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 مقدمه

د دسیستم شفاف و کارا در رشد و انکشاف فعالیت ها و اجراآت ادارات نقش مهم و ارزنده دارد. نبود سیستم تدارکاتی مؤثر و کارا باعث می گر

تا نتایج عرضه خدمات تحت شعاع قرار گیرد و در امورات و عرضه خدمات نهاد ها تأثیرات منفی به میان آید. سیستم تدارکاتی و مدیریت 

ثر و ؤاستفاده م چگونگی ارایه خدمات، پیشرفت اقتصادی،ت یکی از بخش های کلیدی تمام ادارات دولتی بوده و نقش اساسی روی تدارکا

 وه عامه، شفافیت و حساب دهی دارد.اقتصادی از وج

خاذ نمود تا سیستم تدارکات تصمیم ات اداره عالی تفتیش ،بنابر اهمیت تدارکات و خطرات احتمالی که در پروسه های تدارکاتی وجود دارد

ثریت و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار دهد. این تفتیش فعالیت ها و اجراآت سال ؤرا از دید تفتیش عملکرد ) اقتصادیت، م مالیهوزارت محترم 

ب اچگونگی انتخپروسه های تدارکاتی و  مؤثریت، را تحت پوشش قرار داده و تمرکز اساسی آن روی سیستم تدارکات 1396الی  1394های 

 ارش فعلی روی آن تمرکز صورت گرفته است.زتدارکاتی میباشد که در گ مؤثرروش های 

 خالصه یافته های تفتیش

 چنین نتیجه گیری می گردد که 1396الی  1394داد خدماتی، اجناس و ساختمان وزارت مالیه طی سالهای ( قرار47)تفتیش تعداداز اثر 

. احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و پروسه های تدارکاتی در مراحل تدارکاتی سدبه نظر نمی رشفاف  مالیهپروسه تدارکاتی قراردادهای وزارت 

ورت ص نمیگردد. مشکالت و نواقص در پالنگذاری و پروسه های تدارکاتی وجود داشته، نظارت درست از تطبیق قرارداد هارعایت  مؤثربشکل 

ر جریان . مفتشین دت گرفته استرصودیت میباشد کمتر توجه ییت و مفمؤثربه اصول اساسی عملکرد که عبارت از اقتصادیت، و  نمی گیرد

یافته اس انعکگردیده که قرار ذیل به شکل فشرده لین یافته ها و کاستی های متوجه وبررسی به اساس مالحظه اسناد و تدویر جلسات با مسو

 بخش دوم گزارش ارائه گردیده است. آن در و تفصیل

  :س برای ثبت قراردادهایو نبود دیتاب  1396الی  1394عدم تحقق پالن تدارکاتی اداره طی سال های  -1

و سال  1394معلومات ارایه شده نشان میدهد که در سال  پالن تدارکاتی اداره بصورت ناقص و غیر واقعبینانه ترتیب گردیده است.

تطبیق گردیده است.  1395و دو پروژه در سال  1394دو پروژه در سال تعداد ولی صرف  ،یادی پروژه ها شامل پالن بودهز تعداد 1395

یک عالوه بر آن،  است. یدهپروژه تدارکاتی آن تطبیق نگرد( 92) عدادت 1396ژه پالن شده در سال پرو( 243) از مجموع تعداد همچنان

 دادها نیز در اداره وجود ندارد.مدیریت قرار جامع برای سیدیتاب

 

رعایت اصل تفکیک وظیفوی برای انجام : تفکیک وظیفوی در ریاست تهیه و تدارکات به صورت درست رعایت نمیگردد -2

طبق قانون و طرزالعمل  پیشبرد امور تدارکاتی ازینر، لیت های مشخص کاری با در نظر داشت الیحه وظایف مهم تلقی میگردد.ومسو

در پروسه های  وزارت مالیه در بعضی موارد ریاست خزاین و تدارکات میباشد. در حالیکهاز وظایف کلیدی ریاست تهیه  تدارکات جز

 پیش برده است. ل قرارداد ها را بهتدارکاتی مداخله نموده و طی مراح

عدم تثبیت دقیق نیازمندی اداره و تدارک اجناس غیر ضروری و کارآمد که نشان دهنده ضیاع پول عامه و استفاده  -3

مطابق به ضروریات  و بوده بینانه واقع غیر که تثبیت نیازمندی اداره میدهد نشان تفتیش های یافته:می باشد منابع اداره مؤثرغیر 
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( قلم تونر به مبلغ 13تفتیش از دیپو آن وزرات مشاهده به عمل آورد و معلوم گردید که تعداد ) اداره خریداری صورت نگرفته است. هئیت

 ولی قابل استفاده نمی باشد. ،تونرهای ماشین های چاپ خریداری در دیپو نگهداری میگردید افغانی (5,212,260مجموعی )

 :خدماتی ترمیم وسایط نقلیه و عدم تکمیل مکلفیت ها  به موقع توسط قراردادی هایقرارداد عدم موجودیت شفافیت در -4

اجراآت بخش های مالی، تدارکاتی و خدماتی وزارت مالیه نشان میدهد که یک پروسیجر و میکانیزم مشخص بمنظور تثبیت عوارض 

ست مورد تطبیق قرار نمیگیرد تا از چگونگی صحت ل های مناسب در زمینه وضع نگردیده یا بصورت درووسایط نقلیه وجود ندارد. کنتر

 و تثبیت عوارض وسایط حصول اطمینان گردد. اسناد فعلی نشان میدهد که در بعضی موارد انوایس قراردادی قبل از تاریخ فورم درخواستی

اقد تثبیت تاریخ عوارض موتر صادر گردیده و یا  فورم درخواستی عوارض موتر فاقد مهر دریور، بخش استفاده کننده و ف عوارض موتر

 اده و سبب ضیاع پول عامه میگردد.تحت سوال قرار د را میباشد. چنین اجراآت شفافیت امور مالی و اداری

شرکت های  :از شرکت های قراردادی ( دالر امریکایی1,093,448و ) ( افغانی9,033,337عدم وضع جریمه تأخیر مبلغ ) -5

ث گردیده باع هاعدم تکمیل قرارداد رویناز را تکمیل نماید. هدات قراردادعتاد معینه یعداشته نتوانسته در م مختلف که با وزارت مالیه قرارداد

  ولی وزارت مالیه مبالغ فوق را از شرکت ها وضع ننموده که قابل تحصیل میباشد. ،یردخیر قرار گأا شرکت ها تحت جریمه تت

در سال  :ه نشان دهنده ضیاع و استفاده نادرست وجوه عامه میباشدمصرف بودجه در موارد و پروژه های غیر ضروری ک -6

درحالیکه سنگ فرش گردیده بود. فرش  افغانی (4,314,622)سفید به مصرف مجموعیسنگ با استفاده از صحن وزارت مالیه  1391

با شرکت  د بجای آنوزارت کندنکاری و سنگ فرش جدی بخش های مربوطه توسط  1396متذکره بدون هیچ نوع مشکل در سال  

استفاده نگردیده و ضیاع  مؤثرکه نشان میدهد از پول عامه بصورت ( افغانی قرار داد گردیده 5,580,280ساختمانی رومان منصور به مبلغ ) 

 پول عامه را نشان میدهد.

اسناد موجود نشان میدهد که البسه زمستانی برای  افغانی:( 1,796,960غیر بموقع بودن تدارکات البسه زمستانی به مبلغ ) -7

کارکنان خدماتی در زمان که نیاز اداره بوده خریداری صورت نگرفته است. طبق اسناد البسه زمستانی در ختم زمستان خریداری گردیده 

 دیت پول مصرف شده را نشان میدهد.ییت و مفمؤثرکه نشان دهنده عدم 

پرداخت ها و عدم موجودیت شفافیت در قرارداد ارائه خدمات مشورتی حقوقی که به مبلغ نبود اسناد حمایوی  -8

l( دالر امریکایی با شرکت )500,000) a Pi per Dقرار تفتیش  قسمیکه حواله های پولی مربوطه مورد :( عقد گردیده است

هکذا مرجع که ازصورت کارکردگی  نمی باشد.بوده و قابل فهم  ارسالی شرکت فاقد مهر و امضاء، به مالحظه رسید که انوایس های گرفت

صرف انوایس های شرکت به رویت مکاتیب ریاست بورد حقوقی وزارت مالیه  به ریاست تدارکات  تصدیق نموده باشد نیز بنظر نرسید.آن 

 صهرعهیچ نوع گزارش کاری که درکدام  راجع و از آن طریق غرض پرداخت های پولی به ریاست مالی حسابی ارسال گردیده است. چنانچه

 .معلومات ارایه نگردیدخدمات انجام یافته 

عدم تکمیل تعهدات قرارداد بصورت مطلوب توسط  شرکت قراردادی انترنت و پرداخت پول بیشتر از خدمات ارائه شده  -9

ور ولی پول آن بط ،چندین روز قطع بوده یافته های تفتیش نشان میدهد که خدمات انترنت در بعضی والیات برای به شرکت قرارداد:

 کت قراردادی پرداخت گردیده است.رمکمل به ش

( 600به اساس حکم شماره ) ( افغانی خالف حکم مقام وزارت و تخصیص بودجوی:1,365,372اجرای خریداری به مبلغ ) -10

برای پروژه  ( افغانی1,365,372)مقام محترم وزارت جهت خریداری نرم افزار دفاتر ریاست  پالیسی تدارکات ملی مبلغ 2/7/1394مؤرخ 
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اری ( قلم  فرنیچر از شرکت مدینه فرنیچر خرید6ظرفیت سازی در بخش تدارکات منظور گردیده، ولی قرار مالحظه  بعوض آن تعداد )

 گردیده است. 

عدم دقت درطی مراحل قرار داد تهیه وسایط مطابق مشخصات داده شده، ارزیابی نادرست آفرها و معاینه وسایط خالف   -11

ضرورت ریاست تنفیذ احکام قانون مطابق مشخصات تثبیت شده اجراآت مورد در خریداری وسایط هایلکس و کروال  :مشخصات قرارداد

هیئت ارزیابی در پروسه ارزیابی آفرها صرف قیمت نازل را در نظر گرفته ولی معیارهای شرطنامه را در نظر نگرفته است.آفر  است. نگردیده

، ادلم مشخصات وسایط را مانند ،. در تشریح وسایط هیئت معاینه عالوه از عدم درج تاریخ معاینهنفر ارزیابی و امضاء گردیدهها توسط دو 

، مشخصات مکمل انجن، قدرت ماشین، گردش کیلو متر و غیره ذکری بعمل نیآورده اند. مهمتر اینکه هیئت موترتم نوع مواد سوخت، سیس

موتر النیترا را در مغایرت با سند فرمایش قبول نموده که ممکن قیمت و کیفیت موتر   2016معاینه و اداره تدارکاتی بعوض موتر کروال 

 ینتر باشد.ئالنیترا در مقایسه تویتا کروال پا

 1394با در نظرداشت مشکالت و نواقص ذکر شده چنین نتیجه گیری میگردد که اجراآت و پروسه های تدارکاتی وزارت مالیه طی سالهای 

نبوده و از منابع و وجوه عامه استفاده اقتصادی و مطلوب صورت نگرفته است. نیاز است تا جهت اصالح آن  مؤثرمعیاری و  1396 الی

 بادرنظرداشت سفارشات هیئت تفتیش روی دست گیرند. را یه اقدامات عملیوزارت مال
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 معلومات راجع به تفتیش بخش اول
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 معرفی مختصر وزارت مالیه

 به عهده داشته و در کشور رفته که محافظت وکنترول نظام مالی عامه را بشمار افغانستان وزارت های کلیدی دولت وزارت مالیه یکی از

صورت مصارف آن نظارت بعمل می آورد. وزارت مالیه وظیفۀ ترتیب و تطبیق بودجه، جمع آوری مالیه، تنظیم  ازچگونگی جمع آوری عواید و

ت او کنترول مصارف و تادیات دولت و تنظیم امور گمرکی را به عهده دارد .ضرور است تا هر دولت از دخل و خرج خود با خبر باشد تا با معلوم

 کانات مالی دست داشته خود را تنظیم و آنرا بطور مؤثر تخصیص دهد. دقیق ام

ه ددیدگاه وزارت مالیه ایجاد افغانستان با ثبات با اقتصاد مطمئن و خود کفاء، دارای حکومتی که قوانین مالی در آن حاکم و یک وزارت حساب

ی هااصالحات مالی بر مبنای موازین علمی، در مطابقت با معیار  که پاسخگوی نیازمندی های مردم باشد. همچنان، ماموریت آن وزارت اجرای

 بین المللی به منظور ایجاد اداره سالم امور مالی در کشور میباشد.

