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 شهروندان برای گزارش تفتیش 

 1398 سال مالی قطعیهگزارش تفتیش حساب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !شما میدانید

 داراتتفتیش ا صالحیتاداره این طبق قانون  برو  رهبری می شودل( )مفتش کُس عمومی ئیرتوسط اداره عالی تفتیش 

 دارا میباشد.را  دولتی

 

 
 

انافغانستدولت جمهوری اسالمی   

  تفتیشاداره عالی 
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 را بیان میکند؟ موضوعاتیحساب قطعیه چیست و گزارش تفتیش حساب قطعیه چه 

 و عواید پیش بینی شده ثبت مکمل حسابات مصارف و عواید ساالنه دولت در مقایسه با بودجه منظور شده قطعیهحساب 

  در یک سال مالی می باشد. 

 حساب قطعیه بیان میدارد که:

 و با فرمان  تصویبملی  سال مالی توسط شورای بودجه 

 .هگردیدرئیس جمهور توشیح 

  هدف منظور رایبآن ه طت مربوانهادها و ادارمصارف 

 .صورت گرفته است مورد نظرشده و پروژه های 

 برای مساعدت و قرضه  طوربین المللی  نهاد های کمک کنندهدولت به عنوان وجوه عامه از منابع داخلی و  عواید

 .انکشافی بدست آمده استبودجه عادی و تمویل 

 ؟گزارش میدهد را تفتیش نموده و کدام موضوعاتالی تفتیش اداره ع

 آیا طبق هدف  ه،در بودجه را چگونه مصرف نمودوجوه عامه منظور شده واحد های بودجوی که میگردد  بازرسی

 خگویی به مصرف رسیده است یا خیر.تعیین شده در بودجه با درنظرداشت اصل شفافیت و پاس

 چگونه کسر بودجه در مقایسه  تحصیل نموده اند،عواید پیش بینی شده را نهاد های عوایدی، که آیا گردد می بازرسی

 .به عواید تحصیل شده رفع گردیده است

نتایج بازرسی و گزارش داده تفتیش قرار  را تحتحساب قطعیه ساالنه دولت اداره عالی تفتیش برای انجام چنین کاری، 

 .نمایدارائه می  شورای محترم ملیولسی جرگه خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری و 

را مورد  حساب قطعیه گزارش تفتیش، اهخصوص کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عامه و امور بانکب، گهولسی جرسپس 

 یافته های تفتیش اقدام می نمایند. موردبحث قرار داده و در 

 مهم است؟آن چرا تفتیش حساب قطعیه و گزارش 

 ،یجمهور استیر یعال مقام ه،یمال وزارتتوسط  هیقطع حساب بیترت با

 یبودجو  اجراآت که رند،یگیم قرار ییروشنا در نفعانیذ ریسا و یمل یشورا

 در راتییتغ نوع چه گذشته یمال سال انیجر در، است گرفته صورت چگونه

 و یمان عقب ها عرصه کدام در ده،یگرد رونما مذکور سال منظورشده بودجه

 .است رفتهیپذ تحقق ینیشبیپ از شیب  اجراآت بخشها کدام در

 و دیعوا لیتحص و تحقق صورت از روشن و واضح ریتصو داشتن بمنظور بناءً

 یالزم امر هیقطع حساب یبازرس و بیترت ،یمال سال مصارفتحقق  یچگونگ

 تفتیش ه،یمال وزارت به مابعد سال اول ششماه یط آنرا بیترت تیمسؤل ن،یقوان لیدل نیهم به. شودیم پنداشته یضرور و

 .است نموده واگذار شیتفت یعال اداره بدوش یمل یشورا و یجمهور استیرعالی  مقام به آنرا گزارش هیارا و
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مکلف  )مفتش کل( ئیس اداره عالی تفتیشر ،مور مالی و مصارف عامهااداره عالی تفتیش و قانون اداره براساس قانون 

 شورای ملی ارائه نماید.ولسی جرگه و است گزارش تفتیش حسابات قطعیه دولت را به مقام عالی ریاست جمهوری 

 .می باشدمفتش کل  یارائه گزارش تفتیش از مسؤلیت ها و مکلفیت های قانونتش حساب قطعیه و یتف

و دولت که  ، از طریق یک تفتیش مستقل باید بدانندتمام اتباع افغانستانکل  در و گان مردمشورای ملی به عنوان نمایند

 .وجوه عامه را مدیریت نموده استچگونه آن  نهادهای مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمک می نماید تا ای ولسی جرگه شورای ملی را هو امور بانکمحاسبات عامه مالی، بودجه،  کمیته، مفتش کلگزارش 

و پاسخگویی مدیریت مالی عامه و ایجاد حکومتداری یت به منظور شفافداده، تدقیق قرار  حساب قطعیه را مورد بحث و

 ائه نمایند.، سفارشات شانرا ارمیباشدخدمت به مردم  هدف آنخوب در کشور که 

آن برای ذینفعان بین مربوطه  و نهادهایدولت این گزارش همچنان اطالعات و معلوماتی را در باره مدیریت مالی عامه 

 المللی فراهم می سازد.

