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       8319 سال هیقطع حسابی ازرسب جینتا گزارش
   

 

 

 
 

 

عمومیات :بخش اول   

 

 

مقام عالی ریاست جمهوری وپالن بازرسی سال  71/7/7931مؤرخ ( 714)حکم شماره ازبتأسی         

 .بازرسی گردیده استدولت  7933اداره کنترول وتفتیش ، حساب قطعیه سال  7931
 

 تعریف حساب قطعیه
 

حساااب قطعیااه مکاات مکماام اجاارای منااارح سااالیاجه واحاادبای بودجااوی دولاات بااه مقایسااه بودجااه        

منظورشااده بااه تفکیااا تادیاااب قک اای وبعاادی ومکاات مکماام عوایااد دولاات بااا درجظرداشاات وجااوه ت قاا  یا تااه 

 صاورب حساابیوت نیم شده به مقایسه پیشکینی ساالجه ، را جشان میدبد ویا باه عکااره دیحرحسااب قطعیاه 

 .جشان میدبدطی یا دوره مالی معموأل یکسال را چحوجحی ت ق  بودجه ووضعیت مالی کشوراست که 

 .حساب قطعیه آئینه تمام جمای ت ق  بودجه است
 

 اهمیت ترتیب حساب قطعیه
 

باترتیب حساب قطعیه وزارب مالیه ومقاماب ذینالح درروشنی قرارمیحیرجد که اجرااب بودجوی        

ر ته ، درکدام عرصه با  عقب ماجی ودرکدام بخش با اجرااب بیش ازپیشکینی ت ق  چحوجه صورب گ

مراجع ترتیب کننده وتنویب کننده را درترتیب بودجه ، ارزیابی ع م عقب ماجی وا زایش . پذیر ته است 

برگاه ازچحوجحی اجرااب مع وماب دقی  وروشن دراختیار جداشته باشیم . سال بعد ، یاری می رساجد 

 .رتیب بودجه بای بعدی شکم آ اقی داشته وتطکی  آن اداراب را به مشکالب مواجه میسازدت

بمنظورداشتن تنویرواضح وروشن ازوضع مالی کشوروج وگیری ازخطراب احتمالی عدم ت ق         

وتطکی  بودجه ، ترتیب وبازرسی حساب قطعیه ، امرالزمی وضروری است وبه بمین دلیم قواجین ترتیب 

 .زرسی آجرابدایت داده استوبا
 

 مکلفیت واحدهای بودجوی
 

طکاا  قاااجون اداره امورمااالی ومنااارح عامااه (وزارب خاجااه بااا واداراب مسااتقم)واحاادبای بودجااوی        

بودجاه عاادی واجکشاا ی را کاه ( راپورقطعیاه)37-وتع یماتنامه م اسکه مک ف اجد درختم ساال ماالی  اورم م

وباقیماجااااده ، منااااارح دیالب ظاااارح سااااال ، تخنیناااااب حاصاااا ه تعاااادرآن اصاااام منظااااوری ساااااالجه ، 

راپورباای عوایاد ) 91وم  93وبمچنان راپوربای م را جشان دبد  (ازتخنیناب واصم منظوری بودجه)

ترتیب وباه ت نیم شده وباقیماجده ، عواید پیش بینی شده ، ت ق  یا ته را بادرجظرداشت ( مرکزی ووالیتی 

 .وزارب مالیه ارایه دارجد

 
 

 



 اداره کنترول وتفتیش                                                           گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 8319

  

2 

  همکلفیت وزارت مالی

  
قااااجون اداره امورماااالی ومناااارح عاماااه مک اااف اسااات ( 93)وزارب مالیاااه براساااات بااادایت مااااده      

حساااااب قطعیااااه را برمکنااااای قطعیااااه واحاااادبای بودجااااوی ، ترتیااااب وجهاااات بازرساااای بااااه اداره کنتاااارول 

 .وتفتیش ، ارایه جماید
 

 
 

 مکلفیت اداره کنترول وتفتیش
 

نناده امورماالی وحساابی درساطح ول وتفتیش باه عناوان عاالی تارین جهااد مساتقم بازرسای کاداره کنتر       

قااجون اداره ( 93)و مادهقاجون کنترول وتفتیش ( 77)ده ما( 7)قاجون اساسی ،  قره( 33)برطک  ماده کشور

شاد  به بازرسی حساب قطعیه که ازجاجب وزارب مالیه ترتیب وجهاائی شاده با، مک ف مالی ومنارح عامه 

 .ارایه میداردشواری م ترم م ی ریاست جمهوری وولسی جرگه م ترم بوده وگزارش بازرسی را بمقام 

 

  حدود تفتیش

       

این تفتیش م دود بربازرسی وتطکی  حساب قطعیه واحدبای بودجوی با حساب قطعیه عمومی دولت       

ساباب باجکی واسنادحمایوی ایکه مالی وصورب ح با درجظرداشت بودجه منظورشده ، تطکی  حساباب

را ازصورب رسی بازبیچحوجه ، ما حین تفتیش حساب قطعیه  قرارداده شده میکاشد بیأبدردسترت 

 . عینی ازدارایی با و موجودی با را اججام جداده ایممنارح وبازرسی 
 

 اسناد حمایوی
 

برویت آن ترتیب  مورد بازرسی قرارمیحیرد که قطعیه اسنادیدرتفتیش حساب قطعیه       

( راپوربای عوایدمرکزی ووالیتی) 93م و 91 ورم بای م ،  م یبودجه شامم  ، این اسنادگردیده باشد 

 باجاجمایندگی بای راپوربای تادیاتی مستو یت با و) 3 ،  ورم بای ب( راپورمنرح والیتی) 99 ورم م

 91وب  99 ورم بای ب مرکزی  ، ریاست عمومی خزاین وباجا راپوربای تادیاتی  ( مرکزی دروالیاب

اسنادی  وسایرراپوربای قطعیه منارح واحدبای بودجوی ، ( تعدیالب بودجوی وتخنیناب صادره ) 

این اسناد بنام اسناد حمایوی  که ارقام مندرج درحساب قطعیه را تقویه وحمایت جموده بتواجد

ایج مندرج درگزارش جتحساب قطعیه یاد میشود ، عالوه برآن اسنادی که جظریاب تفتیش 

           .تفتیش یاد میحرددبنام اسناد حمایوی  بازرسی را تقویه وحمایت جموده بتواجد ،

 

  شفافیت 
 

مکت درست ، منظم ، سیستماتیا ،  شفا یت یا اصم عمده را درمعامالب حسابی تشکیم میدبد      

تمام  بازتابه به مراجع مربوطه ، ، ارایه راپوربای حسابی دروقت وزمان معین وبموقع معامالب 

، ایجاد سیستم وخودداری ازبرجوع ابهاماب عاری از اظهاراب جادرست ، معامالب حسابی درراپوربا 

وموجودیت  هرست منظم اسناد حسابی کنترولی مؤمروکارا ، تنظیم اسناد حسابی در ایم بای مربوطه بای 

، عدم مطابقت برجوع مکت بای غ ط حسابی  . آوردیت دراجراآب حسابی را بارمیمواردی اجد که شفا 

در ورمه جاب حسابی ، عدم ( ا غاجی واسعاری ) مکت بای متفاوب ارقام ( اعداد وحروح ) ارقام 

وحساب قطعیه ، پراگندگی ( AFMIS) ورمه جاب حسابی ، سیستم بودجه منظورشده بمابنحی بین 

جابجایی  وتوکاپی اسناد به عوض اسناد اص ی در ایم کمکود اسناد ویا وغیرمنظم بودن اسناد حسابی ، 
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بای مربوطه ، ق م خوری ، گم وتراش واستفاده ازادویه غ طی باالی ارقام ، میزان رسی بای پنس ی 

 .زیرسوال میکرد متأمروشفا یت درحساب قطعیه را ....... و
     

 روش تفتیش
 

         که توسط سازمان ایتفتیش  ابقت با معیارخویش را درمطاب بازرسی اداره کنترول وتفتیش ،      

این معیاربا مست زم آجست تا ما . ه است ، اججام داد رابم گردیده ( اجتوسای)لی تفتیش بین الم  ی اداراب عا

درمطابقت با  ازمکت درست معامالب وص ت حساباباطمینان  به منظورحنول عالیتهای تفتیش را 

مدارک حمایوی اسناد واین تفتیش شامم بررسی .  اججام دبیمو ه ریزیبرجام، اصول وموازین حسابی 

که ما معتقدیم ، مربوط به صورتهای حساب مالی وحساب قطعیه وارزیابی مکمم تمام حساباب بوده و

 .جموده است تفتیش اججام یا ته یا اسات منطقی را برای اظهارجظرباالی حساب قطعیه  رابم 
 

 

 گزارش طی ورق جدگاجه به ضمیمه است مندرج درحاب اصطال توضیح برخی:  جوب

          

 ازجانب وزارت محترم مالیه به کمیسیون مؤظفارایه حساب قطعیه چگونگی : بخش دوم 

 

به اسات صالحیت جامه  اداره کنترول وتفتیش بنابرحکم قاجون ومک فیت وظیفوی کمیسیوجی را        

ه مؤظف بازرسی حساب قطعیست معاون عم یاتی اداره ت ت ریا 91/9/7931مؤرخ( 9111)شماره 

با م ترم حضرب عمرزاخیم وال  91/9/7931بتاریخ یکه کمیسیون مؤظف طی مالقاب اجمود ، 

، لزوم  7933، جتایج بازرسی حساب قطعیه سال ابمیت حساب قطعیه مالیه داشت ، پیرامون وزیر

جی که دربازرسی وارایه گزارش جتایج بازرسی م دودیت بای قاجوواصالحاب وتغییراب الزم درقطعیه 

حساب قطعیه وجود دارد با موصوح ص کت جموده وخوابان بمکاری بای بمه جاجکه مسوولین مربوطه 

ضمن  م ترم وزیرمالیه ،سناد ومع وماب مورد جیاز گردیدجد ه ، ادرقسمت ارایه بموقع حساباب قطعی

 کمیسیونبا رجوع بمکاری راوعده بتیب وبازرسی آن ، برشمردن ابمیت قطعیه دولت ، دقت وتوجه درتر

زدروقت وزمان معینه جیا زمینه ارایه اسناد ومع وماب موردسوولین مربوطه جیزدرممؤظف سپرده وبه 

  . رمودجد بدایت
        

 جشان میدبدرا  7933-7931سالهای چحوجحی ارایه حساباب قطعیه ذیم جدول            

 

 سال
 ساب قطعیهتاریخ ارایه ح

 قطعیه عواید قطعیه بودجه اجکشا ی قطعیه بودجه عادی

7931 77/4/7931 77/4/7931 91/4/7931 

7931 71/4/7933 79/4/7933 73/9/7933 

7933 1/4/7933 91/4/7933 97/9/7933 

7933 1/4/7931 93/4/7931 91/4/7931 

 

ول وتفتیش مکنی برارایه بمزمان حساباب جدول  وق جشان میدبد که با وصف سفارش قک ی اداره کنتر

قطعیه بای مذکوربا تأخیرودرمقطع بای زماجی متفاوب بدسترت ( عادی ، اجکشا ی وعواید) قطعیه 

وتأخیرارایه مع وماب واسناد گرچه عدم ارایه بموقع حساب قطعیه . کمیسیون بازرسی قرارداده شده است 

گردید با آجهم کمیسیون رسی حساب قطعیه درباز ودیت بام دیا س س ه ایجاد سکتحی وسکب مورد جیاز، 

 .دبـداججام میعاد معینه را در تفتیش حساب قطعیه ۀ پالن شد پروسه بازرسی مواردمؤظف تواجست تمام 
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 ومنابع تمویلی آن 8319توضیح بودجه ملی سال : بخش سوم 
 

 
 

I. 8319سال  بودجه ملی 

 
 

 

ولسی جرگه  4/9/7933مؤرخ ( 719)که طی منوبه شماره  7933سال ( عادی واجکشا ی)بودجه م ی 

رئیس جمهوری اسالمی  79/9/7933مؤرخ ( 99)شورای م ترم م ی تنویب وبه اسات  رمان شماره 

 : درجدول ذیم خالصه گردیده استا غاجستان توشیح گردیده ، 

 
 
 

 ارقام به ا غاجی

شماره
 

 مجموع مبلغ تفصیالت نوع بودجه
اصلی  هفیصدی سهم بودج

 واحتیاطی دربودجه ملی

 عادی 7
 13179911391111 بودجه اصلی یا عملیاتی

771191117771111 
  یند 13

  یند 99 91174119731111 بودجه احتیاطی

 انکشافی 9
 33111713391111 بودجه اصلی یا عملیاتی

33199311991111 
  یند 3319

  یند 119 99111911111 بودجه احتیاطی

 ...28.549.51435 7933بودجه م ی سال  مجموع
 

 

 

 

 
 

II. ملی بودجه منابع تمویلی 
 

 

 

 : درجدول ذیم توضیح گردیده است7933سال ( عادی واجکشا ی)م ی  منابع تموی ی بودجه
 

 ارقام به ا غاجی

شماره
 

نوع 

 بودجه
اصل بودجه 

 منظورشده

 منابع تموی ی
تمویل مجموع 

 بودجه
 بیالنس

 عواید داخلی
دت تمویل مساع

 (دونرها) کنندگان

 (77119931111)  771179911991111 43191911991111 11119111111111 771191117771111 عادی 7

 (9147114371111) 39137919971111 31194919971111 9141111111111 33199311991111 اجکشا ی 9

 (9199113931111) 913131311141111 793134311141111 17179111111111 979143913491111 مجموع
 

 

 

کسربودجه عادی با توجه به منابع تموی ی مک غ ، ارقام مندرج درجدول  وق الذکر درجظرداشتبا 

درصد وکسربودجه ( 1113)یا ا غاجی یکندوده م یون وسه صدوپنجاه وبشت بزار( 77119931111)

ا غاجی یون وچهارصدوبشتادویا بزارپنج م یارد وچهارصدوبفده م ( 9147114371111)اجکشا ی مک غ 

به اسات صراحت بودجه م ی رقم کسربودجه  .را تشکیم میدبد بودجه منظورشده درصد ( 9149)یا 

 .که منکع تموی ی جدارد  بوده 7933اجکشا ی صرح ازمدرک پروژه بای جدید سال 
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ظاتی دربودجه کسرروجما بنابرم  وبرگاه  ی دربودجه موجود باشد،کسرصوآل جکاید بیچ جوع ابه برحال 

 آن بیشترازمعیاربای قکول شده ویا درحدی باشد که امکان جکران بعدی بودجه  جکاید کسرمیحردد ، 

به منظورج وگیری ازمشکالب درصورب بروزکسردربودجه ، ازجاجب دیحرالزم است تا  جحرددمیسر

