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 پیشگفتار
 

تأمین نظم وظقپلین ظؼعؽيه فعبلیت هبی اقتًبظی ومبلی کهوؼاؾوظبیف عمعه          

ثرب توخره ثره نرؽای   .واقبقی وؾاؼت مسترؽ  مبلیره خمرروؼی اقرامی افتبنكرتب  اقرت 

ؾیؽث ررب هرربی اقتًرربظی  قكررمأواوضرربا اقتًرربظی ک ررونی کرره قرره ظهرره خ  ررربی تسمیلرری 

وقكررمت اعظررم مًرربؼ  ظولررت اؾعؽیرری مكرربععتربی  کهرروؼؼا ثرره ویؽانرره مجررع  قرربضته

خررت کكرت اعتمربظ مرؽظ  وخبمعره ، ضبؼخی تمویل می ؽظظ ، تأمین نظم وظقپلین مربلی 

      چررره ظؼيررروؼت تهرررتت   ؽا  رررع ی  خرررربنی ثررری نربیرررت مررررم واؼؾنرررعه تل ررری می رررؽظظ ،

 وثی نظمی فعبلیت هبی مبلی اؾیک عؽ  تطجیی  انررب و ؽو ؽامرربی اناهربفی ظولرت

ممان نجوظه ، مهال ضواهع ثوظ تب قرطر عوایرع ومًربؼ  ؼا ظؼخبمعره ک ترؽو  نمروظه 

وآنؽا متواؾ  قبضت واؾخبنت ظی ؽقجت  بئین آمع  قطر اعتمبظ خبمعره خرربنی نكرجت 

ثه ظولت ظؼاقتفبظه مع و  وخوهی که آنرب ثعقتؽـ افتبنكتب  قؽاؼمیعه ع  ؽظیرعه وایرن 

 .                                           ظولت ضواهع قبضت امؽظؼآی عه مهال ثؿؼ ی ؼا ظام  یؽ

ؼوی این ايل ایدبة می مبیع تب وؾاؼت مستؽ  مبلیره ثره م ظوؼاقرتساب  هؽچره 

ثیهرررتؽنظم وظقرررپلین مررربلی  بمرررربی خرررعی وعملررری ثؽظانرررته وثرررب اتطررربغ تعاثیؽمهرررطى 

ؽؼات  وازررررعهبی ثوظخرررروی ؼا مالررررف ثرررره ؼعبیررررت قرررروانین وم رررر، مؤثؽو یهرررر یؽانه 

تعلیمبت بمه هب، عؽؾالعمرل هرب وظقبتیؽزكربثی نمروظه وثبمؽاقجرت خرعی و ی یؽوازكربـ 

 .                                                                                                             خلو یؽی ثعمل آوؼظ، نظب  مبلی اؾثی نظمی ظؼ مكوولیت  ػیؽی

ؽچره قیكررتم زكرربثعاؼی کهرروؼثه م بیكرره قرربلربی قجررل اؾایدرربظ زاومررت مؤقررت           

ولری نتربیح ثبؾؼقری زكربة قطعیره قره قرب  اضیؽنهربنعه عه  ؼنع قبثل مازظره نمروظه ،

آنكت که اخؽاآت وازعهبی ثوظخوی ووؾاؼت مستؽ  مبلیره ظؼاقرتفبظه مع رو  اؾثوظخره 

ا  ررع ی وثرری نظمرری هرربی مرربلی تهررتت ،  ؽ ظولررت قكررمیاه توقررت میؽفررت ثرجرروظ نیبفترره ،

وترعاثیؽعملی ظؼثكب مواؼظ ثره ویر ه ظؼاقرتفبظه اؾثوظخره اناهربفی کمبکرب  موخروظ ثروظه 

 .اؾخبنت مؽاخت غیؽث  اتطبغ ن ؽظیعه اقتظؼؾمی ه مؤثؽوخبمت 

زكبث یؽؼقربلت ضرویم میعانرع ترب عربلی اظاؼه ک تؽو  وتفتیم م سیر  یرک اظاؼه          

نرواقى ونبؼقربئیرب  ،ؼمربلی وزكربثی وزكربة قطعیره ظولرت ثبؾؼقی هبی امو ظؼنتیده

نمرروظه وظؼخرررت وثؽخكررته ى یهررطتؼاووؾاؼت مبلیرره ظؼاخررؽاآت وازررعهبی ثوظخرروی 

وؾاؼت هررب اؾظؼم بثررل و نمبیررعؼفررت آ  نظؽیرربت مهررطى ايررازی وؼه مرروظی اؼایرره 

میم ثرره م ظرروؼتعتررب  توقررت ظاؼظ مستررؽ  ایارره اؾثوظخرره ظولررت اقررتفبظه می مبی ررع ، واظاؼت 

ثررب توخرره ثرره قرروانین  ،  ب  هؽچرره ثیهتؽظقررپلین مرربلی وخلررو یؽی اؾضوظقررؽی هرربدوانكرر

وم ؽؼات ونظؽیبت ؼه موظی این اظاؼه ، ظؼؼفرت نرواقى ونبؼقربئی هرب وت ویره قیكرتم 

 .فؽمبی عتوخه خعی وعملی مجػو  ( ک تؽو  ظاضلی ) هبی ک تؽولی 
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 تؼریف حطاب قطؼیو
 

مًرربؼ  قرربلیبنه وازررعهبی ثوظخرروی ظولررت ثرره م بیكرره  زكرربة قطعیرره ثجررت مامررل اخررؽای

وخروه ثوظخه م ظوؼنعه ثه تفایک تبظیبت قجلری وثعرعی وثجرت مامرل عوایرع ظولرت ثرب ظؼنظؽظانرت 

 یهررجی ی قررب،نه ، ؼا نهررب  میعهررع ویررب ثرره عجرربؼه ظی ؽزكرربة  تس رری یبفترره وتسًرریل نررعه ثرره م بیكرره

بؼ  يروؼت  ؽفتره ؼا ظؼعری یرک قرب  قطعیه ظولرت ظؼز ی رت مدمروا عوایرع تس ری یبفتره ومًر

 .ثیب  میعاؼظمبلی 

 

 اىویت ترتیة حطاب قطؼیو
 

ثبتؽتیت زكبة قطعیه وؾاؼت مبلیه وم بمبت غیًاذ ظؼؼون ی قؽاؼمی یؽنع که اخؽاات 

چ ونه يوؼت  ؽفته ، ظؼکعا  عؽيه ، ع ت مبنی وخوظ ظاؼظ وظؼکعا  عؽيه ثوظخوی 

اؼؾیبثی علل ع ت مبنی وافؿایم مؽاخت تؽتیت . اقت  ظی ؽاخؽاات ثیم اؾ یهجی ی يوؼت  ؽفته

 ن ی اخؽااتوهؽ به اؾچ . یبؼی می ؼقبنع ، ک  عه وتًویت ک  عه ؼا ظؼتؽتیت ثوظخه قب  ثعع 

تطجیی و ظانتهآفبقی  هبی ثععی نال تؽتیت ثوظخه،معلومبت ظقیی وؼونن ظؼاضتیبؼ نعانته ثبنیم 

 .اظاؼات ؼا ثه مهاات مواخه میكبؾظآ  

م ظوؼظانررررتن تًویؽواضررررر وؼونررررن اؾوضررررت مرررربلی کهرررروؼوخلو یؽی اؾضطررررؽات ث

امؽ،ؾمررررری ، تؽتیرررررت وثبؾؼقررررری زكررررربة قطعیررررره ، ثوظخررررره  جیررررریطوت تس ررررریعرررررع  ازتمررررربلی 

 .قوانین تؽتیت وثبؾؼقی آنؽاهعایت ظاظه اقتثه همین ظلیل وضؽوؼی اقت و

 
 هکلفیت ًاحذىای تٌدجٌی

 