روت ادارۀ ث تقویت مدیریت اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی، بسیج سازی عواید و ادارۀ امور مالی دولت،اهداف اساسی وزارت مالیه عبارتند از 

 پیشگام بهترین اجراآت در بین سکتور عامه افغانستان.و  تقویت اداره سالم ملی،

( افغانی و برای سال 16,444,676,194مبلغ ) 1395( افغانی برای سال 5,061,995,127مبلغ ) 1394بودجه عادی وزارت مالیه برای سال 

( افغانی، برای سال مالی 3,906,462,012مبلغ ) 1394سال  ( افغانی بوده است. بودجه انکشافی وزارت برای14,823,051,239مبلغ ) 1396

 ( افغانی در نظر گرفته شده است.4,847033,302مبلغ ) 1396( افغانی و برای سال 4,629,513,322مبلغ ) 1395

 ریاست تهیه و تدارکات 

نام ریاست تدارکات در تشکیل وزارت تحت اثر ریاست عمومی خدمات ایفای وظیفه مینمود، بعدًا ب 1395ریاست تدارکات قبل از سال 

محترم مالیه عرض اندام نمود، که تحت اثر معینیت اداری فعالیت مینماید، شامل مدیریت اجرائیه، کار شناسان تدارکات و دو آمریت های 

ور ساختمانی مورد نیاز . ریاست تدارکات مسوولیت تنظیم امور تهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امتدارکات و تسهیل قرار دادها میباشد

یت در تهیه و تدارک اجناس، مؤثرمربوطات وزارت، تأمین شفافیت در پروسه تدارکات، مصرف مؤثر وجوه عامه، تحقق اصل اقتصادیت و 

 خدمات و امور ساختمانی و فراهم نمودن زمینه اشتراک برای داوطلبان واجد شرایط در پروسه داوطلبی را به عهده دارند.

 لوژی تفتیشومیتودروش و 

دودیت لوژی تفتیش و محوحدود و میتودروش تفتیش شامل موضوعات چگونگی انتخاتب موضوع تفتیش، اهداف تفتیش، معیار های تفتیش، 

 های تفتیش میگردد که هر کدام آن بطور خالصه ذیالً تشریح گردیده است.

 انتخاب موضوع بررسی

Iدرمطابقت به معیارهای شماره ) SSA I I( سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش )300/3.2 & 300/36  N TO SA I مفتشین تفتیش ،)

 تعملکرد، مکلف اند تا پروسه تفتیش را به شکل پالنگذاری نمایند تا از اجرای تفتیش باکیفیت با در نظرداشت اصول اساسی اقتصادیت، مؤثری

 تحت تفتیش اطمینان حاصل گردد.و مثمریت در اجراآت، فعالیت ها و برنامه ها مراجع 
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اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود در سیستم تدارکاتی ادارات دولتی تصمیم اتخاذ نمود تا سیستم تدارکاتی اداره 

الی  1394تدارکاتی سال  یت و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار دهد، این تفتیش فعالیت ها و اجراآتمؤثررا از دید تفتیش عملکرد) اقتصادیت، 

 را تحت پوشش قرار داده است. مالیهوزارت  1396

 اهداف تفتیش

 میکند : ءاهداف تفتیش عملکرد موارد ذیل را احتوا

 تشخیص و شناسائی خال ها ، نواقص و مشکالت در سیستم تدارکات، پالنگذاری وپروسه های تدارکاتی  (1

، تطبیق پروسه ها و میکانیزم های تدارکاتی و تآمین شفافیت در پروسه مؤثرحصول اطمینان از موجودیت سیستم کنترول داخلی  (2

 های تدارکاتی.

 اسناد تدارکاتی نظارت از تطبیق قرارداد های تدارکاتی، پروسه های تدارکاتی، درست و تکمیل بودن پالنگذارییت مؤثرارزیابی  (3

 اقتصادی بودن تدارکات و چگونگی استفاده مفید، مؤثر و اقتصادی از منابع مالی راستفاده روش های که بیانگحصول اطمینان از   (4

 .باشد

 ارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها فراراه سیستم تدارکات  (5
 

 منابع معیارهای تفتیش

 قانون و طرزالعمل تدارکات     (1

 رهنمود های اداره تدارکات ملی.    (2

 قانون و مقرره اداره امور مالی و مصارف عامه.    (3

 تخصیصات/ بودجه منظور شده.    (4

 قانون مالیات بر عایدات.     (5

 کت های قراردادیرششرایط قرارداد/ توافقنامه وزارت مالیه با     (6

 رهنمود های وزارت مالیه.    (7

 ین المللی.بهترین شیوه ها/ عملکرد های ب    (8

 تفتیشحدود و میتودولوژی 

مرحله پالنگذاری الی تطبیق  و از لحاظ ماهیت کاری شامل 1396الی  1394پروژه های تدارکاتی سالهای حدود تفتیش از لحاظ زمانی شامل 

( 179,731,626( قرارداد به مبلغ مجموعی )16فعلی نمونه انتخاب شده برای تفتیش، تعداد ) در نظر گرفته شده است. در بررسی قرارداد ها

دالر امریکایی  (7,520,999قرارداد های مبلغ ) ( افغانی از بودجه انکشافی،1,161,002,961)( قرارداد به مبلغ 31تعداد ) افغانی از بودجه عادی،

( فیصد مجموع قرار داد ها را در جریان این دوره 18این مقدار تقریبًا )قرار گرفته است.  تفتیشمورد  ( یورو6,895,474و  قرارداد های مبلغ )

 .این نمونه با استفاده از روش نمونه گیری واحد پولی دریافت گردیده است تشکیل میدهد.

 ه ها و تکنیک های ضروری و مسلکی شاملهیئت مؤظف به منظور تحقق اهداف تفتیش که در پالن تفتیش تصریح گردیده است از تمام شیو

ه دجمع آوری معلومات، اطالعات و اسناد، تحلیل و تجزیه اسناد و معلومات ارائه شده،  جلسات با مسوولین و انجام کنترول های فزیکی و مشاه
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ته و ابراز نظر کمک نماید، کار گرف عینی که هیئت را در نیل به اهداف تفتیش، جمع آوری مدارک اثباتی، شواهد مناسب و کافی، نتیجه گیری

 است.

 محدودیت های تفتیش

  :هیئت مؤظف در جریان بررسی با محدودیت های ذیل رو برو گردیده است

 مالیهغیر منظم بودن سیستم فایلنگ و پراگندگی  اسناد و دوسیه های تدارکاتی در وزارت  .1

 تأخیر در ارائه جوابات استعالم های هیئت مؤظف بررسی توسط بخش های مربوطه.  .2

  .نمودن استعالم های هیئت تفتیشو مفقود  عدم ارائه معلومات و اسناد به موقع به هیئت تفتیش -

 .آن بشکل درست و مطلوب مؤظفهیئت  یپاسخ استعالم هاارائه  عدم  -

 .دوسیه های تدارکاتی قراردادهای والیتی در مرکزنبود بعضی اسناد مهم تدارکاتی و یا  -
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 یافته های تفتیش بخش دوم
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 1یافته شماره 

 برای ثبت قراردادها منظم سیو نبود دیتاب  1396الی  1394عنوان یافته: عدم تحقق پالن تدارکاتی اداره طی سال های 

که نشان دهنده غیر واقعبینانه بودن پالن  1396الی  1394عدم تحقق پالن تدارکاتی اداره طی سال های  مالحظه اول: 

 تدارکاتی اداره میباشد

 زمان مقیاسی، جویی صرفه داشته، دست وجوه نظرداشت در با را مربوط تدارکات پالن است، مکلف اداره تدارکات ( قانون11) طبق ماده

 را انفرادی تدارکاتی پالن است، مکلف تدارکات شعبه تدارکات طرزالعمل حکم نهم همچنان، مطابق . نماید ترتیب مربوط، امور سایر و مناسب

 اجرای یا و اکمال دیعام شمول به تدارکاتی مراحل انجام زمانی جدول آن در که خویش ساالنه تدارکاتی پالن به مطابقت در تدارک، هر برای

 .ببرد پیش به را تدارکاتی مراحل آن مطابق و نماید ترتیب تدارکات

 در حالیکه صرفتهیه و تدارک تعداد زیاد لوازم تکنالوژی شامل پالن های تدارکاتی بودند.   1395و1394قرار مالحظه پالن تدارکاتی سالهای 

طبیق ت رثؤبشکل م که نشان میدهد اداره نتوانسته پالن تدارکاتی خویش را گردیدهتطبیق  1395و دو پروژه در سال  1394دو پروژه در سال 

، تکمیل میگردد فیصد (51که )( پروژه 125از جمله ) ،بوده اداره ( پروژه شامل پالن تدارکاتی243) به تعداد 1396. همچنان در سال نمایند

تحت  میگردد فیصد (7.4که ) ( پروژه18به تعویق افتاده، تعداد ) نسبت عدم موجودیت بودجه ( فیصد میگردد37.8که ) ( پروژه آن92) تعداد

 به سال بعدی انتقال یافته است. میگردد دفیص (1.2پروژه که ) (3) تعداد کار و 

 ت.اس نگردیده ترتیب اداره های نیازمندی به مطابق و بوده بینانه واقع غیر پالن یک اداره تدارکاتی پالن که میدهد نشان بررسی های یافته

 ولی ،میباشد تطبیق قابل و مؤثر بینانه، واقع میگردد، ترتیب اداره های نیازمندی بادرنظرداشت و مختلف مراحل از بعد که تدارکاتی پالن زیرا

 بصورت درست را خویش های نیازمندی اکثریت نتوانسته اداره  و بوده بینانه واقع غیر بررسی تحت اداره پالن که ارقام فوق نشان میدهد

 و تحقق بخشد. پیشبینی

 

 برای مدیریت قراردادهاس منظم در تدارکات یدیتاب مالحظه دوم: عدم موجودیت

تشخخخیص داوطلبان  واجد شخخرایط ایجاد و طبق ماده  غرض ثبت قرار داد ها و را معلوماتی( قانون تدارکات، اداره باید دیتابیس 10طبق مواد )

دیتابیس وجود ندارد تا برعالوه ارائه معلومات در مورد قرارداد های  چنین ( تمام قرارداد ها را در آن ثبت نماید. ولی در اداره تحت بررسی53)

 منعقده، نوع و قیم اجناس منبع خوب برای ارزیابی نرخ تخمینی و آفرهای ارائه شده برای نیازمندی های بعدی اداره شده بتواند.