 .، تدابیرمشخص درجهت جکیره آن رویدست گر ته شودآن بعدی درت ق  

آججائیکه درا غاجستان بیشترازپنجاه  یند بودجه م ی ازطری  دریا ت مساعدتهای خارجی تمویم میحردد از

ی دارد وازجاجکی بم ویا قسمت ازاین مساعدتها بخنوص درتمویم بودجه اجکشا ی شکم غیراختیار

بخش درص جداشته وقسمت اعظم بودجه بخنورا اکثراداراب تا کنون ظر یت جذب مکمم بودجه متأسفاجه 

  .درت ق  آن جدارد ، لهذا کسربودجه تأمیرچنداجیاجکشا ی بدون منرح باقی میماجد 

 93/1/7933مؤرخ  ( 91)که به اسات منوبه شماره  7933ولی قراریکه ضمیمه بودجه اجکشا ی سال 

کسربودجه اجکشا ی درضمیمه بودجه مک غ مالحظه میحردد ، مج س عالی وزرأ تنویب گردیده 

ا غاجی کسرپروژه بای ( 9147114371111)ا غاجی اجعکات یا ته که ازجم ه مک غ ( 79113913991111)

. ا غاجی کسرپروژه بای اجتقالی واجمود گردیده است( 3111914471111)ومک غ 7933جدید سال 

ت ق  بودجه را به موجودیت بمچویا کسر ابش دربودجه با بیچ معیاری مطابقت جداشته وبدون شا 

بناأ بهترخوابد بود تا . جیده وسکب عدم تطکی  ک ی ویا قسمی برخی ازپروژه با خوابد شدچالش کشا

وازشمولیت پروژه بائیکه منابع تموی ی جداشته درترتیب بودجه ازدقت بیشترکارگر ته م ترم مالیه وزارب 

 .میحردد ، خودداری ورزجدومشکالب بعدی وسکب تورم بی موجب بودجه 

( 9319)عواید داخ ی دربودجه عادی سهم بودجه طوریکه درجدول  وق درج است ، درارتکاط به تمویم  

درصد را ( 99131)( عادی واجکشا ی)ودرمجموع بودجه م ی  درصد( 911)درصد ودربودجه اجکشا ی 

 .احتوا مینماید

 

 
 

 

58.20%

41.80%
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مج س عالی وزرأ  93/1/7933 مؤرخ (91)به اسات منوبه شماره  ر ت ، طوریکه در وق تذکر

مؤرخ ( 1749)و93/71/7931مؤرخ ( 1119)،  99/71/7933مؤرخ ( 9331)واحکام شماره 

س سه  دربودجه اجکشا ی ت ت عنوان ضمیمه بودجه یا، رئیس جمهوری اسالمی ا غاجستان  9/77/7933

 .توضیح میحردددربخش مربوطه  تغییراب روجما گردیده که جزئیاب آن 

ا  ، بررسی وسط .ا.مج س عالی وزرای ج  71/3/7933مؤرخ ( 99)عالوتأ قرارمالحظه منوبه شماره 

 :توسط م ترم وزیرمالیه حسب ذیم به مج س مطرح وتنویب گردیده است  7933سال بودجه م ی سال 

یش بینی گردیده دربررسی وسط م یارد ا غاجی پ(  17179) داخ ی که درآغازسال بالغ برعواید  -

ا غاجی تزئید گردیده که یا ا زایش درحدود چهارم یارد ا غاجی ( 19174919941977)سال مک غ 

 .را جشان میدبد

 ا غاجی( 791137317711339)م یارد ا غاجی به مک غ ( 771)ازمک غ عادی بودجه  -

درصد کابش ( 73)که  ا غاجی( 39194911941317)م یارد به ( 7711131)بودجه اجکشا ی از -

 .را جشان میدبد

 ا غاجی  (971191917491314)سرجمع بودجه م ی دربررسی وسط سال حاوی مک غ  -

اما ریاست م ترم بودجه دررابطه به منوبه جمکر وق متذکرگردیده است که ، ازاینکه دربررسی      

م طی مراحم اصولی ازت ق  وسط سال بنابربعضی مشکالب منظوری پارلمان اخذ شده جتواجست ، بنابرعد

 .بازماجد ومشکالب واحدبای بودجوی با تعدیالب بودجه منظورشده اول سال مر وع گردید
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 8319حساب قطعیه سال توضیح نتایج بازرسی : بخش چهارم 

 
 

I. حساب قطعیه بودجه عادی 
 

   
 توضیح بودجه منظورشده  -الف       

 ارقام به ا غاجی                                                                                                         
 

 
 

 

 توسط وزارت مالیه چگونگی انعکاس بودجه درقطعیه -ب
 

 

 .ا غاجی - 13179911391111/غ ـمک ( عم یاتی) ادی وری بودجه عاصم منظ -

 .ا غاجی - 94114713911937/ـغ مک ـــــ( احتیاطی)زکودبای ریزرح تزئید ا -

 .ا غاجی -          911111111/تزئید تعدیالب ازضمایم مک ـــــــــــــــــــــــــغ  -

 .ا غاجی -   9133117791919/ـــغ ــتزئید ضمیمه بودجه مک ـــــــــــــــــــــــــ -

          ------------------------------------------------------------------------ 

 .ا غاجی -771111313941399 /غـــــــــــــــــــمک میزان عمومی                      

 .ا غاجی -    7177111391191/ ـــغیم مک ــــــــــــــــــتنقیص تعدیالب ازضما    -

           ------------------------------------------------------------------------

 .ی ا غاج - 779199917431991/یجه عمومی مک ـــــــــــــــــــغجت                      

 .ا غاجی - 771143911911911/ــــغمک ــــــــــــ 7933سال مجموع منرح     -

    -----------------------------------------------------------------------

 .ا غاجی -     9111119731317/ــغـــــــــــــــــــباقیماجده مک ــــــ                           

 
ازمجموع بودجه شامم قطعیه باقیماجده است ، امارقم باقیماجده  ا غاجی( 9111119731317)مک غ  قرار وق

 .ا غاجی میحردد( 9113114311194)مک غ  م ی بمالحظه بودجه

به تذکراست که به اسات مع وماب ارایه شده ازجاجب ریاست م ترم خزاین درمک غ الزم 

ا غاجی ازعواید ( 91117313191399)مک غ ادی ، ا غاجی منارح بودجه ع( 771143911911911)

درصدسهم عواید ( 9111)ا غاجی ازعواید مساعدتها شامم بوده که ( 94141911111999)مک غ وداخ ی 

 .د سهم مساعدتهای خارجی را جشان میدبددرص( 4319)داخ ی و

به عوض اینکه درستون تعدیالب داخ ی مربوط وزارب تراجسپورب بمالحظه قطعیه مک غ پنج م یون ا غاجی 

تعدیالب ازضمایم مکت گردیده  ت ت عنوان درستون تنقیص وتزئید تعدیالب داخم جمایندگی مکت شده باشد ، 

دررقم مک غ مذکور ، باید متذکرشد که دالیم آن سهومؤظفین حسابی مربوطه عنوان گردیده است

جیزشامم میکاشد که بعد ، گردیده ا غاجی که دربخش تنقیص تعدیالب ازضمایم مکت ( 7177111391191)

یکندم یون ( 71111111111)ا غاجی باقیماجده ، مک غ ( 7177711391191)ازوضع آن ازجم ه مک غ 

وزارب م ترم د اع م ی تنقیص وبه کود   991و 997، 991ا غاجی ازتخنیناب دست داشته کودبای

 مالحظاب  یندی مک غ تفنیالب

   یند 13 13179911391111 بودجه اص ی یا عم یاتی

   یند 99 91174119731111 بودجه احتیاطی

   یند 711 771191117771111 بودجه منظورشده عادی مجموع
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 از ند قوماجداجی مشترک اجتقال امنیت ا غاجی( 7117711391191)ومک غ ده احتیاط تزئید گردی( 311177)

  که به قسم ضمیمه بودجه بدسترت وزارب م ترم امورداخ ه قرارداده شده بود( CSTC-A)  به ا غاجستان

به ( 111719)ازحساب  93/79/7933( 9193)شماره 99و ورم ب  وزارب مذکور که ازامرتقاضای

جهت پرداخت به ( 111719)مجدأ به حساب  7931تا درسال ، اجتقال وتقاضا گردیده ( 91919)حساب 

مشابداب عمده ازجتایج بازرسی حساب " در قره دوم بخش درزمینه اجتقال گردد ، 7933سال قراردادیان 

 .توضی اب مزید ارایه میحردد گزارش( 3)شامم صف ه  " قطعیه بودجه عادی

ه منرح جاشده میکاشد ا غاجی وجو( 9111119731317)جشان دبنده مک غ  7933حساب قطعیه سال

باقیماجده  وجوهدربودجه م ی دارا بوده وبمچنان بیشترین را  مک غ منظورشده مراجعی که بیشترینو

 :درجدول ذیم توضیح گردیده است ، ازبودجه عادی را بخود اختناص داده اجد 

 
 ارقام به ا غاجی

شماره
 

 ادارات
مندرج مجموع بودجه 

 بعد ازتعدیالتدرقطعیه 

م یصدی سهف

دربودجه 

بمالحظه 

 قطعیه

 باقیمانده مجموع مصرف
فیصدی عدم 

 مصرف

7 
وزارب کارواموراجتماعی 

 7319 7171111911719 4139913131934 919 1113119111911 شهداومع ولین

 419 31919331111 73177411931379 7119 91119119911319 وزارب معارح 9

 91 97911911939 9114413311313 919 9199113991417 وزارب امورخارجه 9

 7171 99919711413 93199111711391 9411 93191919931999 وزارب امورداخ ه 4

9 
وزارب ارشاد ، حج 

 واوقاح
19119991413 1119 49911411491 91411111179 4119 

 9119 91714431711 7171311131919 719 7143119931199 وزارب  واید عامه 1

 314 73919171179 7131311471991 711 9111414791919 ارگاجهای م م 1

 114 71914391131 9111117191991 713 9199911111994 وزارب ص ت عامه 3

 913 79111411331 9199913971417 9 9149313331931 وزارب مالیه 3

 1119 73911191913 91119913191949 94 91131911911394 وزارب د اع م ی 71

77 
ریاست ریاست د تر

 دولت
7193119711114 719 7191119131119 79113931177 3 

 119 77111111311 7119311131797 711 7139919341333 وزارب عدلیه 79

 
گرچه ظابرأ وجوه باقیماجده ازبودجه عادی به عنوان تنرح بودجوی ت قی میحردد ، اما موجودیت 

ویا جادرست وطرح بای آ اقی بودجه  یمه ریزی بابرجاجشاجدبنده بودجه درباقیماجده بمچوارقام بزرگ 

شترین یجیزب 7933چناچه اکثراداراب مذکوردرسال  ، تعدیالب بیشترازجیازمندی ازوجوه احتیاط میکاشد

جابسامان مالی کشور  یتبا درجظرداشت وضعایجاب مینماید دارا بوده اجد ، بناأرا ارقام باقیماجده ازبودجه 

م دودیت بای بیشتری ، غیرضروری بیجا ومنارح د ماجدن پول دولت وـراکج وگیری ازبه منظورو

بودجوی پالیسی بای معقول وتنویب بودجه وضع وبا توجه به معیاربای قکول شده طرح ودرقسمت 
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که امکان استفاده به شکم واقعی م ی را ۀ بودج، اداراب  ۀ ت  یم وارزیابی دقی  مکالغ پیشنهاد شده دربودج

 .رباشد ، ترتیب وتنویب دارجدازآن میس بهتر
 

 

 

  8319 -8314سال، مصرف وباقیمانده ازبودجه عادی اصل منظوری مقایسه  -د
 ارقام یه ا غاجی                                                                                                                                          

 سال
اصل منظوری یا نتیجه 

 باقیمانده مصارف عمومی  بودجه بعد ازتعدیالت
تحقق فیصدی 

 بودجه

7934 99111711111111 97131317991917 8562851475629 9.587 

7939 44111319111139 49171113331799 85.81587.5.71 9656 

7931 94137914111111 91119111131199 45.11561.5977 925.4 

7931 11147111171344 13113313711937 75387514.4.3 9.542 

7933 39137319371993 31197911341394 .5...52.65314 945.6 

7933 779199917431991 771143911911911 9111119731317 9.56 
 

به اینطرح سیرصعودی  7934طوریکه مشابده میحردد اصم منظوری ومنارح بودجه عادی ازسال 

به مقایسه سال  7931درصد ، بودجه سال ( 99) 7934به مقایسه سال  7939 بودجه سالداشته ، چناجچه 

به  7933درصد ، بودجه سال ( 9314) 7931به مقایسه سال 7931 بودجه سال درصد ، ( 9911) 7939

وبمچنان  درصد( 9419) 7933به مقاسیه سال  7933درصد وبودجه سال ( 97)  7931مقایسه سال 

دالیم ا زایش دربودجه  .ا زایش را جشان میدبد درصد( 94913) 7934به مقایسه سال  7933بودجه سال 

( اردوی م ی وپولیس م ی)  یازدیاد تشکیالتی درسکتوربای امنیت 7933ال به مقایسه س 7933سال 

توسعه بیشترپروسه  وبمچنانوا زایش درمنارح اجنات وخدماب سکتوربای مذکوروسکتورمعارح 

                                                                    .م کی عنوان گردیده استخدماب رمندان رتب ومعاشاب کا
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 ازنتایج بازرسی حساب قطعیه بودجه عادی  عمدهمشاهدات - بـ 
 

 

مقام م ترم  99/79/7933مؤرخ ( 1939)و 9/9/7933مؤرخ ( 141)به اسات احکام شماره  .7

 3/4/7933( 144)،  93/9/7933( 999)شماره  99ا برویت  ورم بای ب .ریاست جمهوری ا

ازکارمندان  تن( 44)ا غاجی جهت پرداخت معاشاب ( 7119711199)مک غ  99/79/7933( 9199)و

متیازی اداره اپروژه حمایوی معاشاب  که معاشاب شان ازطری د ترریاست جمهوری م ترم ریاست 

 (39)ازکود ، طورقرضه  هبودقابم پرداخت ( USAID) بای اجکشا ی ایاالب مت ده امریکاکما 

کارمندان ، درپیشنهاد تذکرر ته که بمزمان با اجرای معاشاب  گردیده اجرأاصالحاب اداری 

تا کنون متذکره ط ب کمیسیون به حساب مربوطه اجتقال میحردد ، اما مک غ ( USAID)مذکورازطری  

ازآججائیکه معاش امتیازی کارمندان متذکره ازبودجه دولت  .ربوطه اجتقال جحردیده استبه حساب م

 .به حساب وارداب دولت داجسته میشودقابم پرداخت جمیکاشد ، لهذا وجوه متذکره قابم بازگشت 

به عنوان ضمیمه بودجه  ا غاجی( 9133117791919)جمعأ مک ـغ  7933بمالحظه حساب قطعیه سال  .9

 :ایزاد گردیده است حسب ذیم د بودجوی درچهارواح

 (1191)و 99/1/7933 مؤرخ (9199)،  93/9/7933مؤرخ ( 7731)اسات احکام شماره به . 7-9

جداگاجه ( 99ب)برویت  ورمه بای  ورم بای ، مقام م ترم ریاست جمهوری 93/71/7933

یت به ا غاجستان مساعدب قوماجداجی مشترک اجتقال امنا غاجی ( 9131311711331)مک غ جمعأ 

(CSTC-A ) وصندوق اماجتی جظم وقاجون(LOTFA )به بودجه وزارب م ترم امورداخ ه. 

