از لیسانس ایفای وظیفه نموده است.ک تن به سویه  لیسانس و که ی

 ( کارمندان دارای درجه تحصیلی لیسانس و متباقی%0.21حد اوسط آن در آمریت مذکور طی سه سال ) 

دد ی گرسوب م( پائیتر از لیسانس ایفای وظیفه نموده است، درجه تحصیلی پائین نیز از جمله عوامل مح99.79%)

 صادوزارت اقت ر سطحد در پیوند به آن ثیرات سوء در قبال داشته است.که باالی فعالیت های آمریت تهیه و تدارکات تا

 درصد %(38.44)  یمتباق سانس،یماستر و ل یلیدرجه تحص دارایکارمندان  درصد (%  61.56)  1395طی سال 

 انه قابلول جداگاطی جد گزارش موضوع در بخش اولالبته جزئیات  .می باشد سانسیاز ل نتریپائ یلیدرجه تحص

 دسترس می باشد. 

 پاسخ مرجع 

 . ابراز قناعت نموده استبررسی دات به یافته ها و مشاهبخش تدارکات و بخش منابع بشری 
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 سفارش 

آزاد  بتیق رقااز طررا تا بست های کمبود آمریت تهیه و تدارکات  ست منابع بشری وزارت مکلف می باشددر قدم نخ

یاز تدارکات ن دان بخشکارمناستخدام نماید. ثانیاً   را در بخش تدارکاتبه اعالن و افراد واجد شرایط و دارای تجربه 

کسب  ی الزم رادر خصوص تدارکات آموزش هاو  و باالتر از آن ارتقأدرجه تحصیلی شان به سویه لیسانس دارند تا 

 د.ننمای
 

 آمریت تهیه و تدارکات . پرست نقیض شده به حیث سرتعین کارمند ت .2

ه که از رفتبدسترس ریاست محترم منابع بشری قرار گ 23/12/1395بتاریخ  1396تشکیل منظور شده سال مالی  

 الت انتظارحه ا بوزارت محترم اقتصاد مربوط به آمریت تدارکات از بست تنقیص که سه تن آنه جمله چهار تن کارمند

نفک و د از بست مسال بونوید اهلل مدیر قرارداد ها( از اینکه معیاد کار آن کمتر از یک )سیدبا معاش و یک تن کارمند 

ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد به  وزارت محترم کار امور  26/2/1396 مورخ( 305-301ذریعه نامه شماره )

 اجتماعی معرفی گردیده است. 

را در  فکی ویس منابع بشری )حامد همدرد( که موضوع مناهلل از اثر مدیریت ضعیف شخص رئی ولی محترم سید نوید

ز جانب مقام ا 1396 /21/1وقت و زمان آن ابالغ نکرده، موصوف را بصفت سرپرست آمریت تهیه و تدارکات بتاریخ 

هیأت،  24/3/1396 مورخ( 59به معلومات شعبه مربوط در استعالمیه شماره ) نظر نموده است.محترم وزارت تعیین 

ست. افزون بر امعاش نیز اخذ نموده  1396به رویت راپور ریاست منابع بشری الی اخیر برج ثور سال مالی موصوف 

دارکات تمریت آن نظر به مالحظه اسناد و دوسیه های قرارداد، شخص متذکره در اسناد  تدارکاتی بصفت سرپرست آ

 امضاء و اجراآت نموده است. 

 پاسخ مرجع

ز آنجائیکه ا "ریاست منابع بشری معلومات ارایه داشته اند  ،هیأت 12/4/96 مورخ (61طی استعالمیه شماره ) 

شکیل آمریت محترم تدارکات از ت منظور گردیده و 21/12/1395این وزارت بتاریخ  1396تشکیل سال مالی 

ترم وزارت مح امریاست محترم مالی وخدمات حذف وتحت اثر معینیت مالی واداری قرارگرفته است که بنابر هدایت مق

ایف مریت به وظآن آ و جلوگیری از سکتگی در امور تدارکات وزارت ادامه کار محترم سید نوید اهلل مدیر قرارداد های

 خویش ادامه داده است. 

 سفارش

مالحظه ی  قابلی قضیه فوق الذکر به ضعف مدیریت مورداز اینکه ریاست محترم منابع بشری وزارت محترم اقتصاد در 

د استخدام در رون شخصی که از بست منفک گردیده، دوباره موصوف را استخدام نموده، نیاز دارد تامی باشد و مواجه 

م موده و مقانداری  منابع بشری از انجام همچو اجراآت نادرست خود بخشاصالحات الزم را بوجود آورد. مقام وزارت و 

ا تاقف نماید ورت را اجراآت نادرست و غیر معیاری مقام وزاوزارت به رئیس منابع بشری توصیه نماید تا در آینده از 

یت تهیه ت آمرو همچو عملکرد نادرست گرفته شود، افزون بر آن ریاست منابع بشری به زودترین فرصت ممکنه بسجل

  د.دام نمایا استخو شخص واجد شرایط ر بسپارد را از طریق رقابت آزاد به اعالن و مدیریت قرارداد ها  و تدارکات
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 تعین شده .  از قبلاستخدام متخصص نظارت و ارزیابی خالف شرایط  .3

خ یارقراربازرسی دوسیه سوانح محترم احمد نوید متخصص نظارت وارزیابی به مالحظه رسید که موصوف بت 

که در  به صفت متخصص نظارت وارزیابی تقرر حاصل نموده است. چنانچه در شرایط اعالن رقابت 21/10/1392

 حد اقل سه وده وبیت اکبر بنشر رسیده است، شخصی میتواند خود را کاندید این بست نماید که فارغ پوهنتون ویب سا

گردیده و در خلص  از لیسه عالی امانی فارغ 1389سال تجربه کاری مرتبط داشته باشد ، در حالیکه نامبرده در سال 

درسال  ارغ میباشد و تحصیالت عالی خویش رااز لیسه متذکره ف 1390سوانح خویش تحریر نموده که در سال 

ود ه موجدر دوسیمون تجربه کاری وی هیچ نوع اسناد از پوهنتون خصوصی دنیا  تکمیل نموده است. پیرا 1395

 . افزون بری شودپنداشته مرست و خالف اصول استخدام نبوده، بناً تقرر محترم احمد نوید خالف شرایط، عملکرد ناد

اص بر دیت خاز موثریت و مفی نیز کور دارای تجربه کاری نبوده، عملکرد وی در بست متذکرهآن ازینکه شخص مذ

 خوردار نمی باشد.  

ن بمالحظه شاوریمهم چنان قابل تذکر دانسته می شود، عالوه بر نواقص فوق الذکر، اسناد ذیل نیز  در دوسیه های 

 نرسید :

 .فورم ضمانت خط 

 جنایی (  م عدم مسؤولیتفور ( 

 ورم صحی.ف 

  .کاپی تذکره 

ی مکرر، ضا هافورم های فوق الذکر در دوسیه سوانح مشاورین محترم موجود نبوده و به دسترس هیئت با وجود تقا

 قرار داده نشده است. 
 

 سفارش

ط که در بق شرایبخاطر بهبود در امور کاری مطابه ریاست منابع بشری هدایت خواهند داد تا وزارت محترم اقتصاد 

 افرادیکه اتد لف انمکداخلی وزارت بررسی ریاست منابع بشری و  وسه استخدام را به پیش ببرد،ن درج می گردد، پراعال

و نده از همچدر آی برای شان در نظر گرفته شود، تا مجازاتطبق قانون  در استخدام احمد نوید مسئول اند، شناسائی،

 .  نیز اطمینان دهندبررسی وع به اداره عالی و از موض اجراأت غیر مسئوالنه جلوگیری صورت گرفته 

ا و خالف مقرره داتی کارکنان .ا .تقرر مشاورین به حیث سرپرست تدارکات، خالف مصوبه کابینه ج  .4

 ملکی.  

دارکات تقرر حاصل به حیث مشاور ت 3/3/1395ایرج جالل زاده بتاریخ سی اسناد مالحظه گردید که اسامی از اثر بازر

امر خالف  طبق احکام مقام وزارت به صفت سرپرست تدارکات تعیین گردیده که این 23/8/1395خ نموده و بتاری

ریق وزراء و کابینه دولت  ج . ا . ا مبنی بر عدم تعیین سرپرستان از ط 27/7/1394مورخ ( 26مصوبه شماره ) 

( ماده 6قره )همچنان خالف ف رؤسای ادارات مستقل در مرکز ووالیات مگر بعد از منظوری ریاست دولت، می باشد.

 "ودشمؤظف  کارمند قراردادی نمی تواند بحیث سرپرست بست های خدمات ملکی "هفتم مقرره ذاتی کارکنان ملکی 
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 پاسخ مرجع

لیدی مهم وک آمریت تدارکات یکی از بخش های "در پاسخ به استعالم هئیت مرجع مربوطه چنین تحریر نموده اند 

رک ود سرانه تویش را ختدارکات استعفا داده و همچنان مدیر قرارداد ها وظیفه خ بخش تهیه و آمروزارت بوده که قبال  

ه مشکل مواج رت بهنموده که این بخش را به مشکل جدی مواجه ساخته بود،  بناً بخاطر اینکه پروسه تدارکات در وزا

  "دده بوهیه وتدارکات تعیین گردیمحترم ایرج جالل زاده مشاور تدارکات به صفت سرپرست ت ،نگردیده باشد

 

 سفارش

ی را در یاست جمهوررو هدایات مقام  مقررات، قوانین ،اشخاص افراد و تا در تقررمسئولیت دارد وزارت محترم اقتصاد 

ز اکارمندان  تخدامنیاز شدید دارد تا در روند اس د، در قسمت استخدام و تکمیل نمودن بست های خالینظر داشته باش

کتگی های سد، تا پروسه استخدام را تسریع بخش آورد.رات و اصالحات الزم را  بوجود ییاست منابع بشری تغیطریق ر

 یرد. ورت گصیر و تبدیلی های کارمندان بوجود میآید، جلو گیری یاز اثر ترک وظیفه و یا تغ که در روند کار

 ععدم تکمیل بست های کمبود شامل تشکیل و استخدام کارمندان بالمقط .5

( تن اجیر و 24( تن کارمند و )83بتعداد ) 1394قرارمعلومات ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد طی سال مالی  

ع بشری به از طریق ریاست مناب( تن اجیر کمبود بوده که 48د و )( تن کارمن130بتعداد ) 1395طی سال مالی 

بتعداد  1395 ( تن و طی سال مالی 6بتعداد )  1394ارمندان کمبود  طی سال مالی اعالن سپرده نشده  و بعوض ک

ینکه عوض ا لمقع در بخش های مختلف بدون تجربه کاری تقرر حاصل نموده اند. وزارت مذکور در( تن طور با51)

ی غیر معیار اصول لمقطع استخدام نموده است که از نظرکمیل نماید ، کارمندان را طور بابست های کمبود خویش را ت

  .ودپنداشته می ش

 

 پاسخ مرجع

( بست کارمند و 130به ارتباط کمبود تعداد ) " ریاست منابع بشری به پاسخ استعالم هئیت چنین تحریر نموده اند

بوط محافظ ( بست مر 34( بست مربوط انجنیر ساختمان و تعداد )34تعداد ) 1395( تن اجیر طی سال 48تعداد )

 یاتصاد والدیاد گردیده که استخدام آن از طرف ریاست های اقتدرتشکیل ریاست های اقتصاد والیات از شب باش

گاهی آ( بوده وطوریکه CBR( بست )87( وزارت محترم مالیه تعداد )CBR) صورت میگیرد بمالحظه پروتوکول

کنون در حالت ا( الی  4و  3باشد بنًا پروسه استخدام بست های ) دارید استخدام از طریق برنامه مذکور بطی می

 ی در امور،سکتگ قرار گرفته است بنا ً جهت نیازمندی ریاست های مربوط وجلوگیری از عقب مانی وعدم ایجاد تعلیق

سال   ( تن به حیث کارمندان باالمقطع و طی6تعداد ) 1394به اساس پیشنهاد ریاست های مربوطه طی سال 

 "( تن استخدام گردیده است . 51تعداد ) 1395
 

 سفارش 

 ،رقابت آزاد پروسه از طریق وتکمیل خویش را شامل تشکیل بست های کمبود تا وزارت محترم اقتصاد بهتر خواهد بود 

در کوتاه مدت موثریت و مفیدیت ببار نخواهد  چون تقرر اشخاص قراردادی .اشخاص واجد شرایط را استخدام نمایند

تشکیالتی وزارت و بخش های مربوطه داشت، زمانیکه کارمند به طور دایمی استخدام گردد، از یک جهت کمبودات 
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تکمیل می گردد و از جانب دیگر کارمندی که به گونه دایمی استخدام می گردد از مصئونیت کاری برخوردار بوده و به 

ر اشتغال به کار می نماید که این پروسه از مزیت خوبی نسبت به استخدام کارمندان به شکل مت و مثگونه درس

 اشد. بالمقطع برخوردار می ب

 در پروسه استخدام کارکندان بالمقطع  ها نواقص و ضعف .6

روسه استخدام پ، موارد ذیل در  1395و  1394قرار بازرسی دوسیه کارمندان باالمقطع وزارت اقتصاد در سال های 

 آنها رعایت نگردیده اند.

  اشند.ب گوسخ پا ،مسؤولیتتا در مواقع فرار از  ز کارمندان باالمقطع اخذ نگردیده است،اتضمین 

 ،ده شده نان دادرحالیکه در فورم های قرارداد شان از سالمت آنها اطمی فورمه های صحی شان موجود نیست

 .نبوده استموجود نیز در دوسیه مربوطه فورمه های جنایی آنها عالوه بر آن  اند.

  در ه کحالیست  استخدام و نیازمندی های کاری کدام پالن کاری مشخص وجود ندارد، این دردر مورد

  کاری و نیاز جدی به کار تذکر گردیده است.  ضرورت مبرماستخدام به مقام ، پیشنهاد 

 د. م نمی باشز معلوو ضرورت به کارمندان نی تمدید ،  دالیلاکثر قرارداد افراد باالمقطع تمدید گردیده است 

 ًه گردد، ب عفاتر رفد، تا نیازمندی اشندب دارای مهارت های خاص و تجارب کاری نمی افراد استخدام شده اکثرا

 ابدبدالطیف ععباالمقطع بنام احمد فیصل ولد محمد احسان به اساس پیشنهاد  یک تن از کارمند گونه مثال،

ث را منحی امر تقرر ایشانو انکشاف خصوصی به مقام وزارت به خاطر حجم کار زیاد رئیس مالی، تجارت 

کمیل تم را یط استخداشرا الیکه احمد فیصل مطابق قانون کارد. درحکارمند باالمقطع درخواست نموده ان

اشخاص که  رهفده ساله می باشد ، مطابق بند دوم ماده سیزدهم قانون کا 1395وی در سال  ننموده است،

 باید تکمیل کرده باشند. سالگی را  (18استخدام میگردد سن )

  به مقام ست که ریاست های سکتوری فرد مشخص راطوری ادر وزارت پروسه استخدام کارمندان باالمقطع 

 ا ب ارداد راقر ،قطعبعد از اخذ حکم مقام کمیسیون استخدام کارمندان باالم می نماید،پیشنهاد  اقتصاد وزارت

اری و ن مشخص کباید ریاست های سکتوری مبتنی بر یک پال نظر به اصول  نمایند. در حالیکه امضاء میآنها 

واست ت های مشخص و تحصیالت مشخص به مدیریت استخدام کارمندان باالمقطع درخزمان مشخص و مهار

 ون سپرده ه اعالب بست ها را خویش را ارایه دارند و بعداَ ریاست مربوطه در همآهنگی با ریاست منابع بشری

ا مهارت ب افراد تا زمینه جذب افراد بصورت شفاف مساعد و همرایط درخواست خویش را ارایه، تمام واجدین ش

 باال جهت رفع مشکالت کاری و تطبیق پالن مطروحه عملی شود.