قبنو  اظاؼه اموؼمبلی ومًبؼ   عجی(كت لوؾاؼت ضبنه هب واظاؼات م)وازعهبی ثوظخوی 

ثوظخرره عرربظی ( ؼا وؼقطعیرره)19-تعلیمبت بمرره مسبقررجه مالررف انررع ظؼضررتم قررب  مرربلی فرروؼ   عبمرره و

مًرربؼ  يرروؼت  ،اضػنررعه ل م ظرروؼی قررب،نه ، زوالرره تطًیًرربت واناهرربفی ؼا کرره ظؼآ  ايرر

 .لیه اؼایه ظاؼنعتؽتیت وثه وؾاؼت مب ،مًؽ  نبنعه ؼا نهب  ظهع ومجلغتعرعات   ؽفته ،

 

 هکلفیت ًزارت هالیو
 

مرررربلی ومًرررربؼ  عبمرررره اموؼقرررربنو  اظاؼه ( 91)وؾاؼت مبلیرررره ثؽاقرررربـ هررررعایت مرررربظه

تؽتیرررت وخررررت ثبؾؼقررری ثؽمج ررربی قطعیررره وازرررعهبی ثوظخررروی ،  زكررربة قطعیررره ؼامالرررف اقرررت 

 .ثه اظاؼه ک تؽو  وتفتیم ، اؼایه نمبیع

 

 هکلفیت اداره کنترًل ًتفتیش
 

 عرربلی تررؽین اؼ ررب  ثبؾؼقرری ک  ررعه اموؼمرربلی وزكرربثیوتفترریم ثرره ع رروا   اظاؼه ک تررؽو 

قرربنو  ک تررؽو  وتفترریم ( 99)مرربظه( 9)تفترریم ضرربؼخی مكررت ل ثؽعجرری ف ررؽهم سی  ظؼقررطر کهرروؼ

قبنو  اقبقی ثه ثبؾؼقی زكبة قطعیه کره ( 19)قبنو  اظاؼه مبلی ومًبؼ  عبمه ومبظه( 91)مبظه

 .عاؼظمیعه ثبنع ، مالف ثوظه و ؿاؼل ثبؾؼقی ؼا اؼایه اؾخبنت وؾاؼت مبلیه تؽتیت ونربئی ن
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ثبؾؼقررررری زكررررربة قطعیررررره نررررربمل زًرررررو  اعمی رررررب  اؾؼعبیرررررت قررررروانین وم رررررؽؼات 

 تطجی ررربت زكررربة قطعیرررهمیرررؿا  ؼقررری و ،وتؽتیرررت زكررربة قطعیررره مررربلی ظؼعؽيررره  ؿاؼنرررعهی 

وازرررررعهبی ثوظخررررروی ثرررررب زكررررربة قطعیررررره عمرررررومی ظولرررررت وثؽضررررری تطجی ررررربت نمونررررره  مؽتجررررره

 ....(ی قیرررررررعی تعرررررررعیات يعوؼتطًیًررررررربت ومرررررررواؼظ موثؽظؼمعررررررربمات ثررررررربنایتطجیررررررر)وی

ظؼوؾاؼت هررررب ثرررروظه ونرررربمل ثؽؼقرررری اقرررر بظ وظاؼائرررری هررررب  چ ررررون ی تس رررری وتسًرررریل عوایررررع

 .نمی ثبنعواظاؼات 

 

انٌاع اظيارنظرتفتیش            

 
          ظؼ نتیده ثبؾؼقی زكبة قطعیه ظولت ، اظاؼه ک تؽو  وتفتیم ظؼ مطبث ت ثه اقت عؼظ هبی 

خربنی ثبنظؽ ظانت یبفته هبی تفتیم ،  یؽامو  نسوه تؽتیت زكبة قطعیه ثه یای اؾ اناب  غیل 

 اظربؼ نظؽ می مبیع:                                                                                                   
 

  اظيار نظر هٌافق -ا 

اظربؼ نظؽ ؾمبنی اؼایه می  ؽظظ که زكبة قطعیه ظؼتمب  مواؼظ مرم ثهال  این نوا            

م بقت وظؼ مطبث ت ثه   ؿاؼنعهی مبلی اخؽاء و  یهام نعه ثبنع  و ثعجبؼه ظی ؽ تؽتیت 

ظؼؾمب  ( AFMIS)قطعیه ظولت ثؽویت قطعیه هبی اظاؼات ثوظخوی ظؼمطبث ت ثه قیكتم 

بمی واخؽای تطجی بت ثبنای  ثه تفایک  ثوظخه معین  ثبظانتن يوؼت هبی زكبة واق بظ ز

عبظی واناهبفی ثعو  هؽنوا  قلم ضوؼی تؽتیت واؾخبنت  مستؽ  وؾیؽمبلیه تبئیع وامضب نعه 

 .عبؼی اؾ هؽنوا نواقى و انتجبهبت ثبنع
 

اظيار نظر هٌافق هشرًط  -2  
 یؽامو   مطؽذ می نوظ که ثبموخوظیت ثؽضی نواقى ظؼيوؼت هبی مبلی ، وقتی          

زكبة قطعیه  نظؽ موافی اؼایه نعه نتوانع و موضوا مهؽوعیت ظؼ آ  ثؽخكته ومهطى 

می  ؽظظ یع ی ثه تؽتیت قطعیه موافی هكتیم ثه اقتث بی ثؽضی مواؼظ ونواقى که ظؼقطعیه 

وخوظ ظاؼظ مثا قطعیه ظؼؾمب  معین تؽتیت نهعه ویب ثه یک نیوه مطلوة تؽتیت نیبفته  قطعیه 

 .وغیؽه که چ ین مواؼظ ظؼاظربؼ نظؽ غکؽ می ؽظظ ........ اهبفی تفایک نهعه  عبظی وان
 

خاص  هٌضٌػاتتأکیذ تر  تٌآم تاظيار نظر هٌافق ا -3  
 

امب  ثب  اظربؼ نظؽ موافی مهؽوع نجبهت ظانتهچ ین اظربؼنظؽ تب زعوظی            

ؾ قبیؽ موضوعبت که زكبة قطعیه  ؼا متأثؽ می قبؾظ ، خرت ثس  مدعظ ا یموضوعبت

موضوعبتی که نتیده آ  ثه آی عه اؼتجبع ظانته و ممان  همچ ب .  ته می نوظ ــــؿا قبضـــمد

مبن ع قفبؼنبت نتبیح ثبؾؼقی قطعیه قب  قجل ، تأثیؽ  ػاؼ ثبنع نیؿ ثب،ی تؽتیت قطعیه ظؼ آی عه

 .، مهطى می ؽظظ ظؼ ؼا وؼ هبی زكبثی وغیؽه  یتـ، تبمین نفبف
 

نظر هخالف اظيار  -4  

ؾمبنی اؼایه می نوظ که تطلفبت ضیلی عمعه ، نواقى وانتجبهبت  زكبة قطعیه ؼا             

اظربؼ نظؽ مطبلف وقتی اؼایه می  ؽظظ ی ؽ ثعجبؼه ظ و ثطوؼ قبثل مازظه متأثؽ قبضته ثبنع

وظیت که قطعیه مؽتجه ثب  قطعیه نربظ هبی ثوظخوی  وقیكتم مبلی مطبث ت نعانته وث بثؽ موخ

 .نواقى وانتجبهبت نفبفیت نعانته ثبنع
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اظيار نظر رد هطؤلیت -5  
  

  این نظؽ وقتی مطؽذ می  ؽظظ که کمیكیو  موظف ظؼخؽیب  ثبؾؼقی زكبة قطعیه           

قبظؼ ثه زًو  معاؼک م بقت تفتیم نجبنع  ، یع ی اق بظ ومعلومبت کبفی مؽثوع ثه تؽتیت زكبة 