مقام م ترم 94/77/7933( 1191)و  99/9/7933مؤرخ ( 7111)ام شماره حکابه اسات  .9-9

 94/77/7933( 7393)،  93/9/7933مؤرخ ( 444)ریاست جمهوری و ورمه بای تعدی ی 
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مساعدب بالعوض مؤسسه ا غاجی ( 119171137)مک غ  جمعأ 3/79/7933( 7313)و

(CGSO ) به بودجه وزارب م ترم عدلیه کشورکاجادا. 

مقام م ترم ریاست  71/3/7933( 9939)و 71/3/7933( 4371)به اسات احکام شماره  .9-9

جمعأ  97/3/7933( 9191)و 73/3/7933مؤرخ ( 341)شماره  99جمهوری و ورم بای ب 

 .غاجی به بودجه وزارب م ترم اطالعاب و ربنگا ( 9311791199)مک غ 

مقام م ترم ریاست جمهوری و ورم بای تعدی ی  79/9/7933( 9314)به اسات حکم شماره  .4-9

جمعأ  97/71/7933مؤرخ ( 919)و 3/3/7933 مؤرخ (413)،  74/9/7933مؤرخ (911)

 .رکزیا غاجی مساعدب اداره یوجسف به اداره م ترم احنائیه م( 4919111391)مک غ 

دوم یارد وبشتندوجودبفت م یون ویکندودوازده ( 9133117791919)جمعأ مک غ قرار وق 

قسم ضمیمه بودجه ، درقطعیه مکت گردیده شده بودجه منظورازخارج  ا غاجیبزاروسه صدوبفتادودو

وجوه متذکره باعث ا زایش درسقف بودجه گردیده ، ایجاب منظوری شورای م ترم  اینکهاز. است

م ی درجهت استفاده م ترم شورای ولسی جرگه مینمود ، اما قرارمع وماب حاص ه منظوری  م ی را

 .ازوجوه متذکره حاصم جحردیده است

مؤرخ ( 39193)به اسات جامه شماره  93/79/7933( 9193)شماره  99بمالحظه  ورم ب  .9

بودجه ا غاجی ضمیمه ( 7117711391191)ریاست خزاین وزارب مالیه ، مک غ  93/79/7933

اجتقال گردیده ( 91919)،  بنابرعدم منرح به حساب ( CSTC-A )وزارب امورداخ ه مربوط به  ند

مک غ متذکره دوباره ازحساب مذکوربه  7931ودرجامه جمکر وق تذکرر ته که درجریان ماه حمم سال 

  .اجتقال گردد( 111719)حساب 

وزارب مالیه میتواجد " آمده است که مورد  دراینقاجون اداره امورمالی ومنارح عامه ( 91)درماده 

  به اسات پیشنهاد اداره دولتی مربوطه که اقأل سی روزقکم ازاختتام سال مالی ارایه گردیده باشد 

ولی وجوه  . " وجوه منرح جاشده مندرج درصالحیت بودجوی را به سال مالی آینده اجتقال دبد

اجتقال گردیده که درمغایرب  7931به سال  7933 یعنی ختم سال مالی 93/79/7933متذکره بتاریخ 

ولی وزارب م ترم مالیه پول متذکره را مساعدب . با قاجون اداره امورمالی ومنارح قراردارد

(CSTC-A ) مشروط به اجکشاح پولیس م ی واردوی م ی داجسته ومتذکرگردیده که جمیتوان پول

 .دوجررا دراخیرسال شامم عواید جمود
 

مک غ  ازجم هکه ، ا غاجی پیشکی بای م سوب جاشده درج است ( 7193111311174) درقطعیه مک غ .4

به اسات مع وماب ارایه شده ازجاجب ، ا غاجی آن مربوط به وزارب مالیه میکاشد ( 7191911791719)

منجم ه پیشکی بای م سوب جاشده مربوط به وزارب مذکورمک غ ، وزارب م ترم مالیه 

( 11311911111)آن ا تتاح لیترآح کریدب میکاشد ، چناجچه مک غ   ا غاجی( 7199411911111)

ا غاجی به حساب شرکت ( 14111111111)ومک غ لمیتد ا غاجی طورت ویم به حساب شرکت غضنفر

. است جتقال گردیدها خریداری تیم مورد جیازشرکت برشناجهت اعتماد به منظورا تتاح لیترآح کریدب 

جاتنفیه ذمت اداراب باقیماجده که ازجم ه مک غ ا غاجی پیشکی بای ( 99914441174)ک غ م با آجهم  اما

  .میکاشد وزارب م ترم مالیها غاجی آن مربوط ( 9119111719)

ا غاجی ( 9111)پیشکی جاتنفیه اداره م ترم مستقم ارگاجهای م م مک غ، بمالحظه قطعیه  عالوه برآن

زجاجب مستو یت م ترم والیت ب خ به بیأب مؤظف اداره ، اما قرارمع وماب ارایه شده اواجمود گردیده 

ریاست اداری والیت ب خ مک غ  7933، صرح پیشکی بای جاتنفیه سال کنترول وتفتیش 

شکی بای یپ اا غاجی واجمود گردیده که ب یکندوسی وجه بزارودوصدوپنجاه بزار (79319911111)

الکته ریاست م ترم خزاین دالیم . ابقت جدارد مطمندرج درقطعیه جاتنفیه اداره مستقم ارگاجهای م م 

برای ( AFMIS)اداره مالی آجرا توحید قطعیه دربرج سرطان وعدم ایجاد کود بای پیشکی درسیستم 

 . والیاب عنوان جموده است
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تمام کنترول الزم باالی  (AFMIS)سیستم اداره مالی واضح میحردد که  ،با توجه به موارد یاد شده 

حساب سیستم اداره مالی ودرشکی بای جا تنفیه یه که به عنوان پچآجالی دولت جداشته و عالیت بای م

 .اعتماد جمودبا  باقیماجده ازپیشکیواقعی به عنوان ارقام به آن گردیده جمیتوان مکت  7933قطعیه سال 

کی زیرا طوریکه وزارب م ترم مالیه خود معترح است که درسیستم اداره مالی تاکنون کودبای پیش

 .برای والیاب ایجاد جشده است
 

 

 بمالحظه قطعیه 7933با سال  7933مقایسه پیشکی بای م سوب شده وباقیماجده سال 
 

 مالحظاب باقیمانده محسوب شده مجموع تادیات پیشکی سال

7933 9191413371919 4194119391334 7199419311437  

7933 9141114331799 9131114111413 7193111311174  
 

 

مک غ  7933به مقایسه سال  7933طوریکه مالحظه میحردد با وصف اینکه پرداخت بای پیشکی سال 

تنها کابش جیا ته ب که مک غ ه ج ا غاجی کمتراست ، اما رقم باقیماجده ازپیشکی با( 71414391999)

ستای وبیاجحرآجست که وزارب م ترم مالیه دررا ا غاجی ا زایش را جشان میدبد( 91914391999)

 .اجراآب جنموده است درزمینه طوریکه الزم داجسته میشودکم توجهی جموده وپیشکی با تنفیه بموقع 

( 91174119731111)برای بودجه عادی حاوی مک غ احتیاط وجوه ،7933سال  بمالحظه بودجه م ی .9

اسات  ، بهاست پیش بینی گردیده ، درصد اصم بودجه منظورشده را تشکیم میدبد ( 99)ا غاجی که 

تعدیم ازوجوه احتیاط ا غاجی ( 94114713911937)مک غ جمعأ  7933قطعیه بودجه عادی طی سال 

 .قطعیه را تشکیم میدبد حساب درصد مجموع بودجه مندرج در( 91)گردیده است که درحدود 

ه جمود ازوجوه احتیاط اداراتی که بیشترین استفاده را  7933بمالحظه حساب قطعیه بودجه عادی سال 

 : گردیده استاجد درجدول ذیم توضیح 
 

 

 ادارات شماره
مبلغ تعدیل شده ازوجوه 

 احتیاط

فیصدددددی اسددددتفاده ازوجددددوه 

احتیددددداط بددددده مقایسددددده رقدددددم 

 مجموعی مندرج درقطعیه
 مالحظات

  9313 79134113991134 وزارب د اع م ی 8

2 
وزارب کارواموراجتماعی  

  7413 9174319431411 شهداومع ولین

  7911 4119111111119 ب امورداخ هوزار 3

  119 9194919971417 وزارب معارح 4

  914 7131314391911 وزارب مالیه .

1 
اداره ریاست عمومی 

 اموروداراالجشای شورای وزیران
7193419991111 911  

  919 7197411141399 وزارب  واید عامه 1

  .115 3.5669584.5738 مجموع
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درصد وجوه ( 3319)ا غاجی یا ( 91111317411197)مک غ بد که بفت اداره متذکره جدول  وق جشان مید

( 7719)ا غاجی یا ( 9131911331391)واحد بودجوی صرح ( 49)را استفاده جموده ومتکاقی احتیاط 

 .گردیده اجدازوجوه احتیاط مستفید درصد 

 :جموده اجد بیشترازبودجه اص ی استفاده ازوجوه احتیاط عالوتأ اداراب ذیم   
 

 وجوه احتیاط بودجه اصلی ادارات شماره
فیصدی استفاده ازوجوه احتیاط 

 به مقایسه بودجه اصلی

7 
 اداره امورریاست عمومی اداره 

 ودارالجشای شورای وزیران
91713371111 7193419991111 99413 

 94113 7197411141399 43311331111  واید عامهوزارب  9

 79319 7131314391911 7199111111111 وزارب مالیه 9
    

آن عده تا  باعث میشود،  سکب عدم توازن بودجوی گردیده پیش بینی  یندی ب ند وجوه احتیاط دربودجه 

بودجه اص ی شاجرا به شکم آ اقی ترتیب ، که امکاجاب استفاده بیشترازوجوه احتیاط را دارجد  یادارات از

 . ه شوجد ازبودجه احتیاط استفاده جمایندودرمواردی که به کمکود بودجه مواج

مکالغ تعدیم شده ازوجوه احتیاط ت ت عنوان کودبای ریزرح به شکم مجموعی  7933درقطعیه سال  -1

( احتیااط) که کدام اداره ازکدام یا ازکودبای ریزرح  شده جتواجستمکت گردیده که برویت آن  همیده 

  .دریا ت جموده استبه کدام منظوررا چه مک غ 

مالحظاه قرارا غاجی مکت گردیده اسات ، اماا ( 94114713911937)جمعأ مک غ درقطعیه وجوه احتیاط 

یا ورق جاز  مکاالغ تعادیم شاده ازوجاوه احتیااط کاه ازجاجاب ریاسات م تارم بودجاه بدساترت بیاأب 

ا غاااااجی بااااه عنااااوان میاااازان بعااااد ازتعاااادیم ، مک ااااغ ( 91177119111111)قاااارارداده شااااده ، مک ااااغ 

ا غاااجی بااه عنااوان ( 9193311731179)ا غاااجی بااه عنااوان برداشاات ومک ااغ ( 99197711431933)

ریاست م تارم خازاین ارقاام  .مکت شده درقطعیه درمغایرب قراردارد باقیماجده مکت گردیده که با ارقام 

مکت شده ازوجوه احتیاط درقطعیه را درمطابقت با  ورمه با وقطعیه واحدبای بودجوی عنوان میدارد 

توضاایح مجاادد ریاساات م تاارم بودجااه برمیآیااد کااه اصاام مکااالغ تعاادیم شااده ازوجااوه احتیاااط از ولاای

 یاارد ا غااجی م( 91933)م یارد منرح و( 991977)م یارد ا غاجی بوده که ازجم ه مک غ ( 911771)

 .باقیماجده است ، که با آجچه درقطعیه مکت گردیده مطابقت جدارد
 

مؤرخ ( 1743)وزارب م ترم مالیه وحکم شماره  71/3/7933( 979)شماره  ازامرپیشنهاد .1

مؤرخ ( 9141)شماره  99ا ، برویت  ورم ب .مقام م ترم ریاست جمهوری ا 74/79/7933

یکندوپنج م یون ا غاجی به عنوان پنجاه  یند ط ب شرکت ( 71911111111)مک غ  99/79/7933

 هایخالح طرزالعم  اجد ، به اعمارتعمیراب دولتی درشهرکندبارپرداخته 7939بائیکه درسال 

مرکزوزارب ( 434)برجامه چهارم کود ( 991)پالیسی تنقیص وبه باب ( 37)ازکود  بودجوی

دروقت وزمان آن پرداخت ط کاب  متذکره چرا اینکه دررابطه به . امورشهرسازی تزئید گردیده است 

 7933ودجه سال ازبوصورب تنفیه را بخود جحر ته وپرداخت آن خالح طرزالعمم بای بودجوی 

م ترم پیشنهاد کننده وتادیه کننده پول ووزارب ث من یم ترم وزارب مالیه  ، صورب گر ته است

دالیم عدم پرداخت درپیشنهاد  .جنموده اجدمک غ متذکره پاسخ الزم ارایه امورشهرسازی دریا ت کننده 

اجدازه ط ب بریا شهرب قراردادیان ، موضوع قرارداد و، ط ب قراردادیان دروقت وزمان آن 

ازقراردادیان صراحت جداشته ووزارب م ترم امورشهرسازی که پول متذکره را دریا ت جموده 

قناعت بیأب را  رابم جموده  اسناد حامی که جوعوبیچ حاضربه ارایه جزئیاب بیشتردرزمینه جحردید 

رم مالیه لهذا وزارب م تحساب قطعیه ارایه جحردید ،  بتواجد به کمیسیون مؤظف بازرسی

 .وامورشهرسازی درحنۀ پرداخت وجوه متذکره مسوول داجسته میشوجد
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II.  8319بودجه انکشافی سال حساب قطعیه 

 
 

 7933اجکشا ی سال توضیح بودجه  -الف 
 ارقام به ا غاجی                                                                                                                                        

 

 

( 33199311991111)مندرج دربودجه م ی حاوی مک غ  7933قرار وق مجموع بودجه اجکشا ی سال 

 :ا غاجی که ازجم ه 
 

 یاری ــای اختـــپروژه ه 
 

 مالحظاب مک غ تفنیالب

  33111713391111 بودجه اص ی یا عم یاتی
  99111911111 بودجه احتیاطی

  33199311991111 مجموع
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 .ا غاجی  -77133417471111/پروژه بای اختیاری جدیـــــد حاوی مک غ  ○     