 یف نشان حه وظاالیحه وظایف برای هیچکدام از فراد استخدام شده در بخش باالمقطع وجود ندارد. نبود الی

 رارداد خطه در قدهنده این امر است که به کار کارمندان باالمقطع چندان نیاز مبرم وجود ندارد در حالیک

 های شان ذکر شده که اشد ضرورت به کار آنها وجود دارد.

  رفته گنورت صنظارت  نیز ازکار اشخاص باالمقطعهمچنان مفتشین نظر به مالحظه اسناد متوجه گردیدند که

یئت قرار سترس هاست و کدام اسناد که نشان دهنده نظارت مسئولین از کارکرد کارمندان باالمقطع باشد، بد

 . داده نشد
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 پاسخ مرجع 

 هاد ریاستبه اساس پیشن عدم ایجاد سکتگی درامور جلوگیری ازعقب مانی و و جهت نیازمندی ریاست های مربوط

 بتعداد ۱۳۹۴ همچنان درسال مالی . وندان بالمقطع استخدام گردیده است( تن بحیث کارم۵۱های مربوطه بتعداد )

ان بوطه ، نشرجع مراست. که نظر به پاسخ ارائه شده منجانب م ان بالمقطع تقرر حاصل نموده( تن کارمندان وکارکن۶)

 می باشد.بررسی دهنده قناعت مسئولین پیرامون یافته های 

  

 سفارش

 یاده، بست هانجام دا را شیخو یها یوتقرر اتتعیین ل،یسقف تشک قیتطب باتا کوشش نماید وزارت محترم اقتصاد 

 مبودکورت بست صدر  تقررکارمندان بالمقطع از و لیتکم ن،یرقوانیسا و یدرنظرداشت قانون خدمات ملک کمبود را با

 .ندینما یدار خود

 

 ارزیابی روند آموزش و انکشاف مهارت های مسلکی بخش تدارکات .7

ام امور (  کارمندانیکه مسوولیت انج1395الی  1393نظر به معلومات شعبه مربوط طی سالهای تحت بازرسی )

هارت های منکشاف او هیچ نوع آموزش در جهت ارتقاء ظرفیت و  می باشند،فاقد تجربه کافی  تدارکات را بدوش دارند،

 بخش تدارکات راه اندازی نگردیده است.کارمندان مسلکی 

    سفارش

ه های برنام نیاز دارد تا جهت بلند بردن سطح ظرفیت های مسلکی کارمندان بخش تدارکاتوزارت محترم اقتصاد  

اصل تی بلدیت حتدارکا تا کارمندان مربوطه به فن آوری ها و معیار های جدید دکز و والیات دایر نمایدر مررا آموزشی 

 نمایند. 

 

 پیرامون پالنگذاری تدارکاتی بررسی یافته های 

   1395و  1393عدم تطبیق کلی پالن تدارکاتی سال های  .1

تحریرنموده اند که  تطبیق گردیده است و %(30.8) 1393 نظر به معلومات شعبه مربوط پالن تدارکاتی سال   

 . ندنمایی منایفای وظیفه در وزارت  زیرا تطبیق کننده گان آن فعالً ،باشد آن معلوم نمی عدم تطبیق کلی علت

صهء در من %(89.5) 1395پالن تدارکاتی سال ولی  است، تطبیق گردیده%( 100) 1394پالن تدارکاتی سال 

 عد از اعالن وبمی باشد که قرارداد قرطاسیه آن، مشکالت در  درصد( 100) عدم تطبیق علت ،تطبیق قرار گرفته است

عوامل  و ه استطورخوش خرید صورت گرفتتا قرارداد را تطبیق نماید، بناً  ر نگردیدضداوطلبی هیچ شرکت حاروند 

ارداد وری قرم ریاست جمهمقام محتربه اساس حکم  می باشد که قل مامورینو ن قرارداد حمل ودیگر آن مربوط به 

 . ه استهمه ادارات دولتی ملغی قرارداده شدهای حمل و نقل مامورین در 

از بودجه عادی  ( قرارداد5بتعداد ) 1393معلومات آمریت تدارکات طی سال مالی نظر به مالحظه اسناد و به اساس 

ه و  بیق نگردیدارداد اعمار برج برق تط( افغانی عقد گردیده است ، که از جمله قر34.240.280)به مبلغ مجموعی 

 قرارداد حویلی کرایی برای پروژه سازی خارج پالن تدارکاتی بوده است.



 

اقتصادعملکرد وزارت  بررسیگزارش  /بررسیاداره عالی   

 

29 |   بررسی عملکرد و محیط زیست  استری 

 

ز بودجه انکشافی ا( افغانی 46.373.168( قرارداد آن به مبلغ )6( قرارداد که تعداد )8بتعداد ) 1395در سال مالی 

دو قرارداد )سه  از بودجه عادی عقد گردیده است. از جمله ( افغانی9.536.500و دو قرارداد آن به مبلغ مجموعی )

امورین ( نقل م وو قرارداد های )قرطاسیه باب ، حمل  تطبیق و عقد قرارداد صورت گرفته است.( انترنت نوع تیل و

زات ، تجهیآی تی ارداد های هشت قلم تجهیرات) قر1395( قرارداد سال 5بتعداد )تطبیق نگردیده است. افزون بر آن 

له ( خارج ش منزشدفتری ، تحکمیات امنیتی تعمیرات وزارت ، تحکمیات امنیتی تعمیر پروژه سازی و ترمیمات تعمیر 

( تمام  1395الی  1393باشد که طی سالهای تحت بازرسی ) باشد. ضمناً قابل تذکرمی مینیز پالن تدارکاتی از 

ه با شرکت ازی کسی قرارداد تحکیمات امنیتی تعمیر پروژه قرارداد ها بشکل داوطلبی باز ملی بوده صرف به استثنا

 . عقد گردیده است7/5/1395واحد بتاریخ  ( افغانی از منبع10.907.070ساختمانی وطنوال به مبلغ )

 

  عدم تثبیت احتیاج دقیق مطابق به نیازمندی  .2

یل سوپر ( لیتر ت2.000ار )( لیتر دیزل و مقد72.000( لیتر پطرول ، )108.000بمقدار ) 1393سال مالی  در

 ه است. ( تذکر بعمل آمد6جزئیات قرارداد در جدول شماره ) .شرکت )سن پطرول( عقد گردیده است پطرول با

( مصرف  35168( لیتر اخذ و مقدار )  42.000( لیتر پطرول مقدار )108.000مقدار ) ازنظر به مالحظه اسناد، 

مقدار  ،تر دیزل( لی72.000از مقدار ) افزون برآن .دی دوران نموده استیتر به سال بع( ل6.832گردیده و مقدار )

  ده است. یتر به سال بعدی دوریه نمو( ل6.256( لیتر مصرف و مقدار )84.731مقدار ) ( لیتر اخذ و90.987)

 ،گردیده اردادعقد قر راشد وسیم لمتد(شرکت ) با ( لیتر پطرول80.000مقدار ) 1394ی در سال مالبه همین ترتیب 

عدی انتقال ب( لیتر به سال 18.360مقدار ) ( لیتر آن مصرف و32240مقدار )( لیتر آن اخذ، 50.600)که مقدار 

عقد  ره خیل(تانعام اهلل و هفته گل ( لیتر پطرول باشرکت )50000مقدار ) 1395شده است. همچنان در سال مالی 

لیتر پطرول  (14.189مقدار ) ( لیتر مصرف و31.811قدار )( پطرول اخذ شده و م46.000مقدار ) ،قرارداد گردیده

 .به سال بعد انتقال یافته است

ن ده، پیراموننمو از اجراأت فوق واضحاً معلوم می گردد که وزارت محترم در قسمت تثبیت نیازمندی دقیق توجه الزم

ردیده تا اعث گست، که این امر بنیازمندی روغنیات )تیل( به طور دقیق و همه جانبه تثبیت درست صورت نگرفته ا

ات جرئیماید. ریه نیک مقدار تیل در جریان سال به مصرف برسد و مقدار باقی مانده آن به سال های بعد انتقال و دو

 ( قابل دسترس می باشد. 6قرارداد های فوق در جدول شماره )
 

  سفارش 

رات توجه یر اموهای تدارکاتی اجناس، خدمات و ساترم اقتصاد تالش نماید تا در قسمت تثبیت نیازمندی وزارت مح 

ی ون نیازمندکه پیرامنماید. بخش مربوطه زمانیتثبیت احتیاج  وزارت واقعی مطابق به نیازمندی هایهمه جانبه نماید. 

ریاست ها و  ،های شعبات ذیربط معلومات حاصل می نماید ، باید سروی مجدد نیازمندی های واقعی را انجام دهد 

 و ارزیابی د غورت ها که لست نیازمندی های خویش را با بخش مربوطه شریک می نماید ، الزم است تا مجدد مورآمری

 صورت گیرد تا نیازمندی های واقعی وزارت محترم به طور دقیق تثبیت گردد. 
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  .می باشدت تخمینی قرار داد که خالف حکم هشتم طرزالعمل تدارکات عدم تثبیت قیم .3

 رارداد هاق ینیتعداد هشت قرارداد که جزیئات آن در ذیل ذکر می گردد ، قیمت تخم دوسیه های هنظر به مالحظ

 رسید. نحظه به مال باشد، دهء تثبیت قیمت تخمینیاسنادیکه نشان دهن در دوسیه قرارداد تثبیت نگردیده است و

ی االتا ب و باعث گردیده است تدارکاتی موجود بوده در روند این مشکل به شکل سیستماتیک در جریان سه سال

شامل موارد  است، قرارداد هایکه قیمت تخمینی در آن در نظر گرفته نشده ،ببار آورد سیستم تدارکات تاثیرات منفی

 ذیل میباشد:

 

 قرارداد های که بدون در نظرداشت قیمت تخمینی عقد گردیده است شماره

  .وزارت محترم اقتصاد  مرکز 1393( انترنت مربوط به سال MB 7قرارداد ) 1

 .1395قرارداد خریداری هشت قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی سال  2

  .مرکز وزارت محترم اقتصاد  1395( انترنت مربوط به سال MB 9قرارداد ) 3

 . 1395قرارداد سه نوع تیل وسایط مربوط به سال  4

 . 1395قرارداد لوازم و تجهیزات دفتری مربوط به سال  5

 . 1393قرارداد حمل و نقل کارمندان مربوط به سال  6

 .1395قرارداد پروژه تحکیمات امنیتی مربوطه به سال  7

 .1394قرار داد حمل و نقل کارمندان مربوط به سال  8

 (7جدول شماره )     

قیمت  گردد،د ادی عقغیر اقتص و غیر معیاریقیمت تخمینی باعث می گردد تا قرارداد ها به شکل دقیق عدم تثبیت 

رزیابی ورد اتوسط داوطلبان در مقایسه با نرخ تخمینی سنجش و م د تا نرخ های ارائه شدهتخمینی کمک می نمای

اال و غیر یمت بدقیق قرار گیرد. در صورت نبود قیمت تخمینی اجناس ، خدمات و یا امور ساختمانی ممکن آفر به ق

خاب نی انتبه نسبت عدم دقت و نبود قیمت تخمیی گردد تا نرخ نازل رعکس آن سبب ماقتصادی انتخاب گردد و ب

این  ر بخش اولدجزئیات بیشتر قرارداد های فوق  .نگرددتدارک  ،مورد نیاز مطابق نیازمندی یکاالکیفیت  وگردد 

 ( قابل دسترس می باشد.6گزارش طی جدول شماره )
 

 پاسخ مرجع 

 ده است .راز قناعت نموذکر مرجع مربوطه اببه یافته های فوق ال
 

 سفارش 

 کاتی آمریتتدار وزارت محترم اقتصاد در قسمت تثبیت قیمت تخمینی قرارداد ها باید توجه جدی نماید، در هر روند

داوطلبی  وعالن تهیه و تدارکات مسئولیت دارد تا نرخ تخمینی را تثبیت بعد از ترتیب پالن تدارکاتی در قسمت ا

 ویش را عیار نماید. خاجراآت تدارکاتی  ، پالن و( قانون تدارکات12د، و در مطابقت به ماده )قرارداد ها اقدام نمای
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 پیرامون روند مناقصه ) داوطلبی (بررسی  یافته های

 در ویب سایت وزارت.  تدارکاتاعالن نشر نکردن  .1

گزارش قابل  بخش اول این (6که جزئیات آن در جدول شماره ) ( قرارداد18در مجموع به اساس مالحظه تعداد )

بی های عقد گردیده است، اعالن پیرامون برگزاری داوطل 1395الی  1393در طی سال های دسترس می باشد و 

عالیت م اقتصاد فمحتر تدارکاتی در ویب سایت وزارت ، اداره تدارکات ملی و یا که قبالً اداره تدارکات خاص در وزارت

زنامه النات ) روفغان اعسناد پیرامون اعالن قرارداد ها به استثنای اعالن از طریق ا، به نشر نرسیده است و انمود می 

سپرده شر نبه گر ااطالع رسانی شامل ویب سایت وزارت به نشر سپرده نشده است و یا  وسایل جمعی وانیس ( در سایر 

کرر توسط های م با وجود تقاضا و مدارک که نشاندهنده نشر اعالن تدارکات در ویب سایت باشد، شده باشد ، اسناد

 به دسترس قرار داده نشد.  ،مفتشین

به  1395ل ( قانون تدارکات سا19و در ماده ) 1387سال  ( قانون تدارکات27) این در حالیست که در ماده

 ه هایکی از رساندر ی ه اداره تدارکاتی مکلف می باشد تا برعالوه نشر اعالن تدارکاتیصراحت تذکر بعمل آمده است ، ک

ریق اداره از ط یت های کهویب ساکثیر االنتشار در ویب سایت خود اداره ، ویب سایت تدارکات ملی و سایر  همگانی

 .  ملی معرفی می گردد، به نشر برساند تدارکات

ان می اوطلبوسیع و از طرق مختلف وسایل جمعی باعث محدودیت در تعداد د اعالن نکردن داوطلبی ها به شکل

بت خوب و ا رقاگردد، در پیوند به آن، در صورت اشتراک تعداد محدود شرکت ها در روند تدارکاتی سبب می گردد ت

اال های کدیت صاتأثیرات سو باالی کیفیت و اقتموثر صورت نگیرد. نبود رقابت جدی و تنگاتنگ در روند تدارکاتی 

، توجه های مختلف ز روشاتدارکاتی وارد می نماید. ازینرو اداره نیاز دارد تا در جهت نشر اعالن تدارکاتی با استفاده 

  را بوجود آورد. سالم  رقابتبیشتر داوطلبان را جلب و 

 

 پاسخ مرجع 

ولین مربوطه مسئبا طی جلسه رسمی  26/4/1396پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، که مسوده یافته ها بتاریخ 

 مورد بحث قرار گرفت، ابراز قناعت نموده اند.
 

 سفارش 

ز من اینکه ادر ض وزارت محترم اقتصاد مسئولیت دارد تا به منظور شفافیت در روند تدارکاتی، پیرامون داوطلبی ها

حترم مریق اداره ه از طیکو یا قرارداد ها در ویب سایت ادارهموضوع را در اخبار به نشر میرساند، طریق افغان اعالنات 

ه اشتراک زمین د، تاآن اداره محترم نیز به نشر برسانملی پروسه آن به پیش برده می شود در ویب سایت  تدارکات

 وابت بیشتر عث رقداوطلبان با زیادداوطلبان در روند های تدارکاتی بیشتر شود و رقابت بوجود آید. اشتراک تعداد 

 ه ها گردیده و در اقتصادیت تدارکات تاثیر مثبت ببار می آورد .  کاهش هزین
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 پیرامون نتایج داوطلبی ها.  بازنده ( شرکت های )عدم اطالعیه منجانب داوطلبان اشتراک کننده  .2

ون رامر اطالعیه پی( قانون تدارکات، اداره تدارکاتی مکلف گردیده است تا بر عالوه نش43( ماده )2به اساس فقره )

تعداد  ر به بازرسینظما اتصمیم اعطای قرارداد را با داوطلب برنده، تمام داوطلبان اشتراک کننده را رسماً مطلع سازد. 