 

 1398 مالی قطعیه سال تفتیش حساب

فغانستان و همچنان اداره عالی تفتیش اآن، مردم مربوطه و نهادهای افغانستان بشمول حکومت  جمهوری اسالمی دولت

 .ندگردیدمواجه  (19-کوید) گسترش ویروس کرونا با بحران 1399مالی سال طی 

حساب قطعیه سال مالی  تیبترخویش را با قانونی  مکلفیت هایمالیه و اداره عالی تفتیش توانستند  ، وزارتآنباوجود 

 .انجام دهند ،حساب قطعیه به مراجع ذیربطتفتیش ارائه گزارش و  1398
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 مکلفیت هایشرایط و  تا ،دو اداره امکان پذیرگردیدمیان انجام مکلفیت های قانونی در پرتو همکاری های دو جانبه 

 .گردندل یقا و برای منافع مردم ارزش کردهقانونی را تکمیل 

 

 .گردید اجرا 1399 مالی سال ربع دومدر جریان تفتیش ز سوی اداره عالی ا 1398حساب قطعیه سال مالی ش یتفت

شورای ولسی جرگه و مقام عالی ریاست جمهوری گزارش تفتیش حساب قطعیه همراه با یافته ها و سفارشات تفتیش به 

 است.ه گردید سالملی ار

 

  1398مالی  در تفتیش حساب قطعیه سالاجراآت انجام شده 

  و  ابتدای سال، بودجه بررسی وسط سال اصل بودجه منظور شدهبا  1398 مالی سال ادارات دولتی طیمصارف مقایسه

 .تعدیالت ظرف سال

  سال و بررسی وسط ابتدای پالن شده و  با عواید پیش بینی شده 1398 مالی سال طیعواید تحصیل شده مقایسه

 .سال
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  حساب قطعیه عواید  (تاادار و وزارتخانه ها) مصارف واحد های بودجویحساب قطعیه بازرسی و اجرای تطبیقات

 .یعوایدماهوار  های در والیات و مرکز و گزارشادارات مرکزی، مستوفیت ها و گمرکات کشور 

  صورت حساب بانکی د افغانستا بانکتطبیقات. 

 افمس و بیقات صورت حسابات دفتر کل خزاینتط. 

  تصامیم کمیته بودجه، مصوبات کابینه، احکام و فرامین وزارت مالیهو تصامیم  فیصله ها ،اسناد حمایویبازرسی ،

 به تعدیالت و صالحیت های بودجوی.یاست جمهوری و سایر اسناد تقنینی، در رابطه مقام عالی ر

 کنترول های مرتبط به تعدیالت، در مطابقت با اصولنامه اجرای بودجه. مبتنی بر آزمایش نمونوی بازرسی های 

 

 اجراآت که در تفتیش حساب قطعیه صورت نگرفته است

ادارات بودجوی،  سایر اسناد مصارفاتی قرارداد ها، حواله های پولی و مربوط به حین بازرسی حساب قطعیه هیچ نوع اسناد

 بازرسی نگردیده است.

تفتیش عملکرد و رعایت قوانین  انجام میدهد و شامل اداره عالی تفتیشکه ، این موارد از طریق سایر تفتیش های البته

 .میگیردتحت پوشش قرار میشود، 
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 ؟میداردبیان  چگونهوضعیت مالی دولت  1398حساب قطعیه سال مالی 

 تصویر کلی
 بعد از و انکشافی عادیارقام مندرج در جدول ذیل مبالغ مجموعی حساب قطعیه ) 

 میباشد( تعدیالت ظرف سال 

لیتفص شماره  مبلغ 

الس ظرف التیتعد از بعد بودجه مجموع 1  451,577,600,526 

یعاد بودجه مجموع 2  302،205،944،710 

یانکشاف بودجه مجموع 3  149،371،655،816 

یانکشاف و یعاد بودجه مصارف مجموع 4  420,182,713,274 

 281،164،193،241  یعاد بودجه مصارف مجموع 5

یانکشاف بودجه مصارف مجموع 6  139،018،520،033 

 

 ؟از کدام منابع عواید بدست آمده           در کدام موارد مصرف صورت گرفته ؟

 کود
کودهای اقتصادی )باب 

 های مصارفاتی(
 باب های عوایدی شماره مصارففیصدی سهم در 

فیصدی سهم در منابع 

 تمویل

 (%29.4) 123،400،750،231 مالیات و محصول گمرکی 1 (%47.0) 197،467،191،014 مزد و معاشات 21

 (%18.6) 77،962،445،471  عواید غیر مالیاتی، فروش امالک و متفرقه 2 (%19.9) 83،556،579،458 اجناس و خدمات 22

 (%1.4) 5،886،900،202 سهمیه های اجتماعی 3 (%0.5) 2،203،399،998 بازپر داخت قروضمفاد و  23

24 

سبسایدی ها، مساعدت  

های بالعوض ومنفعت های 

 اجتماعی

36،156،526،729 (8.6%) 
 (%24.2) 101،669،439،288 مساعدت های خارجی برای بودجه عادی 4

  (%23.5) 98،599،554،217  مساعدت های خارجی برای بودجه انکشافی 5

 (%24.0) 100،799،016،084 کسب دارایی 25
 (%0.2) 758،383،203 قروض 6

 (%2.8) 11،905،240،662 سایر منابع/ذخایر نقدی خزاین 7

 (%100) 420,182,713,274 مجموع منابع تمویل   (%100) 420,182,713,274 مجموع مصارف  

1398 مالی مجموع بودجه سالچگونگی تمویل   

 

49.3 

47.7 

0.2 2.8 

فیصدی سهم

منابع داخلی منابع خارجی قروض ذخایر نقدی خزاین/سایر منابع
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 سکتورها چگونه بوده است؟به تفکیک )عادی و انکشافی( فیصدی مصارف بودجه ملی 

 

 