 رر    -77173411491111/پروژه بای اختیاری اجتقالـــی   رر   رر  ○     
 

 پروژه های غیراختیاری 
 

 رر    -91191911391111/پروژه بای غیراختیاری جدیـد  رر   رر  ○     

 رر    -49134314911111/پروژه بای غیراختیاری اجتقالی رر   رر  ○     

          ---------------------------------------------------------------------------------

 رر   -33199311991111/یاری وغیراختیاری مک غ مجموع پروژه بای اخت           
 

 توسط وزارت مالیهچگونگی انعکاس بودجه درقطعیه  –ب 
 

 .ا غاجی -     33111711431917/ـغـــــــــــه مک ــــــــــــــــــــــاصم منظوری ساالج -

 .جیا غا -     71141111911911/غـــمکـ  تزئیدتفاوب اجتقالی تخمینی واجتقالی واقعی -

                    -----------------------------------------------------------------------

 . ا غاجی -   713179311111117/ـغـــــــــــــمجموع مک ــــــــــ                               

 .ا غاجی -          91111141111/مک غ تنقیص تفاوب اجتقالی تخمینی واجتقالی واقعی    -

                    -----------------------------------------------------------------------

 .ا غاجی -   713139711791417/غ ـــــمیزان بعدازتعدیم مک                                  

 .ا غاجی -          43919111191/ تزئید کود بای ریزرح  مک ـــــــــــــــــــــــــــــغ    -

 . ا غاجی -       9119911331791/ــــــــــــغ تزئید ضمیمه بودجه مک ـــــــــــــــــــــــ    -

                    -----------------------------------------------------------------------

 .ا غاجی -   777191111131739/ـــغ ــــه عمومی مک ــــجتیج                                 

 .ا غاجی -     49193713141349/ــغ ـــــمجموع منرح مک ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

                    -----------------------------------------------------------------------

 .ا غاجی -     11133411441943/ــغ ــــمک ــ باقیماجـــــــــــده                                  
 

شورای م ترم وزیران  93/1/7933مؤرخ ( 91)تغیراب  دربودجه اجکشا ی بتأسی ازمنوبه شماره 

وپیشنهاداب وزارب م ترم مالیه واحکام جداگاجاه مقاام م تارم ریاسات جمهاوری ت ات عناوان ضامیمه 

ده ( 71141111911911)مک اااااغقطعیاااااه  جماااااا گردیاااااده ، چناجچاااااه بمالحظاااااهوبودجاااااه اجکشاااااا ی ر

اجتقااالی  تفاااوبعنااوان بااه ا غاااجی م یاردوچهارصدوشناات وبفاات م یااون وبیساات وبفاات بزاروپنجنااد 

ساااااه صاااادوبفت م یاااااون ( 91111141111)تخمیناااای واجتقااااالی واقعااااای بااااه بودجاااااه ا اااازود ومک ااااغ 

عالوتاأ . ان ازبودجه تنقیص گردیاده اسات ت ت بمین عنوا غاجی وششندوشنت وچهاربزاروششند

دوم یاردوپنجاه ودوم یون وبشتادوجه بزارویکندوبیست وشش ا غاجی کاه ( 9119911331791)مک غ 

تعهاداب  کااامأل جدیااد باارای پااروژه بااای اجتقااالی وجدیاد واجمااود شااده ، بااه عنااوان ضاامیمه بودجااه ا اازود 

جتقالی تخمینی واجتقالی واقعی ، سقف بودجه اجکشا ی گردیده که با توجه به آن وارقام مربوط به تفاوب ا

ا غااااااااجی کاااااااه دربودجاااااااه م ااااااای منظورگردیاااااااده باااااااود باااااااه رقااااااام ( 33199311991111)ازرقااااااام 

 . یند ا زایش را جشان میدبد ( 7919)ا غاجی ب ند برده شده که ( 777191111131739)

جدیاد ریاسات م تارم خازاین  طارحی باید متذکرشده که ایجاد ستون تفاوب اجتقالی تخمینی واجتقالی واقع

ساابقه جداشاته وتوضای اتی کاه درزمیناه ازشاعب مربوطاه ارایاه که در ارمات قک ای حسااب قطعیاه  بوده

 .گردیده جیزمکهم میکاشد

جااااااااااه صدوبشااااااااااتادوجه م یااااااااااون ( 33319341111)مک ااااااااااغ  درضاااااااااامیمه بودجااااااااااه اجکشااااااااااا ی

کااه قااکأل اجتقااال یا تااه وشااامم ه پااروژه بااای تکمیاام شاادوجااوه ا غاجی بااه عنااوان ودوصاادوجودوچهاربزار

مک اغ متاذکره باه بودجاه اجکشاا ی ساال قک ای اجتقاال . بودجه م ی شده بود ، ازبودجه حذح گردیاده اسات 



 اداره کنترول وتفتیش                                                           گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 8319

  

86 

مکین ایان امراسات  کاه اداراب ذیاربط ازتکمیام باودن پاروژه ، بعد ازتنویب بودجه  وحذح آن 7933

خواباان دریا ات  وجیزباوده  7933درساال بای متع قه شان بی اطالع باوده وپایش باین دوام پاروژه باا 

وزارب م تارم مالیاه جیزمن یاث توحیاد کنناده بودجاه باه خواسات مراجاع بادون . بودجه اضا ی شده اجد 

توا اا  وبااه شاامولیت ومنظااوری بودجااه شااان اقاادام جمااوده اساات ، مالحظااه چنااین ارزیااابی ودقاات الزم 

مایااد تااا درزمینااه تدابیرمقتضاای اتخاااذ اجااراآب دقاات درترتیااب بودجااه را زیرسااوال باارده وایجاااب مین

 .وازبروزبعدی بمچو اجراآب ج وگیری بعمم آورجد

ماااؤرخ ( 91)مناااوبه شاااماره  بتأسااای ازتغییاااراب دربودجاااه اجکشاااا ی  طوریکاااه در اااوق تاااذکرر ت

زارب و، میمه بودجاه اجکشاا ی صاورب گر تاه شورای م ترم وزیران ت ات عناوان ضا 93/1/7933

باوده کاه باه  7933ارقام آن بماجا وجوه باقی ماجده اجتقالی ساال "   که استه متذکرگردیدمالیه درزمینه 

باه  7933مکاالغ آن باه قسام ضامیمه بودجاه اجتقاال گردیاده ، حاین تقادیم بودجاه ساال  7933بودجه سال 

 " .بنأ ایجاب ارسال مجدد آن به پارلمان را جمی جماید ، پارلمان مورد تائید قرارگر ته 

ازوجااوه عااالوه  واسااناد ضامایم آن مشااابده میحاردد 7933ه بودجااه اجکشاا ی سااال قساامیکه ضامیمولای 

باه عنااوان تعهاداب کاامأل جدیاد بارای پاروژه باای اجتقااالی مکاالغ ذیام جیز،  7933اجتقاالی ساال  باقیماجاده

 :ا زود گردیده است  7933وجدید به قسم ضمیمه بودجه به بودجه اجکشا ی سال 
 

بشات ( 31914191911)وزیاران مک اغ م تارم شاورای  93/1/7933(91)به اساات مناوبه    •

تعهاداب کاامأل جدیاد بارای ، ا غااجی صدوبفتادوپنج م یون وچهارصدوبفتادوسه بزاروپنجناد 

 .پروژه جدید واجتقالی( 1)

مقاام م تارم  91/71/7933مؤرخ ( 993)پیشنهاد وزارب م ترم مالیه وحکم شماره  به اسات   •

یااا م یااارد ویکناادودوم یون وچهارصاادوپنج ( 7171914191111)ریاساات جمهااوری مک ااغ 

 .پروژه جدید ( 9)ه اجتقالی وژپرو( 71)بزارا غاجی تعهداب جدید برای تمویم وجوه کمکود 

مک ااااغ  99/71/7933( 9331)ره بااااه اسااااات پیشاااانهاد وزارب م تاااارم مالیااااه وحکاااام شااااما   •

ش ا غااااجی بفتادوچهااارم یون ویکندوشناات ودوبزارویکندوبیساات وشاا( 1417191791)

وزارب بااای احیااأ واجکشاااح  "برجامااه صاا ح وادغااام مجاادد ا غاجسااتان "ازصااندوق ادغااام ، بااه 

زراعاااات ،آبیاااااری ومالااااداری ، امورداخ ااااه ،  وایااااد عامااااه ، کارواموراجتماااااعی  ، دباااااب  

 .شهداومع ولین وریاست عمومی امنیت م ی 

 .استاما تائید ومنظوری پارلمان درزمینه حاصم جحردیده          

          بودجاااه منااادرج درقطعیاااه د درصااا( 9313)،  7933ساااال ت قااا  بودجاااه اجکشاااا ی بمالحظاااه قطعیاااه ، 

  .را جشان میدبد

( 9141111111111)، سااهم عوایااد داخ اای درتمویاام بودجااه اجکشااا ی مک ااغ 7933بودجااه م اای سااال در

درمنارح ، ت م ترم خزاین به اسات مع وماب ارایه شده ازجاجب ریاسا غاجی پیش بینی گردیده ، اما 

اختیاااااری دوجربااااا ، مک ااااغ مساااااعدتهای ا غاااااجی ازماااادرک ( 9113911713)بودجااااه اجکشااااا ی مک ااااغ 

ا غاااااجی ازماااادرک ( 91119719911749)ا غاااااجی ازماااادرک قااااروض ، مک ااااغ ( 9191313111393)

باه  باا توجاهکاه  ،شاامم میکاشاد  داخ ی ا غاجی ازمدرک عواید( 3133413111119)مساعدب با ومک غ 

ویا ا زایش مک غ  را تشکیم میدبد بودجه اجکشا ی د مجموع منرحدرص( 99)سهم عواید داخ ی آن 

 .جشان میدبدبه مقایسه ارقام مندرج دربودجه م ی ا غاجی را ( 1199413111119)

ا غاجی وجوه شامم بودجه اجکشا ی بدون منرح ( 11133411441943) اما قرارمالحظه قطعیه مک غ

( 1199413111119)ست ، دررابطه به اینکه وزارب م ترم مالیه روی چه اجحیزه ای مک غ باقیماجده ا

توضای اب ا غاجی ازعواید داخ ی را خالح بودجه منظورشده دربخش اجکشاا ی باه منارح رسااجیده ، 

 99/7/7931ماؤرخ ( 9)ریاست م ترم خزاین درارتکااط باه موضاوع مناوبه شاماره مطالکه گردید ، 

وزیااران ویااا س ساا ه اسااناد دیحااررا باادون باایچ گوجااه توضاای ی بااه دسااترت کمیساایون شاورای م تاارم 

به منظورکابش کساربودجه اجکشاا ی ساال قرارداد ، که بمالحظه منوبه مذکور، وزارب م ترم مالیه 



 اداره کنترول وتفتیش                                                           گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 8319

  

87 

را که جمع آوری آن مازاد پالن عنوان  7933تقاضای اجتقال مک غ یکند م یون دالرعواید سال  7931

جموده کاه باه اساات آن  ینا ه بعمام آماده اسات تاا وزارب مالیاه  7931جه اجکشا ی سال گردیده به بود

اجتقال مک غ معادل یکند م یاون دالرپاول عوایاد ساال قکام را باه خاطرکاابش کساربودجه اجکشاا ی ساال 

 .روان به تفکیا پروژه با ترتیب وبه مقام ریاست جمهوری پیشنهادجماید

بارای تمویام  7931متاذکره بخاطرکاابش کساربودجه اجکشاا ی ساال  اسناد مذکورجشان میدباد کاه مک اغ

کادام ارتکااط جادارد  7933پروژه اجتقالی اختناص داده شده که با منارح بودجه اجکشا ی سال ( 74)

عالوتأ درطرح پیشنهادی وزارب م ترم مالیه به مج س عالی وزرأ مک غ یکند م یون دالرماازاد پاالن 

مرتکاه وزارب  7933حساب قطعیه عواید ساال بمالحظه یده ، درحالیکه عنوان گرد 7933عواید سال 

کساررا  ا غااجی( 1111911931339)مک اغ ، ت ق  عوایاد باه مقایساه پاالن پایش بینای شاده م ترم مالیه 

  .جشان میدبد
 

 
 

 
 

     7933 -7934ت ق  بودجه اجکشا ی ازسال چحوجحی مقایسه 
          

 (ا غاجی م یاردارقام به  )                                                                                                       

 سال 
ه اصم منظوری بودجه ب

 مالحظه قطعیه  
  یندی منرح باقیماجده منرح

 یندی عدم 

 منرح

7934 971137 991949 931443 49 91 

7939 111144 991731 911314 9911 4111 

7931 311111 431717 931933 49      99 

7931 7791911 491991 111147 9311   4119 

7933 7731933 491337 191931 91134 19171 

7933 7771911 491937 111334 93139 17119 
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بنوزبم وداشته شکم جوساجی  7933 - 7934گراح  وق جشان میدبد که ت ق  بودجه اجکشا ی ازسال 

، وزارب م ترم مالیه دالیم آجرا کما ی الساب  عدم تأمین امنیت درم التی که  درسطح پائین قراردارد

برمیحیرد ماه را در( 4)مدب ( ARDS)پروژه با موقعیت دارجد ، پروسه طوالجی تدارکاب چناجچه در

وبمچنان گر تن قراردادچندین پروژه توسط یا قراردادی که قادربه پیشکرد کارتمام پروژه بای 

 .است ساختهقرارداد شده جمیکاشند ، واجمود 
 

باقیماجده ازبودجه اجکشا ی را  بیشرین وجوهودربودجه اجکشا ی داشته  منظوریکه بیشترین اداراتی 

 :گردیده است دارا میکاشند درجدول ذیم توضیح 
 

 ارقام به ا غاجی                                                                                                                
 

ر
شما

ه
 

 باقیماجده  منرحمجموع  مجموع بودجه اداراب

 یندی 

ت ق  

 بودجه

 91174 4131313391337 7139319931131 1119314411337 وزارب مالیه  7

 41 9133319991949 9133311931997 3133113191139 وزارب معارح 9

 93131 7111319991731 17413141413 7113919131193 وزارب معادن  9

 93194 9119911941134 4193914131993 1197117191199 وزارب ص ت عامه 4

 91193 71141911311113 9131917771411 74191913131714 وزارب اجرژی وآب 9

 43193 79191917191773 77139311331334 94191113191119 هوزارب  واید عام 1

 99139 79131111191919 1173114791791 97174317391117 وزارب احیأ واجکشاح دباب 1

 49179 7113711391999 7191417911113 9113913431111 وزارب امورشهرسازی 3

 99149 7174919411911 99719931991 7141119331491 م م ریاست مستقم ارگاجهای 3

 9913 7149919191137 19111931373 9174317991111 شاروالی کابم 71
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 درحساب قطعیه بودجه انکشافی مشاهدات عمده -ج 