ای غیر هبه مالحظه رسید که پیرامون نتایج منفی آفر شرکت  1395الی  1393( قرارداد مربوط سال های 12)

ز نتایج اکت ها ارسال نگردیده است. تا شران اشتراک کننده داوطلب واجد شرایط اطالعیه و یا مکتوب، جهت آگاهی

ن انب مسئولیجا از هارزیابی آفر ها در جریان قرار گیرند و در صورت اعتراض و یا عدم قناعت پیرامون ارزیابی آفر 

 بخش تدارکات به نارضایتی های داوطلبان رسیدگی صورت گیرد و قناعت متقاضیات فراهم شود. 

دیده و ات گرباعث شفافیت در روند تدارک ،به شکل رسمی و ارسال اطالعیه اشتراک کننده اوطلباند ساختن مطلع

 ند تدارکاتیت روزمینه رقابتی را برای اشتراک کننده گان بیشتر فراهم می نماید و در نتیجه به حسابدهی و شفاف

 کمک می نماید. 

 باشد: می ار ذیل)بازنده( اطالعیه صادر نگردیده است قرجزئیات داوطلبی های که برای شرکت های غیر واجد شرایط 

 

 قرارداد هایکه اطالعیه به شرکت های بازنده به نشر نرسیده استجزئیات  شماره

  1395قرارداد هشت قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ضرورت سال  1

  1395قرارداد ترمیمات تعمیر پنج و شش منزله مربوط به سال  2

  1395سه نوع تیل ضرورت سال قرارداد  3

 1394قرارداد فلتر باب و روغنیات ضرورت سال  4

  1393قرار داد سه نوع تیل وسایط ضرورت سال  5

 1393مربوطه سال  برای ریاست پروژه سازی قرارداد کرایه حویلی 6

  1395قرارداد لوازم و تجهیزات مربوط به سال  7

  1394و  1393 هاقرارداد قرطاسیه باب ضرورت سال 9

   1393قرارداد سه نوع تیل وسایط ضرورت سال  10

 1394و  1393قرارداد حمل و نقل مامورین مربوط به سالهای  12

 (8جدول شماره )         

( قابل 6اره )جزئیات بیشتر قرارداد های فوق در بخش اول این گزارش طی جدول شم قابل ذکر دانسته می شود، که

 شد.دسترس می با

س ( می ره تما، شما مکمل آدرساسم و افزون بر آن در قراردادهای فوق الذکر آدرس مکمل شرکت برنده که شامل ) 

 دارکات می باشد.  ( قانون ت43ماده ) ( 2و  1های )باشد نیز در اخبار به نشر نرسیده است که این عمل خالف فقره 

 پاسخ مرجع 

ترم احمد جواد طی جلسه رسمی با مح 26/4/1396ه مسوده یافته ها بتاریخ پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، ک

 ناعت نمودهقبراز مورد بحث قرار گرفت، مرجع مربوطه و بخش های ذیربط ا معین مالی و اداری وزارت اقتصاد عثمانی

 اند.
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 سفارش 

 ی نماید تاجاب مداوطلبان، ای به منظور شفافیت در روند تدارکات و رسیدگی به موقع در قبال رضایت و عدم رضایت

 زارت محترموردد. در مورد نتایج داوطلبی و ارزیابی آفر ها ، به داوطلبان اطالعیه رسمی نشر و قناعت شان اخذ گ

کننده صادر  اشتراک داوطلبانتمامی ( قانون تدارکات اطالعیه رسمی را برای 43مکلف می باشد تا مطابق ماده )

 ماید . را نیز طور کتبی اخذ ن امکان قناعت و عدم قناعت متقاضیاندر صورت  ،گردددر ضمن کوشش نماید. 

 

 . عدم ابالغ دالیل رد درخواست ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب  .3

ابی قبلی اهلیت اداره دالیل رد درخواست ارزی "تذکر بعمل آمده است که  1387( قانون تدارکات سال 64در ماده )

 1395الی  1393ای یر به مصرف وی ابالغ می نماید. اما قرار که مراحل تدارکاتی سال هداوطلب یا آفر را بدون تأخ

( 4عداد )تکاتی به مالحظه رسید و مورد ارزیابی هیئت قرار گرفت ، در نتیجه به مشاهده رسید که در مراحل تدار

شان  یل رد آفرار دالوطلبان خواستو دا قرارداد که آفر داوطلبان از جانب هیئت ارزیابی قبلی اهلیت رد گردیده است،

 ون تدارکات به نشر نرسیده است.( قان64اطالعیه آن در مطابق به ماده ) گردیده اند،

 آگاه نمودن 

 البته قرارداد های که فوقاً به آن اشاره گردیده ، شامل موارد ذیل می باشد : 

 

 . 1394قرارداد حمل و نقل مامورین مربوط به سال  .1

 . 1393ع تیل ضرورت سال قرارداد سه نو .2

 . 1394قلم قرطاسیه ضرورت سال  71قرارداد  .3

 .  1394قرارداد حمل و نقل مامورین مربوط به سال  .4

 

 پاسخ مرجع 

 ، مسئولین وزارت و بخش تدارکات ابراز قناعت نموده است. بررسی پیرامون یافته ها و مشاهدات 

 

 سفارش 

عیه و اطال عمل خویش قرار دهددارد تا قانون و مقررات را مالک بخش تدارکات وزارت محترم اقتصاد مسئولیت 

ید ت ها را بارخواسدپیرامون دالیل رد درخواست آفر های داوطلبان را به آگاهی شان برساند و در ضمن آن، دالیل رد 

 به شکل واضح، مستند و مدلل جهت فراهم نمودن قناعت متقاضیان ارائه نماید. 

 و نقل( مامورین.  در قرارداد های ترانسپورتی )حمل "معادل آن  " عبارتعدم استفاده از  .4

ان ، ام، نشباید نجهت توضیحات اجناس ن، اداره مکلف می باشد تا در ( طرزالعمل تدارکات16مطابق به حمکم شماره )

ی نکه راه عملایگر را در توضیحات شرایط داوطلبی درج نماید، م حق امتیاز ، نوع مشخص، تولید کننده و غیره موارد

ن زه در جریامه ممیاستفاده نماید. و این توضیح صرف منحیث عال "معادل آن  "وجود نداشته باشد، میتواند از عبارت 

 مرحله ارزیابی قابل استفاده می باشد . 



 

اقتصادعملکرد وزارت  بررسیگزارش  /بررسیاداره عالی   

 

34 |   بررسی عملکرد و محیط زیست  استری 

 

و  1393ای هطی سال  مربوط به حمل و نقل مامورین تدارکات و طی مراحل قرارداد هااما به اساس بازرسی روند 

 شده است وناستفاده  "معادل آن  "رایط قرارداد از عبارت در اعالن داوطلبی و ش، به مالحظه رسید که  1394

اجراأت روند  که چنین(،  304یا  303به گونه مثال ) موتر کاستر و یا موتر آمده است بعمل  تذکرنوعیت وسایط 

 ت در اعالنیبایسدارکات وجود میآورد. بخش تدارکات مداوطلبی ها را محدود ساخته و تاثیرات منفی باالی سیستم ت

وسایط  رارداد،ق مشخصات طبقاستفاده می نمود تا سایر داوطلبان اشتراک کننده  "معادل آن  "داوطلبی از عبارت 

ز زینه نیهاهش کباعث  مورد ضرورت وزارت را تهیه و رقابت خوب بین اشتراک کننده گان بوجود میآمد، افزون بر آن

 کل انحصاریشتذکره مدر غیر آن در صورتیکه از عبارت متذکره در شرایط قرارداد استفاده نشود ، قرارداد گردید.  می

 را به خود گرفته و رقابت درست تحقق نمی یابد. 

 پاسخ مرجع

 مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. بررسی به یافته ها و مشاهدات 

 سفارش 

هد، درا انجام  ارکاتتصاد باید در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات فعالیت های تدبخش تدارکات وزارت محترم اق

وطلبان ای همهء دابت برو در قرارداد های وسایط در شرطنامه الزم است تا معادل وسایط را نیز ذکر نماید تا زمینه رقا

 به شکل مساویانه تنظیم گردد . 

 داد درج نگردیده است.قرارآفر گشاهی در اطالعیه  مشخصتاریخ  .5

سه یخ دقیق جلا تاربه اساس مالحظه اسناد و دوسیه قرارداد ها ، مشاهده گردیده که در اطالعیه پیرامون داوطلبی ه

ت عمده و ز مشکالاعدم درج تاریخ دقیق جلسه آفر گشاهی در اطالعیه قرارداد ها یکی آفر گشاهی درج نگردیده است. 

 شفافیت روند تدارکات را تحت سوال قرار می دهد .  نقیصه بزرگ تلقی می گردد که

ند رار می گیرقماتی زمانیکه تاریخ دقیق آفر گشاهی بدسترس داوطلبان قرار نگیرد ، داوطلبان در حقیقت در خال معلو

 و این عمل نادرست باعث صدمه بزرگ در شفافیت قرارداد ها می گردد . 

ی که تاریخ موجود بوده است که جزئیات قرارداد ها 1394ف در سال مفتشین ما متوجه گردیدند که این مشکل صر

 دقیق آفر گشاهی درج  اطالعیه نگردیده است ، قرار ذیل انعکاس داده می شود :

 

 .1394( انترنت مربوط به سال MB 9قرارداد ) .1

 . 1394قرارداد دو نوع تیل سال  .2

 . 1394قرارداد فلتر باب و روغنیات مربوط به سال  .3

 مرجعپاسخ 

 مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. بررسی به یافته ها و مشاهدات 

 سفارش 

 ی داوطلبانتمام بخش تدارکات مسئولیت دارد ، تا تاریخ دقیق پیرامون آفر گشاهی ها را درج اطالعیه و به آگاهی

با آنهم تأکید  ی شود ، ولیتکرار نگردیده است، عملکرد خوب دانسته م 1395برساند. ازینکه این عمل در سا بعدی 

 گیرند.  ر نظردبعمل میآید تا وزارت محترم درین قسمت متوجه بوده و بخش های کنترولی و نظارتی نیز موضوع را 
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 ( شرکت های قرارداد کننده فاقد تاریخ بوده است.  Invoiceبل )  .6

قرار داد، بل  رسید که در تعداد هشتبه مالحظه  1395الی  1393به اساس بازرسی قرارداد ها مربوط به سال های 

 عمل نیامدهذکر بشرکت های قرارداد کننده فاقد تاریخ می باشد. تاریخ دقیق در بل ارائه شده از جانب شرکت ها ت

 میآید : ( شان فاقد تاریخ بوده است ، قرار ذیل تذکر بعملInvoiceاست . البته در قرارداد های که بل )

 (9جدول شماره )        

 قرارداد های که بل های شان فاقد تاریخ بوده است شماره

  1395قرارداد هشت قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ضرورت سال  1

  1395قرارداد ترمیمات تعمیر پنج و شش منزله مربوط به سال  2

  1394نوع تیل ضرورت سال  دوقرارداد  3

 1395زی قرارداد تحکیمات امنیتی پروژه تعمیر پروژه سا 4

  1395قرارداد لوازم و تجهیزات مربوط به سال  5

  1394قرارداد قرطاسیه باب ضرورت سال  6

   1393قرارداد سه نوع تیل وسایط ضرورت سال  7

 1394قرارداد حمل و نقل مامورین مربوط به سال  8

ت اد هشسیستماتیک در تعد چنانچه در جدول فوق مالحظه می گردد ، عدم درج تاریخ در بل شرکت ها به طور

سه سال در  در جریانمی باشد ، موجود بوده ، این نقیصه  1395و  1394،  1393قرارداد که مروبط به سال های 

 اعث مبهم وبر بل دنفس فعالیت های تدارکاتی وزارت وجود داشته و مسئولین متوجه نگردیده اند . درج نکردن تاریخ 

م تاریخ ر کدا، و افزون بر آن معلوم نمی گردد که جنس و یا کار انجام شده د گنگ بودن اسناد را نشان میدهد

 مواصلت و یا انجام گردیده است . 

 

 پاسخ مرجع

 مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. بررسی به یافته ها و مشاهدات 

 

 سفارش 

ورت اید و در صرج نمدده شان ، تاریخ را با شرکت ها تفاهم نماید که در بل های ارائه ش بخش تدارکات بهتر خواهد تا

 .  نخواهد بودبل قابل قبول آمریت تهیه و تدارکات و بخش های مالی  ،عدم درج تاریخ
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 پیرامون اعالن داوطلبی پیشنهاد و هدایت مقام اخذ نگردیده است.  .7

ئه ه مقام ارابطلبی شنهاد اعالن دود هفت پروژه پیاد ها ، به مالحظه رسید که در تعدابه اساس بازرسی دوسیه قرارد

 نگردیده و هدایت مقام وزارت اخذ نشده است . 

قام میشنهاد به ا ، پطلبی پروژه ها و قرارداد هواین در حالیست که بخش تدارکات مکلف می باشد تا پیرامون اعالن دا

عمل ر بکقرار ذیل تذ موجود می باشد،ارائه و حکم مقام وزارت را اخذ نماید، قرارداد هایکه در آن تواقص فوق الذکر 

 میآید . 

 قرارداد های که بل های شان فاقد تاریخ بوده است شماره

  1393( انترنت سال 7MBقرارداد ) 1

  1395قرارداد ترمیمات تعمیر پنج و شش منزله مربوط به سال  2

  1394و  1393قرارداد دو نوع تیل ضرورت سالهای  3

 1395منیتی پروژه تعمیر پروژه سازی قرارداد تحکیمات ا 4

  1393قرارداد قرطاسیه باب ضرورت سال  5

   1393قرارداد سه نوع تیل وسایط ضرورت سال  6

 (10جدول شماره )        

زارت وکاتی قسمیکه در جدول فوق مشاهده می گردد، نقیصه متذکره به شکل سیستماتیک در بطن فعالیت های تدار

 اقص که قبالً به آن تذکر بعمل آمده است، موجود بوده است . نیز هم مانند نو

 

  ( یوم  الی عقد قرارداد را در برگرفته است. 110استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد که ) .8

ر دقام محترم می به قرار مالحظه اسناد قرارداد تحکیمات امنیتی تعمیر پروژه سازی ، پیشنهاد از جانب مشاور امنیت

  تاریخب ولتیامنیت رجال برجسته د و ه حمله باالی تأسیسات دولتی نظر به راپور ریاست محترم محافظترابطه ب

موارد : "ده اندچنین حکم فرمو غرض تدابیر وتحکمیات امنیتی ارایه گردیده که در زمینه مقام محترم 27/10/1394

 18/11/1394الی  5به تاریخ های  متعددیاز اثرآن پیشنهاد های  "پیشنهاد شده را مطابق اصول تدارک نمائید

ه موافقه رزمینجهت اعمار ، ترمیمات و تحکمیات امنیتی تعمیر متذکره بمقام محترم ارایه شده که مقام محترم د

 خویش را ابراز نموده اند. 