 فیصدی مجموع سکتورها شماره

 %21.35 89،711،482،741 امنیت ملی دفاع و 1

 %14.33 60،223،052،387 مصئونیت و نظم عامه 2

 %12.11 50،896،237،912 معارف، فرهنگ و دین 3

 %10.65 44،746،756،619 اقتصادی و زراعتامور  4

 %9.73 40،889،247،297 حکومتداری و خدمات عامه 5

 %7.94 33،368،253،882 انرژی و معادن 6

 %7.51 31،571،415،811 تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی  7

 %7.37 30،951،593،885 ترانسپورت و مخابرات 8

 %4.82 20،261،164،486 صحت 9

 %4.18 17،563،508،255 مصؤنیت اجتماعی و محیطی 10

 %100.00 420,182,713,274 مجموع

 

  

,  دفاع وامنیت ملی
21.35%

مصئونیت و نظم 
%14.33, عامه

معارف، فرهنگ و 
امور اقتصادی و %12.11, دین

%10.65, زراعت

حکومتداری و خدمات 
%9.73, عامه

,  انرژی و معادن
7.94%

تهیه مسکن و 
,  سازگاری اجتماعی

7.51%

ترانسپورت و 
%7.37, مخابرات

%4.82, صحت مصؤنیت اجتماعی و 
%4.18, محیطی

1398فیصدی مصرف به اساس سکتور ها طی سال مالی 
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مجموع درصد  82, که در حدود 1398از بودجه ملی سال مالی مصارف واحد های بودجوی دارای بیشترین 

 را احتوا مینماید. ملی مصارف بودجه

 فیصدی سهم در مصارف واحد های بودجوی شماره

 (%15.9) 66،910،541،642 وزارت دفاع ملی 1

 (%12.3) 51،543،367،814 هوزارت امور داخل 2

 (%9.3)   39،245،357،702 وزارت معارف 3

 (%7.9)   33،349،751،457 وزارت مالیه 4

 (%5.2)   21،691،029،919 شرکت برشنا 5

 (%5.1)   21،331،347،706 وزارت فواید عامه 6

 (%5.0)   21،161،154،301 و انکشاف دهاتوزارت احیا  7

 (%4.8)   20،261،164،486 صحت عامهوزارت  8

 (%4.6)   19،484،612،549 ریاست عمومی امنیت ملی 9

 (%3.6)   15،296،461،088 وزارت کار و امور اجتماعی 10

 (%3.2)   13،564،591،005 اداره امورریاست عمومی  11

 (%2.5)   10،351،825،944 وزارت انرژی و آب 12

 (%2.1)   8،670،189،013 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 13

 (%81.5) 342,861,394,626 مجموع

 

 
 

  داخلی و ثبات مالیاز منابع عواید 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثبات مالی چیست؟

ثبات مالی عبارت از  ،فغانستانابرای دولت جمهوری اسالمی 

در میان مدت و یا کوتاه مدت به تنهایی از تمویل بودجه عادی 

مجموع منابع  1398مالی  با اینحال در سال عواید داخلی میباشد.

درصد کمتر از  28داخلی برای تمویل بودجه عادی در حدود 

 مجموع مصارف آن بوده است.

 

عواید داخلی

(Afs 207,250,095,904)

عادیبودجه مصارف 

(Afs 281,164,193,241)
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 در یافتیم آنچه را

 خالصهبطور   

 بیشتر از سقف تعیین شدهاپراتیفی تعدیالت/مصارف  - 

 شمولیت وجوه تمویل در عدم موجودیت تعهد دونر -

7 1،14 08 ،000 

5،347،241،149 

 9،831،771،663 تعدیالت بیشتر از حد تعیین شده   

 تعیین شده در سند بودجه تعدیالت خالف هدف 
7،868،155،496 

دالر  2،161،539  

 2،396،290،946 سایر اسناد تقنینیتعدیالت و مصارف خالف سند بودجه و   

 

 8،389،810،226 بودجه عادی و انکشافی پیشکی های تصفیه ناشده

 28،956،833  وجوه سردستی تصفیه ناشده

 لیترآف کریدت های تصفیه ناشده که میعاد زمانی آن ختم گردیده

81،828،754  

  دالر 40،268،911

  وروی 45،889

 4،315،877،348 ناشدهباقیات عوایدی تحصیل  

 15،091،226،000 لی جه بدون منظوری کابینه و شورای متمویل بوددریافت منابع  

 3،200،000،000 بدون منظوری کابینه و شورای ملیپیش پرداخت تحصیل عواید طور  

 201،751،775 باز پرداخت مصارف نامعقول وزارتخانه ها توسط حکومت به دونر 

 3،797،171،628 ارقام گزینه های اخذ گزارش سیستم افمس عدم هماهنگی 

 

 خالصه یافته های مهم و عمده

 شده نییتع سقف از شتریب مصارف/التیتعد

 :حکم قانون را دارد در یک دوره مالی کهبودجه  اجرای اصولنامهبق اطم

 از خارج یکودها ریسا به "گردند یم ادی ممنوعه فصول" بنام که مشخص یکودهااز  ویبودج تالیتعد 

 .ستین مجاز ممنوعه یکودها

  مور داخله و وزارت دفاع ملی از جانب دونر تمویل می اوجوهی که در بودجه وزارت تعدیالت شمولیت وجوه و

 .اشدیبه دونر مربوطه قابل اجرا مگردد، بعد از موافق

  ستین مجاز یفیاپرات فصول به بودجه داخل یها کود و فصول ریسا از لیتعد.  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