 
 

 ا غاجی برای ( 919111319)مک غ  93/9/7933مؤرخ  ( 999)شماره ( 91)بمالحظه  ورم ب  .7

بابت تجهیزاب ولسوالی  رخاروالیت ( AFG/931119)کاب ا غاجستان با کود جمکرپروگرام ت کیم م

( 1)به اسات اما بعدأ . عنواجی اداره م ترم مستقم ارگاجهای م م تخنیص صادرگردیده است تخار

قطعیه  وتوکاپی  ورم متذکره وآوردن تغیراب دربخش جام وتفنیم قرارداد وارقام آن ، جمعأ مک غ 

بیست ویا م یون ویکندودوبزارویکندوسی ودوا غاجی بدون تجویزریاست  (9717191799)

 .م ترم بودجه شامم سیستم گردیده است 

 .ازچحوجحی موضوع مراجع ذیربط رسمأ درجریان قرارداده شده است

پااانج م یاردوچهارصااادوم یون ( 9141119191133)جمعاااأ مک اااغ  7933بمالحظاااه قطعیاااه طااای ساااال  .9

ا غااااااااجی طورپیشاااااااکی پرداخااااااات گردیاااااااده  کاااااااه ازجم اااااااه مک اااااااغ وپنجندودوبزاروبشاااااااتادوجه 

یااااااا م یاردوجودوشااااااش بزاروششندوجودوشااااااش بزاروبشتناااااادودوا غاجی ( 7113111311319)

چهارم یاردوسااااااااه صدوسااااااااه م یااااااااون وبشتناااااااادوپنج ( 4191913191931)م سااااااااوب ومک ااااااااغ 

منجم ااااااه پیشااااااکی بااااااای جاتناااااافیه مک ااااااغ . بزارودوصدوبشااااااتادوبفت ا غاااااااجی باقیماجااااااده اساااااات

چهارم یاردوجودوشااش م یااون وسااه صاادوچهم وجااه بزارودوصاادوجه ا غاااجی آن ( 4113119431913)

یکندوبیسااااات وبشااااات م یاااااون ( 79319971991)مربااااوط باااااه وزارب احیاااااأ واجکشااااااح دباااااب ، 

وپنجندوبیسااااات ویااااااا بزاروسااااااه صدوبیسااااات وشااااااش ا غاااااااجی آن مرباااااوط بااااااه وزارب مالیااااااه 

اروپنجندوبیساات ا غاااجی مربااوط بااه چهاام وشااش م یااون وبشتناادوچهم ودوبز( 4113491991)و

بزارودوصدوساای  ساای ودوم یااون ویکناادودوازده( 9917791999)وزارب معااارح ومتکاااقی مک ااغ 

 .واحد بودجوی دیحرمیکاشد( 71)ودوا غاجی مربوط به 

پروژه با ارقام ( 911)(   ورم بای صدورتخنیناب )  91بازرسی وتطکی  قیدی  ورم بای ب امراز .9

ارقام  پروژه( 99)در واضح گردید که( AFMIS)رج درقطعیه وسیستم تخنیناب صادره مند

( 71)مندرج در ورمه با با ارقام صدورتخنیناب مندرج درقطعیه مطابقت جدارد ، چناجچه در

پروژه دیحر، مکالغ شامم ( 99)پروژه مکالغ مندرج در ورمه با بیشترازارقام مکت شده درقطعیه ودر

به ( 7)طی جدول شماره  بیشتر درزمینه جزئیابکه  .ه درقطعیه میکاشد  ورمه با کمترازارقام مکت شد

 .ه است مضمی

بعاد ازتطکیقااب ایکاه درزمیناه  ازجاجاب خودشاان صاورب گر ات ، باه  گرچه مؤظفین حسابی مربوطاه

تفاوب بای متاذکره قناعات جماوده ودالیام آجارا پراگنادگی وکمکاود اساناد عناوان جماوده اجاد ، اماا چناجچاه 

کاه ذکرگردید ارقام شامم  ورمه با درده پروژه بیشترازارقامی است کاه درقطعیاه مکات گردیاده در وق 

جظار  1/1/7931 ماؤرخ( 43)شاماره کمیسیون مؤظف طی استعالمیه . دالیم ارایه شده را رد مینمایند

کنناده  کادام دلیام قااجعاماا جماود ، درارتکااط باه تفاوتهاای متاذکره مطالکاه  وزارب م ترم مالیه رارسمی 

 .درزمینه ارایه جحردید

ریاست م ترم خزاین بخش مربوطه بروزتفاوتهای متذکره جمایاجحراین حقیقت است که مؤظفین حسابی 

وزارب مالیه به  ورمه جااب متاذکره اصاأل کادام ابمیات جاداده وارقاام را باه دلخاواه شاان شاامم سیساتم 

ج اوچنین بتواجاد کاه ( کنتارول داخ ای) رولی ، سیستم بای کنت وقطعیه جموده اجد( AFMIS)اداره مالی 

دررابطاه باه . ویااینکه بی جهایت ضعیف وغیرمؤمرعمام مینمایاد بحیرد یا اصأل وجود جداردتخ فاب را 

 .چحوجحی تفاوتهای مندرج درجدول مذکورمسوولین مربوطه ریاست خزاین پاسخ خوابند داد

مکالغ ذیم جهت تمویم 7933ه الی اخیرسال به اسات مع وماب ارایه شده ازجاجب وزارب م ترم مالی .4

 : اخذ گردیده است قرضه پروژه بای زیربنایی ازمنابع بین الم  ی
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  واحد پولی مک غ قرضه مرجع قرضه دبند شماره

  دالرامریکایی 97711111111 باجا جهاجی 7

  رر    رر 13911111111 باجا اجکشاح آسیایی 9

  رر   رر 311111111 باجا اجکشاح اسالمی 9

  رر   رر 77311111111 صندوق وجهی بین الم  ی 4

  رر   رر 7179411111111 مجموع
 

ومنارح اداری مطاب  به اقساط  اشرایط بازپرداخت قروض متذکره سال دوبارشش ماه درشش ماه ب    

 .صورب میحیرد  شرایط قرارداد

ذیم واجمود   حسبمعا یت حاصم جموده ،  7933الی اخیرسال قروض ایکه ازسالیان گذشته عالوتأ       

 :گردیده است

 .دالرامریکایی 73131پوجد معادل  311بالغ بر 9114قرضه حکومت چین درماه مارچ  •

 .م یون دالرامریکایی( 9)قرضه حکومت دجمارک بالغ بر •

 .م یون دالرامریکایی 93194بالغ بر  9119قرضه حکومت س واک درماه سپتمکر •

 11197م یون پوجد استرلنگ معادل  9419بالغ بر 9119ی درماه سپتامکرقرضه حکومت جرمن •

 .دالرامریکایی

 .م یون دالرامریکایی  9311بالغ بر 9111قرضه حکومت جرمنی درماه اپریم  •

 .م یون دالرامریکایی 71971199بالغ بر 9111قرضه حکومت روسیه درماه اگست  •

م یون پوجد  7913بالغ بر 9113قرضه حکومت شابی عربستان سعودی درماه جنوری  •

 .م یون دالرامریکایی 94استرلنگ ، معادل به 

 .م یون دالرامریکایی 319بالغ بر 9113ه می اقرضه حکومت عراق درم •

 .م یون دالرامریکایی 1147قرضه حکومت کروشیا بالغ بر •

 .م یون دالرامریکایی 1313بالغ بر 9171می  91جهاجی به تاریخ  باجا قرضه  •

 .م یون دالرامریکایی 71319بالغ بر 9171جوالی 99االب مت ده امریکا به تاریخ قرضه ای •

 .م یون دالرامریکایی 71بالغ بر 9171مارچ  71به تاریخ  آلمان دموکراتیاقرضه  •

الزم به تذکراست که ارقام قرضه ومعا یت بای مذکوربا آجچه که دربودجه درج گردیده درمغایرب        

درجریان سال  7933دالیم آجرا طرح وترتیب بودجه سال وزارب م ترم مالیه ذیربط شعکاب ، قراردارد 

 .واجمود ساخته اجد 7933وارقام متذکره را برویت سیستم الی اخیرسال  7933

که تمویم آن ازوجوه قرضه درجظرگر ته شده پروژه ( 94)به تعداد  7933بودجه م ی سال بمالحظه 

 .به ضمیمه است( 9) ع وماب بیشتردرزمینه طی جدولم

پروژه بای اجکشا ی مطاب  به شرایط ومقتضیاب اقتنادی کشورباید طی مدب معینه تکمیم وبه بهره 

دوام آن طی چندین سال مکین سهم اجحاری تمویم وبرداری سپرده شود ، عدم اکمال پروژه طی مدب معینه 

رم مالیه من یث بمابنگ کننده بودجه وزارب م تالزم بود تا کننده وتطکی  کننده پروژه میکاشد ، که 

( 94)، شمولیت تعداد نددرزمینه توجه جدی مکذول میداشت ووزارب اقتناد من یث جظارب کننده پروژه با

مساعدب قرضه وبه شکم  اجتقالی کهپروژه ( 994)درمجموع بیشترازوپروژه ایکه ازقرضه تمویم گردیده 

 7939و 7934-7939-7939-7937 سالهای پروژه با یا تعدادازطری  دوجربا تمویم میحردد وآغاز

عدم دستیابی به ابداح متوقعه سکب ازدیاد قیمت تمام شد ،  7933ل دربودجه اجکشا ی سا،  جشان میدبد

ایجاب مینماید به ارتکاط  .گردیده ومیحردد ......... م رومیت شهروجدان ازامکاجاب وخدماب پیشکینی شده و

 .آورجدآن ج وگیری بعمم بعدی  ته ، تدابیرمقتضی اتخاذ وازتکرارموضوع توجه الزم صورب گر
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III.  8319حساب قطعیه عواید سال 

 

 
 

  توسط وزارب مالیه درقطعیه 7933چحوجحی اجعکات عواید سال  -الف 
 

 

برویت حساب قطعیه عواید  7933عواید پیش بینی شده ، ت ق  یا ته ، ت نیم شده وباقیماجده سال 

 :صه گردیده است درجدول ذیم خال

 
 ارقام به ا غاجی

 

 موضوع بوابا
پالن پیشکینی سال 

 باقیماجده شده ت نیم یا ته ت ق  7933

 7111311131199 93139419191791 93133919391733 47191311931131 مالیاب مستقیم 77

79 
م نولی گمرکی ومالیاب 

 - 91111419111973 91111419111973 99139111741371 بروارداب

79 
عواید کرایه و روش 

 49719991399 77143914391311 77137113911117 79131319411141 دارایی بای منقول

 9111999 49111311933 49113911991 41913131731 عواید متفرقه 74

79 
 روش زمین وتعمیراب 

 4491911 71119191419 71311711319 4119911419 دولتی

 111931 7131317411711 7131319111494 7111911371331 سهمیه بای اجتماعی 71

73 
مساعدتهای خارجی برویت 

 7933بودجه م ی
43191911991439 94141911111999 94141911111999 - 

 7143113971191 31141111731133 37131113111771 33114711711113 73میزان عمومی بدون باب 

 7143113971191 794134911311499 791149911911443 791194119191431 73میزان عمومی بشمول باب

 
 

 : را به تفنیم ذیم مع وماب داده است  7933پالن عواید داخ ی سال ، ریاست م ترم عواید وزارب مالیه 
 
 

 

  ا غاجی -71119117111739 /غ ــــــــــــــــــــــــــــــعواید مستو یت با مک. 

 ا غاجی -99191917191313/ــغ ـــــــــــــــــــــــــــــــعواید گمرکاب  مک ــ. 

  ا غاجی  - 91131319111111/اداراب مرکزی به شمول ح  العکوربا مک غ. 
 

         
 .ا غاجی -33114711711111/مجموع عواید پیش بینی شده مک ــــــغ         

 
اجی پیش بینی گردیده است ا غ( 17179111111111)عواید داخ ی مک غ  7933اما در بودجه م ی سال 

که ، بودجه سال بعدی درجریان سال طرح اجد درزمینه متذکرگردیده وزارب مالیه ریاست م ترم عواید 

وآجچه که به عنوان عواید داخ ی دربودجه م ی درج گردیده ، ارقام وغرض منظوری پیشنهاد میحردد 
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پالن پیش بینی ه تفاوب داشته است ، زیرا وده که با پالن ریاست عواید بمه سالعوایدی ریاست بودجه ب

شده درختم سال برویت عواید ت ق  یا ته وجمع آوری شده برای سال جدید با درجظرداشت معیاربای قکول 

 :شده ذیم ترتیب وپیش بینی میحردد 

درجمع آوری عواید جشان را عواید ت ق  یا ته سال قک ی اداراب که درحقیقت تواجمندی  اداره  .7

 .میدبد

 .وتوا   جاجکین( IMF)مشوره وزارب مالیه با  .9

برای پالن پیش بینی آن بای خاص باالی عواید جمع آوری شده سال قکم وتزئید  بتطکی  ضری .3

 .عواید

سهمیه عواید وزارب خاجه با ، ریاست بای عمومی مستقم ، مستو یت با وتشخیص تثکیت  .4

 .وگمرکاب
 

      الیه ، پالن عواید درختم سال مالی برویت  ورم بایبه اسات ت ریری ریاست م ترم عواید وزارب م

راپوربای عواید برج حوب که دراواسط ویا دبه اخیربرج حمم مواص ت میورزد معموأل برویت  93م 

دوازده مابه با درجظرداشت امکاجاب ومنابع عوایدی اداراب پیش بینی میحردد ، ولی عواید ت نیم شده 

ثراداراب بخنوص والیاب راپوربای شان را دروقت وزمان معینه به وزارب تجربه جشان داده است که اک

جیزدالیم تأخیردرترتیب حساب قطعیه عواید  عوایدریاست م ترم م ترم مالیه ارسال جمی جمایند ، چناجچه 

 .را تأخیردرمواص ت را پوربای عواید ازوالیاب عنوان میدارد

وریاست پالن عواید با بمچویا  ورمول زماجحیربوده ندی وسهمیه ببا توجه به مواردیاد شده ، ترتیب 

رتیب وجهت میتواجد پالن عواید را طوریکه ادعا مینماید دروقت وزمان معین تبه بیچ وجه جم ترم عواید 

چناجچه اسناد جشان میدبد که ریاست م ترم عواید ابتدا طی پیشنهادیه . ابالغ جماید ت ق  به مراجع مربوطه 

پالن عواید را جهت منظوری به مقام م ترم وزارب مالیه ارایه  9/1/7933مؤرخ  (9479)شماره 

ومنظوری آجرا حاصم جموده ، ولی بنابرموجودیت یا س س ه جواقص درپالن متذکره ، طی پیشنهاد شماره 

ا غاجی (33114711711111)حاوی مک غ که را  7933منظوری پالن سال  99/1/7933مؤرخ ( 9111)