ون بد یک دیتابیس منظم می باشد. دهنده عدم موجودیت که نشان گردیده همچنان یکتعداد از قرار داد ها  طور تکرار شامل لست ارایه شده

موجودیت دیتابیس اداره تحت بررسی نمی تواند معلومات را در مورد قراردادها به اساس اداره فرمایش دهنده، شرکت قراردادی، نوع و قیمت 

 ارائه نماید.  ،اجناس قرارداد شده و مقدار اجناس اکمال شده و غیره

 پاسخ مرجع

تحریری ریاست محترم تکنالوژی  معلوماتی بابت تطبیق پروژه های مورد نیاز که اکثراً مطابق به نیازمندی آنریاست شامل پالن بر طبق  

پروژه    1396و دیگری در سال  1395تدارکاتی و در نتیجه عقد قرار داد گردیده،  طبق تحریری شان به نظر رسید که دو پروژه یکی در سال  

پروژه وای  1396عمومی وزارت مالیه و تمام واحد های گمرکی و مستوفیت ها، پروژه نصب کمره های گمرکات و در سال زیر بنایی شبکه 

W  iفای ) -Fi تطبیق و به بهره برداری قرار نگرفته است. 1397(، وایرلس و پروژه اسکنر های هوشمند الی اخیر سال 

تدارکات مبنی بر عدم شناحت آنعده شرکت های بوده که در جریان ارزیابی از طرف  دلیل عدم تطبیق اهداف پروژه ها ناشی از ضعف سیستم

هیئت شناسایی نشده و فاقد ظرفیت میباشند، که درنتیجه باعث عدم تطبیق پروژه های نامبرده در میعاد معینه میگردد. بناً بمنظور تطبیق 
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ت داده میشود تا شرکتها در مرحله ارزیابی مالی و تخنیکی مطالعه و بررسی اهداف پروژه، مفیدیت و مؤثریت نتایج آن بریاست تدارکات هدای

 جدی گردیده تا شرکت های که دارای توانایی مالی و ظرفیت کاری باشد با ایشان عقد قرار داد صورت گیرد.  

 هیئتسفارش 

 ضروریات طبق تدارکاتی پالن مراحل از استفاده با را خویش تدارکاتی پالن مالیه در مطابقت به قانون تدارکات مکلف می باشد تا وزارت -

 اصل و آمده بعمل جلوگیری بیجا تدارکات و ها خریداری از تا نماید ترتیب شده منظور بودجه نظرداشت در با اداره های نیازمندی و

  .گردد تامراع جوی صرفه

 در ظرف  ها داد قرار و قیم ثبتجهت را  الکترونیکی واحد دیتابیس تدارکات قانون (10) ماده طبق تدارکات ریاست تا میگردد سفارش -

 وده و بعد از آن تمام معلومات راجع به قرارداد ها در آن ثبت نماید.نم ایجاد ماه 4

 

 2یافته شماره 

عنوان یافته: تداخل وظیفوی در اجراآت و فعالیت های ریاست تدارکات که نشان دهنده عدم شفافیت در اجراآت اداره 

 میباشد

 تشریح یافته
 ادارات بخش تدارکات های صالحیت و وظایف از قرارداد عقد الی ها پروژه تدارکاتی پروسه مراحل طی تدارکات، قانون (53) ماده مطابق

 مربوطه بوده و بخش های غیر تدارکاتی صالحیت پیشبرد پروسه های تدارکاتی را ندارند.

ولی تعداد  قراردادها از طریق ریاست های دیگر وزارت مالیه در ساختار تشکیالتی وزارت مالیه  وجود داشته، باوجود اینکه ریاست تدارکات 

 رسید طی مراحل تدارکاتی آن از مالحظه به قرارداد چاپ پاسپورت ماشین خوانبه گونه مثال، قسمیکه  طور جداگانه  صورت گرفته است.

ریاست  وظیفوی تداخل دهنده نشان موضوع این است. گرفته صورتریاست خزاین وزارت  طریق از هبلک ،صورت نگرفته  تدارکات ریاست طریق

 .میباشد تدارکاتت ریاست آاجرا درخزاین 
 

 مؤظف هیئت سفارشات

 تداخل تدارکات ریاست وظایف در بخش ها و ریاست های دیگر رعایت گردد. در سطح واحدهای مختلف تفکیک وظیفوی تا میگردد سفارش

  شود. انجام بوده تدارکات ریاست بخش مربوطه آن که طریق از اداره های پرچون خریداری و عمده قراردادهای تمام .ننموده

 

 3یافته شماره 

غیر ضروری و کارآمد که نشان دهنده ضیاع پول عامه و  تدارک اجناسعدم تثبیت دقیق نیازمندی اداره و عنوان یافته: 

 منابع میباشد مؤثراستفاده غیر 

 تشریح یافته
 وجوه عامه بصورت جدی درنظر گیرند.صرفه جویی را در مصرف ادارات دولتی مطابق احکام قانون، طرز العمل تدارکات و پالیسی عامه کشور 

اده و مطلوب از آن استف مؤثرتدارک و بصورت  اقتصادیت اصل رعایت و با درنظرداشت را با استفاده از بهترین روش نیازمندی های خویشدارات ا

 نمایند.

صورت  اجناس به ضروریات اداره خریداری مطابق و بوده بینانه واقع غیر د ادارهتثبیت نیازمن که میدهد نشان تفتیش های یافتهدرحالیکه 

در دیپو نگهداری  و نگرفته است. هئیت تفتیش از دیپو آن وزرات مشاهده بعمل آورد و معلوم گردید که تونرهای ماشین های چاپ خریداری



12 
 

. این عمل نشان میدهد که وجوه عامه در موارد غیر اداره نمی باشد قابل استفاده و نبودهکه طبق مکتوب ریاست خدمات ضرورت  میگردد

 دیت در تدارکات در نظر گرفته نشده است.یبمصرف میرسد و اصل مثمریت و مفضروری 

ولی  ،در دیپو موجود بوده ( افغانی میگردد5,212,260)( قلم تونرهای مختلف که مبلغ مجموعی آن 13جدول ذیل نشان میدهد که تعداد )

 قابل استفاده نمی باشد.

 

 مالحظات مجموعی  مبلغ مقدار سال تدارکات ضیحتو شماره

( 981118مکتوب شماره ) 276,000 50 1396 4250تونر  1

ریاست  6/11/1396 مؤرخ

خدمات نشان میدهد که 

 تونرهای شامل جدول

ضرورت اداره نبوده و قابل 

 استفاده نمی باشد

 256,680 62 1396 4200تونر  2

 165,000 4 1396 (3525تونر ) 3

 579,600 12 1396 رنگه 500تویر  4

 2,484,000 300 1396 4015تویر  5

 38,640 8 1396 3035تونر  6

 28,980 6 1396 3005تونر  7

 231,150 50 1396 1320تونر  8

 966,000 100 1396 2015تونر  9

 96,600 20 1396 1300تونر  10

 66,240 12 1396 درانکارتریج برا 11

 6,210 3 1396 7161تونر  12

 16,560 20 1396 2318تونر  13

 افغانی 5,211,660 مجموع مبلغ مصرف

 

 پاسخ مرجع 

Iاساس مکتوب ) قبالً بهکارتریج  ( قلم83پروسه تدارکات ) تحریر داشته کهتدارکات  ریاست T( شماره )که شامل  6/8/1396( مؤرخ 973415

 شرطنامه قبالًکه  زمانی به این اداره ارسال نمود ریاست محترم خدمات مکتوب خویش را .مقدار و مشخصات تخنیکی بوده، آغاز گردیده بود

مسوول تخنیکی پروژه )ریاست تکنالوژی(  و ضمناً مکتوب متذکره بدون همآهنگیو حدود سه روز، مهلت آفر گشایی باقی مانده بود  توزیع

 . گردیده بود صادر

 

 سفارش هیئت

تهیه و تدارک اجناس در مطابقت با ضرورت و نیازمندی  د طرزالعمل تدارکات و به اساس میکانیزم قبل ازریاست تدارکات مطابق رهنمو

 های نیازمندی و ضروریات است مکلف اداره ضمناً اطمینان حاصل نمایند. طی فورم مشخصًدیپو در داخل  موجودیت و عدم آنشعبات از 

 فرمصادر  جوی صرفه اصل و آمده بعمل جلوگیری بیجا تدارکات و ها خریداری از تامشخص  خویش را بصورت دقیق و بصورت درست

 .گردد تیاعر
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 4یافته شماره 

وسط ت موقعه ب مکلفیت ها  و عدم تکمیل ترمیم وسایط نقلیه قرارداد خدماتی عنوان یافته: عدم موجودیت شفافیت در

 میباشدت وجوه عامه نادرس هو استفادضعف مدیریتی  دهنده که نشان قراردادی

 تشریح یافته
( افغانی با شرکت وارداتی بشیر شاداب به 7,553,397به مبلغ ) 1396مورد ضرورت سال  قرارداد تهیه و نصب پرزه جات و ترمیمات وسایط

تثبیت عوارض بعد از و  آغاز برویت فورم درخواستی دریورترمیم وسایط عقد گردیده است. مطابق متن قرارداد پروسه  1396-4-13تاریخ 

رهفته مطابق بند تأخیر در بدل هدرصورت  .توسط هیئت فنی، در میعاد یک هفته از طرف شرکت ترمیم و بدسترس وزارت قرار داده شود

 جریمه میگردد.داد از قیمت مجموعی قرار فیصد(0.5) شرکت قراردادی( شرایط عمومی قرارداد 28( ماده )5)

که یک پروسیجر و میکانیزم مشخص بمنظور تثبیت عوارض  معلوم میگردددارکاتی و خدماتی وزارت مالیه بخش های مالی، ت اجراآت از

بصورت درست مورد تطبیق قرار نمیگیرد تا از چگونگی صحت و تثبیت عوارض وسایط حصول موجود ل های ووسایط نقلیه وجود ندارد. کنتر

ورم ف صادر گردیده و یا  عوارض در بعضی موارد انوایس قراردادی قبل از تاریخ فورم درخواستی اطمینان گردد. اسناد فعلی نشان میدهد که

درخواستی عوارض موتر فاقد مهر دریور، بخش استفاده کننده و فاقد تثبیت تاریخ عوارض موتر میباشد. چنین اجراآت شفافیت امور مالی و 

 :بطور مثالول عامه میگردد. تحت سوال قرار داده و سبب ضیاع پاداره را اداری 

واسطه  (،9327( دارنده پلیت ) 1997) مادلکروال  ،(12648( دارنده پلیت نمبر )2004فورم درخواستی واسطه پرادوی سفید مادل ) (1

( دارنده پلیت 2002(، واسطه نیسان مادل )9326( دارنده پلیت ) 2007(، واسطه کروال مادل )494( دارنده پلیت ) 2005هایس مادل )

فاقد مهر دریور،  (7275( دارنده پلیت ) 2003واسطه پیکپ مادل ) و (18919( دارنده پلیت ) 2005(، واسطه لند کروزر مادل )5776)

فی رمیم به ورکشاپ معرجهت ت ،از طرف هیئت فنی میباشد تفاده کننده واسطه و همچنان  فاقد تاریخ  تثبیت عوارضتصدیق مرجع اس

   گردیده که نشان میدهد اسناد آن بصورت درست طی مراحل نگردیده و احتمال سؤ استفاده در آن میرود.

( فاقد مهر دریور، تصدیق مرجع  و همچنان  فاقد تاریخ  تثبیت عوارض از 166واسطه فلنکوچ دارنده پلیت ) دریورقرار فورم درخواستی  (2

واسطه غرض ترمیم به ورکشاپ معرفی گردیده است. این درحالیست  1/6/1396( مؤرخ  170طرف هیئت فنی میباشد.  برویت صادره )

( روز قبل از ترمیم به اداره ارسال نموده است که تزویر بودن اسناد 41) را خویش  20/4/1396( مؤرخ2451که شرکت انوایس شماره )

 میباشد.که نشان دهنده فاقد اعتبار بودن اسناد  ( افغانی به جانب شرکت پرداخت گردیده42,500را نشان میدهد و  مبلغ )

( فاقد مهر دریور، تصدیق مرجع و همچنان  فاقد تاریخ  2924( دارنده پلیت ) 2004واسطه پیکپ مادل ) دریورقرار فورم درخواستی  (3

واسطه غرض ترمیم به ورکشاپ معرفی گردیده  24/5/1396( مؤرخ  189تثبیت عوارض از طرف هیئت فنی نیز میباشد.  برویت صادره )

( افغانی بابت ترمیم واسطه متذکره گردیده، 4000خواهان مبلغ ) 02/4/1396است. درحالیکه شرکت برویت انوایس بدون شماره مؤرخ 

عدم شفافیت در اجراآت ( یوم قبل ازینکه سند درخواستی ترمیم موتر صادر گردد ارائه گردیده که نشان دهنده 26که سند متذکره )

 اداره میباشد.