1394 1395 1396 1397 1398

ثبات مالی

مصارف بودجه عادی عواید از منابع داخلی
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صورت  ینیتقن اسناداحکام  ریبودجه و سا یاجرا اصولنامهخالف  لیذ التیکه تعد دیبه مشاهده رس ،یبازرس جهینت در

 :گرفته است

 اصل عنوان به هیمال وزارت جانب از شده هیارا ارقام از تر اضافه التیتعد یاجرا یافغان( 679،108،000) مبلغ -1

 .یفیاپرات وجوه یمنظور

 یفیاپرات وجوهبودجه  یاصولنامه اجرا مطابق که یا اداره به یفیوجوه اپرات یاجرا یافغان( 35.000.000) مبلغ -2

 .باشدینم اجرا قابل شان یبرا

عادی  بودجه شامل( کایستیس) دونر تعهد تیموجود بدون سال یابتدا در یافغان( 5،347،241،149) غمبل -3

 .است دهیگرد صیتنقسا ل مبلغ متذکره  انیاما در جر شده، یمل دفاع وزارت

 (%5تعدیالت بیشتر از حد تعیین شده )بیشتر از 

 امرتعدیل یدولت هادار یتقاضا اساس به تواند یم مالیه وزارت که داردیم حیتصر و مصارف عامه یقانون اداره امور مال

  .دینما بودجه صادر کمیته رهمشو به ننماید، تجاوز شده ثبت وجوه فیصد پنج از که را شده منظور یبودجو صالحیت

 اسناد احکامف خال) درصد (5)% از شتریب یانکشاف یها پروژه یبودجو یها تیصالح در التیکه تعد دیاما مشاهده گرد

  صورت گرفته است. (ینیتقن

خالف احکام اسناد  ،درصد( 5) از شتریب یانکشاف پروژه 249 تعداد از یافغان( 9،831،771،663) مبلغ صیتنق چنانپه

( 7و به تعداد ) دهیگرد لیبطور مشترک تمو یاریاخت ریو غ یاری( پروژه از منابع اخت6که منجمله به تعداد ) ،ینیتقن

 دهیگرد صی( درصد تنق100از پروژه ها ) یتعداد صاتیتنق نیا جهی. در نتدهیگرد لیتمو یاریاخت ریغ منابع از آنپروژه 

 است.

 تعدیالت کود های احتیاطی و ریزرف خالف هدف تعیین شده در سند بودجه 

 بینی پیش مشخص اهداف تحقق منظور به و مشخص مبالغ دارای مشخص، های کود تحت احتیاطی وجوه بودجه درسند

 .گیرد صورت بودجه سند در شده تعیین اهداف همان در باید نیز آن مصارفو  یالتتعد لهذا یده،گرد

 بودجه سند در شده منظور هدفخالف  یلموارد ذدر  یاطیاحت یکودها تعدیالتکه  یدمشاهده گرد بازسی یاندر جر

 صورت گرفته است:

 کود کی از) یبودجه عاد یاطیاحت یدر داخل کودها التیتعد ،یافغان( 2،606،480،000) یمجموع مبلغ -1

که  یمل محترم یشورا منظور بدون بودجه، سند در شده نییتع هدف خالف( یاطیاحت یکودها ریسا به یاطیاحت

 .است گرفته صورت ،دهیگرد یاطیاحت یکود ها یدر سقف منظور راتییباعث تغ

( 2،808،118،458مبلغ ) ،یعاد بودجه یاطیاحت یکودها از التیتعد ی( افغان2،453،557،038) یمجموع مبلغ -2

 یاقتصاد یکودها ریسا به یبودجه انکشاف یاطیکودها احت از التیتعد ییکای( دالر امر2،161،539) مبلغ و یافغان

 گرفته صورت یمل محترم یشورا منظور بدون بودجه، سند در شده نییتع هدف خالف( یمصارفات یها)باب 

 .است
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 تعدیالت خالف احکام اسناد تقنینی و اصولنامه اجرای بودجه

ارقام منظور شده مندرج در  بشمول یبودجو یها تیو صالح نیقوان یمستلزم آنست که تمامبودجه منظورشده  یاجرا

 ریسا وو مصارف عامه  یمور مالابودجه، قانون اداره  یاجرا اصولنامهشده(،  نییف تعاهداو منظور شده  مبالغ)سند بودجه 

  .گردد تیرعا نیقوان

 :که دیمشاهده گرد

مبلغ  لیوجوه با درنظرداشت وجوه درخواست شده و تعد لیاضافه تعد ی( افغان2،696،400) مبلغ -1

از بودجه عادی  یجمهور استیر یخالف فرمان مقام عال میمستق شنهادیبه اساس پ ی( افغان50،504،970)

 گرفته است.صورت 

 کا،یآمر در افغانستان)سفارت  یدولت ریغ و یدولت یها ینهاد به یقطع طور ی( افغان166،144،864) مبلغ

 یموب ن،یچ کشور به رتانیح آهن خط ریمس برنامه مصارف چابهار، بندر از یصادرات محموله نیاول افتتاح برنامه

 پرداخت ینقد محاسبه ماتنامهیتعل خالف( سرطان هیعل مجادله ادیبن و یافغان احمر حالل تیجمع گروپ،

آن به  ی( افغان141،738،198بوده و مبلغ ) یدولت یها نهاد به آن یافغان( 24،406،666) مبلغ منجمله ده،یگرد

 .است دهیگرد پرداختاز بودجه عادی  یریحسابگمشخص  زمیکانیکدام م تیبدون موجود یدولت ریغ ینهاد ها