تی پروژه ادارکتپیشنهاد بدون نمبر و تاریخ از جانب ریاست محترم مالی و خدمات در رابطه به طی مراحل  همچنان

میگیرد و مقام  ( روز کاری را دربر100الی  90که طی مراحل پروژه متذکره حد اقل ) تحریر نموده اند فوق الذکر

ه ک اضح نیستئید. وتدارکات اجراأت نمامحترم نظر به شرایط امنیتی حکم فرموده اند که از منبع واحد مطابق قانون 

بعد  5/3/95اریخ تذکره سنجش گردیده است در حالیکه جلسه آفرگشایی بتنظر به کدام اسناد ، نورم ولوایح معیاد م

نظر به نامه شماره  ( روز از ارایه پیشنهاد فوق الذکر110( روز دایرگردیده و شروع کاربعد ازسپری شدن )38ازمدت )

 .ه است  ه جانب قراردادی آغازکار داده شدریاست محترم مالی وخدمات ب 17/5/95 مورخ( 302/583)

 ز ملی مطابق قانونطلبی باد قرارداد فوق الذکر از طریق داوباشد بای می ( روز110مدت ) کار بعد از از اینکه آغاز

 تدارکات ملی صورت میگرفت .
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 پاسخ مرجع

خش مربوطه ببعمل آورد که  استفسار  18/2/1396 مورخ( 50تیم مؤظف پیرامون موضوع ذریعه استعالمیه شماره )

ات بوده ی وخدمآمریت های تدارکات وخدمات د رتشکیل قبلی تحت اثر ریاست مال "ضاحت داده اند : درپاسخ چنین و

پیشکش  مقام و به امضای رئیس مالی به یت پیشنهاد را ترتیبهرگاه که یک آمریت نیاز به پیشنهاد میداشت آمر

تدارکات مواصلت به آمریت تهیه و 8/2/1395ورد ابتدایی بتاریخ ول پیشنهاد های مربوط میباشد، برآاصمینمود که 

به  ورتیب را ت سازی ورزیده که آمریت تدارکات بعد ازنرخ گیری ابتدایی شرطنامه پروژه تحکیمات امنیتی تعمیر پروژه

میباشد  انگیرت پیشکش نموده است که ترتیب و ارایه اسناد ضرورت قرارداد از طرف شرکت زمشرکت جهت ارایه قیم

ق را زیابی پروژه فوصورت گرفته است که آمریت تهیه و تدارکات پیشنهاد تعیین ار 5/3/9513تاریخ  بناً آفرگشایی به

پروژه متذکره  پروسه ارزیابی 18/3/95به آمریت تهیه معرفی نموده است هیئت مؤظف به تاریخ  16/3/95به تاریخ 

رزیابی خویش را ارزالعمل تدارکات پروسه ط 37تکمیل نموده که مطابق فقره دوم حکم  23/4/95را آغاز والی تاریخ 

دت ) زیابی در م( روز کاری تکمیل وبه مقام وزارت جهت منظوری ارایه نموده اند و هیئت ار30قبل ازتکمیل مدت )

ت ارایه نموده و به به شرک 26/4/95( روز کاری تکمیل نموده اند آمریت تدارکات اطالعیه عقد قرارداد را بتاریخ 26

دایی که ری ابتنظر به نرخ گید قرارداد نیز صورت گرفته است. با در نظر داشت استعجالیت موضوع عق همین تاریخ

جارب کاری ر به تمقایسه به سایر شرکت ها نرخ نازلتر را ارایه نموده و نظ رورت گرفت شرکت ساختمانی وطنوال دص

 "شرکت ساختمانی وطنوال انتخاب گردیده است.

 

 سفارش

 دایت خواهدهرکات د در مدت زمان زیاد صورت گرفته، وزارت محترم اقتصاد به بخش تدااد ازمنبع واحاز اینکه قرارد

داد مطابق ن قرارآتا همچو قرارداد های که عقد میگردد نظر به استعجالیت آن در وقت کم صورت گیرد در غیر فرمود 

 قانون تدارکات ملی از طریق داوطلبی باز انجام یابد.

 

 پیرامون مدیریت ، تطبیق و نظارت قرارداد ها ررسی بیافته های 

بعد از ادغام آن به جانب  (ARDS)عدم  نظارت و جمع و قید اجناس دفتر باز سازی و انکشافی افغانستان  .1

 وزارت محترم اقتصاد.

 مورخ (60به اساس فرمان شماره ) )ARDS (هیأت، اداره  25/10/95 مورخ( 7)معلومات در استعالمیه شماره  قرار

مدغم گردیده است. تجهیزات،  ملی محترم تدارکات ادارهبا  1394 در سالمقام محترم ریاست جمهوری  21/11/1393

قرار مالحظه اسناد در تسلیمی )تجهیزات، وسایط و  وسایط و وسایل تکنالوژی اداره متذکره قید وجمع نگردیده است و

موجود نبوده و بدون قیدوجمع به افراد واشخاص توزیع گردیده است.   (ARDS)وسایل تکنالوژی ( نماینده اداره متذکره 

هم چنان ذریعه پیشنهاد بدون تاریخ ونمبر ریاست مالی بمقام محترم وزارت اقتصاد در رابطه به )تجهیزات، وسایط و وسایل 

وزارت اقتصاد تحت نظر که به   (ARDS)اموال و اجناس ریاست محترم  "فوق الذکرچنین تحریر نموده اند.  تکنالوژی(

تسلیم داد شده ولی تا حال اسناد آن بدون تشریح وقیدیت توزیع به قسم پراگنده تحت استفاده  ARDSریاست محترم 

 نمانداینکه اموال واجناس پا درهوا باقی  ایشعبات قراردارد . موضوع نیز چندین بار به مقام محترم یادهانی گردیده است. بر
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به مقام محترم و در آینده کدام مسؤولیت متوجه این مدیریت نگردیده باشد موضوع  بعمل آید و گیرین جلاز تلف شدن آ و

زمینه مقام محترم  رد "هدایت فرموده تعمیل میگردد.  ARDSزمینه آنچه الزم دانند به ریاست محترم  رپیشنهادا ً عرض د

فاقد جمع  اجناس پراگنده و ر زمینه تحویل دهیمحترم سروش صاحب د "حکم فرموده اند. 29/1/1395وزارت بتاریخ 

   "فصل نمایید. حل و وقید با ریاست مالی وخدمات تصفیه و

 پاسخ مرجع 

 28/1/1396  (44طی استعالمیه شماره )  (ARDS)در رابطه به دوره تسلیمی اجناس ، تجهیزات ووسایل اداره محترم 

 معلومات خواسته شد چنین پاسخ ارایه نموده اند:

 ،ارکات مایان هریک حبیب حیات آمر تهیه وتد 19/3/94(  172و حکم شماره )  (ARDS)به اساس پیشنهاد دفتر "

ش ی سروعبدالواحد عظیمی آمر استخدام و یوسف زی آمر تجارت وانکشاف سکتور خصوصی تحت  نظر محترم محمد نب

دارکات مدغم راکه د رتشکیل ریاست ملی ت (ARDS)رئیس نظارت وارزیابی از نتایج مکلف گردیدیم تا اجناس ولوازم 

شروع  تذکرهمتکی به هدایت م "گردیده بود تسلیم گردیده وبه ریاست مالی وخدمات جهت جمع و قید تسلیم بداریم.

ض به عو د وگردی بکارنموده و ازاینکه محترم آمر تهیه قبل از آغاز کار موجودی به اساس تقاضای خودش به تقاعد سوق

س تمام اجنا متذکره توظیف گردیده وهیئت رم اختر محمد مدیر عمومی جنسی طور شفاهی در جنب موصوف محت

روالک گردید. از مه (ARDS)مربوطه با لست آن ریاست مطابقت و درجدول مربوط تثبیت، امضاء وموقتاً  در شعبات مربوط 

ساس فورم ات به مطابق قانون تهیه وتدارکا اینکه جای مشخص برای ذخیره وجابجا نمودن اجناس متذکره موجود نبود تا

رم وزارت ( به شعبات مربوط توزیع میگردید به اساس هدایت مقام محت9جمع وقید و بنابر ضرورت طی فورم )ف س 

دند . با آنهم جابجا وقبل از جمعدهی از اجناس متدکره مستفید گردی (ARDS)یکتعداد از ریاست ها در شعبات مربوط 

 مطابق حاوی امضاء مؤظف بود به مدیریت جنسی جهت طی مراحل وقیدیت اجناس تسلیم داده شد تالست اجناسیکه 

ریت مدی "است ردیدهقانون آنرا طی مراحل  نماید . البته به اساس اظهار مدیر عمومی جنسی یکتعداد آن جمع وقید نیز گ

ت محترم ریاس 7/7/94(  60توب نمبر )صرف قرارمک "عمومی جنسی در استعالم متذکره معلومات ارایه نموده اند

(ARDS)  (  70)نمبر  دو عراده موتر تویوتا لند کروزر پرادو وتویوتا فورتر و یک پایه جنراتور و ذریعه مکتوب

ید های پور رسدوعراده موتر تویوتا کروال و هندای توکسان به این مدیریت مواصلت نموده که ذریعه را 26/12/2015

 تحت نظر تخنیکی تشریح وبه جمع معتمد قید گردیده است.  26/8/94(  431و ) 13/10/1394(   2و1)

 سفارش

اجناس  ازینکه تا اکنون  موجود می باشد، سطح  وزارت محترم اقتصاددر ضعف قیدیت اجناس،  در رابطه به تسلیمی و

که به چی تعداد )تجهیزات ، قیمت گذاری باقی مانده است و فهمیده نمیشود  بدون قیدیت و( ARDSمربوط به دفتر )

وزارت ، نشدن اجناس میل حیف و به منظور جلوگیری از تسلیم شده اند. ARDSاز اداره   وسایط و وسایل تکنالوژی(

قید وجمع نموده وبرای   ARDSهرچه عاجل اجناس فوق الذکر را با تأیید نماینده اداره مسئولیت دارد تا محترم اقتصاد 

بوده بدون   ARDSه ضرورت یک پایه کمپیوتر توزیع گردیده بود و از کمپیوتر های که مربوط  اداره اشخاصیکه قبالً نظر ب

بدون قیدیت نزد شان موجود میباشد از ایشان اعاده و برای اشخاص که ضرورت دارند توزیع نمایند .همچنان  ضرورت و
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تا ممبعد وظیفه سپرده ت سوانح در نظر گرفته شود افرادیکه غفلت وظیفوی نموده اند ، طبق قانون اخطار، درج کاربرای 

  .شده  رابه وجه احسن اجراء نمایند 

 

 . داغمه نمودن اجناس قابل استفاده مربوط به تعمیر شش منزلهء وزارت .2

ل ه شکشیده شده برون کاز دفاتر بی ،نظر به کنترول عینی از فرش، پرده و میز که قبالً در دفاتر از آن استفاده میگردید 

ی مل( 11) مته ضخایده و بجای آنها تهیه و نصب فرش پارکیت ترکی بدانبار در صحن و تحویل خانه های وزارت جا بجا گر

اختن الماری س، تهیه و افغانی( 3872000) ( منزله وسه منزل ساختمان شش منزله مبلغ5ج منزل ساختمان )برای پن متر

نده برای نصب پرده های کش شو ( افغانی تهیه و000.068.2مبلغ ) افغانی،( 000.648) ( شعبه مبلغ50) دفتر برای

نی میشود افغا( 000.838.8) مبلغ که جمعاً( افغانی 000.250.2( منزله و تهیه میزکاری مبلغ )6( منزله و )5دفاتر تعمیر)

 به عوض آن ده وده بوبا شرکت باختر استانکزی عقد قرارداد گردیده است از اینکه اجناس فوق الذکر قبلی قابل استفا

جدید اس ری اجنجدید قرارداد و جابجا گردیده است، اجراآت انجام شده غیر اقتصادی پنداشته می شود و خریدااجناس 

 اصالً ضرورت نبوده است، چنین اجراأت اضافه مصرف و مازاد ضرورت دانسته می شود . 

   
               

 

 . گردیده است بجا جا وزارت های خانه تحویل در انبار شکل بهکه  دفاترهای قابل استفاده  ءپردهنشان دهنده ( 2و  ۱) شماره تصویر
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 جاجاب و قرارداد جدید اجناس آن عوض به شده و کشیده بیرون دفاتر ( میزها وچوکی های قابل استفاده، از4و3تصاویر شماره )

 . است گردیده

         

    
             

 است. گردیده قرارداد دجدی اجناس آن عوض به ووزارت که انبار  های خانه تحویل دری قابل استفاده ها نشان دهندهء فرش (6و5) شماره تصاویر

  
  

 

ر ده است و دگردی ذکر به شکل واضح مشاهده می گردد که اجناس قابل استفاده در ذخایر انبارچنانچه در تصاویر فوق ال

جاب ور ایعوض آن اجناس جدید خریداری و وجوه هنگفت به مصرف رسیده است، در چنین شرایط نامناسب اقتصادی کش

 نمی نماید که اجناس قابل استفاده انبار گردد . 

 سفارش

وزارت  ی شود ،مینه از منابع دست داشته از جمله وظایف و مکلفیت های ادارات دولتی شمرده و بهدرست عدم استفاده 

ابل قک و کالً ستهالامحترم اقتصاد مکلف می باشد تا از اجناس ، امول و وسایل استفاده نهائی نماید ، تا زمانیکه جنس 

استفاده  جناس قابلامودن مه نماید در غیر آن ، انبار ناستفاده نباشد ، میتواند آنرا با در نظر داشت قانون و مقررات داغ

هشت وهشت میلیون و هشت صدو سی  (8.838.000مبلغ) ،نظر به اصل اقتصادیتباعث ضایع وجوه عامه می گردد،  

 .وب میگرددولت محسدالی به بودجه مضرر  پرده و الماریها غیر اقتصادی بوده و ،چوکی ،هزار افغانی بابت خریداری  میز

 .باشد جداَ  خودداری نمایند وزارت محترم اقتصاد ازخریداری های که ضرورت مبرم نمی
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کسر بودجه، مواصلت نکردن تخصیص وجوه و مدغم شدن تدارکات مرکز  ،عدم تطبیق پروژه ساختمانی .3

 باعث عدم مصرف بودجه انکشافی گردیده است.  که وزارت با تدارکات ملی
 

ز اه متذکره نی پروژمار تعمیر ریاست پروژه سازی را تکمیل نموده ولی اسناد برآورد ثاوزارت محترم اع 1393سال در 

وژه ه است و پرگردیداز یک طرف برآورد ثانی پروژه تکمیل ن ه پروژه نهائی نگردیده است.طریق انجنیران مراقبت کنند

 هائی نکردننانی و ثعدم تکمیل برآورد متذکره به بهره برداری در معیاد معینه آن سپرده نشده است و از جانب دیگر 

( 20000) کود در کسر بودجه امورات پروژه متذکره باعث عدم مصرف بودجه انکشافی گردیده است، افزون بر آن

قتصاد در وزارت محترم اموجود بوده و  1393محسوب می گردد که در سال  عواملاز جمله نیز بودجه اختیاری 

 درصد بودجه انکشافی خویش را به مصرف برساند.  (39)نسته صرف توا 1393جریان سال مالی 

ست که فته شده ادر نظر نگربه منظور تمویل پروژه اعمار تعمیرات وجوه از طرف وزارت مالیه  1394در سال همچنان 

یده غم گردلی مدمروند تدارکات را به مشکل مواجه نموده است و در پیوند به آن تدارکات مرکز وزارت به تدارکات 

 ردیده است،گکاتی است. مشکالت فوق الذکز در جنب آن که باعث تأخیر در موثریت و مفیدیت پروژه ها و امورات تدار

یش را ده شدهء خویص داباالی امورات مالی وزارت نیز تاثیر گذار بوده است و باعث گردیده تا وزارت نتواند بودجه تخص

ء انکشافی ( فیصد کم مصرفی در بخش بودجه38.60) 1394در سال  به طور کلی به مصرف برساند ، چنانچه وزارت