 .ؽ  مبلیه خرت ثبؾؼقی ثه کمیكیو  اؼایه نعه نتوانعقطعیه اؾخبنت وؾاؼت مست
 

مررررؤؼش                    ( 981) ثتأقرررری اؾزاررررم نررررمبؼه( 9891)خرررررت ثبؾؼقرررری زكرررربة قطعیرررره قررررب  

 :مهتمل اؾ هیئبتی م ب  مستؽ  ؼیبقت خمروؼی ،9/9/9899

 .ؼئیف ظفتؽ (خا )مسمعیوقفقؽمفتم  -9

 .ضبؼخی ؼئیف تفتیم مكبععتربی (م یؽ) ل مسمعقؽمفتم  -2

 .ؼئیف تفتیم ظاضلی( امین)قیعامینقؽمفتم  -8

 .ؼئیف تفتیم تًعیرب وموقكبت (وازعی)مسمعنعیمقؽمفتم السبج  -4

 (.نفیت)عجعالطبلیقؽمفتم  -9

 .خب  مسمع قؽمفتم السبج  -6

 (نبغبقی)عجعالعظیممفتم  -1

 (.ؼنتین)ضلیل الؽزمنمفتم  -9

 (نوؼی)نوؼمسمعمفتم  -1

 (.ناؽا )مسمعزلیممفتم  -91

 .ازمعخبویعمفتم  -99

 .   ویب  مهبوؼاظاؼهوآقبی آؼ -92

توظیررررف وثرررره وؾاؼت  26/8/9899مرررروؼش( 2992)ثوقرررریله يررررازیت نبمرررره نررررمبؼه  

 .مبلیه معؽفی  ؽظیعنع

ؾاؼت مبلیره مؽاخعره وثرب ثره و 9899ثتبؼیص او  قؽعب  اخؽای ثبؾؼقی ثه م ظوؼهیئبت 

بة قطعیرره ضررؿاین ، ماقرربت وظؼمرروؼظ ثبؾؼقرری زكرر مستررؽ ؼئرریف ومرربلی ومستررؽ  اظاؼی معی ررب  

 واضرایهب  ، اؼایه نعه اؾخبنت معلومبت وضمن يسجت  ظؼخؽیب  قؽاؼ ظاظ ، ؼا آنرب 9891قب 

عیره ثرب اؼایره زكربة قط. نجروظه اقرت  ؽظیع که زكربثبت قطعیره تامیرل وآمربظه اؼایره خررت ثبؾؼقری

 .نموظکمیكیو  کبؼضویم ؼا عمآل آغبؾ، م دبنت ؼیبقت ضؿاین 91/4/9899ثوظخه عبظی ثتبؼیص 

کره ثبؾؼقی زكبة قطعیه ؼا ظؼضا  معت معی ه ثه  بیه اکمب  ؼقبنیعه کمیكیو  مؤظف ، 

 :، زكت غیل اؼایه می ؽظظظؼؾمی ه نتبیح زبيله 
 

 دًلت 7331تٌدجو ضالتٌضیح 

 :تٌدجو ػادی - الف
 

 .تبنیاف (92.219.111.111)غـــــــــــــــــــمجل 9891ب ــعای قــــی اثتـــه عملیبتــــــــثوظخ

 .افتبنی (98.169.911.111)غــــــــــــــــــجلـم 9891ب ــعای قــــی اثتــه ازتیبعــــــــثوظخ

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

 .افتبنی (69.891.911.111)مجلـــــــــــــغ 9891ب ــــتعای قــبظی اثـــه عـــــمدموا ثوظخ

 .افتبنی ( 9.411.111.111)لغــــــــــــــــــمج9891ب  ـــــؽؼقی وق  قـــثؿوظی ظؼــــــاف

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

 .افتبنی(18.921.911.111)مجلغثه نمو  کوظهبی ؼیؿؼ  9891عبظی قب لی ه ايثوظخ

 .افتبنی( 2.999.969.944)ـــــجلغ ــــــــــــــه مــــــــــوظخــــمه ثــؿئیعی ضمیـــب  تـــاؼق

                ---------------------------------------------------------------------
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 .افتبنی(16.491.669.944)جلغ ــــــــــــــــــم9891ب  ـــــبظی قــــــه عـــــوا ثوظخمدمـــ

 

 :تٌدجو انکشافی -ب

 
  .افتبنی (61.419.111.111)لغـــــــمج9891م ظوؼی اثتعای قب      

 .افتبنی (42.111.111.111)لغــــــــــــــــــــــــتؿئیعوق  قب  مج     

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

 .افتبنی(992.819.111.111)ايل م ظوؼی ثوظخه اناهبفی مجلغ

 

 (996.211.911.111)مجلغ9891مدموا ثوظخه عبظی واناهبفی ثععاؾثؽؼقی وق  قب       

 .(افتبنی ضمبیم ثوظخه نبمل نمیجبنع( 2.999.969.944)ظؼؼقم مػکوؼمجلغ )  . عـیجبنافتبنی م

 
 نتایج تازرضی حطاب قطؼیو

 

 تٌدجو ػادی -الف
 

 :قطؼیو هظارف -7
 

افتربنی م ظوؼ ؽظیرعه (92.219.111.111)ظؼاثتعای قرب  مجلرغ 9891ثوظخه عبظی قب  

وثرب افتربنی (18.921.911.111)ثهمو  اقرا  ؼیرؿؼ  وازتیربع مجلرغ ،ثؽؼقی وق  قب  اؾوثعع

 (16.491.669.944)خمعر  مجلرغ، افتبنی ضرمبئم ثوظخره عربظی (2.999.969.944)اؾظیبظ مجلغ

 م دملره، کره  افتربنی انعاربـ یبفتره(14.191.841.999)ظؼزكبة قطعیه مجلرغ ، ولیوظه ثفتبنی ا

 اقربـ قطعیره مؽتجرهثره ثرعین تؽتیرت  .یعه اقرتثمًرؽ  ؼقرآ  افتبنی (61.111.996.819)مجلغ

 (فیًرع19،2)}.  ايل ثوظخره م ظوؼنرعه ؼا ازتروا میرعاؼظ( فیًع18،26) مًبؼ  ثوظخه عبظی

مًررؽ   ؽظیررعه  { 29کرروظ (فیًررع11) و 24کرروظ (فیًررع 16،9 )،22وظکرر(فیًررع 91،1)،29کرروظ

تطًیًبت يبظؼه يوؼت مًؽ  ؼا ثطوظن ؽفتره ( فیًع6،44)م ظوؼی قب،نه و( فیًع1،8)

 .ظؼثوظخه عبظی ،اضبفه ضؽچی وخوظنعاؼظ لرػا.  اقت

  :نهب  میعهعکه 9891زكبة قطعیه ثوظخه عبظی قب  

 (فیًررع29،9)24، ظؼکرروظ (فیًررع99،1)22ظاؾخملرره  ررو  هرربی  یهررای اخررؽ  نررعه ظؼکررو

افتبنی (2.299.619.614)مجلغخمع  که (فیًع42،9)کوظ هب  وظؼمدموا(فیًع99،9)29ظؼکوظ

          وثرررعین تؽتیرررت عؽؾالعمرررل  ثبقیمبنرررعه ثررره نرررال  یهرررای مسكررروة نبنرررعه ،ؼا ازتررروا مررری نمبیرررع 

خ جره عملری ( چربؼهفتره مسكوثی  یهای هبی اخؽ  نرعه  عری مرعت)مؽعی ا،خؽای وؾاؼت مبلیه 

افترربنی لیتررؽا  کؽیررعت (2.998.944.224)کرره ظؼخملرره  یهررای هررب مجلررغ .ؼا ثطوظن ؽفترره اقررت