 و ها خانه وزارت یانکشاف بودجه یمال یها پالن بیترت در تفاوت یافغان( 1،458،313،441) مبلغ مجموعاً  -2

مبالغ  د،ی(، مشاهده گرد25 و 24 ،22) بودجه سند یاقتصاد یکودها در مندرج ارقام درنظرداشت با ادارات

ادارات مختلف  درمتفاوت  راتییکدام اسناد، با تغ تیمتذکره بدون موجود یکودها یمندرج در سند بودجه برا

 .است دهیگرد ساالنه یمال پالن شامل

ماه قوس صورت گرفته تا مجموع  یط انکشافی بودجه مهیضم عهیذر اتصیتنق یافغان( 2،198،145،081) مبلغ -3

 مبلغنشان داده شود، منجمله  شتریمصارف آن ب یصدیاز پروژه ها کمتر و ف یبودجه تعداد یعموم

 آن از بعد روز دو ،(یمال سال روز نیآخر) 30/9/1398 خیتارب بودجه مهیضم صاتیتنق یافغان( 301،427،932)

 .است گرفته صورت گرددیم ختم بودجه یاجرا اصولنامه مطابق یمال سال میتقو که

 صورت 23 ب فورم از استفاده عدمدربودجه انکشافی  یندگینما خارج التیتعد یافغان( 2،135،920،591) مبلغ -4

 نمبر حکم و هیمال محترم وزارت 27/9/1398 رخمو پشنهاد باالثر یافغان( 417،203،339) مبلغ منجمله گرفته،

 .است دهیگرد لیعدت یبعد یمال سال شروع در ،یجمهور استیر یعال مقام 1/10/1398 مورخ( 2348)

 پرداخت های پیشکی تصفیه ناشده

 ،یماال سال ختم یال را شیخو یشکیپ پول تا اند مکلف یبودجو یها واحد تمام" :داردیم حیبودجه تصر یاصولنامه اجرا

 یبررسا مورد جداً ادارات یمال یبررس نیح شیتفت یعال اداره نیمفتش جانب از ها یشکیپ هیتصف موضوع و ندینما هیتصف

 قارارداد پرداخت شیپ. شوند ینم یشکیپ مستحق مابعد درسال یعاد بودجه در یشکیپ هیتصف عدم درصورت.  ردیگ قرار

 ."است یمستثن امر نیا از  LC و ها

اجناس و خدمات  هیته یبراصورت گرفته  یپرداخت ها شیپ ی، تمامیمحاسبه نقدنامه اتمیطبق احکام تعلهمچنان 

 .گردد هیسال تصف انیجر در ه با شواهد و مدارک الزمهمرا خدمات و اجناس دیرسو به محض  یسال مال ختمقبل از 
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 :که دیاهده گردمش

 ماندهیباق هیبدون تصفختم سال  یال 1398 یمال سال یشکیپ یپرداخت ها یافغان( 5،770،794،245) مبلغ -1

 تحت( 4،273،386،803) مبلغ و یعاد بودجه مصارف تحت یافغان( 1،497،407،442) مبلغ منجلمهاست. 

 .باشدیم یانکشاف بودجه مصارف

 یربع دوم سال مال یال 1397-1381 یمال یهاسال یشکیپ یپرداخت ها یافغان( 2،619،015،981مبلغ ) -2

 مبلغ و یعاد بودجه مصارف تحت یافغان( 552،403،363) مبلغ منجلمهاست.  ماندهیباق هیبدون تصف 1399

 .باشدیم یانکشاف بودجه مصارف تحت( 2،066،612،618)

 قبل سال یها یشکیپ هیعدم تصف صورت در یدولت ادارات آن که مطابق بودجه یاجرا اصولنامهبا درنظرداشت  -3

که  یها نهادتعداد  کی یکه برا دیشوند، به مشاهده رس ینم یعاد بودجه یشکیپ مستحقدر سال مابعد 

دون ب هیقطع حساب یبازرس پروسه ختم یال ،ننموده هیشان را تصف 1398 یلسال ما یعاد بودجه یها یشکیپ

 است.  دهیگرد یاجرا یشکیشان پ یبرا 1399 یمال در سال اند، ماندهیباق هیتصف

 ییو نها متوقعهف اهدا در ها یشکیپعدم مصرف  یمعنامربوطه به  یشده در سال مالان یهتصف یها یشکیپ هنگفت مبالغ

و  یسابدارح یکانیزماز م سال همان یانناشده در جر یهتصف مبالغ ین،باشد. عالوه بر ا یم آن یمال یوینبودن اسناد حما

اجرا شده  یها یشکیپ ینکهوجود ا با آورد. خواهداز قانون بوجود  یتخط یرا برا ینهو زم گردیدهخارج  یگزارشده

 .است شد داده گزارش یافته تحقق مصارف عنوان تحت اما ،مانده باقی یهناتصف

 ه سردستی تصفیه ناشدهووج

اجناس و  هیمربوطه، بمنظور ته یویحما اسنادمطابقت با  در دیباکه  گرددیمپرداخت  یشکیپ بصورت زین یه سردستووج

 .گردد هیتصف مرتبط مدارک و اسناد ارائه ابخدمات 

 :که دیمشاهده گرد

از  یشکیپطور  1398 یمال یسال یط یبودجو واحد( 10) تعدادمربوط به  یسردست وجوه یافغان (28،956،833) مبلغ

 .است مانده یباق هیبدون تصف یختم سال مال یال ده،یگرداجرا بودجه عادی 

 دهیگرد ختم آن یزمان عادیم که ناشده هیتصف یها دتیکر ترآفیل

صادر میگردد، مطابق به آن وجوه پولی در مقابل تهیه دارات دولتی امالی از سوی اعتبار نامه نوان لیترآف کریدت ها به ع

از  ترممکن است در موارد خاص بیش اجناس ییا تحویلخدمات از آنجای که عرضه  اجناس و ارائه خدمات تعهد میگردد،

زمانی قرار داد  اما لیتر آف کریدت ها مطابق میعاد .را در بر گیرد، تصفیه آن بعضاً در همان سال ممکن نیستیک سال 

 باید تصفیه گردد.