( فاقد مهر دریور، تصدیق مدیر ترانسپورت منحیث استفاده 7321( دارنده پلیت )2002واسطه رنجرمادل ) دریورقرار فورم درخواستی  (4

واسطه غرض ترمیم  11/1/1397( مؤرخ 380برویت صادره ) .کننده و همچنان  فاقد تاریخ  تثبیت عوارض از طرف هیئت فنی میباشد

که مدت شش ماه و بیست روز قبل  20/6/1396( مؤرخ 2445وایس شماره )به ورکشاپ معرفی گردیده است. درحالیکه شرکت برویت ان

که نشان دهنده فاقد اعتبار بودن اسناد  ( افغانی به جانب شرکت پرداخت گردیده14,000از معرفی واسطه را نشان میدهد،  مبلغ )

 میباشد. 
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  پاسخ مرجع

م و سایط اول ترمی عد از ترمیم طی مراحل گردیده است.بل شرکت بگردد و میوسایط وزارت عندالموقع ترمیم  نگاشته کهشعبه مربوط 

  ور یومیه کدام سکتگی بوجود نیاید.اسناد آن طی مراحل گردیده، بخاطریکه در ام اًگردیده است و بعد

 

 سفارش هیئت

 . اسناد و درخواستیاسناد یک میکانیزم و طرزالعمل مشخص وضع نماید درست و طی مراحلوسایط وزارت مالیه برای چگونگی ترمیم  -

 اجراآت نگردد. ترمیم وسایط که بصورت درست و مطابق طرزالعمل طی مراحل نگردیده باشد

و  ( یافته فوق الذکر وظایف خویش را بشکل درست انجام نداده، اسناد طی مراحل شده ناقص1،2،3کارمندان که در مورد شماره های ) -

 غیر شفاف به نظر میرسد مورد تادیب اداری قرار گرفته و اخطاریه درج سوانح آنان گردد.

 

 5یافته شماره 

شرکت های که  از (دالر امریکایی1,093,448)مبلغ و  ( افغانی9,033,337عنوان یافته: عدم وضع جریمه تأخیر مبلغ )

 تعهدات خویش را انجام نداده اند

 تشریح یافته

( قانون تدارکات، هرگاه 39موقع اجناس و اجرای کار مندرج قرارداد، یکی از مکلفیت های شرکت های قراردادی بوده و طبق ماده )اکمال به 

 دانسته می شود.  تأخیرخیر نماید، قابل جریمه أقراردادی در اکمال اجناس ویا اجرای کار ت

، نشان میدهد که از یکطرف اسناد حمایوی پرداخت ها لی و اداری وزارت مالیهست مایافته های هیئت و مالحظه اسناد ارایه شده از جانب ریا

شماره ( قانون تدارکات و حکم 39از طرف دیگر بخش های مربوطه مالی و تدارکات مطابق ماده ) بشکل درست و شفاف ترتیب نگردیده است.

  افغانی (9,033,337در نتیجه بصورت مجموعی مبلغ ). ام نداده انداجراآت عملی انج تأخیر( طرزالعمل تدارکات در رابطه به اخذ جریمه 108)

اخذ تأخیر ( طرزالعمل تدارکات از درک جریمه 108)شماره ( قانون تدارکات و حکم 39باید مطابق مادۀ ) ( دالر امریکایی1,093,448و مبلغ )

 رد شده است.   و خساره به وجوه دولت وامیگردید، صورت نگرفته 

 :شودارایه می ذیلعنوان قرارداد در جدول  هدیازاز شرکت های قراردادی در  تأخیرجزئیات در رابطه به چگونگی اخذ جرایم 

 

ضیح تو شماره

 تدارکات

شرکت 

 قراردادی

 مالحظات مبلغ جریمه قرارداد  مبلغ

تهیه دو پایه  1

سیستم ویدیو 

سال  کنفرانس

1396 

دالر  99,500 شرکت کوزین

 امریکایی

دالر  2,786

 امریکایی

بوده  28/3/1396و ختم آن 30/2/1396تاریخ اغاز قرارداد 

روز تکمیل  28خیر أبا ت 25/4/1396به تاریخ  درحالیکه قرارداد

( از مجموع قیمت قرارداد در بدل هر %0.1جریمه تأخیر ) .گردیده

 روز میباشد

قرارداد تهیه و  2

نصب کمره 

های امنیتی 

 وزارت مالیه

آیز و  سمارت

 توایلف سمارت

  131,835 افغانی1,318,354

 افغانی

به مدت  15/8/1395و ختم آن 31/6/1395تاریخ آغاز قرارداد 

طبق گزارش هیئت وزارت الی تاریخ   ولی قرارداد ،روز میباشد 45

روز تکمیل نگردیده و طبق   100که بیشتر از  10/2/1396

 خیر میباشد.أفیصد جریمه ت 10تابع شرایط عمومی قرارداد 
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قرارداد تهیه  3

( پایه 88تعداد )

کمپیوتر 

 دسکتاپ

 273,762 افغانی 4,086,000 شرکت کاپیر

 افغانی

 3/9/1394و تاریخ ختم آن  21/7/1394تاریخ اغاز قرارداد 

 معاینهاجناس  21/9/1394درحالیکه بتاریخ  میباشد.

( مؤرخ 22/1120047. مکتوب شماره )گردیده

ریاست تکنالوژی از تهیه ویندوز های غیر  22/10/1394

 استندرد و عدم تهیه انتی ویروس خبر داده است.

قرار داد تدارک   4

( عراده 4تعداد )

وسایط کانتینر 

( تن 45بردار )

و یک عراده 

 (40کرن )

شرکت امین 

 قسیم

( تنه دارای انجن نمبر 45شرکت قراردادی یک عراده کرن ) 3,438,900 171,945,000

( 5)تشریح هیئت بتاریخ ) 23/6/1396(مؤرخ 35332014)

( D C C Aفورم )( بعد از تأخیر بیست یوم از تاریخ 1396سنبله

( شرایط عمومی قرار 27تسلیم نموده، که مطابق بند اول ماده )

روز مبلغ فی ( فیصد از مجموع قیمت قرار داد 0.1داد )

( 3,438,900(  روز جمعاً مبلغ )20( افغانی ضرب )171,945)

 از شرکت مذکور قابل تحصیل است.  افغانی

 

( 19قرارداد ) 5

قلم اجناس و 

لوازم تکنالوژی 

ضرورت ریاست 

 امالک

شرکت سیسنت 

گلوبل ای تی 

 سلوشنز

10,523,620 

 افغانی

662,988 

 افغانی

به  30/6/1395به تاریخ  شرکت قراردادی میبایست اجناس را

اداره تسلیم میداد، ولی برویت تشریح هیئت معاینه شرکت 

( یوم تأخیر 63بعد از ) 3/9/1395متذکره اجناس را به تاریخ 

( قرارداد در 27تسلیم داده است، که مطابق به صراحت ماده )

( فیصد از مجموع قرارداد جریمه 0.1بدل هرروز تأخیر )

 میباشد.

( 171قرارداد ) 6

قلم لوازم و 

سامان آالت 

البراتوار برای 

 گمرکات

 42,628,019 نوی سادات

 افغانی

شرکت نوی سادات میباسیت مطابق قرارداد اجناس را به تاریخ  4,262,801

پایه ( 12درحالیکه تعداد ) تسلیم اداره مینمود 23/4/1394

که نخست خالف مشخصات قرارداد تدارک نموده  یخچال را

ارائه نداشته است که مدت بیشتر از  1/3/1397الی تاریخ  بود

( 27( ماده )1سال تأخیر را نشان میدهد و مطابق جز ) 3

( جریمه 0,1شرایط عمومی قرارداد در بدل هر روز تابع )

 میگردد.

قرارداد سیستم  7

زیربنایی 

تکنالوژی 

معلوماتی و 

وصل نمودن 

مستوفیت ها و 

گمرگات با 

 مرکز

شرکت های 

مشترک سیسنت 

گلوبل سلوشنز و 

 بهار تی آرتیل

دالر  3,633,315

 امریکایی

363,331.5 

 دالر امریکایی

اد قرارداد که از تاریخ یعشرکت قراردادی نتوانسته مطابق م

روز تمدید زمانی  45با اضافه  28/9/1396الی  28/3/1396

تکمیل نماید. شرکت   18/7/1397پروژه را الی تاریخ 

 27خیر دارد که مطابق ماده أروز ت 100بیشتر از قراردادی 

 خیر میباشد.أجریمه ت %10تابع  شرایط عمومی قرارداد

قرارداد ترمیم  8

ریاست انسجام، 

پالن و مراقبت 

 1396سال 

شرکت 

ساختمانی کابل 

 پامیر

 72,480 افغانی 301,968

 افغانی

 17/5/1396شرکت قراردادی میبایست قرارداد را به تاریخ 

ولی شرکت کار  ،تکمیل مینمود 29/5/1396اغاز و به تاریخ 

روز تأخیر را  24تکمیل نموده که  22/6/1397را به تاریخ 

( جریمه %1نشان میدهد و به اساس قرارداد در مقابل هر روز )

 خیر میباشد.أت
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قرارداد  9

خریداری 

اجناس 

تکنالوژی 

ریاست خزاین 

 1396سال 

شرکت 

ا سیآلوژیستکی 

 گرین

 169,176 افغانی 2,197,100

 افغانی

آغاز و به تاریخ  16/5/1396قرارداد طبق موافقتامه به تاریخ 

ختم میگردد و شرکت قراردادی میبایست الی  14/6/1396

ولی اسناد نشان میدهد  ،ختم قرارداد اجناس را تکمیل مینمود

توسط هیئت  1/9/1396و  16/7/1396که به تاریخ های 

روز بادرنظرداشت  77خیر أه نشان دهنده تمعاینه گردیده ک

 ( فیصد را نشان میدهد.0,1)

قرارداد تهیه  10

وسایط سه 

عراده هایلکس 

و یک عراده 

 کروال

شرکت نشنل 

 موتورز

11,727,552 

 افغانی

21,395 

 افغانی

شرکت قراردادی میبایست مطابق قرارداد یک عراده کروال را 

ولی سند موجود  ،مینمودتسلیم اداره  28/5/1396به تاریخ 

بعد از  7/6/1396نشان میدهد که وسیله فوق الذکر به تاریخ 

( روز تأخیر تسلیم داده شده است. مطابق قرارداد 10گذشت )

 فیصد در فی روز قابل محاسبه میباشد. 0,1جریمه تأخیر 

قرارداد تدارک  11

تعداد 

(4,500,000 )

جلد پاسپورت 

 ماشین خوان

 شرکت گارسو

M/ s G arsu 

Pasau l i es 

دالر  7,656,114

 امریکایی

727,330.83 

 دالر امریکایی

الی  15/10/1395قرارداد متذکره با شرکت قراردادی از تاریخ 

عقد گردیده است. شرکت قراردادی نتوانسته  15/4/1397

 28/8/1397( جلد پاسپورت را الی تاریخ 2,155,000تعداد )

تسلیم مرجع نماید قرارداد میگذرد  میعادهفته از ختم  19که 

( فیصد 0,5قرارداد تابع )شرایط عمومی  27ماده که طبق 

قابل د قرارداد یعاخیر در هر هفته بعد از ختم مأجریمه ت

 .محاسبه میباشد

( دالر 1,093,448)( افغانی و مبلغ 9,033,337مجموع جریمه تأخیر مبلغ )

 میباشد امریکایی

 