  ( درصد کاهش نموده است .15.62به ) 1395داشته است که این رقم در سال 

وزارت  ست تااجزئیات مصرف بودجه انکشافی وزارت که از اثر کم توجوئی در فعالیت های تدارکاتی باعث گردیده 

 ی گردد:مرائه در شکل های زیرین با جزئیات ا ،ته خویش را به مصرف برساندمحترم نتواند در کل بودجه دست داش

 

 

 وزارت اقتصاد 1395( فیصدی وضعیت مصرف بودجه انکشافی طی سال 1شکل )
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 وزارت اقتصاد 1395الی  1393( بودجه وضعیت بودجه ، مصارف طی سالهای 2شکل )

 

                            
        
       

1393 395,658,864 283,804,380 241,071,031 42,733,349

1394 304,929,993 213,240,630 187,207,956 26,032,674

1395 255,660,141 231,514,888 215,714,231 15,800,657

0
50,000,000

100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000

  
  
  
  
  
  
  
  

1393   1395  

 

 سفارش 

داری و بهره بر ژه هاوزارت محترم سعی نماید تا در قسمت نهائی نمودن پروژه ها ، خصوصاً در بخش برآورده های ثانی پرو

 الیه موضوعارت مآن در معیاد تعین شده ، اقدام نماید، در قسمت کسر بودجه و مشکالت مالی سعی گردد که از طریق وز

ا وزارت نگی ببر آن در قسمت تخصیص نیز وزارت محترم اقتصاد در همآه و چالش های موجود رفع گردد. افزون همآهنگ

 . دگیر وی دستمحترم مالیه مسئولیت دارد تا جهت تمویل پروژه ها و برنامه های انکشافی اقدامات عملی را ر

 

 .زارت محترم اقتصادای رهبری واعضخریداری کریدت کارت برای  عدم موجودیت بل .4

ر وجه نقیب د( افغانی 55.000بابت خریداری کریدت کارت مبلغ )  11/9/1394 مورخ (545ره )قرار مالحظه حواله شما

ان اشد . همچنات میبکه خالف پروسه تدارک است اسناد خریداری موجود نبوده و پول نقد تادیه گردیده ،اهلل معتمد نقدی 

جریان  ن شکلبه همی است و بوده ،ی گردیدطوریکه یادآور اجراأتقابل تذکر میباشد که در طول سالهای تحت بازرسی 

 درین جا یاد آوری گردید است.  حواله متذکره طور نمونه ازکه  ،دارد

 پاسخ مرجع

قد داده ت پول نی کریدت کاربخاطر خریدارسا و کارمندان وزارت ؤرهبری و شماری از ر هیئتتوزیع کریدت کارت ها به  

 .میشود

 سفارش

رت ق ضروها مطاب تا ممبعد مطابق پروسه تدارکات کریدت کارت مربوطه هدایت دهند به بخشوزارت محترم اقتصاد 

 خریداری وبعداً توزیع گردد .
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 . یساختمان های امورکم کاری درحجم قرارداد .5

 1395الی  1394در طی سالهای  به اساس بازرسی دوسیه های قرارداد مربوط بخش امور ساختمانی به مالحظه رسید که

مورات به طور کلی ا( قرارداد ساختمانی کم کاری صورت گرفته است و 3در تعداد )قرارداد امور ساختمانی  (5از مجموع )

ه و پول رت گرفتجدول ذیل مشخصات قراداد های می باشد که کم کاری صو. انجام نشده است قرارداد در مطابق به شرایط

 طور مکمل به حساب شرکت انتقال گردیده است : 

 

 مبلغ کم کاری قبال تحصیل سال مبلغ قراردادمشخصات  ش

قراراد یک باب برج کم کاری در حجم  1

برق و نصب ترانسفارمر جدید با 

 شرکت ساختمانی گلوبل راگ 

 مجموعی مبلغ

(1819532.6 )

 افغانی

 ( افغانی 102046مبلغ ) 1394

کم کاری درحجم قرارداد ترمیمات  2

اساسی تعمیر های وزارت با شرکت 

 مانی وطنوال  ساخت

مجموعی مبلغ 

(4520621.2) 

 افغانی  (۸۷۵۵۵) مبلغ 1395

کم کاری درحجم قرارداد تحکیمات  3

امنیتی با شرکت ساختمانی حکمت 

 نجیب.

مجموعی مبلغ 

(9138060) 

 ( افغانی 2860مبلغ ) 1395

 (11جدول شماره )   

ر د اموها به شکل سیستماتیک در سه قراردا قسمیکه در جدول فوق مشاهده می گردد، کم کاری در حجم قرارداد

و از ،  ی دهدمرا نشان ساختمانی در وزارت محترم اقتصاد موجود بوده، که چنین انحراف ضعف در بخش سیستم تدارکات 

رارداد قاری در ککم بیشتر جزئیات اثر آن وجوه بیشتر منجانب قراردادیان در جریان دو سال پرداخت صورت گرفته است. 

  .و با جزئیات قابل دسترس می باشد در بخش ضمایم این گزارش به تفصیلمتذکره های 

 پاسخ مرجع 

ترم وزارت مح قاماتبه یافته ها و مشاهدات پیرامون کم کاری در حجم قرارداد های امور ساختمانی، بخش های مربوطه و م

 اقتصاد ابراز قناعت نموده اند. 

 سفارش 

ده ش انجام ر عمالًای مربوطه هدایت خواهند فرمود تا در جهت تطبیقات حجم قرارداد و کاوزارت محترم اقتصاد به بخش ه

ت و دقیق ر درسدر ساحه دقت بیشتر نمایند ، انجنیران بخش مربوطه مکلف می باشند تا کار های انجام شده را به طو

ورت پرداخت ص کننده به شرکت های قراردادبرآورد نمایند و در مطابقت به برآورد ، شرایط قرارداد و حجم قرارداد، پول 

رون نویس ین بیگیرد، افزون بر آن وزارت محترم مکلف اند تا در قسمت تحصیل مبالغ که از بابت کم کاری توسط مفتش

 . نان دهنداز موضوع اداره عالی بررسی را اطمیو نموده شرح آن در فوق تذکر بعمل آمده، اقدام  گردیده است و
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 .معیاد کاری پروژه های ساختمانی تعیینعیار جهت م عدم نورم و .6

م یا کدام نور ه اساسبکاری جهت تکمیل پروژه ها و معیاد رنگمالی قرارمالحظه اسناد قرارداد پروژه های ساختمانی معیاد 

 وزارت که الیستحن می گردد ، این در ینگردیده است، معیاد کار پروژه های ساختمانی به اساس تخمین تعی تعیینمعیار

ر نظر می دخمین محترم از الیحه طاقت کار استفاده نمی نماید و زمان تکمیل پروژه های ساختمانی را فقط به اساس ت

  ردد .گمی  ی قراردادیها باالی شرکت ها باعث جرایم تاخیر در تطبیق پروژهگردد و این عمل در بعضی موارد 

  پاسخ مرجع

  .است گردیده تعیینت کدام اساس و سند موجود نیست طور تخمین معیاد مد تعیینتحریر نموده اند که درمورد 

  سفارش

اقتصادی  ژه ها غیرار پرودر ک تأخیرنگردیده است بناً  تعییناز اینکه معیاد موارد فوق الذکر به اساس کدام نورم یا معیار 

 میباشد .

ه های پروژری کامعیاد  تعیینقتصادی بودن جهت تا جهت جلوگیری ازغیر ا داده میشودبه وزارت محترم اقتصاد هدایت 

 . نمایند مؤثرشده ) الیحه طاقت کار ( استفاده  تعیینساختمانی از نورم های 

 وضعیت کاال های تدارکاتی و مدیریت تحویلخانه ها

  و عدم رعایت تعلیماتنامه امور جنسی.  جابجا نمودن اجناس بشکل نامنظم در تحویلخانه ها .1

نی رم کنترول عیمیخواست تا از تحویلخانه های وزارت به حضورداشت نماینده وزارت محت 10/12/1395ریخ بتاهیأت این 

 (21 م شماره )تعالذریعه اس موضوع را گزیر این، هئیت بازرسی نابعمل آورد  اما از طرف مقامات وزارت اجازه داده نشد

اره دو ب تذکرههمکاری گردید که استعالم م خواهان ترماز وزارت مح کنترول عینی تحویلخانه هاجهت  12/95 10 مورخ

نه اخل تحویلخادر دکه اجناس بطور نامنظم  مالحظه گردیدکنترول عینی  بعد ازگرفته،  بدسترس قرار 15/12/95بتاریخ

 . ی باشدمو احتمال تخریب ، از بین رفتن و داغمه اجناس متذکر نیز متصور ها بشکل انبار جابجا گردیده است 

   
 .نگردیده است جابجا منظم طور ، تویلخانه ها تعلیماتنامه مطابق لوازم و اجناس ( 8و 7تصاویر شماره )
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ز امل دیپو ال شاوزارت محترم مکلفیت دارد تا در قبال حفظ و نگهداری اموال و اجناس توجه جدی نماید، اجناس و امو

حسوب می لتی مجمله دارائی های وزارت محسوب می گردد ، در صورت تخریب و از بین رفتن اجناس، صدمه به دارائی دو

 گردد که در قبال آن مسئولین پاسخ گو می باشد.   

 پاسخ مرجع

دید ه تعمیر جب انهازاینکه جای مناسب در تعمیر سابقه موجود نمیباشد عنقریب تحویلخ "ت جنسی تحریر نموده اندمدیری 

  "تنظیم میگرددو واقع شهر نو انتقال 

 سفارش

ی تنامه جنستعلیما اجناس و لوازم مطابق به بخش مربوطه هدایت دهند که  تا داده میشودبه وزارت محترم اقتصاد هدایت 

 .گرددمنظم در تحویلخانه ها جابجا در جای مناسب طور  ، بتفکیک جنس
 

 بخش تدارکات  ت و معلوماتمدیریت اطالعا سیستمارزیابی 

 بیس در بخش تدارکات عدم موجودیت دیتا .1

ر دبیس مشخص دیتا رمذکودر آمریت  نظر به ارائه معلومات و کنترول عینی از آمریت تهیه و تدارکات، به مشاهده رسید که

و  رارداد هاق ماتمعلو ارتباط به امور تدارکاتی ، ثبت مشخصات قرارداد و در کل یک سیستم که باعث مدیریت اطالعات و

ا معلومات ت( باعث گردیده است Procurment Databaseنبودن سیستم کامپیوتری )گردد، وجود ندارد.  امور تدارکاتی

ن تعداد یراموپمورد نیاز به آسانی و در زمان معین آن بدسترس قرار نگیرد ، چنانچه مفتشین ما در جریان بازرسی 

میه ها مون استعالن پیراطالب معلومات گردیدند که وقت گیر و در معیاد معین آیق قرارداد ها قراردادها ، تطبیق و عدم تطب

ها  الی دوسیهز البمعلومات ارائه شده نتوانست، علت آن نبود دیتابیس بوده است که کارمندان معلومات مورد نیاز را ا

 جستجو و بیشتر به زمان نیاز داشته است. 

  پاسخ مرجع

ود ری میشبه قرارداد ها دردوسیه در جای مشخص با کود مشخص نگهدت معلوماتی تمام اسناد مربوط سیستم اطالعا

 سیبو کدام دیتا ،وسیستم فایلنگ در شعبات بخش تدارکات فعال گردیده که دریافت فایل ها ودوسیه ها را ساده میسازد 

 .در بخش تدارکات فعاًل وجود ندارد  الکترونیکی

  سفارش 

ابق بیس را مطی  دیتاتم اطالعات معلوماتستا جهت بهبود در امور تدارکاتی سی داده میشودمحترم اقتصاد هدایت به وزارت 

 .نمود ها ی تدارکاتی عیار نمایندبه معیارات و ره

 تدارکات بخش سیستم کنترول های داخلی

 کادر های مسلکی در آمریت تدارکات. دم موجودیت ع .1

 فه میای وظیآمریت تهیه وتدارکات تحت اثر ریاست مالی وخدمات ایفشری تدارکات ، به اساس ارزیابی بخش منابع ب

 آنها موارد ذیل بمالحظه رسید :ه به اثر کنترول عینی از شعبات نمایند ک
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 وظیفه  مدیر قرارداد ها به صفت سرپرست بشمول وظایف خودش بست آمرعمومی تهیه وتدارکات خالی بوده و

ز ا 1394ال سف در موصو ،ا انجام میدهد . قراریکه  سوانح مدیر قرارداد ها مالحظه گردیدآمریت عمومی تدارکات ر

  .باشد پوهنتون تخار رشته اقتصاد فارغ گردیده واز تجارب زیاد در عرصه تدارکات برخوردار نمی

 خص شکدام  ،نظر به معلوماتاست صنایع ومواصالت معرفی گردیده، مدیر عمومی تهیه وتدارکات طور خدمتی بری

 .دیگر به عوض موصوف موظف نگردیده که وظیفه آنرا انجام دهد

 باشد.  میگردد و این بست نیز خالی می اجراءریداری خ مؤر: وظایف مدیرخریداری توسط مامدیر خریداری 

 نیز بر عهده دارد. را فه خویش مکلفیت های مدیرخریداری ریداری بر عالوه وظیمؤرخما  

 باالمقطع  لازتشکی شند در بخش تهیه و تدارکات اضافبا نمیر دادی که از تجربه کافی برخوردادوتن کارمندان قرار

 .نمایند ایفای وظیفه می

 

  پاسخ مرجع

هیه وتدارکات تمدیر عمومی  "ریاست مالی وخدمات معلومات ارایه نموده اند که 16/11/95(  16در استعالمیه شماره )

ه اساس پروسه آمر تدارکات ب تعیین ،ه استدقام وزارت طور خدمتی توظیف گردیم 20/7/1395(  757قرار حکم شماره )

ا طر ود که پروسه بختقریباً اضافه از هشت ماه میش می باشد،زمانگیر  و به پیش برده میشود (CBR)رقابت آزاد از طریق 

دارکات معرفی ره به صفت آمر تدر جریان بوده وتا حال هیچ کس به این ادا  (CBR)استخدام آمریت تدارکات از طرف 

رت در صو .ستانموده  نگردد از شعبه سرپرستیامورات یومیه سکتگی رونما  . مدیر قراردادها بخاطر اینکه د ریده استنگرد

 را انجام دیگر ردد کار بخشدر کار های شعبه رونما نگ تأخیرکارمند شعبه دیگر بخاطر اینکه  ،نبود یک کارمند شعبه

 "ست .ام گردیده ستخداار کارمندان دیگر نظر به لزوم دید اداره و احکام مقام وزارت در بخش تهیه وتدارکات . دو نفمیدهد

 

 سفارش

ن سپرده به اعال بست های کمبود خویش راتا جهت بهبود در امور تدارکات  داده میشودبه وزارت محترم اقتصاد هدایت  

سکتگی  وگیری ازبخاطر جلدر صورت لزوم دید  دانسته میشود،ابل تذکر ق . همچنانرا مقرر نمایند اشخاص واجد شرایط و

 قرر نمایدلمقطع مطور با واجد شرایط در بست های آمریت تدارکات افراد اشخاصمحترم الی تقرر وزارت در امور تدارکات 

 .مایندخودداری ن ،باشند باشند و از تقرر افراد که فاقد تجربه کاری می کافی که دارای تجربه کاری
 

 داخلی بررسی ارزیابی عملکرد ریاست  

مات الی وخدمداخلی وزارت محترم اقتصاد مطابق پالن طرح شده خویش چهار ریاست های )منابع بشری ، بررسی ریاست 

 ریاست های تمام که آمریت تهیه وتدارکات تحت اثر آن فعالیت دارد ، انجو ها ، انکشاف منطقوی و ارتباط خارجه ( و

ک دارکات اندبخش ت میدهند که بمالحظه گزارش آنها نواقص وتفاوت ها در ( را مورد بازرسی قراری )واحد های دومیوالیت

 بوده است .