 :هده گردید کهمشا

( دالر 25،714،637و مبلغ )افغانی ( 14،256،000) مبلغحاوی دیت یلیترآف کر( 7تعداد )وجوه باقیمانده  -1

اجناس و خدمات باید در سال منعقده های قرار داد طبق ، است هافتتاح گردید 1398 مالی در سالکه آمریکایی 

 باقیمانده است.نشده و بصورت تصفیه ناشده استفاده مالی هیچ مبلغی  الی ختم سال تهیه میگردید، اما 1398
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 1397 مالی در سالکه ( دالر آمریکایی 7،104،282) مبلغ حاویدیت یلیترآف کر( 5تعداد )وجوه باقیمانده  -2

 تهیه میگردید، اما 1398 و 1397 هایاجناس و خدمات باید در سالمنعقده های قرار داد طبق ه، افتتاح گردید

 باقیمانده است.نشده و بصورت تصفیه ناشده استفاده  تمام مبالغ آن 1398مالی  الی ختم سال

دالر آمریکایی ( 2،093،039افغانی، مبلغ )( 4،135،000) مبلغ حاویدیت یلیترآف کر( 7تعداد )وجوه باقیمانده  -3

اجناس و خدمات منعقده های قرار داد طبق ه، افتتاح گردید 1396 مالی در سالکه ( یورو 45،889و مبلغ )

استفاده  تمام مبالغ آن 1398مالی  الی ختم سال تهیه میگردید، اما 1398 و 1397، 1396های باید در سال

 باقیمانده است.نشده و بصورت تصفیه ناشده 

دالر ( 5،356،953و مبلغ ) افغانی( 63،437،754) مبلغحاوی دیت یلیترآف کر( 7تعداد )وجوه باقیمانده  -4

اجناس و خدمات باید منعقده های قرار داد طبق ه، افتتاح گردیدو قبل از آن  1395 مالی در سالکه آمریکایی 

استفاده  تمام مبالغ آن 1398مالی  الی ختم سال تهیه میگردید، اما 1398 و 1397، 1396، 1395های در سال

 ست.باقیمانده انشده و بصورت تصفیه ناشده 

 تفاوت در ثبت و عدم تحصیل عواید تحقق یافته ,حساب قطعیه عواید

 های صالحیت بشمولقانونی های چارچوب  ه،تمامی قوانین مربوطدر وضع مالیات، جمع آوری وجوه عامه و محاسبه آن 

 ،گمرکیمحصول و  مالیات به قوانین مربوطنامه محاسبه نقدی، اتمور مالی و مصارف عامه، تعلیمابودجوی، قانون اداره 

باید رعایت  افراد و اشخاص و احکام مربوط به جواز های فعالیت  ، مقرراتها توافقنامه ،عواید غیرمالیاتیقوانین مربوط به 

 .گردد

 که: به مشاهده رسید

طی سال متذکره تحصیل نگردیده، تحت  1398( افغانی عواید تحقق یافته سال مالی 1،652،172،899) مبلغ -1

 عنوان باقیات عواید در سالهای بعدی قابل تحصیل دانسته شده است.

که الی ختم  1397قبلی الی اخیر سال مالی  مالی های( افغانی عواید تحقق یافته سال2،663،704،449) مبلغ -2

 ، تحت عنوان باقیات عواید در سالهای بعدی قابل تحصیل دانسته شده است.تحصیل نگردیده 1398سال مالی 

( افغانی تفاوت میان ارقام ثبت شده در سیستم ایسیکودا و حساب قطعیه ریاست عمومی 66،560،940مبلغ ) -3

 به مشاهد رسید. نمبر Pعواید بدلیل چگونگی ثبت 

 عواید تحصیل شده در جریان سال بدون شمولیت در سند بودجه و عدم منظوری توسط کابینه و شورای ملی

 بدون 1398( افغانی مفاد عملیاتی د افغانستان بانک بمنظور تمویل بودجه سال مالی 15،091،226،000مبلغ ) -4

 گردیده است.تحصیل  یمل یشورا و نهیکاب توسط یمنظور عدم و بودجه سند در تیشمول

 عدم و بودجه سند در تیشمولبدون  1398( افغانی بمنظور تمویل بودجه سال مالی 3،200،000،000مبلغ ) -5

 از منابع مختلف طور پیش پرداخت تحصیل گردیده است. یمل یشورا و نهیکاب توسط یمنظور
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 باز پرداخت مصارف نامعقول وزارتخانه ها توسط حکومت به دونر

وزارت خانه ها و ادارات ملکف هستند قوانین، مقررات، و رهنمودهای بانک جهانی را در اجرای مصارف پروژه های تمویل 

 شده رعایت نمایند.