کرره الجترره . نرربمل اقررت ، ؾؼاعررت وآثیرربؼی وتدرربؼت ،  مؽثرروع وؾاؼت هرربی ظفرربا ، انررؽ ی وآة

 (69.919.941)مجلررغمؤظررف ، ثبؾؼقرری کمیكرریو   ضررتمم دملرره ثعررعاؾتؽتیت زكرربة قطعیرره الرری 

 .اقت مسكوة  ؽظیعه مدموا ؼا  اؼایه میعاؼظ،(فیًع8) که نی آ افتب

ثرب يعوؼتطًیًربت وتعرعیات وفوؼمره هربی ظؼنتیده اخؽای تطجی بت ثوظخه م ظوؼنعه 

 :ثمازظه ؼقیعکه قطعیه وازعهبی ثوظخوی وقطعیه عمومی ظولت ،

مجلررررررررررغ 1/1/9891مررررررررررؤؼش ( 9114)نرررررررررمبؼه  21ثررررررررره اقرررررررررربـ فرررررررررروؼ  ة  -9

ع وانی وؾاؼت ؾؼاعت ، آثیبؼی  22ًیى ؼثت قو  کوظافتبنی تط(9.489.991)

ومبلررعاؼی يرربظؼ ؽظیعه ولرری ؼقررم مػکوؼظومؽتجرره نرربمل قیكررتم اظاؼه مرربلی وزكرربة 
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                زرررررب قطعیررررره مؽخرررررت مػکوؼوقطعیررررره ظولرررررت  ؽظیرررررعه ، کررررره یرررررک مؽتجررررره آ  ظؼ

 (8112)مبؼه ــــن 21عاوتأ فوؼ  ة . عع  موخوظیت ثوظخه يوؼت  ؽفته اقت 

 

 

مجلرررررررررررغ  ، وؾاؼت مػکوؼنهررررررررررربنعه عه آنكرررررررررررت کررررررررررره 21/91/9891ؤؼشمررررررررررر 

ت بضرر  ومطبلجرره  29افترربنی ثرره ع رروا  تطًرریى ؼثررت چررربؼ  کرروظ (9.481.911)

 ؽظیرررعه ، تطًررریى مترررػکؽه م دبنرررت ؼیبقرررت مسترررؽ  ثوظخررره تدویؿنهرررعه ، امرررب 

 .قطعیه مؽخت مػکوؼوقطعیه ظولت نبمل  ؽظیعه اقت، ( AFMIS)ظؼقیكتم

 ،نهررربیاؼیبقرررت مسترررؽ  عمرررومی اظاؼه اموؼوظاؼ ظ ثرررعو  نمجؽوتررربؼیصثب،ثؽ یهررر رب -2

م ررب  مستررؽ  ؼیبقررت  6/9/9891مررؤؼش ( 2968)زاررم نررمبؼه  ، نرروؼای وؾیررؽا 

ع وانی وؾاؼت ؼیبقرت مرػکوؼ 9/9/9891مرؤؼش ( 9216)خمروؼی ونبمه نرمبؼه 

نرمبؼه  28چربؼيرعهؿاؼافتبنی ثموخرت فروؼ  ة( 411.111)مسترؽ  مبلیره ، مجلرغ 

تررن اؾموقررفیعا  ( 21)ثرره ع رروا  مكرربععت ن ررعی ثرره  9/9/9891مررؤؼش ( 2224)

تععیل  ؽظیرعه ، ولری ثرؽعاف مجلرغ مترػکؽه  29ثه کوظ( 11)اؾکوظ  و،یت اؼؾ ب  ،

وقطعیه عمرومی مػکوؼ، زكبة قطعیه اظاؼه ( AFMIS)عوؼغیؽقبنونی ، ظؼقیكتم 

 .نبمل ومًؽ   ؽظیعه اقت 22ظولت ظؼکوظ 

اظاؼه اموؼثؽویرت فوؼمره هربی تعرعیلی  24ثره کروظ  11عه کوظ مدموا مجبلغ تععیل ن -8

افتررربنی ثررروظه ، امرررب ظؼقطعیررره انعاررربـ یبفتررره مجلرررغ (422.892.111)مجلررغ ( 21ة)

افتربنی کمتؽاؾايرل مجربلغ تعرعیل  -9.191.111افتبنی که مجلرغ    429.882.111

 .نعه ؼا نهب  میعهع

ظاؼه اموؼمجلرررررغ ا 22ثررررره کررررروظ  11و 19مدمررررروا مجررررربلغ تعرررررعیل نرررررعه کوظهررررربی  -4

 269.999.161افترربنی ثرروظه ، ولرری ظؼقطعیرره ظؼج  ؽظیررعه مجلررغ  269.611.928

 .افتبنی اضبفه اؾايل مجبلغ تععیل نعه ؼا میؽقبنع 996.981افتبنی ، که مجلغ 

                    عررررع  کرررربؼآیی ،ؾ  قیكررررتم هرررربی ک تؽولرررری ضررررعف واؾیاطررررؽ  اخررررؽاآت یرررربظ نررررعه 

واؾخبنت ظی رؽکم تروخری مستؽ  مبلیه ؼا ظؼخلو یؽی اؾتطلفبت زكبثی وؾاؼت ( ک تؽو  ظاضلی) 

 .نهب  میعهع،  زكبثی وعع  ظقت مكوولین زكبثی مؽثوعه ؼا ظؼثجت معبمات

 :آمعه اقت که 9891ظؼؼه موظ ثوظخه قب 

 :ی ثعی ؽفًو  قبثل تععیل نمی ثبنعآتفًو  ...." 

          آة ، يررفبئی ، مسًررو  مطرربثؽات  اعبنرره ، يررؽفیه ثررؽ  ، و،ت ،ـــررـمبک بت ،ـررـبنــمع

امرب زكربة قطعیره ."زی الطجت ، قیمرت ؾمرین وکؽایره تؽانكرپوؼت ملری ثرف ونرؽکت هروائی آؼیبنرب

 .هب میجبنع کوظثه قبیؽ29اؾکوظ افتبنی (9.999.116.641)نهب  ظه عه تععیل مجلغ 9891قب 

( ثبقیربت )  11قطعیه  وؾاؼت مبلیه ثب ويف قفبؼل قجلی اظاؼه ک تؽو  وتفتیم ، زكبة 

ثؽویرررت آ  م دملررره مجلرررغ اؼایررره  ؽظیرررعه کررره  یظووؼ  معلومررربت ولررری عررریؼا تؽتیرررت ن مررروظه ، 

افتررربنی (219.928.419)افتررربنی ثبقیررربت آوانكررری قررر وات مبضررریه ، مجلرررغ ( 4.644.648.118)

 .میجبنع9891عی قب تًفیه ومسكوثی ثبقیبت ( نم فیًع)مجینکه مسكوة  ؽظیعه 

امضبی خعولی ؼا تؽتیت وثعع  (611911)زكبة9891عبظ  ظاظو ؽفت قب تثه اؼتجبع ظؼ

ثبؾ ؽظاضرت ثره  قرواثیکمیكریو  موظرف عوؼقیرعی . نرعكیو  ، اؼایه ظانته ایمكئولین مستؽ  ثه کم

،مجربلغ وضرت نرعه زكبة نبؼوالی کبثل ، تًعی مسًو،ت زیوانی ، قؽه میبنت وي عو  معلم 

ظؼقرتو  . تطجیری نمروظ  ل ثبنک ؼاق  نبمل زكبة  ؽظیرعه ،که ثعو  چی ؼا ياوک وت بعع، مبلیه 

تست  ،افتبنی ( 99.129.611)مجلغ( 611911)ثه اؼتجبع معبمات ظیجت زكبةمػکوؼخعو  ( 1)