 
 

 سفارش هیئت
نموده و رسماَ اداره عالی تفتیش وضع  مطابق شرایط قرارداد مالی و تدارکات وزارت مالیه از شرکت های شامل جدول جریمه تأخیرریاست  -

 را اطمینان دهند.
ثر قراردادها نظارت مطلوب به عمل نیاورده، همچنان کارکنان ذیربط که در رابطه به وضع جریمه ؤتطبیق مدرمسوولین که  -

مطابق قانون خیر وضع ننموده أهای قراردادی سهل انگاری نموده و مطابق شرایط قرارداد از شرکت ها جریمه تخیر از شرکت أت

 کار اخطاریه درج سوانح گردد.
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 6یافته شماره 

عنوانی یافته: مصرف پول عامه در موارد و پروژه های غیر ضروری که نشان دهنده ضیاع و استفاده نادرست وجوه عامه 

 میباشد

 تشریح یافته
که یو مصرف پول طبق نیازمندی اساسی اداره اصول و پالیسی عامه دولت میباشد. ادارات نباید وجوه عامه را در موارداصل صرفه جویی 

که صحن وزارت با داشتن سنگ فرش که  مندی اساسی اداره نمی باشد مصرف ننمایند. هیئت تفتیش در جریان بازرسی مشاهده نمودزنیا

ار که در حالت کندنکاری قر )سنگ سفید( سنگ فرش به اساس معلومات ارائه شده،کندنکاری میگردد. در آن هیچ نوع مشکل موجود نبوده 

 گردیده بود. سنگ فرش 1391در سال  افغانی(4,314,622) مبلغه دارد ب

 با شرکت ساختمانی )گذک سیاه(و سنگ فرش  توسط وزارت کندنکاری  1396 در سال بدون هیچ نوع مشکل درحالیکه سنگ فرش متذکره 

 است.  قرار داد گردیده ( افغانی5,580,280)  مبلغه رومان منصور ب

چنین اجراآت در پروژه های که هیچ نوع مشکل را در بر نداشته و مصارف غیر موجه از دارایی عامه صورت میگیرد، از نظر هیئت تفتیش، 

  .و غیراقتصادی می باشد،که جز ضرر به بودجه دولت کدام منفعت دیگر را درقبال نداردغیر مفید 

 

 پاسخ مرجع

بنابر لزوم دید مقام محترم وزارت مالیه به اساس هدایت نمبر تعویض نمودن سنگ فرش قبلی صحن حویلی به سنگ فرش گزگ سیاه 

بر طبق آن اصل حکم نمبر فوق غرض ابراز نظر فنی و مسلکی بریاست محترم انسجام پروژه  .صورت پذیرفته است 1/9/1396( مؤرخ 5246)

  ارکات انجام یافته است.یاست محترم تداسناد مرتبه آن ریاست، عقد قرار داد پروژه از سلسله ر که وفقها ارسال، 

 

 هیئت سفارش

 ند.ایمیگردد جدًا خود داری نمعامه پول ضیاع   که نیاز واقعی و بنیادی اداره نباشد و سبب غیر ضروری تطبیق پروژه هایاز  مالیه وزارت 

 پالن تدارکاتی خویش را به اساس اولویت های اساسی اداره ترتیب نماید.

 

  7یافته شماره 

یت و مؤثر( افغانی که نشان دهنده عدم 1,796,960غیر بموقع بودن تدارکات البسه زمستانی به مبلغ )عنوان یافته: 

 میباشددیت پول مصرف شده یمف

 تشریح یافته
یت منابع که به مصرف میرسد مؤثراقتصادیت و  مؤثرتدارک اجناس و خدمات به موقع و زمان معین با درنظرداشت ضرورت آن از عوامل 

e lتدارکات پروسه مراحل طی زمانی جدول موجودیتمیباشد.  i ne)    (Ti m در آن اجراأت مربوطه تنظیم و تدارکات بموقع اجرای بمنظور 

 میشود دیده الزم و مودهن نیتعی مشخص را زمان تدارکاتی مراحل تمام برای افغانستان تدارکات قانون زیرا میباشد ضروری تدارکات ریاست

 گیرد. صورت آن اجراأت مطابق و داشته تدارکات مرحله هر برای را مشخص زمانی جدول تدارکات اداره تا
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عقد گردیده  ( افغانی1,796,960) مبلغبه مالیه با شرکت گالب الدین خانزاده  مستانی پرسونل خدماتی وزارتقرارداد تهیه و تدارک البسه ز

قرارداد صورت  15/10/1395 و به تاریخ آغاز گردیده 4/5/1395به تاریخ  به نظر رسید که پروسه طی مراحل قرارداد است. به مالحظه اسناد

 گرفته است.

اینکه به کدام تاریخ به پرسونل خدماتی  تسلیم ریاست خدمات وزارت شده که موسم سردی هوا کامآل رفع بوده و 4/11/1395البسه به تاریخ 

خارج از موسم زمستان بوده میباشد. تدارک و خریداری البسه در ختم زمستان نشان میدهد که از البسه زمستانی ه است، توزیع گردید

 استفاده صورت نگرفته و در حقیقت ضیاع پول عامه میباشد. 

 

 پاسخ مرجع

بعدًا . ( به اعالن گذاشته شده است1395میزان 24پروژه البسه زمستانی پرسونل خدماتی وزارت محترم مالیه بعد از تکمیل اسناد بتاریخ )

قوس( همان سال با شرکت گالب الدین خانزاده قرار داد عقد و کار آغاز  15طی مراحل داوطلبی، آفر گشایی و ارزیابی گردیده و بتاریخ )

دلو( به وزارت آورده،  2ریخ )گردیده، از اینکه مدت ختم قرار داد هشت هفته بوده، شرکت مذکور اجناس را در مدت معینه بدون تأخیر بتا

( به پرسونل توزیع گردیده است، طوریکه میدانید پروسه تدارکاتی زمانگیر است به همین 1395دلو  4که بعد از جمع و قید آن بتاریخ  )

 ملحوظ پروژه مذکور زمان بیشتر را در بر گرفته و در آغاز زمستان اجناس متذکره تدارک شده نتوانسته است.

 

 یئته سفارش

برای تدارک تمام تدارکات خویش پالن های انفرادی ترتیب و قراردادها را به موقع و در زمان ضرورت آن ریاست های خدمات و تدارکات 

 از به موقع بودن تدارکات کنترل و نظارت به عمل آید.تدارک نماید. همچنان یک میکانیزم درست نظارت ایجاد گردد تا 

 

 8یافته شماره 

یافته: نبود اسناد حمایوی پرداخت ها و عدم موجودیت شفافیت در قرارداد ارائه خدمات مشورتی حقوقی که به عنوان 

D l( دالر امریکایی با شرکت )500,000مبلغ ) a P i p e rعقد گردیده است ) 

 تشریح یافته
 اسناد جمله از خدمات و اجناس اسناد حمایوی سایرو  های موجود راپور ،اعطا آمر منظوری پیشنهادات، قبیل از تدارکات حمایوی اسناد

 و تدارک اجناس همچنان .گردد تنظیم ،منظم بشکل شده عقد قرارداد هر دوسیه تدارکات در قانون (45)  ماده طبق باید که بوده حمایوی

 آمر شد مالحظه و قانونی اسناد و ها بل برویت معاینه هیئت تصدیق و خریداری هیئت توسط اصولی مراحل طی و نرخگیری از بعد خدمات

 .شود می دانسته اجرا قابل باصالحیت

 اعتبار و شفافیت ،یتمؤثر که نبوده آن مربوطه های دوسیهقرارداد فوق الذکر شامل  حمایوی اسناد که میدهد نشان بررسی های یافته اما

پرداخت های که به جانب شرکت قراردادی صورت میگیرد  اصولقرار داده است. طبق  سوال تحت را طی مراحل اسناد بودن قانونی و اسناد

 دارای اسناد حمایوی آن باشد.حواله پرداختی باید 

er iقرارداد ارایه خدمات مشورتی حقوقی باشرکت دال پیپر ) p l a p D ( به مبلغ )به اساس وقت یا پنجصد هزار دالر(  500,000( time

Base( از تاریخ )قسمیکه حواله های پولی آن بازرسی گردید، به مالحظه  .منبع واحد عقد گردیده است برای مدت یکسال از( 2016/ اکتوبر/22

  و قابل فهم نبوده است. رسید که انوایس های ارسالی شرکت فاقد مهر و امضاء شرکت بوده
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هکذا مرجع که ازصورت کارکردگی آن تصدیق نموده باشد نیز بنظر نرسید، صرف انوایس های شرکت به رویت مکاتیب ریاست بورد حقوقی 

 وزارت مالیه  به ریاست تدارکات راجع و از آن طریق غرض پرداخت های پولی به ریاست مالی حسابی ارسال گردیده است. 

اسنادیکه ازطرف مسوولین مربوط تصدیق گردیده باشد ارایه نداشته، مکاتیب ریاست حقوقی را استناد قرارداده، نیز همچنان، ریاست تدارکات 

درحالیکه میبایست کارکرد شرکت نامبرده بابت اینکه درکدام عرصه ها، چه نوع  شان از ریاست مالی گردیده اند. خواهان پرداخت پولی

گرچه تمام پرداخت های که منجانب شرکت صورت گرفته حکم آن ازطریق  ط تصدیق میگردید.ازطریق مرجع مربوخدمات را انجام داده 

 مقام ریاست جمهوری منظور گردیده اما مقدار پول، که قابل پرداخت بوده در پیشنهاد درج نمیباشد. 

 

 پاسخ مرجع 

با شرکت دال  29/3/1395( مؤرخ1444) شمارهقرار داد تدارک خدمات حقوقی بر اساس پیشنهاد و حکم که نموده ریاست تدارکات تحریر 

این اداره با در نظر داشت انوایس های که ذریعه مکتوب  رسانیده شده است. پیپر عقد گردیده، دوسیه های قرار داد قبالً به مالحظه شما

رسمی ریاست محترم حقوقی وزارت رسیده است و از انوایس های تأیید شده با اسناد طی مراحل و غرض اجراآت بریاست محترم مالی و 

 حسابی، پرداخت پول راجع شده است.

 

 هیئت سفارش

 اسناد حمایوی  موجودیتاز  یک چک لست همه جانبه ترتیب و مطابق آن قبل پرادخت های پولی به قراردادی است ریاست مالی  مکلف

  اطمینان حاصل و بعد پرداخت های پولی طی مراحل نمایند.

 

 9شماره یافته 

خدمات  بیشتر ازعنوان یافته: عدم تکمیل تعهدات قرارداد بصورت مطلوب توسط  شرکت قراردادی انترنت و پرداخت پول 

 ارائه شده به شرکت قراردادی

 تشریح یافته

شرکت مخابراتی افغان سایبر مکلفیت داشته تا خدمات انترنتی بابت ارسال و مرسول مکاتیب و مراسالت رسمی و راپور  ،به اساس قرارداد

 انترنت ارایه خدمات نماید. مقام محترم وزارت و سایر خدمات مندرج قرارداد را همواره  بدون قطعه های ماهوار را ب

 به اساس ارزیابی عقد گردیده است. ( واحد وزارت مالیه با شرکت خدمات انترنتی افغان سایبر41تعداد ) 1394قرارداد خدمات انترنتی سال 

در ریاست گمرک والیت خوست خدمات  1394راپور های انترنتی والیات )گمرکات و مستوفیت ها( بنظر رسید که در برج سرطان سال 

 31سرطان الی 28در مستوفیت والیت نورستان از تاریخ ) ،همچنان قطع گزارش داده شده است. سرطان( 16انترنتی از تاریخ )اول الی 

گزارش گردیده است. درحالیکه پول انترنت بدون درنظرداشت روزهای که خدمات انترنتی ارائه قطع نترنت ا ( یوم 3مدت ) به سرطان(

اضافه پرداخت به شرکت  میدهد از یکطرف قرارداد بصورت درست مدیریت نگردیده و از طرف دیگرنگردیده پرداخت گردیده که نشان 

 صورت گرفته است.قراردادی 
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  پاسخ مرجع

راپور انترنت از واحد های والیتی از طریق ایمیل مواصلت می ورزد و بعد از فهرست ضمیمه انوایس  نگاشته که تکنالوژی معلوماتی ریاست

 شرکت رسماً بریاست محترم تدارکات ارسال گردیده و راپور های واصله، حفظ دوسیه مربوط میگردد.