 به مشاهد رسید که:

( ( افغانی تحت عنوان باز پرداخت مصارف نامعقول پروژه ارتقای کیفیت معارف )ایکویپ172،724،982)مبلغ  -1

 به حساب بانک جهانی توسط دولت افغانستان انتقال گردیده است. ه عادیاز بودج وزارت محترم معارف

( وزارت محترم انرژی و GFA( افغانی تحت عنوان باز پرداخت مصارف نامعقول در قرار داد )29،026،793)مبلغ  -2

 به حساب بانک جهانی توسط دولت افغانستان انتقال گردیده است.از بودجه عادی آب 

 سیستم افمستفاوت در ارقام گزینه های اخذ گزارش از 

تفاوت در مصارف تحقق یافته بودجه عادی میان دو گزینه اخذ گزارش سیستم ( افغانی 1،717،098،713مبلغ ) -1

 تفصیلی( به مالحظه رسید.گزارش خالصه و  گزارشافمس )

اخذ گزارش تفاوت در مصارف تحقق یافته بودجه انکشافی میان دو گزینه ( افغانی 2،080،072،915مبلغ ) -2

 افمس )گزارش خالصه و گزارش تفصیلی( به مالحظه رسید.سیستم 
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 هاسفارش 

نقض و درصد  5 تعدیالت بیشتر ازسفارش می گردد تا از 

از طریق  مور مالی و مصارف عامهاقانون اداره احکام 

 گرددجلوگیری سیستم های کنترولی ایجاد 

  ِدر باید از سوی وزارت مالیه درصد  5الی تمام تعدیالت

 مشوره با کمیته بودجه صورت گیرد.

  سند بررسی وسطباید در  درصد 5از  بیشترهر نوع تعدیل 

 .گرددمل شاودجه سال ب

ز و یا اممنوعه  تعدیالت به کودهای سفارش می گردد تا

سیستم های طریق  کودهای ممنوعه به سایر کود ها از 

دجه ز نقض اصولنامه اجرای بوی جلوگیری شده و اکنترول

بعمل آیدود داری خ  

 که در کود هدف برای  ، 23بمعیاری فورم  تعدیالت توسط

های مربوطه مشخص شده صورت گیرد، و از تعدیالت سایر 

کود های به کودهای ممنوعه و خالف هدف که توسط 

 ادارات پیشنهاد میگردد جلوگیری بعمل آید. 

 ،واضح برای وزارت خانه ها و ادارات کنترول  در حال حاضر

رو، تخطی از قوانین صورت وجود ندارد. ازیندر موارد فوق 

 ایجاد گردد.و واضح . الزم است کنترول های موثر میگیرد

محدود ساختن اجرای مصارف اپراتیفی برای نهادهای که 

 در اصولنامه اجرای بودجه منظور شده است

  نهادهای که در سند از تعدیالت و اجرای مصارف برای

بودجه منظوری جهت استفاده از وجوه اپراتیفی را ندارند، 

 جداً خود داری بعمل آید.

  موثر بمنظور جلوگیری از تعدیالت و یا اجرای کنترول های

مصارف برای نهاد های که اجازه مصرف وجوه اپراتیفی را 

 ندارند، ایجاد گردد.

در داخل کودهای تعدیالت بیش از حد جلوگیری 

سقف کود های احتیاطی خالف احتیاطی و یا خارج از 

  منظور شده و هدف تعیین شده

  تعدیالت بیش از حد تعیین شده در سقف کود های

جلوگیری گردیده و در هدف تعیین احتیاطی و خالف 

صورت لزوم این تعدیالت در سند بررسی وسط سال شامل 

 نماید.گردد تا پروسه قانونی خویش را طی 

 مطابق به  یاطیوجوه احت ستیبودجه با بیترت نیح

سنجش و تثبت  قیبصورت دق یواقع یها یازمندین

 یسال مال انیخالف اصول در جر التیو از تعد دهیگرد

 یبرر سند شامل ضرورت صورت. در دیبعمل آ یریجلوگ

 .گردد سال وسط

از ترتیب پالن های مالی ساالنه خالف ارقام جلوگیری 

شده در کود های اقتصادی مربوطه )باب های  منظور

 مصارفاتی( سند بودجه

  تمام پالن های مالی ساالنه مطابق ارقام منظورشده در کود

های اقتصادی )باب های مصارفاتی( مندرج سند بودجه 

 ملی که از طرف شورای ملی منظور گردیده، ترتیب گردد.

 

تعلیماتنامه ها پرداخت های قطعی که خالف جلوگیری از 

 و پروسیجرهای قابل تطبیق صورت گرفته است

  در صورت ضرورت مبالغ قابل پرداخت بدون اسناد طور

و بعداً برویت اسناد مصرف تحویل باید پرداخت گردیده، 

 قانونی به خرچ مجرا و محسوب گردد.

 پرداخت ها به نهاد های غیر دولتی به اساس یک میکانیزم 

اسناد برویت مشخص و واضح و  حسابدهی و حسابگیری

 حمایوی صورت گیرد.  
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گیچگونو پیگیری  ی برایمیکانیزم نظارتایجاد یک   

 ی که میعاد زمانی آن ختمیدت هالیترآف کرتصفیه 

 گردیده

  تصفیه صورت بازرسی ازمیکانیزم نظارت، پیگیری و 

آن خدمات و اجناس در مطابق که ی لیترآف کریدت ها

باقیمانده،  سال های قبلی ازسال مربوطه بدست نیامده یا 

 تطبیق و تقویت گردد.