بدون داشتن پالن به جمع  7933اداراب طی ششماه اول سال آن است ، که با درجظرداشت حاصم جموده 

 71/3/7933مؤرخ ( 99)عالوه برآن به اسات منوبه شمــــــاره  .آوری عواید مکادرب ورزیده اجد 

به اسات طرح پیشنهادی م ترم وزیرمالیـه  7933ا عواید پیش بینی شده سال .ا.شورای م ترم وزیران ج

بفتاد وپنج م یارد ویکندوچهم ودوم یون ودوصدوپنجاه ( 19174919941977)مک غ ا ، .ا.ج

بشتادوجه (  33114711711113)، اما درقطعیه مک غ ا غاجی تنویب گردیده وچهاربزاروپن ندویازده 

عواید  7933م یارد وچهم ویا م یون وششندوده بزاروده ا غاجی به عنوان پالن پیش بینی شده سال 

 .کت گردیده است ، که چندگاجحی درپیش بینی عواید را جشان میدبد م

         ا غاااجی(  33114711711113)جمعااأ مک ااغ 7933پاایش بیناای شااده سااال داخ اای ، عوایااد بمالحظااه قطعیااه 

 :که ازجم ه 

 
 

 .ا غاجی -37131113111771/عواید ت ق  یا ته مک ـــغ  -

 .ا غاجی -31144111731133/ عواید ت نیم شده مک غ  -

                      ---------------------------------------------------------

 ا غاجی    -7199113971191/عواید باقیماجده مک غ                                           
 

 

( 1111911931339)با درجظرداشت پالن پیش بینی شده مک غ  7933عواید سال  با توجه به توضیح  وق

که ازجم ه  .بفت م یاردوبفتادوسه م یون وبفتندوسی وجه بزاروبشتندوجوددوا غاجی کسررا جشان میدبد

موجودیت بمچویا . ا غاجی آن مربوط به مستو یت والیت ب خ میکاشد( 9197311111797)مک غ 
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یوه بای ع می سات معیاربا وشر اجه ب7933سال  ش درت ق  عواید مکین آجست که پالن عوایدحکسر ا

 .طرح وتنویب گردیده استب که بیشتربرمکنای حدت وگمان ،  وقکول شده پالن گذاری

مک ااغ  7933دربودجااه م اای سااال الزم بااه تذکراساات کااه مساااعدتهای خااارجی باارای تمویاام بودجااه عااادی 

چهاااااااام وبشاااااااات م یااااااااارد وپنجناااااااادوپنج م یااااااااون وبفتناااااااادوپنجاه وسااااااااه ( 43191911991439)

وت نایم یا تاه عوایاد ت قا  بمالحظه قطعیه اما دو ا غاجی پیش بینی گردیده بود ، بزاروچهارصدوبشتاد و

پنجاه وچهارم یاارد وچهارصدووشنات ( 94141911111999)مک غ  ی خارجیمساعدب باشده ازمدرک 

م یااااون وبفتندوشناااات وبفاااات بزاروسااااه صدوساااای وسااااه ا غاااااجی واجمااااود گردیااااده کااااه مک ااااغ وپاااانج 

جااه صدوشناات م یااون وساایزده بزاروبشتناادوپنجاه ویااا ا غاااجی ویااا پاانج م یاردو( 9131111791397)

 .درصد ا زایش را جشان میدبد( 79193)

 

 :عالوه برآن سهم مساعدتهای خارجی دربودجه اجکشا ی حسب ذیم پیش بینی گردیده است

 
 

 .ا غاجی -74173711491111/مساعدب اختیاری مک ـــــغ  *

 .ا غاجی -11179719131111/مساعدب غیراختیاری مک غ *

 ----------------------------------------------------------------

 .ا غاجی -31194919971111/مجموع مساعدتها مک ــــغ       

 
 

ریاساات م تاارم عوایااد ، قطعیااه عوایااد بودجااه اجکشااا ی را ترتیااب جنمااوده تااا برویاات آن چحااوجحی ت قاا  

اساات مع ومااب ارایاه شاده ازجاجاب ریاسات م تارم راماا بت ، وت نیم عواید متذکره  همیده شاده میتواجسا

ساای وسااه م یااارد وسااه ( 99193111931739)مک ااغ خاازاین دروجااوه مناارح شااده ازبودجااه اجکشااا ی 

ا غاااجی ازماادرک عوایااد مساااعدتهای کندوبشتادوسااه صدوبشااتادوبفت م یااون وپنجاااه وبشاات باازارو وی

ماادرک کااه وجااوه ت ناایم شااده از، امم میکاشااد غیراختیاااری شاامساااعدتهای اختیاااری ، قااروض وعوایااد 

 .مساعدتها را جشان میدبد
 

 

  7933-7934مقایسه عواید ت ق  یا ته ازسال  -ب 
 ا غاجی  م یاردارقام به                                                                                                                                     

 سال 
پالن پیش بینی شده 

 عواید
 فیصدی تحقق عواید باقیمانده عواید تحصیل شده  عواید تحقق یافته

7934 731973 991391 991141 11934 3311 

7939 931113 971133 971113 11191                                                                                                                                                                                                                                                   3111 

7931 41،341 941994 991119 11319 3119 

7931 49،143 411913 491439 71199 717133 

7933 931199 191991 191391 71419 777199 

7933 331147 371311 311411 71431 39 

 

ت ق  یا ته سال عواید میکاشد ، چناجچه  7933 -7934جدول  وق جشاجدبنده سیرصعودی عواید ازسال 

درصد  ( 311) 7939به مقایسه سال  7931درصد ، عواید سال ( 9311) 7934به مقایسه سال  7939

 7931به مقایسه سال  7933درصد ، عواید سال ( 9411) 7931ه سال به مقایس 7931عواید سال 
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به مقایسه سال  7933درصد وازسال ( 9911) 7933به مقایسه سال  7933درصد ازسال ( 4119)

 .درصد ا زایش را جشان میدبد( 99114)درحدود 7934

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1384 1385 1386 1387 1388 1389

 

 7933یا س س ه تفاوب درعواید باقیماجده سال 7933 با قطعیه سال 7933ازامرتطکی  قطعیه عواید سال 

 :بمالحظه میرسد که جزئیاب آن درجدول ذیم توضیح گردیده است  7933قابم اجتقال به سال 
 ارقام به ا غاجی 

شماره
 

 کودعواید
عواید باقیمانده سال 

قابل انتقال به  8311

 8319سال 
 عواید انتقال یافته

 تفاوت
 مالحظات

 کمترانتقال قالاضافه انت

  - 9111991934 33113971194 34313391141 (مالیاب) 77 7

9 
    عوایاااااد کرایاااااه و اااااروش ) 79

  9319491137 - 93913991191 49419111341 (دارایی بای منقول

  9111131 - 111931 9191311 (سهمیه بای اجتماعی) 71 9

 

ی متذکره را زاده شرایط امنیتی دروالیاب ریاست م ترم عواید وزارب مالیه دالیم بروزتفاوب با

بنابرشرایط جاگوار ت ق  عواید ، ت نیم "  ......... وولسوالی با واجمود ساخته ومتذکرگردیده اجد که 

 ."راپورگیری وراپوردبی به مشکم مواجه بوده وتغییراب ارقام واعداد باقیاب را جشان میدبد، باقیاب 

وبا توجه به آن جمیتوان به آجچه درارقام باقیاب قاجع کننده جکوده   وقفاوتهای درارتکاط به تشده دالیم ارایه 

 .که به عنوان عواید ت ق  یا ته وباقیماجده اجعکات یا ته است اعتماد جمود 

وازجتایج اجراآب بناأ ایجاب مینماید تا ریاست م ترم عواید وزارب مالیه موضوع را جدأ پیحیری جموده 

 .ع مربوطه درجریان قراردبندشان درزمینه مراج

الزم به تذکر است که ارقام مکالغ ت نیم شده مندرج درقطعیه با راپوربای باجا مطابقت داشته وکدام 

  .تفاوب درزمینه بمالحظه جرسید
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IV. موارد متفرقه 

 

، مجموع کما بای خارجی را که ازابتدای ایجاد اداره ریاست م ترم خزاین وزارب م ترم مالیه  .7

م یارد دالرواجمود ساخته که ( 9111)بر غبالبه دولت ا غاجستان صورب گر ته الی اکنون قت مؤ

م یارد ازطری  دوجربا به ( 4119)م یارد دالرازطری  بودجه دولت ومتکاقی ( 7119)ازجم ه مک غ 

 .به منرح رسیده استشکم مستقیم 

            روالی با مک ف گردیده اجد شا، قاجون اداره امورمالی ومنارح عامه ( 99)مطاب  به ماده  .9

       تا ازاجرای بودجه خویش حداقم دربرششماه ازطری  مستو یت مربوطه به وزارب مالیه 

 . گزارش دبند

شااروالی 7933راپورباای ساال اداره کنترول وتفتیش درجظرداشات تاا حاین بازرسای حسااب قطعیاه 

زم داجسته میشد یاا س سا ه تطکیقااب را دربخاش م ترم کابم را جیزبازرسی جموده ودرمواردی که ال

    ماؤرخ ( 9311)موضاوع طای جاماه شاماره بای مربوطه شاروالی کابم اججام دبــــد ، به بمین دلیم 

به وزارب م ترم مالیه ومساتو یت  جداگاجهووسی ه کاپی بای م ترم کابم به شاروالی  99/9/7931

مع وماااب واسااناد الزمااه را بااه عندالمطالکااه ی داشااته ودرزمینااه آمااادگ م تاارم کاباام اطااالع گردیااد تااا

، وزارب حسااب قطعیاه درجریان بازرسی . اختیارکمیسیون مؤظف بازرسی حساب قطعیه قراردبند

شااااروالی باااای برخااای ازولساااوالی باااای م تااارم مالیاااه یاااا تعااادا از راپورباااای عوایاااد ومناااارح 

جابجااا گردیااده بااه اختیارکمیساایون  بااه شااکم پراگنااده وغیاارمنظم دردوکااارتن مرکزووالیاااب را کااه

به اساتثنای قطعیاه  شد که شاروالی م ترم کابم واضحوازمالحظه آن بازرسی حساب قطعیه قرارداد 

قااجون اداره امورماالی ومناارح ( 99)درمطابقات باه مااده  بیچ جوع گزارشی 7933اجکشا ی سال 

ومستو یت م ترم کابم جیزدرزمینه  مالیه ارسال جداشته ووزارب م ترم مالیهم ترم به وزارب عامه 

( 93)طعیه طی استعالمیه شماره کمیسیون مؤظف بازرسی حساب قبابی تفاوتی برخورد جموده اجد ، 

 7933طالب گزارش چحوجحی اجارای بودجاه ساال  73/9/7933مؤرخ ( 93)و 9/9/7933مؤرخ 

گزارشاااب مذکوربااه  شاااروالی م تاارم کاباام گردیااد ، ولاای شااعکاب مربوطااه شاااروالی کاباام ازارایااه

کمیساایون مؤظااف بازرساای حساااب قطعیااه خااودداری ورزیدجااد ، بااه اسااات باادایت مقااام م تاارم اداره 

قرارباارآن شااد تااا معاااون عم یاااتی اداره ورئاایس کمیساایون بازرساای حساااب قطعیااه درزمینااه بااا بیااأب 

ب مسااعد م ترم ربکری شاروالی کابم مالقااب جمایاد آماا باا وجاود تقاضاای مکررزمیناه بمچومالقاا

جحردید ، باالخره ازامرتمات تی فوجی رئیس عماومی اداره کنتارول وتفتایش باا جنااب م تارم شااروال 

کابم وعده مالقاب حاصم شده اما متأسفاجه با وصف تعیین وقت مالقااب ازجاجاب ایشاان ، ایان زمیناه 

م تارم کابام بنااأ بنابرعادم بمکااری شااروالی  .ازجاجاب ریاسات م تارم د ترشااروال مسااعد جحردیاد

 .راپوربای مذکور ازبازرسی بازماجد

جمعأ مک غ  7933به اسات مع وماب ارایه شده ازجاجب وزارب م ترم مالیه طی سال  .9

ا غاجی به عنوان وجه سردستی به یا تعداد ازواحدبای بودجوی پرداخت ( 79919331111)

ا غاجی آن ذمت ( 3371197)ا غاجی آن تنفیه ومک غ ( 79711711943)گردیده که ازجم ه مک غ 

،  وزارب بای مالیه ، معارح ، ت نیالب عالی ، ص ت عامه ، تراجسپورب ، مکارزه با مواد مخدر

 .مشراجو جرگه  ولسی جرگه وریاست عمومی مستقم اجسجام امورکوچی با باقیماجده است

 ، شااورای م تاارم امنیاات م اای من یااث واحااد بودجااوی مسااتقم 7933بمالحظااه بودجااه م اای سااال  .4

در رمان بودجه گنجاجیده شده ، اما درقطعیه به عوض شورای امنیت م ی  ، ریاست م اظفات رئایس 

جمهورمکاات گردیااده اساات و قراریکااه  ورمااه بااای صدورتخنیناااب وتعاادیالب بودجااوی مالحظااه 

برکادام باه شاکم مساتقالجه تخنایص مطالکاه وکمیسیون م ترم ت کیم صا ح میحردد ، اداراب مذکور

چحوجحی موضوع ازوزارب م ترم . دیم وجوه دربخش بای مربوطه شان گردیده اجد ویا خوابان تع
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مالیه وریاست م ترم تشکیالب ریاست عمومی اداره اموروداراالجشای شاورای وزیاران پرسایده شاد 

وزارب مالیه ریاست م ا ظت رئایس جمهاوررا واحاد اول بودجاوی وشاورای م تارم امنیات م ای را 

شورای م ترم امنیت م ی را واحد اولای ، عکس ریاست تشکیالب اداره امورواجمود ، اما برآن جز  

ومتذکرگردیااده اجااد کااه کمیساایون ت کاایم صاا ح وریاساات م ا ظاات رئاایس جمهااوررا جااز  آن میداجااد 

جمایاجحرعادم بماابنحی کاه من یث واحد مستقم بودجوی درتشاکیالب واحاد باای بودجاوی جمیکاشاد ، 

 .بین اداراب مذکورمیکاشد
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V. 8319دولت طی سال تحلــیل وضعیت مالی 

 
 
 

مااالی ومنااارح عامااه ، اداره کنتاارول وتفتاایش مک فیاات دارد تااا حساااب قطعیااه امورمطاااب  بااه قاااجون اداره 

ششاماه اول ساال مابعاد جریاان ارایاه میشاود درترتیاب وسالیاجه دولات را کاه ازجاجاب وزارب م تارم مالیاه 

دولات درساال  7933باه بماین س سا ه حسااب قطعیاه ساال ، بازرسی جموده وپیرامون ان اظهار جظار جمایاد 