 9899ثبؾ ؽظاضت زكربثبت مكعوظنرعه، کمرک ثرؽای مرربخؽین وتبظیربت  یهرای کره ظؼقرب )ع وا 

افترربنی آ  کمررک ثرره مررربخؽین ( 4.189.862) ،مجلررغ مررػکوؼ م دملررهو نررعهثجررت .( تسویررل  ؽظیررعه
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      قرربنو  اقبقرری( 42)مرربظه اؾاندبئیارره زكرربة وازررعضؿاین ثؽاقرربـ هررعایت .  ع رروا   ؽظیررعه اقررت

 .( ویل ظاظه میهوظــــظولتی ، تس عــــه زكبة وازـــهؽنوا مبلیه ، مسًو  وعوایع تبظیه نعه ث... )

ظؼاؼتجرربع ثره موضرروا یربظ نررعه   .جرربع نمی یرؽظاؼت ، رو  هررب ثره آ  چ ررین خمرت آوؼی وایدبظ ؽظیرعه 

  .ثه ضمیمه اقتتؽتیت  ؽظیعه که ، خعا بنه  ؿاؼل 

 ثرب اقر بظنربمل زكربة  ؽظیرعه ، 9899تبظیربت  یهرای کره ظؼقرب  ظؼنتیده تطجیی خؿاقا  

ثعضرر  ظؼتسررویلی مجرربلغ ثبؾ هررتی  ررو  هرربی عوؼتسویررل اخؽانررعه  ، کرره مؽثوعرره واضررر  ؽظیررع

خؽیمرره کرره یررک م جررت عبیررعاتی ظولررت اقررت ووؾاؼت فیًررع 92تسررویلی ،  9899ظؼقررب 9891قررب 

ؼعبیرت ن ؽظیرعه  ، ثه وازعهبی ثوظخوی هرعایت ظاظه انرعثًوؼت ماؽؼمستؽ  مبلیه تسویلی آ  ؼا 

 وؾاؼت مبلیه اؾاؼقب  مابتیت متععظ ع وانی اظاؼات متػکؽوعع  ؼعبیت آنؽا تبئیع نمروظه انرع  .اقت

ثوظخرروی ظؼمیررب   ػانررته نهرروظ  یررل نررعه ، موضرروا خؽیمرره ثبوازررعهؽ رربه زررین مدؽائرری مجلررغ تسو

مروظفین  ثعرعیمكرئولیت قرجت و  ؽفترهموضوا ثًوؼت ضوظثطروظی تسرت ع روا  انًرؽا  قؽاؼ

وؾمی ره ؼا ثرؽای انًرؽا  ،ؾ  اقرت ترب ثره ایرن موضروا ظقرت وتوخره نمروظه  ث  . می ؽظظمؽثوعه 

 .عع ن ؽظان عخؽایم که یک ثطم عوایع ظولت ؼا تهایل میعهع ، مكب
 
 

 :حطاب قطؼیو ػٌایذ تٌدجو ػادی  -2

 
کتجرری ثوقرریله مابتیررت ماؽؼاقررتعامی وزكرربة قطعیرره عوایررع ثوظخرره عرربظی  ررف اؾتع یجرربت          

ع رروانی م ررب  مستررؽ  91/9/9899مرروؼش ( 4264)ونررمبؼه  1/9/9899مرروؼش ( 8114)نررمبؼه 

ثه کمیكیو  ثبؾؼقی زكبة قطعیه (أضیؽثعع اؾیک ونیم مبه ت) 91/9/9899ثتبؼیص ،  وؾاؼت مبلیه

 .عـــــاؼایه  ؽظی

ظؼقررب   ررا   یهررجی ی نررعه عوایررع ؼا ثرره اظاؼات مؽکررؿی ومسلرری ، اثررا  ووؾاؼت مبلیرره 

اقررت کرره ثرروظه اؾم رربثت ظاضلرری عوایررع افترربنی ( 49.641.199.698) یهررجین تسًرریل مجلررغ 9891

 ت ــافتبنی اؾم بث(49.499.914.481)ثمازظه زكبة قطعیه مؽتجه ؼیبقت عوایع ، خمع  مجلغ 
 

   مررعؼک مكرربععت هررب افترربنی اؾ(29.191.211.189)مجلررغکرره ثررب اؾظیرربظ   ؽظیررعه تسًرریل ظاضلرری 

افتربنی ( 14.289.919.469)مجلرغ اؾم بثت ظاضلی ومكبععت هب ،9891تسًیل عوایع قب  خمع  

 .ؽظظ ـــــــــــمی 

 ثتررررررررررعای قررررررررررب ظؼاکرررررررررره م بیكرررررررررره زدررررررررررم ثبقیرررررررررربت عبیررررررررررعاتی قرررررررررربلربی قجررررررررررل 

کرررره  9891ثرررربزدم ثبقیرررربت عبیررررعاتی ظؼاضیؽقررررب اقررررت افترررربنی ( 911.191.699)مجلررررغ9891

کررره زدرررم ثبقیررربت  ظه رررعه آنكرررتنهرررب   ، ؼا ازتررروا مررری نمبیرررعافتررربنی (9.128.199.111)مجلرررغ

 .افؿایم یبفته وظؼزًه تسًیل عوایع توخه ،ؾ  يوؼت ن ؽفته اقت(فیًع91،1)

 (غوؼوثبظغیفضوقرررررررت،هررررررربی وفیت مكرررررررت)زكررررررربة قطعیررررررره عوایرررررررع قررررررره و،یرررررررت 

         خررررررررررت مازظررررررررره کمیكررررررررریو  اؼایررررررررره ،ثررررررررره ثطرررررررررم عوایرررررررررع ث بثؽعرررررررررع  موايرررررررررلت 

 .ن ؽظیعه اقت

ثرررررروظ تررررررب  ثعمررررررل آمررررررعهظؼقفبؼنرررررربت قررررررب  قجررررررل اؾوؾاؼت مستررررررؽ  مبلیرررررره ت بضررررررب 

 امرررررررب ، نمبی رررررررع ظؼج، تطمی ررررررربت  یهرررررررجی ی عوایرررررررع ؼا ظؼقرررررررتو  مؽثوعررررررره قطعیررررررره عوایرررررررع 

نهرررررب  میعهرررررع کررررره ایرررررن قرررررفبؼل خ جررررره تطجی ررررری ؼا  9891ب قطعیررررره عوایعقررررروؼ  توزیرررررع 

 :می ویك عکهثه اؼتجبع موضوا ثطوظ ن ؽفته وثبؾهم 

هؽ رررررررربه هیئرررررررربت مستررررررررؽ  ،ؾ  ظان ررررررررع ظؼقرررررررربلیب  ثعررررررررعی ، موضرررررررروا ظؼنظؽ ؽفترررررررره " 

    ."ضواهعنع
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   م بیكررررررره عوایرررررررع تس ررررررری یبفتررررررره وازرررررررعهبی مؽکرررررررؿی ومسلررررررری ثرررررررب اؼقرررررررب   انررررررری 

 :نهب  میعهع که

، ثبمیرررررررب  وقرررررررؽ ل واظاؼات مؽکرررررررؿی قرررررررتؽه  ثررررررربظغیف ک رررررررعؾ، ، کب یكرررررررب و،یررررررربت

مواظمطررررررعؼ، اکرررررربظمی علررررررو  واظاؼه آمرررررربظه  رررررری مجرررررربؼؾه ، معرررررربظ   هرررررربی مسامرررررره  وؾاؼت

  اتیرررررب ، ک ؽهرررررب غؿنررررری ، ، ثرررررب زرررررواظت ظؼتس ررررری وتسًررررریل عوایرررررع تؿئیرررررع وو،یررررربت کبثرررررل