  بدون استفاده آن تمام لیترآف کریدت های که مدت اعتبار

سپری شده و  که تعهد گردیده بود، خدمات و اجناس

 تصفیه گردد وامه راکد مانده است باید بخاطر آن وجوه ع

 به حساب دولت انتقال داده شود.نده باقیماوجوه  یا

اتخاذ تدابیر و کار شیوه مشخص بمنظور حصول اطمینان 

از اینکه پیشکی ها و باقیات آوانسی توسط تمام ادارات و 

 واحد های بودجوی در وقت و زمان آن تصفیه گردد

  اتخاذ یک کار شیوه ای که در آن مدت زمان محدود و

یا پیشکی های  مشخص برای تصفیه باقیات آوانسی

 سالهای قبل درج گردیده و قابل تطبیق باشد.

  نامه اتاصولنامه اجرای بودجه و تعلیممندرج رایط شتطبیق

محاسبه نقدی به منظور تصفیه پیشکی ها در خالل سال 

اجرای پیشکی های بعدی الی تصفیه عدم و  ،مربوطه

پیشکی های قبلی، این شرایط درتصفیه وجوه پیشکی 

 قابل تطبیق باشد. سردستی نیز

ردد تا از میکانیزم مدیریت و تحصیل عواید باید تقویت گ

ل قبلی اطمینان حاص تحصیل باقیات عوایدی سالهای

 گردد

  کسر عوایدی که در تحصیل عواید و میکانیزم مدیریت

نتیجه عدم تحصیل عواید تحقق یافته و یا باقیات میباشد، 

 مورد باز بینی قرار گیرد.

  تحصیل عواید متعهد توظیف گردد تا نیروی کاری

چارچوب زمانی مشخص یک را در باقیمانده سالهای قبلی 

 تسریع بخشد.

  وضعیت و ماهیت عواید تحصیل ناشده سالهای قبلی

 تصامیم خاصکدام که  شودتشخیص مطالعه گردد، تا 

جرایم تاخیر و یا سایر تدابیر  برای تحصیل و اقدامات شامل

 ر برابر متخلفین روی دست گرفته شود.دقانونی 

ابل گردد تا ق ترتیبطوری عواید  پیش بینیپالن های 

 وسهباالی پراعتبار و اعتماد تطبیق بوده و نشان دهنده 

سازی و اهداف تعیین شده عوایدی باشدبودجه   

 ترتیب پالن های عوایدی و اعتماد در  به منظورایجاد اعتبار

که هدف تعیین شده عواید سعی بعمل آید ، بودجه ملی

طور واقعی و حقیقی پیش بینی شده و از کسر قابل توجه 

  در عواید پالن شده و تحصیل شده جلوگیری بعمل آید.

  در حساب قطعیه مندرج ارقام میان تفاوت موجودیت

ثبت شده در سیستم ایسیکودا، ارقام و عواید توحیدی 

تحت سوال را  ثبت شده و تحصیل شده ارقام عوایدمجموع 

 .قرار میدهد

ز اهماهنگی میان گزینه های اخذ گزارش سیستم افمس  

اشدجمله ضروریات اساسی این سیستم و کارایی آن میب  

  مشکالت تخنیکی سیستم افمس با کمپنی فری بیالنس

در زود ترین وقت ممکن حل گردد تا ارقام مندرج در 

ها سیستم با تمام گزینه های اخذ راپور و سایر بخش 

 مطابقت داشته باشد.

طابق تشخیص منابع تمویل برای مصارف بودجه ملی که م 

نظور قوانین و مقررات نافذه توسط کابینه و شورای ملی م

 و تصویب گردیده باشد 

 در شده منظور قروض و شده یآور جمع دیعوا هرگاه 

 یها تیصالح مندرج مبالغ تمام لیتمو جهت بودجه،

 شنهادیپ است مکلف هیمال وزارت نباشد، یکاف یبودجو

 رانیوز یشورا یمنظور از بعد و بیترت را بودجه لیتعد

 .دینما ارائه یمل یشورا به بیتصو غرض
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از نگاه کیفی

اجرایدرمقرراتوقوانینرعایتازاطمینانحصول
هایصالحیتطبقدولتعوایدتحصیلومصارف

.بودجوی

صالحیتمطابقعامهوجوهمصارفازاطمینانحصول
یملشورایتوسطکهشدهتعیینمقاصدوبودجویهای

.استگردیدهتصویب

تتقویبرایسفارشاتارائهوهاکنترولضعفتشخیص
عامهمالیمدیریتسیستماتیک

کشورمالیوضعیتتحلیلازکلیتصویریکارائه

اتجلسدربحثجهتقطعیهحسابتفتیشگزارشارائه
طعیهقنشرگزارشوحکومتسویازپیگیری،ملیشورای

عامهوذینفعانتمامیبرایقطعیه-وندانشهرگزارشو
مردم

از نگاه کمی

دهنافمقرراتوقوانینخالفکهمبالغمصرفیاوتعدیالت
.میباشدممکنآندوبارهحصولاحتمالوگردیدهمشاهده

.مالی آنبشمول تحصیل احتباقیات تصفیه مبالغ باقیمانده 

آناعتبارمدتکههایکریدیتلیترآفدرماندهراکدجوهو
.تدولعوایدحساببهآندوبارهانتقالو،شدهسپری

حصیلتاکنونالیکهگذشتهسالهایعوایدیباقیاتتحصیل
.استنگردیده

هاردونبهنامعقولمصارفعنوانتحتشدهبازپرداختمبالغ
.دمیباشممکنمتخلفینازآندوبارهتحصیلاحتمالکه
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شهروندانبرای تفتیش گزارش   

 1399منتشره سال  1398سال مالی  گزارش تفتیش حساب قطعیه
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