حساب قطـــعیه اجعکاات دبناده  .  گر تت ت بازرسی کمیسیون موظف اداره کنترول وتفتیش قرار  7931

ولت را جیز تمثیم وپارلمان کشاور مالی د وضعیت ،بوده ( عواید ومنارح)بودجه دولت چحوجه گی ت ق  

 . درروشنایی قرارمیدبدینده آتنویب دقی  بودجه جهت جیزدر را

 ت ماالی دولات توضای اب ارایاه عیبنورب  شرده پیرامون وضابا توجه به جتایج بازرسی حساب قطعیه ،  

 : میشود 
 

 ومنابع تمویلی ان      دولت  8319بودجه ملی  سال توضیح :    الف  
 ارقام به م یارد ا غاجی                                                                                                    

 نوع بودجه شماره
اصل بودجه 

 منظورشده

 منابع تموی ی
مجموع تمویل 

 بودجه
 بیالنس

 عواید داخلی
مساعدت تمویل 

 (دونرها) کنندگان

 (11771) 7711799 431919 111191 7711911 عادی 7

 (91471) 391379 311949 91411 331993 اجکشا ی 9

 (91991) 9131311 7931343 171791 9791439 مجموع

 

درصد وکسربودجه ( 1113)ا غاجی یا م یارد ( 11771)کسربودجه عادی مک غ متذکره ارقام  درجظرداشتبا 

و درمجموع  را تشکیم میدبد بودجه منظورشده درصد ( 9149)ا غاجی یا م یارد  (91471)اجکشا ی مک غ 

مک غ برعالوه ،  یند بودجه را احتوا میدارد ( 99)منابع داخ ی در تمویم بودجه م ی حدود سهم 

از عواید داخ ی که باید در تمویم بودجه عادی شامم میحردید در تمویم بودجه  ا غاجی م یارد (91411)

 .ت اجکشا ی درجظر گر ته شده اس
 

 

 

 بمالحظه قطعیه8319صورت تحقق بودجه عادی ، انکشافی و عواید سال :   ب 
 

 

 بودجه عادی .  8
 

 

 .م یارد ا غاجی  -7791999/جتیجه جهائی بودجه عادی  بمالحظه قطعیه مک غ     -

 .م یارد ا غاجی -7711439/مک ــــــــــــــــــــغ  7933مجموع منرح سال     -

           ------------------------------------------------------------------------

 .م یارد ا غاجی -    91111/وجوه باقیماجده ازبودجه عادی مک ـــــــــــــــــــغ            

 

م یارد ا غاجی ازمجموع بودجه شامم قطعیه باقیماجده است ، امارقم باقیماجده ( 91111)قرار وق مک غ 

 ا غاجی را جشان میدبد( 91131)الحظه بودجه مک غ بم

م یارد ( 941419) غاجی منارح بودجه عادی ، مک غ م یارد ا( 7711439)الزم به تذکراست که درمک غ 

( 9111)ا غاجی ازعواید داخ ی شامم بوده که م یارد ( 911173)ا غاجی ازعواید مساعدتها و مک غ 

 .سهم مساعدتهای خارجی را جشان میدبد درصد( 4319)درصدسهم عواید داخ ی و
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م یاردا غاجی وجوه منرح جاشده میکاشد ومراجعی که (91111)جشان دبنده مک غ  7933قطعیه سال

بیشترین سهم دربودجه م ی را دارا بوده بیشترین مکالغ باقیماجده ازبودجه عادی را بخود اختناص داده اجد 

  .آوری جمودیاد میتوان ازاداراب ذیم به گوجه مثال 
 

 .م یارد ا غاجی ( 71711 )  مک غ وزارب کارواموراجتماعی شهداومع ولین *

 .م یون ا غاجی ( 319 )وزارب معارح مک غ  *

 .م یون ا غاجی ( 979 )وزارب امورخارجه مک غ  *

 .م یون ا غاجی (  999)وزارب امورداخ ه مک غ  *
  

 

نرح بودجوی ت قی میحردد ، اما موجودیت گرچه ظابرأ وجوه باقیماجده ازبودجه عادی به عنوان ت

بمچوارقام بزرگ باقیماجده دربودجه جشاجدبنده برجامه ریزی بای جادرست وطرح بای آ اقی بودجه ویا 

 .تعدیالب بیشترازجیازمندی ازوجوه احتیاط میکاشد

جشان میدبد که اصم منظوری ومنارح بودجه عادی ازسال  7933-7934مقایسه بودجه عادی ازسال

به مقایسه سال  7939چناجچه بودجه سال  به این طرح سیرصعودی وا زایش چشمحیری داشته ، 7934

به  7931درصد ، بودجه سال ( 9911) 7939به مقایسه سال  7931درصد  بودجه سال ( 99) 7934

درصد وبودجه ( 97)  7931به مقایسه سال  7933درصد  ، بودجه سال ( 9314) 7931مقایسه سال 

درصد ا زایش را جشان میدبد ، که دالیم آن ازدیاد تشکیالتی ( 9419) 7933به مقاسیه سال  7933سال 

وسکتورمعارح وا زایش درمنارح اجنات وخدماب ( اردوی م ی وپولیس م ی) درسکتوربای امنـیت 

 سکتوربای مذکوروبمچنان توسعه بیشترپروسه رتب ومعاشاب کارمندان خدماب م کی عنوان گردیده
 

 

 دجه انکشافیبو .2

 

 .م یارد ا غاجی -7771911/غائی بودجه اجکشا ی مک ــــــــجتیجه جه  -     

 .م یارد ا غاجی -   491937/ــغ ـــــــــــــــــــــــــمجموع منرح مک  -     

         ----------------------------------------------------------------

 .م یاردا غاجی  -   111334/ غ ـکـازبودجه اجکشا ی م وجوه باقیماجده        

 

درقطعیه مکت گردیده که ا غاجی م یارد ( 7771911)بمالحظه قطعیه ، جتیجه عمومی بودجه اجکشا ی مک غ 

م یارد ا زایش را جشان میدبد ، دالیم این ا زایش ، ضمیمه بودجه اجکشا ی که طی ( 791791)مک غ 

شورای م ترم وزیران تنویب گردیده وبمچنان احکام جداگاجه مقام  93/1/7933( 91)منوبه شماره 

 . م ترم ریاست جمهوری ، واجمود گردیده است

بودجه د درص( 9313)م یارد ا غاجی یا ( 111334)حاوی مک غ ،  7933سال ت ق  بودجه اجکشا ی عدم 

  .را جشان میدبدمندرج درقطعیه 

      م یارد ا غاجی( 91411)اخ ی درتمویم بودجه اجکشا ی مک غ ، سهم عواید د7933بودجه م ی سال در

م یون ا غاجی ازمدرک عواید متفرقه ( 911391)پیش بینی گردیده ، اما درمنرح بودجه اجکشا ی مک غ 

ا غاجی ازمدرک ( 911197)م یاردا غاجی ازمدرک قروض ، مک غ ( 991133)واختیاری دوجربا ، مک غ 

که با توجه به آن سهم  .م یارد ا غاجی ازمدرک عواید داخ ی شامم میکاشد ( 31334)مساعدب با ومک غ 

( 11994)یا ا زایش مک غ  درصد مجموع منرح بودجه اجکشا ی را تشکیم میدبد و( 99)عواید داخ ی 

 .ا غاجی را به مقایسه ارقام مندرج دربودجه م ی جشان میدبد
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ن میدبد که ت ق  بودجه اجکشا ی شکم جوساجی داشته جشا  7933-7934مقایسه بودجه اجکشا ی ازسال 

که دالیم آن کما ی الساب  عدم تأمین امنیت درم التی که پروژه ، پائین قرارداردبسیاروبنوزبم درسطح 

ماه را دربرمیحیرد وبمچنان ( 4)مدب ( ARDS)با موقعیت دارجد  پروسه طوالجی تدارکاب چناجچه در

وسط یا قراردادی که قادربه پیشکرد کارتمام پروژه بای  قرارداد شده گر تن قرارداد چندین پروژه ت

 . جمیکاشند 

درصد کابش را ( 111)م یارد ا غاجی یا ( 31199)مک غ  7933به مقایسه سال  7933بودجه اجکشا ی سال 

 .که دالیم آن عدم موجودیت منابع کا ی جهت تمویم پروژه بای جدید عنوان گردیده است .جشان میدبد 

م یارد ا غاجی عادم منارح بودجاه اجکشاا ی ،اداراب کاه بیشاترین ساهم دربودجاه ( 911149)ازجم ه مک غ 

وزارب  وایاد  مثاالبه گوجاه ، اجکشا ی داشته وزیادترین وجوه باقیماجده ازبودجه اجکشا ی را دارا می باشند 

رد ا غاااجی  وزارب ام یاا( 791311)م یااارد ا غاااجی ، وزارب احیااأ واجکشاااح دباااب ( 791919) ه مک ااغعاماا

م یااارد ا غاااجی ووزارب مالیااه مک ااغ ( 91333)م یااارد ا غاااجی ، وزارب معااارح ( 711419)اجاارژی وآب 

 .میکاشند م یارد ا غاجی( 41313)

 

 تحقق و تحصیل عواید در قطعیه  -3
 

 :بیاجحر اطالعاب زیر میکاشد  7933پالن عواید داخ ی سال     
 

 .م یارد  ا غاجی -  711191/ ــغ  ــ ـــــــــــــــــــــــــکعواید مستو یت با م  -

 .م یارد  ا غاجی -  991919/ ـــغ  ـــــــــــــــــــــــــــعواید گمرکاب  مک ـــ  -

 .م یارد ا غاجی   -  911313/ ا مک غ اداراب مرکزی به شمول ح  العکورب  -

     ----------------------------------------------------------------------

 .م یارد ا غاجی  -   331147/ ـغ جموع عواید پیش بینی شده مک ـــــم      
 

ریاست  کهم یارد ا غاجی پیش بینی گردیده ( 171791)عواید داخ ی مک غ  7933بودجه م ی سال اما در

که عدم بمابنحی بین ریاست بای  .یداجدو اقد اعتکارمواجمود ریاست بودجه بینی آجرا پیش ، م ترم عواید 

 .بودجه وعواید را جشان میدبد
 

که حاوی مک غ   99/1/7933به تاریخ  مرتکه ریاست م ترم عواید 7933 منظوری پالن سال

بدون  7933اداراب طی ششماه اول سال یارد ا غاجی بوده  حاصم گردیده وبیاجحرآجست که م (331147)

 .واید مکادرب ورزیده اجد داشتن پالن به جمع آوری ع

 :که ازجم ه ا غاجی م یارد ( 331147)جمعأ مک غ 7933بمالحظه قطعیه ، عواید داخ ی پیش بینی شده سال 
 

 .م یارد ا غاجی -  371311/ عواید ت ق  یا ته مک ـــــــــــــــــغ  -

 .م یارد ا غاجی -  311441/عواید ت نیم شده مکــــــــــــــ غ   -

           -----------------------------------------------------------

 .م یاردا غاجی -    71991/ عواید باقیماجده مــــــــــــــــــــک غ                       
 

( 1111911931339)با درجظرداشت پالن پیش بینی شده مک غ  7933با توجه به توضیح  وق عواید سال 

که ازجم ه . دوسه م یون وبفتندوسی وجه بزاروبشتندوجوددوا غاجی کسررا جشان میدبدبفت م یاردوبفتا

 . ا غاجی آن مربوط به مستو یت والیت ب خ میکاشد( 9197311111797)مک غ 

چناجچه عواید ت ق  یا ته سال  میکاشد ،شاجدبنده سیر صعودی عواید ج  7933-7934مقایسه عواید سال اما 

درصد ( 311) 7939بمقایسه سال  7931درصد ، عواید سال ( 9311) 7934 به مقایسه سال 7939

 7931به مقایسه سال  7933درصد ، عواید سال ( 9411) 7931به مقایسه سال  7931عواید سال 



 اداره کنترول وتفتیش                                                           گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 8319

  

3. 

بمقایسه سال  7933درصد واز سال ( 9911) 7933به مقایسه سال  7933درصد وعواید سال ( 4119)

 .ا جشان میدبد در صد ا زایش ر( 99114) 7934
 

 

 قروض -4

 

از طری  باجا جهاجی  ، باجا اجکشاح آسیایی ، باجا اجکشاح 7933قروض ایکه الی اخیرسال  مجموع 

دراختیاردولت قرارداده یا تعداد پروژه با اسالمی وصندوق وجهی بین الم  ی به منظورتمویم منارح 

قروض متذکره مک غ ازجم ه  .واجمود گردیده استدالرامریکایی ( 7179411111111)شده مک غ 

الی لی وپروژه دربودجه پیش بینی گردیده ( 94)تعداد  7933دالرمنارح سال م یون ( 7111171)

دالرمنرح ومک غ م یون ( 991719)ا غاجی معادل ( 9191313111393)جمعأ مک غ  7933سال اخیر

با درجظرداشت وجوه که صورب منرح قروض است ، دالربدون منرح باقیماجده م یون  (7941944)

  .پیش بینی شده قناعت بخش جمیکاشد
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VI.  نواقص وکاستیها 
 

 

کاااه درجهااات ر اااع جاااواقص وکاساااتیهای بااارمال شاااده باااه سفارشااااب قک ااای اداره کنتااارول وتفتااایش  .7

طوریکاه الزم باه وزارب م تارم مالیاه جحاشاته شاده باود 7933قطعیه سال ازامربازرسی حساب 

جهت اشتراک  وصرح درزمینه به دعوب جمایندگان واحدبای بودجویترتیب امرداده جشده  است

میرسااجد  7933ولی جتایج بازرسی حساب قطعیه سال . درکورت آموزشی اکتفا بعمم آمده است 

 .گردیده استب که جظربه گذشته بیشتر شدهججه تنها جواقص قک ی مر وع دربسا موارد که 

رایاه بمزماان وبموقاع حسااب قطعیاه بودجاه عاادی ، اجکشاا ی وعوایاد تقاضاا درسفارشاب قک ی ا .9

           اماااا طوریکاااه قاااکأل تاااذکرر ت حسااااب قطعیاااه بودجاااه عاااادی ، اجکشاااا ی وعوایاااد گردیاااده باااود ، 

   به تأخیرودرمقطع بای زماجی متفاوب جهت بازرسی بدسترت کمیسیون مؤظاف بازرسای بازبم 

 .ه استقرارداده شد

ا غاااجی کسااردربودجه اجکشااا ی کااه ت قاا  بودجااه را بااه ( 79113913991111)مک ااغ  موجودیاات .9

 .چالش کشاجیده ومشکالب بعدی را درتطکی  پروژه با بارمیآورد

ا غاجی ( 911111111)مک غ چناجچه  کم توجهی درمکت درست معامالب درحساب قطعیه ، .4

تون تعدیالب داخم تعدیالب داخ ی وزارب تراجسپورب وبواجوردی به عوض اینکه درس

برجوع . جمایندگی حساب قطعیه مکت شده باشد ، درستون تعدیالب ازضمایم مکت گردیده است

 .زیرسوال میکرد رادرحساباب مکت بای غ ط حسابی شفا یت 

آن  همیده شده جتواجست که کدام اداره ازکدام  که برویتمکت وجوه احتیاطی به شکم مجموعی ،  .9