وعرررررررروظت اموؼمررررررررربخؽین هرررررررربی ، تطرررررررربؼ، فررررررررؽاه  ک ررررررررعهبؼ، ؾاثررررررررل و اتیاررررررررب ووؾاؼت 

لرررررروی زرررررربؼنوالی ؼیبقررررررت عمررررررومی  اموؼؾنررررررب   قررررررؽزعات اقرررررروا  وقجبئررررررل ، ، ک  ررررررعه  ررررررب 

تؽثیررررررت ثررررررعنی وقررررررپوؼت وؼیبقررررررت عمررررررومی مكررررررت ل مجرررررربؼؾه ثررررررب اؼتهررررررب وفكرررررربظ اظاؼی 

ؼیبقررررررررت عوایررررررررع وؾاؼت مبلیرررررررره ظ،ئررررررررل . ع ررررررررت مرررررررربنی ظاؼنررررررررع ،ظؼتسًرررررررریل عوایررررررررع 

خلررررررررررت نررررررررررؽای  ثررررررررررع ام یترررررررررری ، عررررررررررع  همارررررررررربؼی  ررررررررررولیف ظؼ "....اکكررررررررررؽعوایع ؼ

، غیؽفعررررررب  ثرررررروظ  تعررررررعاظی ؾیرررررربظ ولكرررررروالی هرررررربی و،یرررررربت مؽثوعرررررره  وازضرررررربؼثبقیعاؼا 

ظلیررررررل آوؼظه زبضررررررؽن ؽظیع  ؾوؼ ویررررررب  ثرررررره تبظیرررررره مبلیرررررربت ظؼثطررررررم مكررررررتوفیت هررررررب  ،

ؼای مرررررروؼظ چ ررررررعین قطعرررررره مابتیررررررت ع رررررروانی وؾاؼت مستررررررؽ  اموؼظاضلرررررره ظ الجترررررره .اقررررررت

مؽثوعرررررره اکیررررررعآ هررررررعایت ت اؼقررررررب   ؽظیررررررعه تبثرررررره قومبنررررررعانی هرررررربی مستررررررؽ  ام یرررررره و،یرررررر

 .فؽمبی ع که ثب مكتوفیت هب همابؼی خعی نمبی ع

   نعانررررررررتن م رررررررربثت عبیررررررررعاتی ؼاع رررررررروا ، ظؼثطررررررررم ت  یًرررررررربت وؾاؼتطبنرررررررره هررررررررب 

 ."نموظه انع

  عانررررررته  قجررررررو ظ،ئررررررل ع رررررروا  نررررررعه ظؼقكررررررمت تؿئیررررررعات ثرررررره هرررررری  وخرررررره قبثررررررل 

ًرررررروؼت مهررررررطى ثرررررره علررررررل تؿئیررررررعوت  یى ث نمیهرررررروظ وتتیررررررؽات واضررررررر میكرررررربؾظ کرررررره

ظؼنظؽظانرررررررت اؼؾیررررررربثی و رررررررا  ثرررررررعو  و اؼؾیررررررربثی ن ؽظیرررررررعه اقرررررررت  اؼتجررررررربع هؽوازرررررررع

 .قبثل توخه اقت ،اقت واین موضوا  معنظؽ ؽفته نعه ظؽفیت واقعی اظاؼات

 

  :تٌدجو انکشافیحطاب قطؼیو  -ب
 

ثررره کمیكررریو  موظرررف ثبؾؼقررری  99/4/9899زكررربة قطعیررره ثوظخررره اناهررربفی ثتررربؼیص

 . ؽظیع زكبة قطعیه اؼایه

ثمازظرره ثععاؾثؽؼقرری وقرر  قررب   9891ايررل م ظرروؼی قررب،نه ثوظخرره اناهرربفی قررب  

تثجیررت  ؽظیررعه افترربنی ( 992.811.191.111)مجلررغ 91/91/9891مررؤؼش ( 941)فؽمررب  نررمبؼه 

افتررررربنی انعاررررربـ یبفتررررره ، کررررره مجلرررررغ ( 911.411.219.124)امرررررب ظؼقطعیررررره مجلرررررغ  .اقرررررت

موضررروا غؼیعررره .  ظررروؼی ثوظخررره ؼا نهرررب  میعهرررع افتررربنی کمتؽاؾايرررل م( 4.111.949.116)

،  بقرص قربنت ک  رعه  اقتعامیه هبی خعا بنه اؾؼیبقت هبی مستؽ  ثوظخه وضرؿاین  ؽقرم ثعمرل آمرع

 .اؼایه ن ؽظیع 

افتررربنی تطًررریى يررربظؼوم دمله (99.191.191.491)خمعررر  مجلرررغ 9891عررری قرررب  

 .ثمًؽ  ؼقیعه اقت نمبیع ،ؼا افبظه می  فیًع( 41.8)که افتبنی( 49.886.491.896)مجلغ

ثوظخره اناهربفی ،عرع  ظقتؽقری ثره اهرعا  ونتربیح متوقعره ؼا ( فیًرع91،1)عع  مًرؽ  

ثیب  میعاؼظ وؾاؼت مبلیه ضی ی وقت وفؽاؼقیع  ؾمكرتب  وتوقرف کبؼهربی عمؽانری ؼا ثره ع روا  

 .ظلیل اؼایه ظانته انع

 : زكبة قطعیه ثوظخه اناهبفی نهب  میعهعکهمازظه 

زبکمیررررررت قرررررربنو  وز ررررررو   قرررررراتوؼزاومتعاؼی ، ،( فیًررررررع 84،91)یتقرررررراتوؼام 

 ( فیًع89،12)قاتوؼمعبؼ   ،( فیًع42،49) قاتوؼؾیؽث ب وم بثت عجیعی( فیًع24،18)ثهؽ
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، قراتوؼزمبیت ( فیًرع98،99)قراتوؼؾؼاعت واناهرب  ظهربت ، ( فیًرع21،89)قاتوؼيست

 ( فیًرررع96،11)ضًويررری اتوؼوقررراتوؼاظاؼه اقتًررربظ واناهرررب  ق( فیًرررع94،29)اختمررربعی 

، کرره ثررعین تؽتیررت قرراتوؼاظاؼه اقتًرربظ  نمرروظه انرعاقررتفبظه ؼا ضررویم   9891ثوظخره اناهرربفی قررب  

واناهررب  قاتوؼضًويرری ثل ررعتؽین وقرراتوؼزاومتعاؼی وزبکمیررت قرربنو   رربئین تررؽین فیًررعی 

 .ؼا ظاؼ  اقتمًؽ  ثوظخه اناهبفی 
 

 :قبثل مازظه میجبنعغیل  ؼقب اثبم بیكه م ظوؼی قب،نه ثوظخه اناهبفی وقطعیه 
 

9- (1929219AFG )(4.429.111)مجلرغ( 28112)ه وفعبلیتوؾاؼت اموؼضبؼخ 

امرررب ظؼقطعیررره م ظررروؼی ، افتررربنی م ظررروؼی ظاؼظ ( 229.411.111)ظالؽمعررربظ  

کرررررررررررره ، افترررررررررررربنی ظؼج اقررررررررررررت (916.921.611) ررررررررررررؽو ه مررررررررررررػکوؼمجلغ

 .ؼا نهب  میعهع اضبفه اؾم ظوؼیافتبنی (899.421.611)مجلغ

2- (1149919AFG )( 86199)وؾاؼت اعاعرررررررررررربت وفؽه رررررررررررر  وفعبلیررررررررررررت

امرررب ظؼقطعیررره  افتررربنی م ظوؼ ؽظیرررعه(9.691.111)ظالؽمعررربظ ( 88.111)مجلرررغ