و دستآورد ها قابل ملموس  ها شرفتیسلسله پ کی اقتصادمحترم  وزارت یداخلبررسی  استیر افتهیدر اجراأت انجام  گرچه

     محدود و متمرکز یموارد مالبررسی آن صرفاً به  یتودولوژیاما م باشد،یص مواضح و مشخ التیتشک کی یو دارا بوده 

و عملکرد های  تدارکات( ستمیها )س ستمیدر خصوص ساحات با خطر باالو س یاخلد ینظارت از کنترول ها می باشد،
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 یپروژه هااز  کی چیه 1395 یال 1393سال  یط یداخلبررسی  استیر ،باید صورت گیرد زین اقتصادوزارت  یدیکل

 .قرار نداده است  یرا مورد بررس یانکشاف

ا بها را که  تید فعالتا بتوانن، نینو یها یتودولوژیم رامونیپ یآموزش یبه برنامه ها ازینداخلی بررسی ریاست  کارمندان

ی در سلکمو  یفنای هبرنامه  یداخلبررسی  برای مفتشین .ندینما یابی. ارزردیگ یصورت م یمعلومات یاستفاده از تکنالوژ

 است. دهینگرد ریتدوداخل و خارج از کشور 

حلیل، و یک بست مدیر عمومی تبررسی مسلکی  ( بست عضو4) 1395الی 1393داخلی در سال بررسی تحت اثرریاست 

یر مول مدبشسی برریک بست مدیر اجراءئیه ویک بست هم مامور اجراءئیه ایفای وظیفه مینمایند که دو بست عضو مسلکی 

 عمومی تحلیل به سویه لیسانس ودوبست  پائینر از لیسانس و یک بست مسلکی کمبود میباشد 

نترول ک یها ستمیاجراأت س تیولؤکه مسمیدهد  لینهاد را تشک کی یکنترول داخل ستمیس ةبخش عمد یداخلبررسی 

 . باشدیده دار منهاد عه کیدولت را در  نیمقررات، احکام و فرام ن،یقوان تیرعا یابیارز و یداخل

و  یحساب و یمالی ها تیفعالبررسی در خصوص ی ها و رهنمود ها ستیدارد تا چک ل ازین یداخلبررسی محترم  استیر

 قیبث تطکه باع دینما جادی، ایرسم یمتمم رهنمود ها ثیرا، منح یکنترول داخل ستمیو نظارت بر س دیتحقق عوا

  .گردد  یداخل شنیمفت سطتوبررسی  یها یلوژوودیتو دوامدار طرزالعمل ها و م کیستماتیس

 داخلی بررسی یافته های 

 1395لی ا 1393 داخلی به اثر بازرسی های انجام یافته طی سال هایبررسی نظر به معلومات ارایه شده ازجانب ریاست 

غانی تحصیل اف (25800)( افغانی بیرون نویس وقابل تحصیل دانسته شده است ،که از جمله مبلغ 159675مبلغ )جمعا  

 .افغانی باقی مانده است  (133875) ومبلغ

 داخلی وزارتبررسی هیئت منجانب  یسفارش ها

یرامون پرش کامل ولی این قضایا انفرادی بوده وگزاارزش زیادی برخوردار می باشد،  داخلی ازبررسی گرچه یافته های 

لی داخبررسی  ت هایکلیدی وجود ندارد، برای بهبود فعالی ارزیابی کنترول های سیستم تدارکاتی، فعالیت ها وپروسه های

 وفعالیت ها باال و خطر پیرامون ساحات با رسی سیستم تدارکاتی و سیستم مالیباز جهت گزارشدهی ازباید میتودلوژی مؤثر 

 پروسه های کلیدی اتخاذ گردد. 

 یالملل نیب یازمان ها، سبررسی  یاداره عال یها ودرهنم و اتیبا استفاده از هدا اقتصادوزارت  یداخلبررسی محترم  استیر

 یداخلررسی بط به منابع مربو ،یو گزارشده یو معامالت جهت پالنگذار یمال تیبا در نظرداشت اهم و بررسی یادارات عال

 .ابدی شیازاف یاخلدبررسی  تیخطر باال متمرکز نموده تا مؤثر یارزش باال و دارا یمعامالت دارابررسی  یباال شتریرا ب

  بررسی( داخلی باید معیار های انستیتوت مفتشین داخلیIIAرا مد نظر گرفته و اساسنامه دا ) خلی را ایجاد نماید

ن آسلکی تا در مسؤولیت های کاری آن وضاحت بیشتر بوجود آید، استقاللیت آن بهتر گردد وظرفیت های م

 بهبود یابد.

  فتیش، نمونهتپالنگذاری  مبتنی بر خطر در از روشبررسی است تا الزم داخلی بررسی برای بهبود میتودولوژی 

ی، النگذارپس ارزش مالی آنها جهت و اولویت بندی معامالت بر اسابررسی گیری برای انتخاب معامالت جهت 

 اجرا و گزارشدهی در نظر گرفته شود.  

  بررسی وو پروسه های کلیدی کنترول های داخلی فعالیت ها بررسی داخلی باید ظرفیت ها را جهت بررسی

 د.سیستم های مبتنی بر تکنالوژی معلوماتی ایجاد نموده ومنحیث یافته های خویش ازآن گزارش ده



 

اقتصادعملکرد وزارت  بررسیگزارش  /بررسیاداره عالی   

 

48 |   بررسی عملکرد و محیط زیست  استری 

 

 ا بهبود خلی راز انیکه بازرسی و نظارت متداوم ازتدارکات وامور مالی و حسابی  ضعف های سیستم کنترول دا

در  ترم اقتصادرت محوزا میگردد، بهتر خواهد بود تا  اجراأت بخشیده و باعث  ایجاد یک میکانیزم مؤثر و شفاف در

 تمرکز بازرسی خویشرا بیشتر نمایند .   یتدارکات بخش امور

 ار میبوطه اخبرا که به مراجع مر خویش نظریات مفتشین داخلی نتایج بازرسی ها وبررسی الزم است تا ریاست محترم 

هد، رتیب اثرندتسیها مینان حاصل نمایند، هرگاه مراجع ذیربط به نتایخ بازرنمایند، رسماً تعقیب نموده واز تحقق آن اط

 ند.ضرور دانسته میشود تا موضوع را به مقام محترم وزارت پیشنهاد، از آن طریق تصمیم جدی اتخاذ نمای

 

 فشرده نواقصات و مشکالت عمده در عموم طی مراحل قرارداد ها

  از جانب آمریت تهیه صورت نگرفته است .شماره گذاری در اوراق دوسیه قرارداد 

 . اوراق درداخل دوسیه قرارداد ها بطور نامنظم وپراگنده جابجا گردیده است 

 . در بعضی از پیشنهاد ها واحکام مقامات  نام و موقف اشخاص ذکرنگردیده است 

 . در پیشنهاد ها تاریخ ونمبر درج نگردیده است 

 داد میباشد شامل متن اعالن نگردیده است نمبر قرارداد که یک مشخصه برای قرار 

 ن آه صرف یکی دوسی تاریخ اعالن  قرارداد ها در رادیو معلوم نگردید و بعضی  اعالنات دردو جریده صورت گرفته در

 میباشد . 

 ( قانون تدارکات آدرس مکمل شرکت های برنده بنشر نرسیده است .43مطابق ماده ) 

  ست.اند تاریخ اخذ آفر ، اسم ترتیب کننده ، موقف درج نگردیده الست شرکت هائیکه آفر اخذ نموده 

 شده است.نحریر در پشت پاکت های ارایه آفر شماره مسلسل، تاریخ، امضای گیرنده، نام گیرنده و موقف گیرنده ت 

  ت.ده اسدر جدول توزیع شرطنامه شماره مسلسل، تاریخ، نام تسلیم شونده، موقف تسلیم شونده نگاشته نش 

 ر رابطه به تضمین آفرکه در حساب مربوطه تحویل شده باشد اسناد موجودنمیباشد  .د 

 ( اداره دالیل رد درخواست ارزیابی قبلی اهلیت دا1387( قانون تدارکات سال )64مطابق ماده{ ) واطلب یا آفر را

 بدون تأخیر به مصرف وی ابالغ نماید{ صورت نگرفته است .

  میباشد ( شرکت کاپی جواز آنها ضم درخواست شان ن7( شرکت تعداد )24شده )از جمله درخواست های ارایه 

 ( طرزالعمل تدارکات  معادل  عراده جات و اجناس در اعالن ذکر نگردیده است 16مطابق حکم ) 

 . راجسترآفر ارایه شده شرکت ها اسم وامضاء شخص تسلیم شونده موجود نیست 

 رها اسم ، تاریخ و موقف درج نگردیده است .دربعضی جداول ثبت رویداد گشایش قیم آف 

  واست ا درخبدر اعالن که صورت گرفته تحریرنگردیده که شرکت های واجد شرایط کاپی جواز که ثبت آیسا باشد

 های خویش جهت اخذ آفر ارایه دارند .

 فشرده نواقص و مشکالت در عموم خریداری های پرچون

ی رارداد هاثریت قل پروسه های تدارکاتی در مجموع نواقص و مشکالت ذیل در اکبه اساس ارزیابی قرارداد ها و طی مراح

 ردد. گطی مراحل شده از جانب بخش تدارکات ، به مشاهده رسید که قرار ذیل به شکل فشرده به آن اشاره می 

 .ربعضی ازاحکام اسم وموقف شخص حکم دهنده تحریر نگردیده است د - 

 وجود ندارد. موقف خریداری مضاء ،  اسم ، تاریخ ودر بعضی اوراق نرخ گیری ا -
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 . ( اسم وموقف و شخص صالحیت دار درج نگردیده است7وم 3در فورم های )م  -

 فروشنده اسم موقف وتاریخ درج نگردیده است . در بل های -

 ف شخص تصدیق کننده درج نمیباشد .( اسم وموق12در فورم های )م -

 محترم درج نمیباشد .تاریخ ورود جنس در وزارت  -

 .ر بعضی خریداری ها قبل از تهیه جنس پول به جمع فروشند ه طور تحویل حواله گردیده است  د -

 ده موجود نمیباشد .کنندر جداول مقایسوی اسم ، موقف وتاریخ منظور -

 

 :سفارش های هیئت دربخش قرارداد ها 

ر ل را درنظات ذیا حین  اجراأت شان درپروسه تدارکاتی موضوعوزارت محترم اقتصاد به شعبات مربوطه هدایت فرمایند ت

 داشته باشند : 

 نگهداشت الزم ، اوراق قرارداد را به ترتیب شماره گذاری نمایند. حفظ و جهت شفافیت،   .1

 پروسه تدارکات اوراق را به ترتیب در دوسیه های قرارداد جابجا نمایند. جهت شفافیت در .2

 درج گردد.باید موقف مقامات  پولی اسم وجهت فهم درتثبیت صالحیت  .3

باید  هااحکام  در پیشنهاد و تاریخ ، انجام طی مراحل پروسه تدارکاتی قرارداد ها آغاز و درک دست،جهت  .4

 درج گردد.

دیان و قراردا و بوجود آوردن شفافیت در مراحل داوطلبی ها و اطالع رسانی دقیق برایجهت حصول اطمینان  .5

 ادارهلبی ت داواطبه طور دقیق و مکمل و به اساس فارمت اعالنا پروژه ها ) نمبر وکود (مشخصات  داوطلبان،

 در متن اعالن گنجانیده شود. وترتیب  ،ملی تدارکات

 از نشر متن ارایه شده به رادیو طی نامه رسمی ازجانب رسانه حصول اطمینان نمایند. .6

 شود. رس مکمل شرکت برنده به نشر سپرده( قانون تدارکات جهت آگاهی عامه آد43به ماده ) مطابق .7

 ج گردد.وقف درحصول اطمینان ا زشرکت های داواطلب وشفافیت پروسه تدارکات تاریخ اخذ آفر، اسم ترتیب کننده وم .8

ماره شجهت مسؤولیت پذیری شخص گیرنده واطمینان شرکت داواطلب در عقب پاکت های ارایه شده آفر  .9

 درج گردد.مسلسل ، تاریخ  و امضای گیرنده 

لیم وقف تستا جهت اطمینان از توزیع شرطنامه برا ی شرکت های داواطلب شماره مسلسل، تاریخ، نام وم .10

 شونده نگاشته شود.

 جهت شفافیت در امورمالی وحسابی اسناد تحویلی تضمین آفر موجود باشد. .11

 شد.جهت عدم مسؤولیت مالیه دهی شرکت ها کاپی تجدید جواز آنها ضم درخواست شان با .12

 ( طرزالعمل تدارکات معادل عراده جات واجناس در اعالن نشر گردد.16مطابق حکم ) .13

 در راجستر آفر ارایه شده شرکتها اسم و امضای شخص تسلیم شونده باشد. .14

 ودباشد.قف موججهت شفافیت بهتر در پروسه تدارکات در جداول ثبت رویداد گشایش آفر ها اسم ، تاریخ ومو .15

د شده واجد شرایط در نشر اعالن افزود نمایند تا شرکت ها کاپی جواز تجدی جهت آگاهی شرکت های .16

 خویشرا که ثبت ایسا باشد همراه با درخواست شان جهت اخذ آفر ارایه نمایند.
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 سفارشات در بخش خریداری های پرچون 

 : ه باشندر داشتنظ جدی دروضوعات ذیل را طور ت ماجراآ ایند تا حینوزارت محترم اقتصاد به شعبات مربوطه هدایت فرم

 موقف حکم دهنده تحریر گردد. در جهت دانستن صالحیت های پولی اسم و  -

اسناد  دخل درجاشخاص ذی اسم ، امضاء و موقفبه منظور شفافیت بیشتر در پروسه های خریداری ها الزم است تا   -

 گردد.