 . چه مک غ را به کدام منظوردریا ت جموده است( تیاطاح) یا ازکودبای ریزرح 

اصالح اداره عامه به ریاست  (39)ازکود طورقرضه ا غاجی ( 7119711199)مک غ پرداخت  .1

 .د ترریاست جمهوری وکم توجهی دراسترداد وجوه متذکره 

 7939ا غاجی به عنوان پنجاه  یند ط ب شرکتهای که درسال( 71911111111)پرداخت مک غ  .1

وجکود خالح طرزالعمم بای بودجوی  ، ه اعمارتعمیراب دولتی دروالیت کندبارپرداخته اجدب

 .درپرداخت متذکره شفا یت

ومنار اتی ، چناجچه بمالحظه  عوایدیپیشکی با وباقیاب  ت نیم بموقع کم توجهی درتنفیه و .3

 غ مک، بودجه عادی ا غاجی پیشکی بای جاتنفیه ( 99914441174)مک غ  حساب قطعیه

ا غاجی ( 3371197)، مک غ ا غاجی پیشکی بای جاتنفیه بودجه اجکشا ی ( 4191913191931)

ذمت ا غاجی باقیاب عوایدی ( 7143113971191)مک غ وبمچنان ازمدرک وجوه سردستی 

 .است باقیماجدهبدون ت نیم وتنفیه واشخاص اداراب 

برداشت  وبمچنین راجراآب مالیبودجه ، خزاین وعواید دعدم بمابنحی بین ریاست بای م ترم  .3

 . با وتفسیربای متفاوب ازبعضی اصطالحاب مالی

پااایش بینااای بودجاااه اصااا ی باااه شاااکم آ ااااقی منجاجاااب برخااای ازواحااادبای بودجاااوی واساااتفاده  .71

 .احتیاط به مقایسه بودجه اص ی وجوهبیشتراز

دربودجه اجکشا ی   ا غاجی ازمدرک عواید داخ ی ( 3133413111119)مک غ منرح  .77

    ا غاجی ( 9141111111111)الیکه سهم عواید داخ ی درتمویم بودجه اجکشا ی مک غ درح

 .پیش بینی گردیده است

پروژه اجتقالی که به شکم قرضه ومساعدب ازطری  دوجربا تمویم میحردد ( 994)شمولیت  .79

 7939و 7934-7939-7939-7937سالهای از ای متذکرهپروژه بازتعداد  یاچناجچه 

 تا حال بیچ اجراآتی صورب جحر ته باوجود دارد ودریا تعداد ازپروژه درسند بودجه 
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بنابرعدم امکاجاب تطکی  کم توجهی درقسمت تکمیم کارپروژه با ویا حذح آن بمچنین و

 . ازبودجه 

بودجاه عدم مطابقت ارقام مندرج در ورمه بای صدورتخنیناب با ارقام مکت شاده درقطعیاه  .79

وجاادادن ابمیاات بااه  ورمااه جاااب متااذکره ازجاجااب ( AFMIS)وسیسااتم اداره مااالی  اجکشااا ی

مناادرج درقطعیاااه ارقاااام  ویبودجااواحاااد ( 71)چناجچااه درمااؤظفین حساااابی بخااش اجکشاااا ی ، 

 .مکت گردیده استدیحربیشترواحد ( 99)دروکمتراز ورمه با 

بخنوص دربخش اجکشا ی ، عدم تنظیم  91وب 99پراگندگی وغیرمنظم بودن  ورمه بای ب  .74

به شکم پروژه وار، ق م خوریها واستعمال ادویه غ طای بااالی ارقاام ، مکات ارقاام باه   ورمه با

عادم  عدم درج جرخ تکادله اساعاردربرخی  اورم باا ،ا غاجی واسعاری ، جکود جرخ واحد تسعیر، 

موجودیت بعضی از ورمه با باه شاکم ، دربرخی از ورمه با ( اعداد وحروح)مطابقت ارقام 

وشامولیت ارقاام برویات  ورماه باای  وتوکااپی درسیساتم اداره  ی مربوطهبا  ایمدر  وتوکاپی

 (.AFMIS)مالی 

 .دربخش قطعیه عادی واجکشا ی  91وب  99عدم ترتیب  هرست  ورمه بای ب  .79

عدم ترتیب شیت باای توحیادی  ورماه باای صدورتخنینااب وتعادیالب بودجاوی باا وصاف  .71

 .سفارشاب قک ی 

 .مشوره وتائید پارلمان  عناوین مخت ف ، بدونا ی ت ت آوردن تغییراب درسقف بودجه اجکش .71

ارایاه ماوارد ودربرخای  عدم ارایاه بموقاع مع ومااب واساناد موردضارورب کمیسایون بازرسای .73

 .مع وماب آ اقی وغیرمستند به مطالکاب بیأب

چندگاجحی درطرح پالن عواید وعدم مطابقت پالن پیش بینی عواید داخ ی مندرج دربودجه م ی  .73

 .پیش بینی شده مندرج درقطعیهوپالن 

دراخیرجیمه اول سال مذکور  7933تأخیردرمنظوری پالن عواید ، چناجچه پالن عواید سال  .91

 .منظورودرربع سوم سال جهت تطکی  به مراجع ابالغ گردیده است

ا غاجی کسردرعواید به مقایسه پالن پیش بینی شده ( 1111911931339)موجودیت مک غ  .97

 .یدمندرج درقطعیه عوا

باا  7933منادرج درقطعیاه عوایاد ساال 7933عدم مطابقت مکالغ باقیماجاده قابام اجتقاال باه ساال  .99

 .اجتقال گردیده است 7933آجچه که درقطعیه عواید سال 

 .عدم ترتیب قطعیه عواید بودجه اجکشا ی .99

قااااجون اداره امورماااالی ومناااارح عاماااه دررابطاااه باااه راپاااوردبی ( 99)عااادم رعایااات مااااده  .94

ازچحااوجحی اجاارای بودجااه شاااروالیها منجاجااب شاااروالی کاباام ، وزارب مالیااه  گیریوراپااور

 .ومستو یت والیت کابم
 
 

 

 

 

VII. سفارشات 
 

 

بیاجحراین حقیقت است که وزارب م ترم مالیه به سفارشاب  7933جتایج بازرسی حساب قطعیه سال         

به تعقیب سفارشاب قک ی بناأ . است قک ی اداره کنترول وتفتیش طوریکه ایجاب مینماید ترتیب امرجداده 

 :موارد آتی یا باردیحربه توجه رساجیده میشود 
 

 .سفارشاب قک ی اداره کنترول وتفتیشکامم توجه جدی درجهت ت ق   .7

ترتیاب وارایاه بمزمااان حسااب قطعیاه بودجااه عاادی ، اجکشاا ی وعوایااد جهات بازرسای بااه اداره  .9

 .کنترول وتفتیش 



 اداره کنترول وتفتیش                                                           گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 8319

  

33 

ش دربودجه ، درترتیب بودجه ازدقت بیشترکارگر ته وازشمولیت به منظورج وگیری ازکسر اح .9

پروژه بائیکه منابع تموی ی جداشته وسکب تورم بی موجب بودجه ومشکالب بعدی میحردد  

 .خودداری ورزجد

درقسمت مکت معامالب دربخش بای مربوطه آن توجه ودقت الزم صورب گیارد ، زیارا برجاوع  .4

 .براجحیزبوده وشفا یت دراجراآب را زیرسوال میکرد مکت بای جادرست وغ ط حسابی سوال

به منظوراینکه  همیده شود که کدام یا ازواحدبای بودجوی ازکدام یا ازکودبای احتیاطی چه  .9

مک اغ وباه چاه منظوردریا ات واساتفاده جماوده ، درمکات وجاوه احتیااطی درقطعیاه باه تفکیاا کاود 

 (.ماجند قطعیه سالهای قکم) .توجه مکذول دارجد

اجتناااب ، درجکااود اسااناد مؤجااه وقاااجوجی ازبرجااوع پرداخاات خااالح طرزالعماام بااای بودجااوی  .1

 .صورب گیرد

درارتکاط به مسایم به منظورج وگیری ازاغفال مقاماب صال ه ، الزم است تا درپیشنهاد بای که  .1

به مقام م ترم وزارب مالیه ومقام م ترم ریاست جمهوری ارایاه مینمایناد ، موضاوعاب را مالی 

 .وطالب بدایت گردجد ارایهبا تنریح موارد قاجوجی آن ، به شکم شفاح وواضح 

درقساامت ، ویااا اجنااراح ازت ناایم باقیاااب وجاارایم تااأخیربااه منظورج ااوگیری ازتااراکم باقیاااب  .3

 . تدابیرجدی اتخاذ وعم ی دارجد، منار اتی وعوایدی ت نیم وتنفیه باقیاب 

مؤمر ( کنترول داخ ی)درایجاد سیستم بای کنترولی جهت ج وگیری ازسؤ استفاده بای احتمالی ،  .3

ودرایاان راسااتا ایجاااد ریاساات م اسااکاب بااه حیااث واحااد مسااتقم  دارجاادوکااارا توجااه جاادی مکااذول 

ازریاست خزاین جهت کنترول  عالیات باای ماالی ریاسات باای بودجاه ، خازاین ، عوایاد وواحاد 

 .بای بودجوی ضروری داجسته میشود

 تفهیم جمایند تا طرح بای بودجاوی شااجرا باه شاکم دقیا  وواقعکیناجاه به تمام واحدبای بودجوی .71

 .به وزارب مالیه پیشنهاد جمایندکه امکان استفاده بهتر ازآن میسرباشد ، 

بخش بودجه اجکشا ی به شکم ( صدورتخنیناب)  91درقسمت ترتیب وتظیم  ورمه بای ب  .77

ای مربوطه وترتیب شیت بای پروژه وار، ترتیب  هرست مکمم  ورمه وجنب آن درکارتن ب

 توحیدی  ورمه جاب مذکوردربخش عادی واجکشا ی ، توجه جدی مکذول دارجد

ق اام خوریهاااا ، گااام وتاااراش واساااتعمال ادویاااه غ طااای بااااالی ارقاااام خاااودداری بعمااام آورجاااد   از .79

 .ودرت ریرارقام به شکم عدد وحروح دقت الزم صورب گیرد

 غااجی در ورماه جااب مکات وجارخ تساعیرجیزبه شاکم الزم است تا مکالغ اساعاری معاادل آن باه ا .79

 .واضح در ورمه درج گردد

ازاینکه  وتوکاپی  ورمه جاب مذکور اقد اعتکارداجسته میشود ، لهذا ازجابجایی  ورمه جاب باه  .74

 .شکم  وتوکاپی در ایم بای مربوطه خودداری صورب گیرد

حیارد بایاد قکام ازت ا  آن تغیراب درسقف بودجه عادی واجکشا ی به برعنواجی که صاورب می .79

 .  منظوری پارلمان درزمینه حاصم گردد

ازاینکه وجوه احتیاط درموارد خاص واستثنایی که دربودجه اداراب قابم پیش بینی جکاشد شامم  .71

        داری  ازتعاااادیم وجااااوه احتیاااااط درمااااوارد غیرضااااروری خااااودبودجااااه م اااای میحااااردد ، لهااااذا 

 .صورب گیرد

 .بای م ترم خزاین ، بودجه وعواید  ایجاد بمابنحی بین ریاست .71

اتخاااذ تدابیرمقتضاای بااه بمکاااری سااایراداراب ومنااابع تمویاام کننااده جهاات ت قاا  کاماام بودجااه  .73

 .اجکشا ی

درمنرح بودجه اجکشا ی ، باالی پروژه بای که تمویم آن ازطری  قاروض ومسااعدب باای  .73

 .خارجی درجظراست ، باید تمرکزبیشترصورب گیرد
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بادون تطکیا  پروژه باای اجتقاالی کاه ازساالهای قکام حذح ویا تکمیام کاار درقسمتبهتراست تا  .91

باقیماجده وازیا سال به سال دیحر اجتقال جموده وساکب تاورم بای موجاب بودجاه میحاردد ، بعاد 

 .ازت  یم وارزیابی دقی  با توجه به ابمیت پروژه با تنمیم جدی اتخاذ جمایند

درابتادای ساال جهات  دراواخرساال ماقکام ترتیاب وسعی گردد تا پاالن عوایاد را ساال مابعاد را  .97

 .تطکی  دراختیار مراجع مربوطه قراردبند

باااا وجاااود ا ااازایش درت نااایم عوایاااد کاااه جشااااجدبنده اقاااداماب ماااؤمروزارب مالیاااه دردوساااال  .99

اخیرداجسته میشود ، اما تفاوب درپالن پایش بینای شاده وت قا  یا تاه بناوزبم رقام ب ناد را جشاان 

ضرورب دربازجحری سیستم برجامه ریزی وپایش بینای چشامه باای عایاداتی میدبد ، که بیاجحر

بعد ازت  یم وارزیابی تخننای بار اساات معیارباا وشایوه باای  وایجاب مینماید کشورمیکاشد

، باا درجظرداشات امکاجاااب عم ای ترتیااب وجهات ت قا  بااه مراجاع مربوطااه ع مای وقکاول شااده 

 .ارسال گردد

بااا پاایش بیناای عوایااد داخ اای مناادرج دربودجااه درمغااایرب  جکایااد پااالن پاایش بیناای شااده عوایااد .99

اسات م تارم بودجااه ، ارقاام عوایاد را درتفاابم باا ریاسات م تاارم قرارداشاته ، الزم اسات تاا ری

 .عواید شامم بودجه م ی جمایند

ریاست م ترم عواید به تمام واحد بای مربوطاه تفهایم جمایناد تاا راپورباای عوایاد را باه شاکم  .94

وزارب م تارم مالیاه ارساال دارجاد ، تغیردرارقاام عوایاد بعاد ازترتیاب حسااب  دقی  ومستند به

 .قطعیه به بیچ وجه قابم پذیریش جمیکاشد

قاجون اداره امورمالی ومنارح عامه ، شاروالی با مک ف گردیده اجد             ( 99)مطاب  به ماده  .99

طه به وزارب مالیه        تا ازاجرای بودجه خویش حداقم دربرششماه ازطری  مستو یت مربو

 .منکعد موضوع را جدأ درجظرداشته باشند. گزارش دبند

 

ترتیااب وجهاات ورق ( 99)درظاارح  7933قرار ااوق گاازارش جتااایج بازرساای حساااب قطعیااه سااال         

 . اظهارجظرمقام م ترم اداره کنترول وتفتیش تقدیم است
 

 بااحترام   
 

 

 کمسیون بازرسی حساب قطعیه     
 

 