 

 سفارش هیئت

نماید. ریاست تدارکات ومالی طبق ارزیابی ارائه شده شرکت قراردادی مطابق قرارداد دقیق ریاست تکنالوژی معلوماتی گزارش و خدمات 

  قرارداد و خدمات ارائه شده به شرکت قراردادی پول ارائه خدمات پرداخت نمایند.

 

 10یافته شماره 

که سبب مشکالت در  1395قلم روغنیات وسایط سال  59عنوان یافته: عدم تثبیت درست نیازمندی و مشخصات تعداد 

 تطبیق قرارداد گردیده است

 تشریح یافته

( افغانی  با شرکت شفیع 3,016,000وزارت مالیه به مبلغ ) 1395( قلم روغنیات و فلترباب وسایط، ضرورت سال 59بمالحظه قرار داد )

 است.گردیده قرارداد  25/6/1395الی  10/5/1395عثمانی از تاریخ 

در حالیکه   ت.اس برویت جدول تثبیت ضرورت  بمالحظه رسید، که اجناس مانند مبالئیل، ویکم، هایدرولیک به گیلن و قطی تثبیت گردیده

ریاست  به وزارت ارائه نموده است.( لیتره 3ازینکه شرکت قراردادی روغنیات متذکره را قطی ) .مقدار وزن یا لیتر و یا کواتر آن معلوم نمیباشد

شرکت در جواب تحریر نموده که شرطنامه که از وزارت اخذ میباشد رد نموده است.  گیلن تسلیم شده را بر خالف نورم که اجناستدارکات 

 ( لیتره اخذ کرده است.3کرده مبالئیل گیلن چند لیتره باشد ذکر نگردیده  و دیگر اینکه اداره هم از شرکت گیلن )

( لیتره مبالئیل ارایه گردیده،  موضوع 3که در قرار داد مبالئیل به گیلن ذکر گردیده،  اما از جانب قرار دادی قطی )هیئت معاینه به دلیل این

 عاینهم و آن اداره نگاشته که مبالئیل بمقدار های مختلف از طرف کمپنی به بازار عرضه میگردد. هیئت نمودهبه اداره نورم و استندرد راجع  را

در حالیکه شرکت به دلیل اشتباه  ( لیتره میباشد.5الئیل معمول )می نگارد، که اکثراً در ادارات افغانستان گیلن مب برویت تجارب خویش

( 5( لیتره را بعوض )3( بشکه مبالئیل )500لیتره را تسلیم داده، که در نتیجه در تثبیت جنس تعداد )( 3)وزارت در تثبیت جنس مبالئیل 

 به اثر اشتباه هیئت تثبیت احتیاج )مدیریت ترانسپورت( به وزارت ضرر وارد گردیده است.( لیتر 1000لیتره، مقدار)

 

 پاسخ مرجع 

 .در مورد عدم موجودیت وزن مشخص به گیلن مبالئیل، ویکم و هایدرولیک، که از جانب فرمایش دهنده وضاحت نداشته و باید واضح میگردید

با گیلن میباشد، اما ویکم و هایدرولیک  (لیتر 20) ل در بازار های کشور از یک لیتر الییمبالئ مدیریت محترم ترانسپورت تحریر نموده است که

روغنیات قطی های استندرد، که نمونه های آن بعد از قیدیت، توسط هیئت مهر و نشانی شد گردیده بود، نظر به ضرورت گیلن های سه 

ین هم تغییر بر قیمت که در قرار داد فی لیتر مبالئیل داده شده به نفع دولت و وزارت ا دادی به وزارت انتقال گردیده است.لیتره توسط قرار 

( افغانی در بازار میباشد، ریاست محترم فی لیتر مبالئیل را قیمت که قرار 150( افغانی الی )130می باشد، در حالیکه قیمت یک لیتر از )

 رت تسلیم نموده است، که به نفع دولت است. داد گردیده است، از نزد قرار دادی اخذ و به هنگر وزا
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 هیئتسفارش 

بصورت دقیق طبق رهنمود های  مشخصات اجناسمیکانیزم ایجاد گردد که به اساس آن  اداره نیازمند و ریاست تدارکات مکلف است تا

 طرزالعمل تدارکات مشخص ساخته شود.

 

 11یافته شماره 

 ( افغانی خالف حکم مقام وزارت و تخصیص بودجوی1,365,372عنوان یافته: اجرای خریداری به مبلغ )

 تشریح یافته

( افغانی جهت خریداری نرم افزار ضرورت پالیسی تدارکات ملی 1,365,372حاوی مبلغ ) 16/3/1394( مؤرخ 2054طوریکه حواله شماره )

طور مصرف قطعی در وجه شرکت مدینه فرنیچر از بودجه انکشافی حواله گردیده مورد بازرسی قرار گرفت بمالحظه رسید،که اصالً خریداری 

 رنیچر صورت گفته است. ( قلم فرنیچر نظر به بل ارایه شده مدینه ف6نرم افزار صورت نگرفته بلکه  خریداری  )

ریاست  پالیسی تدارکات ملی برای پروژه  مقام محترم وزارت جهت خریداری نرم افزار دفاتر 2/7/1394( مؤرخ 600به اساس حکم شماره )

ی ( قلم  فرنیچر از شرکت مدینه فرنیچر خریدار6ظرفیت سازی در بخش تدارکات منظور گردیده، ولی قرار مالحظه  بعوض آن تعداد )

 گردیده. 

در جریان بازرسی ارزیابی گردید، که اجراآت شعبه نامبرده بابت خریداری نرم افزار و عوض شدن آن به فرنیچر ضرورت ریاست پالیسی 

 در چنین اجراات کاری کارمندان را وانمود میسازد. وانمود گردیده، فاقد ظرفیت 2/7/1394 مؤرخ( 600تدارکات ملی که حکم شماره )

بخش مربوطه نتوانست معلومات  ولی ،معلومات گردید بخش مربوطهچنانچه موضوع از  .ا هدایات قانون تدارکات دانسته می شودمغایرت ب

 الزم و احکام مقام وزارت را در اختیار هیئت قرار دهند.

 

 پاسخ مرجع

( افغانی جهت خریداری 1,365,372حاوی مبلغ ) 16/3/1394( مؤرخ 2054حواله نمبر ) ت مالی و حسابی تذکر داده اند کهدر مورد، ریاس

 خریداری شده است.مقام وزارت فرنیچر  22/1/1394( مؤرخ 2906نرم افزار ضرورت برای ریاست پالیسی تدارکات ملی نظر به حکم شماره )

  م حواله نمی باشد.حواله موصوف نظر به حکم فرنیچر خریداری شده است و حکم یاد شده ض

 

 هیئت سفارش

جداً خود داری نموده و  جدی اداره نباشد نیازمندیو  که در پالن تدارکاتی پیش بینی نگردیده باشدوزارت مالیه منبعد از خریداری های 

 کتبی آمر اعطا را دریافت نمایند.درصورت لزوم اجازه 

 

 12شماره یافته: 

عنوان یافته: عدم دقت درطی مراحل قرار داد تهیه وسایط مطابق مشخصات داده شده، ارزیابی نادرست آفرها و معاینه وسایط خالف 

 مشخصات قرارداد 

 تشریح یافته

عقد گردیده ( افغانی  با شرکت نشنل موتورز 11,727,552قرارداد وسایط سه عراده هایلکس و یک عراده کروال در دو الت به مبلغ مجموعی)

 ( هفته بعد از مکتوب آغاز کار در نظر گرفته شده است.4( هفته و برای الت دوم مدت )8د قرارداد برای الت اول مدت )یعااست. م
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( 2015( و باالتر  و در واسطه کروال مادل )2010در قرار داد نامبرده مشخصات وسایط هایلکس مطابق درخواست ریاست تنفیذ احکام مادل )

بمالحظه قرار داد سه  رجع درخواست کننده تهیه می گردید.بوده، که می باید وسایط متذکره مطابق مشخصات داده شده از طرف مدرج 

رکت نشنل موتورز در دو الت قرارداد با ش( افغانی 2,139,552) مبلغه و یکعراده کروال ب ( افغانی9,588,000) عراده موتر هایلکس مبلغ

 است. گردیده

رف بر عکس از ط ،مطابق مشخصات تثبیت شده اجراآت نگردیده  ضرورت ریاست تنفیذ احکام قانونری وسایط هایلکس و کروالدر خریدا

بی در پروسه ارزیابی از جانب دیگر هیئت ارزیا است. اد گردیدههپیشنر ث( و باال2016( و باالتر و کروالی )2016مدیریت ترانسپورت هایلکس )

 مچنانه .دهای شرطنامه را در نظر نگرفته و معلومات آن شامل فورم های تدارکاتی نمی باشولی معیار، در نظر گرفتهقیمت نازل  آفرها صرف

 کمتر بوده نمی تواند. سه نفر از ارزیابی در حالیکه در قانون تدارکات هیئت امضاء گردیده،ارزیابی و نفر آفر ها توسط دو 

وه از عدم درج تاریخ معاینه از صورت مشخصات مندرج شرطنامه مانند مادل، نوع مواد سوخت، همچنان در تشریح وسایط هیئت معاینه عال

آورده اند. مهمتر اینکه هیئت معاینه و اداره سیستم گیر، مشخصات مکمل انجن، قدرت ماشین، گردش کیلو متر و غیره ذکری بعمل نی

با سند فرمایش تسلیم داده که ممکن قیمت و کیفیت موتر النیترا در مقایسه  رتموتر النیترا را در مغای  2016تدارکاتی بعوض موتر کروال 

ینتر باشد که این موضوع از یکطرف غیر اقتصادی بودن قرارداد را نشان میدهد و از طرف دیگر از منابع به شکل مطلوب استفاده ئتویتا کروال پا

 نمی گردد.

 

 پاسخ مرجع

طوریکه بهتر میدانند، مشخصات وسایط قابل خریداری تدارک ذریعه مدیریت عمومی ترانسپورت  نمودهدر مورد تحریر ریاست تهیه و تدارکات 

را الزم دانسته مطابق آن مشخصات ارایه نموده، چون تمام  2016 مدلمرجع تخنیکی ریاست خدمات وزارت صورت میگیرد، لذا موتر 

 شرکت نشنل موتورز برنده و قرار داد عقد گردید.  ه،ل بطور اعتبار ارایه شدنرخ ناز نموده، بعدا ًمعاهدات شرطنامه را شرکت ها تکمیل 

چون مشخصات موتر در شرطنامه قرار داد واضح تحریر یافته، هیئت معاینه و تشریح که نیز فنی میباشد صرف و سایط را مطابق آن تشریح 

نموده است، مکتوب تکثیر قرار داد که شرکت مکلفیت به رسانیدن جنس میشود، تاریخ آن مدار اعتبار در رسانیدن اجناس قرار داد میباشد، 

ودیت تأخیر قابل جریمه میباشد، مطابق قانون تدارکات عالیم و کشور تولید کننده نیز تذکر داده صرف وسایط با شاسی و یا در صورت موج

مدیریت ترانسپورت  تأییدمدل آن در شرطنامه یاد آوری شده لهذا موتر النیترا که مشخصات تخنیکی را داده، قرار داد عقد شده و طرف 

 وزارت میباشد. 