افترررررررربنی ظؼج اقررررررررت کرررررررره (9.681.111)مجلغم ظرررررررروؼی  ررررررررؽو ه مررررررررػکوؼ

 .ؼا نهب  میعهعاضبفه اؾم ظوؼی افتبنی (8.191.111)مجلغ

8- (848619AFG )ؼاختمررررررررررررررررررررربعی کبؼوامو وؾاؼت( 41111)وفعبلیررررررررررررررررررررت

افترررربنی ، م ظرررروؼی ظاؼظ ولرررری ظؼقطعیرررره (411.111)معرررربظ ظالؽ(9111)مجلررررغ

 اضربفه اؾم ظروؼیافتربنی ( 421.111)افتبنی ظؼج اقرت ومجلرغ(921.111)مجلغ

 .ؼا نهب  میعهع
 

 (ارقام تو افغانی) تٌدجو انکشافی هنظٌری ًضط ضال ًارقام انؼکاش یافتو درقطؼیو اضافو هنظٌری ،جذًل     
 

 وازع ثوظخوی شواره
تررضی ًضط هنظٌری 

 رقن انؼکاش یافتو درقطؼیو ضال
اضبفه مجلغ 

 م ظوؼیاؾ

 1.611.111 84.611.111 29.111.111 اظاؼه مسی  ؾیكت 9

 919.111.111 291.191.111 94.191.111 وؾاؼت ظفبا ملی 2

 241.911.111 291.111.111 911.111 ریاضت هحافظت رئیص جويٌر 8

 91.111 9.961.191.111 9.961.111.111 قل اطالحات اداریکویطیٌى هطت 4

 96.291 812.996.291 812.911.111 قتؽه مسامه 9

 91.911.111 619.111.111 619.911.111 اؼ بنربی مسلی 6

 9.111.111 69.111.111 64.111.111 خیوظیؿی وکبؼتو ؽافی 1

 64.111.911 9.298.221.911 9.949.291.111 نبؼوالی کبثل 9

 1.186.624 2.119.286.624 2.169.911.111 مطبثؽات ًزارت 1

 9.218.942 91.691.818.942 91.619.911.111 انؽ ی وآة ًزارت 91

 214.819.819 99.814.219.819 99.961.111.111  وؾاؼت فوایععبمه  99

 91.911.111 2.996.191.111 216.6691.111 وؾاؼت اناهب  نرؽی   92

 4.111.111 1.196.191.111 1.192.191.111 بؼ وؾاؼت مع 98

 29.191.111 2.911.611.111 2.914.991.111 وؾاؼت تسًیات عبلی 94

 2.911.111 891.111.111 841.911.111 وؾاؼت اعاعبت وفؽه   99

 29.111.111 214.291.111 241.291.111 وؾاؼت اقتًبظ 96
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م ظرررروؼی کؽه يررررفسه قجلرررری ومتررررػم ظرررروؼی ايررررلی قرررره  ررررؽو ه ، ثوظخرررره ؼیبقررررت 

م ظررروؼی وقررر  قرررب  واؼقرررب  اضررربفه مررروؼظ ( 96)همچ رررب  اضررربفی ؼاکررره ظؼقطعیررره ثجرررت اقرررت و

ؼاتبئیرررع وموضررروا ؼا ثررره  م رررعؼج خرررعو  فرررو  انعاررربـ یبفتررره ظؼزكررربة قطعیررره ثوظخررره اناهررربفی

ثررره اؼتجررربع ؼیبقرررت ضرررؿاین امرررب  .مؽثررروع ظانكرررته انرررعؼیبقرررت ضرررؿاین ( AFMIS)ثطرررم قیكرررتم

 .انعاؼایه نه نموظه ،  ت ،ؾ توضیسب مكأله

 ررررؽو ه ظؼؼا  یاضرررربفيعوؼتطًرررریى  9891مازظرررره قطعیرررره ثوظخرررره اناهرررربفی قررررب 

 : عـــــمیعه نهب غیل  هبی 

 :وؾاؼت يست عبمه

 قررررررب،نه ايررررررل م ظرررررروؼی ( 81949) ررررررؽو ه معبفیررررررت کتلرررررروی ، کوظفعبلیررررررت

 افتربنی(294.219.186)افتبنی ، تطًیى يبظؼه مجلرغ( 246.111.111)مجلغ

 .افتبنی(1.819.186)مجلغ تطًیىفه اضب

 ايررل م ظرروؼی (81299)ت ررؽو ه مدموعرره ضررعمبت يررسی اقبقرری، کرروظ فعبلیرر،

افتررررررررررربنی ، تطًررررررررررریى يررررررررررربظؼه ( 9.821.999.911)قرررررررررررب،نه مجلرررررررررررغ

 .افتبنی( 9.661.892)افتبنی، اضبفه تطًیى مجلغ (9.821.221.491)مجلغ

 م ظروؼی قرب،نه ايرل ( 81929)ت ؽو ه ثؽنبمه نظبؼت واؼؾیبثی ملی کوظفعبلیر

افتربنی (999.149.918)يربظؼه مجلرغ افتبنی، تطًریى( 991.111.111)مجلغ

 .افتبنی(9.249.918)اضبفه تطًیى مجلغ

 :وؾاؼت فوایععبمه

  ايررل ( 42249)کیلومتؽ،کوظفعبلیررت11عررو  -کهررم - ررؽو ه اعمبؼقررؽک تبل ررب

افتررررررربنی، تطًررررررریى يررررررربظؼه (288.981.216)مجلرررررررغقرررررررب،نه م ظررررررروؼی 

 .افتبنی( 269.299)افتبنی، اضبفه تطًیى مجلغ(288.119.984)مجلغ

 :ظفتؽؼیبقت ظولت

 ايررل م ظرروؼی ( 91191) رؽو ه تررؽمیم اقبقرری تعمیؽتلیفررو  ضبنره ، کوظفعبلیررت ،

افتربنی (1.962.488)افتبنی ، تطًریى يربظؼه مجلرغ(1.991.111)قب،نه مجلغ

 .افتبنی(92.488)اضبفه تطًیى مجلغ

زین بفه تطًیى مجبلغ متػکؽه ؼا تفبوت نؽش اقعبؼظ،یل اض وؾاؼت مستؽ  مبلیه      

يعوؼتطًیى وزواله  و  وانموظ قبضته ومتػکؽه  ؽظیعه انع که اضبفه اؾايل م ظوؼی  

 .مًؽ  يوؼت ن ؽفته اقت

 
 7331ترناهو ىا ًتٌدجو انکشافی پیشثینی شذه ًتحقق یافتو طی ضالهقایطٌی جذًل 

 

 زظبتما ثه افتبنی مجلغ تؼذاد تفًیات شواره

  772.311.157.777 514 نبمل ثوظخه  هبی ثؽنبمهمسموا  9

  45.336.474.356 355 ترناهو ىای کو هظرف دارد 2

-  274 کو هظرف نذارد ترناهو ىای 8
پرًژه ازهذرک (76)هنجولو توٌیل 

 .اضتقرضو پیشثینی گردیذه 
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کره خمعر  9891ی قرب ثؽنبمره نربمل ثوظخره اناهربف( 914)اؾخملره  ، خعو  فو ثمازظه 

ثؽنبمررررررررررره خمعررررررررررر  ( 899)ظؼ افتررررررررررربنی م ظررررررررررروؼی ظاؼظ ،( 992.811.191.111)مجلرررررررررررغ 

( 96)که ظؼآ  ثؽنبمه مًؽ  نعاؼظ ( 291)افتبنی ثمًؽ  ؼقیعه و( 49.886.491.896)مجلغ

افتربنی ثوظخره ( 61.149.881.644)ومجلرغنیؿنربمل اقرت  ،  ؽو ه ایاه اؾقؽضه تمویل می ؽظظ