 حریر گردد.جهت دانستن صالحیت پولی مقامات اسم وموقف شخص حکم دهند ت  -

 ردد.جهت شفافیت در امور مالی و شناخت و صالحیت پولی شخص صالحیت دار اسم وموقف ایشان تحریر گ  -

 ج گردد.موقف در جهت شفافیت بهتر در پروسه تدارکات در بل های فروشنده اسم و  -

 ،وزارت میگردد ل وخارج ازدروازه ورودی اجناسیکه داخ جهت جلوگیری از تأخیر در رسانیدن اجناس بموقع آن در  -

 ثبت گردد. مربوط تاریخ آن در دفتر

 

 تفاوت های پولی قابل تحصیل  (12شماره ) جدول

 مالحظات بابت مبلغ قابل تحصیل اسم شرکت واشخاص شماره

 1395سال  کم کاری  ( افغانی ۸۷۵۵۵)مبلغ  شرکت ساختمانی وطنوال 1

 1394سال  کم کاری  فغانیا -102046مبلغ  شرکت ساختمانی گلوبل راک 2

 غانیاف - 2860 شرکت ساختمانی حکمت نجیب  3
 کم کاری 

 1395سال 

 1395سال  جرایم تأخیر ( افغانی۷۴۵۷۰مبلغ ) شرکت ساختمانی وطنوال 4

 1395سال  کم کاری افغانی (۱۳۶۹۰)مبلغ  شرکت ساختمانی وطنوال 5

 1395سال  جرایم تأخیر افغانی( 46582مبلغ ) شرکت ساختمانی باختر استانکزی 6

وزارت  ،البته جزئیات تفاوت های فوق در بخش ضمایم این گزارش به تفصیل انعکاس یافته است 

 از شرکت های تحصیل و به اداره عالی بررسی اطمینان دهند.  محترم ، مبالغ فوق را
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 بخش سوم

 پاسخ مرجع و نتیجه گیری
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 سومبخش 

 پاسخ مرجع و نتیجه گیری      

 

  بررسیپاسخ مرجع پیرامون یافته های 

و  اتیموده اند، نظرعملکرد در وزارت مذکور اظهار سپاس و امتنان نبررسی پروسه  یاجرااز  اقتصاد وزارت محترم       

ر و ثؤدان مکارمن یتیریمدو  یمسلک یسطح مهارت ها یها و ارتقا تیرا در جهت رشد و انکشاف فعالبررسی سفارشات 

 ده،یگرد کیشر مربوطه مورد بحث و یبا بخش هابررسی  مشاهداتها و  افتهی ش،یپروسه تفت انیدر جر داند،یسودمند م

شاف آن ز انکا نیمفتش یاصالح اتینظر هیموجود بوده با ارا سیستم تدارکاتکه در  یها یها و کمبود ءسلسله خال کی

 فارشاتس و اتینظر وزارت اقتصادثر دارد و ؤها نقش بارز و م ستمیس تیخود بر تقو نیه اصورت گرفته است ک یریجلوگ

  .داندیرا گام مهم مبررسی 

  بعد از ست، ضمناًا دهیاخذ گردبررسی  یها افتهیدر مورد  مربوطه ینظر موافق بخش ها ،بررسیو مشاهدات  افتهی رامونیپ

 واد عثمانیمحترم احمد ج( ورق با 22) درظرف 1396.4.26بتاریخ  ملکردعبررسی مسوده گزارش  بازرسی،پروسه  لیتکم

گرفته  صدیق قرارتو  تأییدکه توسط ادارات ذیربط و مقام وزارت مورد  ،گردیده کیشرصاد اقتمعین مالی و اداری وزارت 

وزارت  داریامالی و معینیت محترم  8/6/1396مؤرخ  (148تأییدی پیش نویس گزارش متذکره ذریعه نامه شماره ) .است

 ارسال گردیده است .بررسی اقتصاد به اداره عالی 

 

 معین مالی و اداری وزارت اقتصاد. عملکرد با محترم احمد جواد عثمانیبررسی مؤظف  ء تیمجلسه اختتامیه
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  نتیجه گیری 

 و پالیسیرتیب طرح و تکه  جمهوری اسالمی افغانستان بوده دولت یکی از وزارت های کلیدی محترم اقتصادوزارت      

طح ستصادی در ای اقهاستراتیژی انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت 

 . باشد می کشور

ت وزاردارد. نوجود  وزارت محترم اقتصاد هیچ گونه رهنمودی در واحد های نظارتی بمنظور نظارت وارزیابی قرارداد ها در

ه ن تدارکاتی به هزیننموده است، خارج از پال بیترت به طور غیر واقعی ( را1395-1393) یسالها یمحترم پالن تدارکات

ر تدارکات ر اموگزاف در خریداری های پرچون اقدام بعمل آمده است که علت آن عدم استخدام کارمندان مسلکی ومجرب د

 میباشد .

 انبار شدن نانچهچصورت دقیق اجناس مورد ضرورت وزارت محترم را پیش بینی نماید آمریت محترم تدارکات نتوانسته که ب

شان نن است بین رفت آن به مرور زمان بنابر پراگندگی دیپوها در حال از از یاجناس طی سال های متمادی که قسمت

اده به دم استفعاز اثر  ت ونظرگرفته نشده اس در تثبیت احتیاج پیرامون تهیه اجناسوزارت محترم  نست که دردهنده آ

یپو شده ده ها موقع کیفیت خویشرا از دست داده و به شکل پراگنده وبی نظم بدون درنظرداشت مقرره تنظیم تحویلخان

 است . 

 رایاجدم ع کارمندان و تآاجرا، کنترول داخلی و نده ضعف مدیریت در سیستم تدارکاتانعکاس ده فوق الذکر موضوع

 سطح رهبری وزارت محترم بوده است.نظارت وارزیابی به 

افغانی و در  (33.460.280( قرارداد از بودجه عادی به مبلغ مجموعی )5بتعداد ) 1393آمریت تدارکات طی سال مالی 

( افغانی 22.586.162( قرارداد  آن از بودجه عادی به مبلغ مجموعی )5( قرارداد که تعداد )6بتعداد ) 1394سال مالی 

( قرارداد که 7اد )بتعد 1395( افغانی از بودجه انکشافی و در سال مالی 1.819.532آن به مبلغ مجموعی )و یک قرارداد 

بلغ مجموعی ( افغانی از بودجه انکشافی و یک قرارداد آن به م3.543.628.50( قرارداد آنها به مبلغ )6تعداد )

         ( افغانی از بودجه عادی عقد قرارداد نموده است. 8.101.000)

نموده اند که تحریر %( تطبیق گردیده است و30.8) ،1393هم چنان نظر به معلومات شعبه مربوط پالن تدارکاتی سال  

( %100) ،1394ی سال نمایند . پالن تدارکات ایفای وظیفه نمی زیرا تطبیق کننده گان آن فعالً ،باشد علت آن معلوم نمی

یرنموده اندکه % آنرا تحر100%( تطبیق گردیده که علت عدم تطبیق 89.5) ،1395تطبیق گردیده و پالن تدارکاتی سال 

 اد حمل وقرارد طورخوش خرید صورت گرفته است و ر نگردید وضاز اعالن وداواطلبی هیچ شرکت حا قرارداد قرطاسیه بعد

                                                                                                                                                              .             نقل مامورین به اساس حکم رئیس جمهور به همه ادارات دولتی ملغی قرارداده شد

رکز ( پروژه در م19وزارت محترم تطبیق گردیده ،  بتعداد) ( از طرف1395-1393مجموع پروژه های که طی سالهای ) 

   .دتاده میشوکز فرسمیباشد به استثنای والیات که قرارداد ها از طریق خود ایشان صورت گرفته و صرف جهت منظوری به مر

جربه کافی دون تب لیکارمندان بالمقطع خارج ازتشکوجود داشته ، کمبود یبست هابرعالوه اینکه درتشکیل وزارت محترم 

 .شدقابل ملموس میبا لیبابت استخدام اشخاص خارج ازتشک یه مالوجو اعیخطرض ، بنأ است دهیاستخدام گرد

 دهینگرد ریتدوداخلی و خارجی آموزشی  ۀبرنام چیهتدارکات و مفتشین داخلی  یمسلک بخشهای دروزارت محترم  ازطریق

به پالن  مطابق را یانکشاف یپروژه ها ، آمریت های تدارکات و1395 یال 1393 هایسال یط یداخلبررسی  استیر است.

   نمود. ینیب شیسطح خطر بلند را پ توانیقرار نداده است که در اثر آن مبازرسی مورد ساالنۀ 
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 یجه گیریچنین نتبررسی و یافته های مشکالت نواقص در سیستم تدارکات وزارت بناً با در نظرداشت 

ف قابل و به ضع دهنبو مؤثریت خاص برخورداراز تدارکات وزارت محترم اقتصاد سیستم  ، کهمیگردد

 حترمم ولینمسئبهتر خواهد بود تا مالحظه ی مواجه می باشد که وضعیت نگران کننده تلقی می گردد و 

 فتشینو رفع نواقص و مشکالت که توسط م وزارت اقتصاد در جهت بهبود و انکشاف سیستم تدارکات

 اقدامات عملی را روی دست گیرند. شناسائی گردیده است،

           

 ا احترامب
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  :ضمیمه اول

وعی ( قرارداد از بودجه عادی به مبلغ مجم5بتعداد ) 1393نظر به معلومات آمریت تدارکات طی سال مالی 

ی پروژه ایی براافغانی که از جمله قرارداد اعمار برج برق تطبیق نگردیده هم چنان قراردادحویلی کر( 280.240.34)

د  آن از بودجه عادی به ( قراردا5( قرارداد که تعداد )6بتعداد ) 1394سازی خارج پالن تدارکاتی میباشد . و در سال مالی 

انکشافی بوده  ( افغانی از بودجه532.819.1( افغانی و یک قرارداد آن به مبلغ مجموعی )162.586.22مبلغ مجموعی )

( قرارداد آنها به مبلغ 6اد )( قرارداد که تعد8بتعداد ) 1395رکاتی ندارند . و در سال مالی و کدام قرارداد خارج از پالن تدا

ودجه عادی عقد افغانی از ب (500.536.9)قرارداد آن به مبلغ مجموعی دو از بودجه انکشافی و( افغانی 168.373.46)

 حمل و ،اب بقرطاسیه )گردیده است و قرارداد های  اجراء(  و انترنتگردیده است . که از جمله دو قرارداد ) سه نوع تیل 

 ،جهیزات دفتری ت ،( قرارداد ) قرارداد های هشت قلم تجهیرات آی تی 5بتعداد ) نگردیده است. اجراءنقل مامورین ( 

تی االن تدارکارج پتحکمیات امنیتی تعمیر پروژه سازی و ترمیمات تعمیر شش منزله ( خ ،تحکمیات امنیتی تعمیرات وزارت

طلبی باز شکل داو( تمام قرارداد ها ب 1395الی  1393میباشد که طی سالهای تحت بازرسی ) میباشد . ضمنًا قابل تذکر

بلغ به م ملی بوده صرف به استثنای قرارداد تحکیمات امنیتی تعمیر پروژه سازی که با شرکت ساختمانی وطنوال

 . عقد گردیده است از منبع واحد صورت گرفته است7/5/5139از منبع واحد بتاریخ  ( افغانی070.907.10)

 ضمیمه دوم : 

 کم کاری در حجم قرارداد های ساختمانی  .1

لوبل گساختمانی یک باب برج برق و نصب ترانسفارمر جدید با شرکت قرار داد  کم کاری در حجم جزئیات.  الف

 راک.

ه سازی که با شرکت انستیتوت پروژ تعمیر جدید در ارمرقرارداد اعمار ساختمان یک باب برج برق و نصب یک پایه ترانسف 

لغ مجموعی به میعاد سه ماه کاری به مب 25/5/1394 مؤرخ -D 31694دارنده جواز نمبر  (گلوبل راک) ساختمانی

 ده بود.یدد گر(یک میلیون هشت صدو نزده هزارو پنج صدو سی ودو افغانی ازبخش بودجه انکشافی عقد قراردا1819532)

برج  افغانی وقیمت مجموعی بخش تجهیزات( 1234777.6) مجموعی بخش اعمارساختمان برج برق حاوی مبلغ قیمت

 ست.ایده دافغانی ارائه گر( 1819532.6) افغانی که جمعاً درهردوبخش حاوی مبلغ( 584755) برق حاوی مبلغ

ری صورت گرفته ارداد میباشد اضافه کاقیمت مجموعی قر( %3.67) ( افغانی که حدود66823در پروژه متذکره به مبلغ )

 ی سپرده شده است.تکمیل و به بهره بردار 15/6/1394شروع و به تاریخ  12/2/1394کار ساختمانی پروژه به تاریخ . است

وتطبیق  د امتحانیورآربدر اثر  ،اسناد مکمل قرارداد مطالعه و کارهای انجام شده پروژه بطور امتحانی اندازه گیری گردیده

 : های ذیل ظاهر گردیده است کاری کم ورد ثانی که در حضور نماینده فنی مرجع صورت گرفتآبر  ن باآ

 به اندازه  یکه نظردرحال ،داده شده است ءمجراءمتر  (4ناوه خسی آهن چادری ) ،برآورد ثانیراپور  (19) طبق ماده

رار فی مترطول از ق میدهد،متر را نشان  (0.4متر بدست آمده است که تفاوت ) ( 3.60) امتحانی بطول های گیری

 دانسته شدهیل قابل تحص( گلوبل راک) نزد شرکت ساختمانی افغانی از (200) مبلغ در مجموع( افغانی 500مبلغ )

 است.
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 داده شده است ء مجراءمترمربع  (67برآورد ثانی مساحت تهیه و نصب ایزوگام بام برج برق )راپور  (8) طبق ماده

 (16.83ت )مربع بدست آمده است که تفاو متر (50.17) مساحته ریهای امتحانی بیبه اندازه گدرحالیکه نظر

نزد شرکت  فغانی ازا (7573.5) مبلغ، در مجموع ( افغانی450) مربع مبلغ از قرار فی متر میدهد،مترمربع را نشان 

 قابل تحصیل است. (گلوبل راک) ساختمانی

 مربع  متر (67ساحت کانکریت بدون سیخ باالی ایزوگام بام برج برق را )برآورد ثانی م راپور (9) طبق ماده

مده است که مربع بدست آ متر (47.36) امتحانی بمساحت ریهاییداده شده است درحالیکه نظربه اندازه گمجراء

 (94272) بلغم ، در مجموع( افغانی4800) مربع مبلغ فی متر قرار از، مربع را نشان داده (متر19.64تفاوت )

 قابل تحصیل است. (گلوبل راک)نزد شرکت ساختمانی  افغانی از

 لغمعاً مبجصورت گرفت که به حضورداشت نماینده وزارت محترم )آمرانجنیری( کم کاری  در مجموع بابت تفاوت های

  .قابل تحصیل است (گلوبل راک)یکصدو دو هزارو چهل و شش افغانی  از نزد  شرکت ساختمانی ( 102.046)

یافته های  اخذ گردیده است و پیرامون تأیید شعبه مربوطه 4/1396/ 14( 11شماره ) طی استعالمیه سخ مرجع : پا

 ابراز قناعت نموده اند. بررسی 

 سفارش

کصدودوهزاروچهل ( افغانی ی102046مبلغ ) اًاینکه به اثرتطبیقات برآورد ثانی با ساحه صورت گرفت در نتیجه جمعاز 

 ، دولت میباشد ( افغانی  ضرر به بودجه102046ری بمالحظه رسید از نگاه اقتصادیت مبلغ متذکره )وشش افغانی کم کا

 ختمانی گلوبل راک افغانی را از نزد شرکت ساچهل وشش  و هزار دو و ( افغانی یکصد102.046وزارت محترم اقتصاد مبلغ )

   نان دهند. واردات دولت تحویل، به اداره عالی بررسی اطمیبه حساب  تحصیل و

  کم کاری درحجم قرارداد ترمیمات اساسی تعمیر های وزارت با شرکت ساختمانی وطنوال  . : ب

مؤرخ  -D 37678جواز نمبر  دارندهشرکت ساختمانی وطنوال  که باقرارداد ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد 

و شش صدو پنجصدو بیست هزارو چهار میلیون  (4520621.2روز کاری به مبلغ مجموعی ) (50به میعاد ) 30/1/1395

 . بودیده دبخش بودجه انکشافی عقد قرارداد گر افغانی از بیست یک عشاریه دو

تطبیق آن وامتحانی  راوردبدر اثر  ،اسناد مکمل قرارداد مطالعه و کارهای انجام شده پروژه بطور امتحانی اندازه گیری گردیده

 : کمکاریهای ذیل ظاهر گردیده است ماینده فنی مرجع صورت گرفتبا براورد ثانی که در حضور ن

 اده شده است دء مربع مجراء متر (165.2ک سابقه را )یبرآورد ثانی مساحت کندن کاری سرامراپور  (65) طبق ماده

مربع  متر (51.7 مترمربع بدست آمده است که تفاوت )( 113.5) ریهای امتحانی به مساحتیدرحالیکه نظربه اندازه گ

زنزد شرکت ساختمانی اافغانی میشود  (5170) مبلغ، در مجموع ( افغانی100مربع مبلغ ) از قرار فی متر ،را نشان داده

 وطنوال قابل تحصیل است.