 

 یئتهسفارش 

. هیئت ارزیابی مطایق شرایط و معیار های شرطنامه جراآت نمایندااداره تدارکاتی منبعد مطابق نیازمندی شعبات مربوط و پالن تدارکاتی 

 اجناس را معاینه و تشریح نمایند. آفرها را ارزیابی و هیئت معاینه مطابق شرایط و مشخصات قرارداد
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 13شماره یافته: 

که نشان  مکتوب آغاز کارقبل از   1396سال افغانی ( 10,304,000تدارک روغنیات و پرزه جات به مبلغ )عنوان یافته: 

 دهنده تناقض در اجراآت و اسناد تدارکاتی اداره میباشد

 تشریح یافته

از تاریخ  شش هفته با شرکت صدیق احمدی بمدت( افغانی 10,304,000به مبلغ ) 1396داد روغنیات و پرزه جات وسایط وزارت سال قرار

طبق طرزالعمل و شرایط شرطنامه، قرارداد بعد از ویزه، کنترول و مکتوب آغاز کار که از طرف اداره به  است. عقد گردیده 4/11/1396

 قراردادی ارائه میگردد قابل محاسبه میباشد.

 کنترول 1396جدی 22صدور و بتاریخ  1396جدی  5 منظور شده، بتاریخاز طرف اداره  1396قوس  20قرارداد روغنیات و پرزه جات بتاریخ 

مدت  طی مراحل قرارداد دیده می شود، که  تنها است. از پروسه فعلی داده شدهبه شرکت قراردادی مکتوب آغاز کار  4/11/1396و بتاریخ 

معاینه و هیئت  1396جدی  27یخ برویت بل بتار است. اسناد موجود نشان میدهد که ( روز منظوری، ویزه و کنترول را در بر گرفته34)

اجناس متذکره قبل از مکتوب آغاز کار به جانب وزارت این موضوع نشان میدهد که  ه جات وسایط را معاینه نموده روغنیات و پرز تشریح

  است. تسلیم داده شده

قسمیکه دیده میشود در قرار داد  انجام دهند،کارمندان مسوولیت دارند، تا اجراآت شان را با دقت الزم  د،درک و اجراآت سود من بمنظور

از عقد ( یوم تسلیمی اجناس را قبل 7( مدت )27/10/1396عنوان شده در حالیکه در بل تاریخی ) 4/11/1396متذکره تاریخ عقد آن مؤرخ 

 قرار داد نشان میدهد که شفافیت پروسه تدارکاتی تحت سوال قرار میگیرد.

 

 پاسخ مرجع 

 زمینه غیر مرتبط میباشدپاسخ اداره در 

 

 هیئتسفارش 

ثر میسازد خودداری أسفارش میگردد تا اسناد تدارکاتی در زمان معین آن طی مراحل گردد و از اجراآت که شفافیت پروسه های کاری را مت

 گردد.

 

 14یافته شماره 

ت نادرست که بعداً ایجاب تعدیال ن نقشه بشکلیورد و دیزاآعنوان یافته: نبود هماهنگی بین واحد های ذیربط و طرح، بر

 را نموده است

 مالحظه اول

  14/9/1394( افغانی از تاریخ 2,650,000به مبلغ )  مالیه با شرکت ساختمانی هگزا گونداد اعمار راه ورودی جدید سمت غرب وزارت قرار

اداره تدارکاتی باید  ،طبق طرزالعمل تدارکات و مدیریت مؤثر پروژه ها از طریق روش منبع واحد قرارداد گردیده است.  13/11/1394الی 

 طرح و دیزان نمایند تا تمام نیازمندی ها و احجام کاری آن بصورت درست پیش بینی گردیده و در نظر گرفته شود.پروژه را بشکل 



24 
 

کار پروژه  داداحجام کاری بوده و برویت قرار( قلم 32قرار داد متذکره میبایست مطابق بر آورد ابتدایی ریاست انسجام پروژه ها که شامل )

. ولی ازینکه پروژه بصورت درست طرح نگردیده و با بخش های ذیربط در رابطه هماهنگی صورت اکمال میشد 14/11/1394الی تاریخ  باید

 در تطبیق پروژه به وجود آمده است.تعدیالت  جریان تطبیق پروژه چندیننگرفته در 

حاوی اضافه کاری ( قلم 14تعدیل دوم بابت ) ،افغانی( 176,174) مبلغبه ( مورد اضافه کاری 11بابت ) 4/12/1394به تاریخ  تعدیل اول

از تعدیالت صورت گرفته معلوم  صورت گرفته است. افغانی( 52,407) ( قلم کم کاری مبلغ9با وضع )تعدیل سوم و فغانی ( ا466,063) مبلغ

از دقت الزم پیرامون احجام کاری  میگردد که پروژه بصورت درست طرح نگردیده است. ریاست انسجام پروژه ها در جریان بر آورد ابتدایی

 د.و از طرف دیگر به اداره غیر اقتصادی تمام گرد کار نگرفته که این موضوع سبب گردیده تا از یکطرف پروژه به موقع آن تکمیل نگرددپروژه 

 مالحظه دوم

( افغانی با شرکت ساختمانی افغان آهنگر بمدت شش ماه عقد گردیده 4,694,306قرار داد اعمار احاطه دیوار شمالی وزارت مالیه به مبلغ )

ساخته نشده که این موضع سبب گردیده در اجرای است. اسناد موجود نشان میدهد که نقشه و دیزان پروژه با کمیسیون امنیتی شریک 

و کتاره آن مالحظات در نظر گرفتن که این موضع باعث گردید تا ارتفاع دیوار  رقرارداد تعدیالت بوجود آید. کمیسیون امنیتی در ارتفاء دیوا

( افغانی تعدیل به میان 93,104م به مبلغ )( قلم احجا7( قیمت قرارداد را تشکیل میدهد و تعداد )%32( افغانی که )1,493,418به مبلغ )

ریاست انسجام پروژه ها دیزاین کتاره ها باالی دیوار مطابق ( افغانی میگردد. عالوه بر آن، 1,586,522مده که مجموع این تعدیالت مبلغ )آ

(  %21.32)نه برداشته که این مبلغ حدود یز( افغانی ه1,366,276مبلغ )ر یر کتاره ها باالی دیوایدیزاین ریاست اجرائیه تغییر داده که تغ

 مینماید. ءقیمت قرار داد را احتوا

( افغانی بابت احاطه دیوار وزارت عقد گردیده و بعداً به اساس مکاتیب به دلیل عدم شریک 4,694,306قرارداد نامبرده در ابتداء به مبلغ )

( که حدود %21( و بار دیگر )%32قیمت اصلی قرار داد و یک بار به اضافه ) سازی آن به بخش امنیتی، کار های اضافی و تعدیالت که بر عالوه

ر ث( قرار داد را احتواء میدارد، تعدیل عقد قرار داد از منبع واحد شفافیت اجراآت، کنترول مؤثر وجوه عامه و تأمین اصل اقتصادیت را متا53%)

 ساخته است.

داد نظریات و مالحظات کمیسیون امنیتی، ریاست انسجام پروژه ها و مالحظات مقام میبایست بخش مربوطه قبل از داوطلبی و عقد قرار

                                                                    درنظرداشت نظریات آنها طرح پروژه نهایی و به اعالن سپرده میشد که چنین کار صورت نگرفته است.                                      وزارت در ابتداء اخذ و بعد با

 پاسخ مرجع 

که مبلغ  10/12/1394( مؤرخ 4583تعدیالت متذکره به اساس پیشنهاد شماره ) نگاشته اند کهریاست انسجام تطبیق پروژه ها   -

(یکصد و هفتادو 176,174)که مبلغ  29/10/1394( مؤرخ 38970( افغانی را احتواء مینماید و هم به اساس پیشنهاد شماره )413,656)

حکام ذکر ( افغانی را در بر میگیرد، که به اساس ا589,830شش هزارو یکصدو هفتاد و چهار افغانی را احتواء مینماید، که جمعًا مبلغ )

 شده صورت گرفته است.

نظر گرفته شده بود و زمانیکه کار ( متر در 2.30ریاست انسجام نگاشته است زمانیکه دیوار متذکره طرح و دیزاین شده بود ارتفاع آن ) -

عملی آن آغاز شد و قسمت غربی آن حتی کانکریت ریزی هم گردیده بود، مقام محترم هدایت فرمودند، که ارتفاع آن نظر به شرایط 

  ه گردید.امنیتی یک متر اضافه گردد و دیزاین کتاره نیز هم تغییر نمود، که این کار باعث اضافه کاری و کار های اضافه در پروژ
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  هیئت سفارش

سفارش میگردد تا شعبه نیازمند منبعد نظریات بخش های ذیربط را جهت غنی سازی طرح همچو پروژه ها اخذ نماید و بعد شعبه  -

تدارکاتی با درنظرداشت تکمیل بودن تمام احجام کاری پروژه به اعالن سپرده شود تا از تعدیالت بیشتر از مجاز جلوگیری صورت گرفته 

 پروژه ها بموقع تطبیق گردد. و
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 نتیجه گیری بخش سوم
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش

وزارت محترم مالیه از اجرای پروسه بررسی عملکرد اظهار سپاس و امتنان نموده، نظریات و سفارشهای بررسی را در جهت رشد و انکشاف 

فعالیت ها و ارتقای سطح مهارت های مسلکی و مدیریتی کارمندان مؤثر و سودمند میداند. در جریان پروسه بررسی، یافته ها و مشاهدات 

ظریات ن یک سلسله خالء ها و کمبودی های که در سیستم تدارکات موجود بوده شریک و مورد بحث قرارگرفت.ی مربوط بررسی با بخش ها

  اصالحی جهت جلوگیری آن ارائه گردید.

نظر بخش های تحت بازرسی اخذ گردیده، ضمناً بعد از تکمیل پروسه بررسی مسوده گزارش بتاریخ  پیرامون یافته و مشاهدات تفتیش

با محترم فرید حکمت معین اداری وزارت مالیه  21/12/1397( مؤرخ 19( ورق ترتیب و ذریعه مکتوب شماره )30در ظرف ) 21/12/1397

 .ه اندجهت بهبود اجراآت دانست شریک گردیده، وزارت محترم مالیه نظریات و سفارشهای بررسی را گام مهم
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 نتیجه گیری

تدارکاتی، ارزیابی سیستم کاری و چگونگی اجراآت بخش تدارکات، پروسه های  یول پالن هامه بشهیئت تفتیش بعد از مالحظه اسناد ادار

تدارکات  ریاستاجراآت  به این نتیجه میرسد که 1396الی  1394( قرارداد اداره طی سال های 47تدارکاتی و اسناد و دوسیه های تعداد )

 و مدیریت پروسه های تدارکاتی داشته است. ، طی مراحل قراردادهاضعیف و مشکالت ونواقص زیادی در قسمت پالنگذاری وزارت مالیه

بادرنظرداشت یافته های تفتیش میتوان گفت مشکالت و نواقص در تثبیت نیازمندی حقیقی اداره، پالنگذاری تدارکات، انتخاب روش های 

تی بصورت درست ترتیب نگردیده ه های پروژه های تدارکاتی، مشخصات اجناس و فورمه های تدارکامناسب تدارکات وجود داشته. شرطنام

دیده. ی ارزیابی نگری. آفرهای شرکت های داوطلب بصورت درست و بیطرفانه با درنظرداشت معیارهای ارزیابی، اصل اقتصادیت و صرفه جواست

 .  اند د ننمودهییأیربط تذشرکت های داوطلب اطمینان حاصل ننموده وآنرا از مراجع هیئت ارزیابی در اکثریت موارد از صحت و سقم اسناد 

احکام قانون، طرزالعمل تدارکات، پروسه های تدارکاتی وفورمه مالیه شفاف به نظر نمی رسد.پروسه تدارکاتی قراردادهای وزارت از طرف دیگر، 

زم یت نداشته و پروسه ها و میکانیمؤثره که نشان میدهد سیستم کنترول داخلی های معیاری در مراحل تدارکاتی بشکل درست رعایت نگردید

 های تدارکاتی بصورت درست تطبیق نگردیده است.

 و مفید مؤثرقرارداد ها وجود داشته، از منابع مالی اداره و وجوه عامه در تدارکات بطور اقتصادی،  مؤثر، مشکالت و نواقص در مدیریت همزمان

سط و پروسه های تدارکاتی توهای کاری رعایت نگردیده  واحدعالوه برآن، در چندین موارد تفکیک وظیفوی بین  نگرفته است. استفاده صورت

 دیگر ریاست ها پیش برده شده است.

وده و دارای از مؤثریت و مفیدیت خاص برخوردار نب 1396الی  1394طی سالهای  مالیهبناً سیستم تدارکات و قرارداد های تطبیق شده وزارت 

ولیت دارند تا اقدامات عملی جهت رفع نواقص و ولین وزارت محترم مسوونقاط ضعف متعددی می باشد که وضعیت نیاز به تغییر دارد. مس

 مشکالت که توسط مفتشین شناسائی گردیده روی دست گیرند.
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 ضمایم گزارش بخش چهارم
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 1394ها دربخش بودجه عادی سال قرار داد (: 1ضمیمه ) 

 مبلغ به افغانی شرکت قرار دادی تاریخ ختم تاریخ آغاز اسم قرار داد جنس شماره

 5/7/1394 1394 واحد انترنت وزارت مالیه. 41تهیه و تدارک  1
شرکت خدماتی افغان 

 سایبر
21,966,742 

2 
قلم لوازم اجناس مربوط به آمریت  25تهیه وتدارک 

 ننگرهارعوائید 
 24,880,400 شرکت سیر صافی 1394 1394

 5,306,092 شرکت نجات ستاری 1394 1394 قرارداد ترمیمات وسایط وزارت مالیه 3

4 
قلم روغنیات و فلترباب ضرورت  -46تهیه وتدارک 

 وزارت مالیه
 3,613600 شرکت حسام نصرت 1394 1394

 

 1395قرار داد های در بخش بودجه عادی سال (: 2ضمیمه)

 مبلغ به افغانی شرکت قرار دادی تاریخ ختم تاریخ آغاز اسم قرار داد جنس شماره

1 
قلم روغنیات و فلترباب وسایط  59تهیه و تدارک 

 وزارت
 3,016,000 شرکت شفیع عثمانی 1395 4/5/1395

 1395 19/5/1395 قلم قرطاسیه باب وزارت مالیه 65تهیه و تدارک  2
افغان شرکت مشتر آریانا 

 لوژستیک
5,090,258 

 15,812,780 بنیاد تابش 1395 1395 تهیه و اعمار طعام خانه گمرک والیت هرات 3

4 
عراده وسایط کرایی انفقال  38تهیه و قرار داد 

 کارمندان معینیت عوائید و گمرکات وزارت مالیه
 18,257,500 شرکت ترانسپورتی مموزی 1395 31/1/1395

 1,796,960 شرکت گالب الدین خانزاده 1395 1395 البسه زمستانی ادارات وزارت مالیهتهیه و تدارک  5

 

 1396قراردادهای بودجه عادی سال (: 3ضمیمه شماره )   

 مبلغ به افغانی شرکت قرار دادی تاریخ ختم تاریخ آغاز اسم قرار داد جنس شماره

 10,304,000 شرکت صدیق احمدزی 1396 1396 مالیهتهیه و قرار دادروغنیات و پزه جات وسایط وزارت  1

 29,843,600 شرکت شایق علیمی یکسال تقویمی 1396 تهیه و تدارک دونوع تیل دیزل و پطرول 2

 17,450,009 شرکت آریا ستیشنری 1396 8/5/1396 تهیه وتدارک قرطاسیه باب ضرورت وزارت مالیه 3

4 

یکعراده موتر تهیه و تدارک سه عراده موتر هایلکس و 

ضرورت قطعه خاص محافظت و عملیات 2016کروال 

 خاص ریاست تنفیذ قانون وزارت مالیه

 9,588,000 شرکت حبیب گلزار روز تقویمی 60 19/4/1396
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5 

تهیه و تدارک کرایه گیری شش عراده موتر تیز رفتار 

برای کارمندان داراالنشا شورای عالی اقتصادی وزارت 

 مالیه

26/2/1396 
روز  360

 تقویمی

شرکت ترانسپورتی شهری 

 و اطرافی مایل حشمت
3,060,288 

 7,553,397 شرکت بشیر شاداب 1396 1396 تهیه و نصب پرزه جات و ترمیمات وسایط وزارت مالیه 6

7 
 2017 مدلتهیه و تدارک یک عراده موتر کروال 

 ریاست امور بیمه های وزارت مالیه
 2,192,000 سپین غرشرکت آریوب  هشت هفته 1396

 

 1394قرار داد های بودجه انکشافی سال  :(4ضمیمه)

 

 مبلغ به افغانی شرکت قرار دادی تاریخ ختم تاریخ آغاز اسم قرار داد جنس شماره

 4,694,301 شرکت ساختمانی افغان  1394 24/6/1394 تهیه و قرار داد اعمار احاطه وزارت مالیه. 1

 4,086,000 شرکت کاپیر 1394 21/7/1394 کمپیوتر دسکتاپ وزارت مالیه.پایه  88تهیه و تدارک  2

3 

تهیه و قرار داد اعمار راه ورودی جدید و برج ترصدی 

کانتینری با ساختمان آهن کانکریت در غرب وزارت 

 مالیه.

 2,650,000 شرکت هگسی گان 1394 14/9/1394

 

 1395قرار داد های بودجه انکشافی سال : ( 5ضمیمه)

 

 مبلغ به افغانی شرکت قرار دادی تاریخ ختم تاریخ آغاز اسم قرار داد جنس شماره

1 
( جریب زمین گمرک 5000تهیه و قرار داد احاطه)

 والیت بلخ وزارت مالیه.
24/8/1395 1395 

شرکت ساختمانی افغان 

 آسیا
121,724,600 

2 
قرار داد اعمار تعمیر گمرک ولسوالی دند پتان والیت 

 پکتیا.
23/11/1395 1395 

شرکت ساختمانی قدوس 

 خیل
22,771,200 

3 
قلم لوازم تکنالوژی آرشیف امالک  19تهیه وتدارک 

 وزارت
18/5/1395 1395 

شرکت سیسنت گلو بل آی 

 ، تی سلو شنز
10,523,620 

4 
تهیه ونصب کمره های امنیتی و لوازم آن ضرورت 

 وزارت مالیه.
31/5/1395 1395 

تویلف شرکت سمارت ایزو 

 سمارت ایز
1,318,354 

5 
( جلد پاسپورت از منبع 1000000قرار داد تعداد )

 واحد.
 دالر -3,670,000 شرکت دالور 1395 27/6/1395

 42,628,019 شرکت نوی سادات لمیتد 1395 1395 قلم سامان البراتور وزارت مالیه . 171تهیه و تدارک  6

7 
 2006 مدلتهیه و تدارک سه عراده موتر کروال کرایی 

 ریاست عوائید غیر مالیاتی وزارت مالیه.
 1,417,680 شرکت ترانسپورتی مموزی 1395 17/8/1395
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8 
تهیه و تدارک الماری های مخزن آرشیف ریاست دفتر 

 وزارت مالیه.
1395 1395 

شرکت ساختمانی 

 عبدالرحیم
5,100,000 

9 
عراده موتر کروال ریاست تکنالوژی  تهیه وتدارک یک

 وزارت
1395 1395 

شرکت خدمات لوژستیکی 

 خالد احمدزی
1,940,000 

10 
تهیه وقرارداد اعمار دیوار احاطه و برج های ریاست 

 گمرک والیت کندز
1/3/1395 1395 

شرکت ساختمانی میهن 

 آسیا
39,082,833 

11 
 تهیه و اعمار تعمیر اداری مستوفیت کندهار و کم

 کاری
1395 1395 

شرکت ساختمانی الهادی 

 امین
27,043,995 

12 

تهیه و قرار داد اعمار دیوار ،تعمیر آرشیف،تشنابها ، 

چاه سپتیک،آشپزخانه و اطاق جنراتور ریاست 

 گمرک کندهار

3/8/1395 1395 
شرکت ساختمانی حلیم 

 خپلواک
12,522,212 

13 
دیوار تهیه و قرار داد امور ساختمانی برای اعمار 

 ریگریشن چهلستون واقع ناحیه هفتم
4/3/1395 1395 

شرکت ساختمانی اعتماد 

 ولیزاده
15,290,698 

 1395 1395 1395قرار داد ارزیابی حقوقی فرار داد های  14
شرکت بین المللی 

DLA piحقوقی per 
 دالر -118,184.7

15 
تنه و یکعراده  45عراده کرن کانتینر بردار  4قرار داد 

 ضرورت گمرک هرات و فاریاب تنه 40
 شرکت امین قسیم  1395

171,945,000- 

 افغانی

 

 1396قرار داد های بودجه انکشافی سال : (6ضمیمه)

 

 مبلغ به افغانی شرکت قرار دادی تاریخ ختم تاریخ آغاز اسم قرار داد جنس شماره

 1396 1396 قرار داد کانکریت ریزی میادین گمرک والیت هرات. 1
شرکت ساختمانی ترست 

 وکریم شریفی
204,574,690 

2 
  HVACقرار داد نصب سیستم سردکن و گرم کن 

 وزارت مالیه
 88,990,000 شرکت عمران هولنگ 1396 6/2/1396

3 
تهیه و تدارک دو پایه سیستم ویدیو کنفرانس و دو 

 انچ ضرورت معینیت پالیسی 80پایه اسکنر 
 دالر -99,500 تکنالوژیشرکت نوزین  1396 30/2/1396

 یورو  6,895,474 شرکت گارسو 1396 7/3/1396 قرار داد تدارک چهارو نیم میلون جلد پاسپورت 4

5 
قرار داد پروژه اعمار تعمیر اداری گمرک میدان هوایی 

 حامد کرزی
 99,499,662 شرکت ساختانی کوهکن 1396 5/5/1396

6 
برای تعمیر  قرار داد اعمار دیوار احاطه و چاه عمیق

 جدید مطبعه صکوک وزارت مالیه.
25/4/1396 1396 

شرکت ساختمانی کهکشان 

 بلخ
87,843,201 

7 
تهیه و تدارک یک عراده موتر تویوتا تیز رفتار کروال 

 ریاست عواید غیر مالیاتی
 2,129,552 شرکت نیشنل موتورز 1396 1396
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8 
قلعه قرار داد اعمار  احاطه اراضی گمرک بندر اسالم 

 والیت هرات
1396 1396 

شرکت ساختمانی و 

 سرکسازی قیام صافیان
77,000,000 

9 
تهیه و نصب شش پایه اسکنرضرورت ریاست عمومی 

 گمرکات
 53,532,348 شرکت افغان تکسار 1396 1396

10 
تهیه و تدارک شش عراده موتر لند کروزر زرهی 

 ضرورت وزارت مالیه.
 دو ماه تقویمی 1396

افغان ارمرد ویکل و شرکت 

 هجران هجرت
39,804,996 

11 
تهیه و قرار داد اعمار پیاده رو ها و فضای سبز اطراف 

 تعمیر مستوفیت والیت هرات .
 3,000,000 شرکت ساختمانی حنین 1396 11/8/1396

12 

قلم تونر کارتریج، پرزه جات  83تهیه و تدارک 

ماشینهای فوتو کاپی و پرنتر های مورد صرورت 

 وزارت مالیه .

 19,890,000 شرکت لوژستیکی ایمفول 1396 1396

13 
قرارداد پروژه زیربناًی تکنالوژی معلوماتی و  وصل 

 نمودن مستوفیت ها ، گمرکات به مرکز
 دالر 3,633,315 شرکت سیسنت گلو بل ماه 6مدت  1396
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