 مربع متر (126ا )رک بدون لغزش ایرانی درصحن تشنابها  یبرآورد ثانی مساحت تهیه ونصب سرام راپور (72) طبق ماده

آمده است که  مترمربع بدست( 113.5) ریهای امتحانی به مساحتیاست درحالیکه نظربه اندازه گداده شده ء مجراء

افغانی  (7500) بلغم در مجموع ،( افغانی600قرار فی مترمربع مبلغ )، از (مترمربع را نشان داده12.5تفاوت مساحتی) 

 ازنزد شرکت ساختمانی وطنوال قابل تحصیل است.
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 ءمربع مجراء متر (335های تشنابها را ) دیوار آورد ثانی مساحت تهیه ونصب کاشی کاری درکاربرراپور  (73) طبق ماده 

ست که تفاوت امترمربع بدست آمده ( 257.1) حالیکه نظربه اندازه گیریهای امتحانی به مساحت داده شده است در

افغانی اصوالً ازنزد  (42.845) مبلغ مجموع در  ،( افغانی550از قرار فی مترمربع مبلغ )، مربع را نشان داده متر (77.9)

 شرکت ساختمانی وطنوال قابل تحصیل است.

 ر نصب آهن چادبرآورد ثانی بخش رنگمالی مکمل تعمیر پنج منزله وشش منزله مساحت تهیه وراپور  (37) طبق ماده

متحانی به اریهای یه گحالیکه نظربه انداز داده شده است در مربع مجراء متر (165) گولک شده روسی به مساحت

( 300ربع مبلغ )از قرار فی مترم، مربع را نشان داده متر (12مربع بدست آمده است که تفاوت ) متر (153)مساحت 

 افغانی اصوالً ازنزد شرکت ساختمانی وطنوال قابل تحصیل است. (3.600) مبلغ در مجموع ،افغانی

 داده شده  دد مجراءع( 15) امور ایجابی بتعداد وی مکمل السباب بابرآورد ثانی تهیه ونصب دستشراپور  (17) طبق ماده

شان نعدد را  (1) ( عدد نصب شده است که تفاوت تعداد14ریهای امتحانی به تعداد )یاست درحالیکه نظربه اندازه گ

ختمانی وطنوال کت ساافغانی اصوالً ازنزد شر (6.000) مبلغ ، در مجموع( افغانی6.000از قرار فی عدد  مبلغ ) ،داده

 قابل تحصیل است.

 ی امور ایجاب انصب ظرفشوی مکمل السباب معه مخلوط کن ب برآورد ثانی بخش تاالر  تهیه وراپور  (15) طبق ماده

دد نصب شده است که ( ع8ریهای امتحانی به تعداد )یداده شده است درحالیکه نظربه اندازه گ عدد مجراء( 12) بتعداد

افغانی اصوالً  (21.840) مبلغ ، در مجموع( افغانی5.460از قرار فی عدد  مبلغ )، شان دادهنرا  عدد (4)  تفاوت تعداد

 ازنزد شرکت ساختمانی وطنوال قابل تحصیل است.

 دد مجراءع( 2) ا بتعدادامور ایجابی در تشنابه با برآورد ثانی بخش تاالر  تهیه ونصب مسلم شاورراپور  (13) طبق ماده 

نه را دا (1)  دت تعداریهای امتحانی به تعداد یک دانه نصب شده است که تفاویرحالیکه نظربه اندازه گداده شده است د

کت ساختمانی وطنوال افغانی میشود ازنزد شر (600مبلغ) در مجموعک ،( افغانی600مبلغ ) از قرار فی دانه، شان دادهن

 قابل تحصیل است.

رکت شنزد  اصوآل ازق بابت کمکاریهای فو از  افغانی  پنج صدو پنجاه و پنج هشتادو هفت هزارو( ۸۷۵۵۵) حاوی مبلغ جمعاً

 به خزانه دولت میباشد.ساختمانی وطنوال قابل تحصیل 

 پاسخ مرجع

مرجع ررسی باخذ گردیده و پیرامون یافته های  شعبه مربوطه تأیید 4/1396/ 14 مورخ (12) طی استعالمیه شماره 

 ست. مربوطه ابراز قناعت نموده ا

 سفارش

ی ضرر به بودجه ( هشتاد وهفت هزار وپنجصدو پنجاه وپنج افغان87.555مبلغ )از اثر کم کاری که صورت گرفته است ،  

زد شرکت ساختمانی ن از ( افغانی را87.555تا مبلغ ) مسئولیت داردوزارت محترم اقتصاد  وارد گردیده است ، بناًدولت 

تصاد محترم اق ن وزارتآانتقال و به اداره عالی بررسی اطمینان دهند، در پیوند به  لتو به حساب واردات دووطنوال تحصیل 

 رچ دهند. را بخ به بخش های مربوطه هدایت خواهند فرمود تا در قسمت برآورد ثانی و تطبیقات کار در ساحه دقت الزم
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 .تی با شرکت ساختمانی حکمت نجیبکم کاری درحجم قرارداد تحکیمات امنیت: 

 24422نمبر  جواز ندهشرکت ساختمانی حکمت نجیب دارکه با های وزارت اقتصاد  ارداد تحکیمات امنیتی برای تعمیرقر

D- و  شت هزاریکصدو سی وه و نه میلیون (9138060روز کاری به مبلغ مجموعی ) (30به میعاد ) 30/1/1395رخ ؤم

 . بودیده دشصت افغانی ازبخش بودجه انکشافی عقد قرارداد گر

تکمیل گردیده  9/11/1395یوم تمدید به تاریخ ( ۲۵) آغاز و  با در نظر داشت 26/8/1395 کار ساختمانی پروژه بتاریخ

 است.

تطبیق آن وامتحانی  راوردبدر اثر  ،اسناد مکمل قرارداد مطالعه و کارهای انجام شده پروژه بطور امتحانی اندازه گیری گردیده

 کمکاریهای ذیل ظاهر گردیده است: اینده فنی مرجع صورت گرفتبا براورد ثانی که در حضور نم

 رت ان جدید وزاساخت و نصب دروازه های زرهی درپنج منزل ساختم برآورد ثانی مساحت تهیه، راپور (3) طبق ماده

( 28.08ساحت )ریهای امتحانی به میبه اندازه گ حالیکه نظر داده شده است در ءمربع مجرا متر (28.3) اقتصاد

مربع مبلغ  از قرار فی متر ،مترمربع را نشان داده (0.22که تفاوت مساحتی)  کار صورت گرفته استترمربع م

 ست.افغانی ازنزد شرکت ساختمانی حکمت نجیب قابل تحصیل ا (2860) مبلغ در مجموع ،( افغانی13000)

تحصیل  ی وسرکسازی حکمت نجیب قابلهزارو هشت صدو شصت افغانی میشود ازنزد  شرکت ساختمان ( دو2860) مبلغ بناً

 دانسته می شود. 

 بخش مربوطه به یافته های فوق الذکر هیئت ابراز قناعت نموده است. پاسخ مرجع   

   سفارش

اری بمالحظه رسید از افغانی کم ک( 2860)از اینکه به اثرتطبیقات برآورد ثانی با ساحه صورت گرفت در نتیجه جمعا  مبلغ 

هشتصدوشصت  ( دو هزارو2860وزارت محترم اقتصاد مبلغ )ضرر به بودجه دولت میباشد.  مبلغ متذکرهنگاه اقتصادیت 

ن سی اطمینالی بررواردات دولت انتقال، و به اداره عا به حساب افغانی را از نزد شرکت ساختمانی حکمت نجیب تحصیل و

 دهند. 

 :  ضمیمه سوم

  وضع جرایم تأخیر. عدم .1

موعی لغ مجاد ترمیمات اساسی تعمیر های وزارت محترم که با شرکت ساختمانی وطنوال به مباسناد قرارد قراریکه

ه متذکره دارد ( روز تأخیر د رتکمیل پروژ32( افغانی عقد گردیده بود، مالحظه گردید شرکت متذکره )4.520.621.2)

ز % ( ا0.1% الی 0.05تأخیر کار از ) شرایط عمومی شرطنامه معیاری قرارداد در مقابل هر روز 47-ماده  1مطابق بند 

ورخ          م( 125ذکر د رحواله شماره )قمیت  مجموعی قرارداد تذکر داده شده که جریمه تأخیری از شرکت فوق ال

( افغانی وضع 70.070( افغانی جمعا  مبلغ )2260.31% ( مبلغ  )0.05( یوم را از قرارفی روز ) 31ازمدت ) 1396 /31/3

تأخیری در مقابل  ( روز صورت گرفته است از اینکه جریمه32وقرارمحاسبه این تأخیر در تکمیل پروژه مدت ) گردیده است

افغانی محاسبه  (۰۱۴۴۶۴) ( افغانی جمعا  مبلغ4520% ( میباشد بنًا  از سرجمع قرارداد هر روز مبلغ )0.1هر روز از )

 افغانی میباشد . (57074غ )گردیده که تفاوت مبلغ وضع شده نظر به محاسبه مبل
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  پاسخ مرجع

( افغانی 31.260.2% ( مبلغ  )0.05( روز از قرار فی روز )31از وضع مدت ) 14/4/1396( 10استعالمیه شماره )طی 

 ( افغانی وضع گردیده است معلوما ت ارایه داشته اند .70.070جمعا  مبلغ )

 سفارش

ره از کار پروژه متذکوضع شده نظر به محاسبه  بابت جریمه تأخیری در( افغانی تفاوت مبلغ ۷۴.۵۷۰باالثر تطبیقات مبلغ )

ز نزد شرکت ساختمانی ا( افغانی را ۷۴۵۷۰نگاه اقتصادیت ضرر به بودجه دولت میباشد. بنًا به وزارت محترم اقتصاد مبلغ )

 .داطمینان دهنبررسی اداره عالی  به انتقال نمایند و واردات دولت به حساب وطنوال تحصیل و
 

  قرارداد تحکیمات.  عدم  وضع جرایم تأخیر .2

 جواز رندهاوطنوال د شرکت ساختمانیکه با امنیتی تعمیر پنج منزله وزارت اقتصاد واقع شهرنو  تدابیر قرارداد تحکیمات و

یون نهصدو ده میل (10907070.2سه ماه کاری به مبلغ مجموعی ) (3به میعاد ) 30/1/1395مورخ  -D 37678نمبر  

 .بودیده دت هزارو هفتاد عشاریه دو افغانی ازبخش بودجه انکشافی عقد قرارداد گرهف

 گردیده است . ختم 17/7/1395آغاز و بتاریخ  17/5/1395کار ساختمانی پروژه بتاریخ 

تطبیق آن وی د امتحانراوردر اثر ب ،اسناد مکمل قرارداد مطالعه و کارهای انجام شده پروژه بطور امتحانی اندازه گیری گردیده

 کمکاریهای ذیل ظاهر گردیده است: با براورد ثانی که در حضور نماینده فنی مرجع صورت گرفت

 صاد وزارت اقت برآورد ثانی مساحت تهیه  و نصب ایزوگام بام اطاق های محافظین امنیتی راپور (27) طبق ماده

( مترمربع بدست 65.60امتحانی به مساحت ) ریهاییداده شده است درحالیکه نظربه اندازه گء مترمربع مجرا (77)

 مبلغر مجموع د، ( افغانی500از قرار فی مترمربع مبلغ ) ،مترمربع را نشان داده (11.40آمده است که تفاوت )

 نزد شرکت ساختمانی وطنوال قابل تحصیل است. افغانی از (5700)

 پروژه  (5و 3،4) زلوار تشنابها و چای خانه منابرآورد ثانی مساحت تهیه ونصب کاشی کاری دیراپور  (7) طبق ماده

 متحانی به مساحتریهای ایحالیکه نظربه اندازه گ داده شده است در ءمربع مجرا متر (89) سازی وزارت اقتصاد را

( 1700بع مبلغ )از قرار فی مترمر میدهد،( مترمربع را نشان  4.70( مترمربع بدست آمده است که تفاوت )84.3)

 نزد شرکت ساختمانی وطنوال قابل تحصیل است. افغانی از ( 7990مبلغ) مجموع ، درافغانی

 ده است.شدانسته قابل تحصیل  از شرکت ساختمانی وطنوال( سیزده هزاروشش صدو نود افغانی 13.690جمعاً مبلغ )

 .ابراز قناعت نموده استبررسی وزارت مربوطه به یافته های  پاسخ مرجع: 

 سفارش

رر به بودجه دولت دیت ضافغانی بابت کم کاری از نگاه اقتصا( ۱۳۶۹۰)ت برآورد ثانی با ساحه در نتیجه مبلغ باالثر تطبیقا

واردات  به حساب ( افغانی را از نزد شرکت ساختمانی وطنوال تحصیل و۱۳۶۹۰وزارت محترم اقتصاد مبلغ ) میباشد. بناً

 اطمینان دهند . بررسیاداره عالی  به ول انتقادولت 
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  در قرارداد ترمیمات تعمیر شش منزله.  وضع جرایم تأخیرعدم  .3

 -D 41899ر  ستانکزی دارنده جواز نمب اقرارداد ترمیمات تعمیر شش منزله وزارت اقتصاد که با شرکت ساختمانی باختر 

زارو ه  (یازده میلیون ششصدو چهل وچهار11644628.52( روز کاری به مبلغ مجموعی )25به میعاد ) 5/2/1395مورخ 

 یده بود. دششصدو بیست و هشت عشاریه پنجاه دو افغانی ازبخش بودجه انکشافی عقد قرارداد گر

یازده  (11644628.52مبلغ)به فیصد تخفیف  دو بعد از وضعافغانی   (11882274قیمت ارائه شده آفر حاوی مبلغ )

اً تحت بعد ت.غانی عقد قرارداد گردیده اساف میلیون ششصدو چهل و چهارهزارو ششصدو بیست و هشت عشاریه پنجاه دو

ت نزله وزارمر شش عنوان تعدیل اول قرارداد که دربرگرنده اضافه کاری ، کم کاری و تمدید زمانی پروژه ترمیمات تعمی

ین اداده شده که  رتذک ستانکزی ونیز بین وزارت اقتصاد و شرکت ساختمانی و انجنیری باختر 2/9/1395اقتصاد که بتاریخ 

ر رفته است. دزارت اقتصاد صورت گقانون تدارکات وحکم مقام محترم و 30ماده  4، و1،2،3عدیل به اساس فقره های ت

  فیصد اضافه کاری صورت گرفته است.(  ۷.۰۵ )یوم تمدید و  (10) به مدت نتیجه

یوم تمدید ( ۱۰)نظرداشت با در  .ختم شده است ۴/۱۱/139۵شروع و به تاریخ  ۳/۹/139۵کار ساختمانی پروژه به تاریخ 

( ۰.۱م تأخیر از قرار )یو( ۹) خیر در کار پروژه صورت گرفته است، بناً بابتأیوم ت( ۹) در نتیجه دیده شده است که به مدت

شرکت  از ه تأخیرجریماما از اینکه شت میباشد، گ( یک صدو چهار هزارو هشتصدو دو افغانی قابل باز۱۰۴۸۰۲فیصد مبلغ )

( افغانی 11.645)% ( مبلغ  0.1( یوم از قرارفی روز ) 5مدت ) 27/2/1396( مورخ 113حواله شماره ) عهفوق الذکر ذری

 فغانی میباشد .ا( 46.582بنأ قرارمحاسبه تفاوت مبلغ وضع شده مبلغ ) ( افغانی وضع گردیده است،58.223جمعا  مبلغ )

 

وضع   14/4/1396(  9استعالمیه شماره )طی موده و مرجع مربوطه ابراز قناعت نبررسی به یافته های  پاسخ مرجع:

 .را معلوما ت ارایه داشته اند ( روز جریمه تأخیر5مدت )

 سفارش 

 تبودجه دول ( افغانی بابت جریمه تأخیری در کار پروژه متذکره از نگاه اقتصادیت ضرر به46582عدم وضع مبلغ ) 

یل و به حساب نکزی تحصاستا باختر یشرکت ساختمان غانی را از( اف46.582وزارت محترم اقتصاد مبلغ )میباشد. بناً 

 .را اطمینان دهندبررسی انتقال و از نتیجه  اداره عالی واردات دولت 

 
 

................................................................................................................................................................................................................................. 
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