وؾاؼت مبلیرره ظ،ئررل عررع  مًررؽ   ررؽو ه هرربی . ثررعو  مًررؽ  ثبقیمبنررعه، 9891اناهرربفی قررب 

 :اناهبفی ؼا زكت غیل ع وا  نموظه انع
 

تمویل تمب  مًبؼ  ثوظخه اناهبفی متای ثره کمرک هربی تعرعنرعه مربلی خبمعره خرربنی  "

میجبنع که  ؽظاضت این کمک هرب تربثت قلكرله نرؽای  ومعیربؼات ضربو موقكربت وقربؾمبنربی ثرین 

میجبنع کره وؾاؼت مبلیره وقربیؽاظاؼات ظولتری وقراتوؼثؽمج بی آ  ظؼمًربؼ   رؽو ه هربی المللی 

ثررؽعاوه مطبلررت فررو  عررع  تس رری ثوظخرره . اناهرربفی وقرربیؽاخؽاات کرربؼضویم آنؽاؼعبیررت می مبی ررع

 :اناهبفی ايلی ؼا میتوا  ؼوی ظ،ئل غیل ثؽنمؽظ

ومكررلای وعررع  وؾاؼت هررب واظاؼات مستررؽ  قرراتوؼی ثرره موخررت نعانررتن افررؽاظ ف رری  -9

 .ظؽفیت کبؼی قبثلیت خػة مًبؼ  ثیهتؽؼانعاؼنع

اکثؽوؾاؼت ضبنه هرب واظاؼات مسترؽ  ثوظخروی ثره نكرجت نعانرتن  را  موثؽوؼونرن  -2

وهررم نعانررتن ثطررم مع ررو  ومتررواؾ  ظؼؼاقررتبی وخرروه اضتًرربو نررعه ثررؽای تمویررل 

 .نچه توقت اقت مًؽ  يوؼت  ؽفته نتوانكتهآوتطجیی  ؽو ه هب ثه وخوظآیع، 

تریه وترعاؼک ثطرم مربلی  رؽو ه یرک  ؽوقره عویرل المرعت میجبنرع وزتری ظؼثؽضری  -8

 مواؼظ  وخوه که توق  تعرعمبلی موخوظ اقت تمویل ولی تطجیی  ؽو ه ملتوی 

 ؽ ـــــع اولی اؾعـــــمطبثی تعر. ؽظــــوظ ومًؽ  يوؼت نمی یــــقؽاؼظاظه میه       

 .ظاظه نمیهوظظونؽعوؼمامل  و  ثعقتؽـ قجآل قؽاؼ       

مكرربئل ام یترری ومررین  رربکی ظؼقرربزبتی کرره  ررؽو ه  ررا  نررعه ثبنررع ثبعرر  ترربضیؽظؼین  -4

 . ؽوقه میهونع

قجل اؾآغبؾ ؽو ه هبی اناهبفی هؽ ؽو ه نیبؾثره مطبلعربت تط یاری واقتًربظی ظاؼظ  -9

کرره ظؼ  ررؽو ه هرربی ؾیؽث رربئی مررعت ؾمررب  ؾیرربظی ؼاکبؼظاؼنررع کرره چ ررعین قررب  ؼا 

 .ظؼمؽزله او  ثه نال ثطی  یهجؽظه میهونع ظؼثؽ یؽنع واین موضوا

هب نیبؾم ع مًبؼ   ؽو ه هبی اناهبفی ضویم ؼا ثعو  ظؼنظؽظانرت ضبنه وؾاؼت  -6

ظؽفیت مًبؼفبتی آ  تطمین می نمبی ع که ظؼنتیده تفبوت ثؿؼ تؽثین فیًعی تس ری 

 .مًؽ  وثوظخه م ظوؼنعه ثه میب  می یع

قؽاؼظاظهررربی کررره اؾعؽیررری  عاوتررر  عرررو،نی ثررروظ   ؽوقررره ترررعاؼکبت مطًويررر  -1

عررری مؽازرررل می رررؽظظ مرررعت ؾیررربظی ؼا ( ARDS)ظفتؽضرررعمبت اناهررربفی افتبنكرررتب 

 ."ظؼثؽ ؽفته وثؿؼ تؽین مبنت  یهؽفت کبؼ ؽو ه هب می ثبنع
 

نهب  میعهع که ثعع اؾثكرته نرع  زكربة قطعیره ظؼثؽضری ( AFMIS)قیككتم فؽی ثیانف

که ظؼنتیده نربئی زكبة قطعیه موثؽنیكرت  ( AFMIS)مواؼظ ثوظخه اناهبفی ، تتیؽاتی ظؼقیكتم 

، ضررعف قیكررتم ک تررؽو  ظاضلرری ؼا ثیررب  { (AFMIS)ثرربؾثوظ  قیكررتم}ایررن امررؽو ثعمررل آمررعه اقررت

نیؿثبئیكرت ثكرته نروظ وثعرع ( AFMIS)،ؾ  اقت تب ثرب ثكرته نرع  زكربة قطعیره ،قیكرتم ، میعاؼظ

 .تتیؽات واؼظ ن ؽظظ( AFMIS)اؾآ  ظؼقیكتم 

 

 



783178317831اداره کنترول وتفتیش                                           گزارش بازرسی حساب قطعیه سال اداره کنترول وتفتیش                                           گزارش بازرسی حساب قطعیه سال اداره کنترول وتفتیش                                           گزارش بازرسی حساب قطعیه سال     

 12 

 

 
 رؽو ه هربی اناهربفی وم بیكره آ  ( 21ة ) فوؼمه هبی يعوؼتطًیًربت ثبؾؼقی اؾاثؽ

 :ثب اؼقب  م عؼج ظؼقطعیه مواؼظ آتی قبثل توخه اقت 

  ثؽضری فوؼمره هرب م عؼج ظؼ( تسؽیؽاؼقب  ثه ععظ وزؽو  ) اؼقب  ه عقی ونؽذ ظؼی

که ؼیبقت مستؽ  ضؿاین این ن یًه ؼا قرووانتجبه ع روا  نمروظه ،  ثبهم مطبث ت نعاؼظ

 .اقت 

 کوظهرربی ( 21فوؼمرره هرربی ة)یرری قیررعی مدمرروا تطًیًرربت يرربظؼه جاؼؾیرربثی وتط

مدمرروا  مجررین موخوظیررت تفرربوت میررب ،  واظاؼات وؾاؼت هرربثؽضرری  29و 22زكرربثی

تطًیًبت يبظؼنعه ثب آنچه ظؼقطعیه مؽاخت متػکؽه وقطعیه عمومی ظولرت انعاربـ 

ث ونرره مثررب   ؾضرریبا وقررتثم ظوؼظقیرری قرربضتن نترربیح ويررؽفه خرروئی ا. میجبنررعیبفترره ، 

ثوظخره اناهرربفی وؾاؼت مبلیره ثبيرروؼت زكرربة ( 22)فروؼ  تطًیًرربت يربظؼه کرروظ

ظؼمدمروا  ؽظیرع کره وقطعیه هبی مؽتجره ، تطجیری ( AFMIS)کوظ مػکوؼنبمل قیكتم

 ؽظیرعه  (AFMIS)افتبنی ثیهتؽاؾآنچه که نربمل قیكرتم زكربثی(91.899.991)مجلغ

ثوظخه اناهبفی تؽتیرت واؼایره  ؽظیرعه ثره ويوؼت زكبة ایاه اؾعؽ  مكئو  ثطم 

 :تفًیل غیل

 .افتبنی -2.168.112.811/ـلغـثؽویت قطعیه هبمجــــــــــــــــــــ(22)مدموا کوظ -

 .افتبنی -2.198.491.991/غـــــــمجل(21ة)ثؽویت فوؼمه هبی(22)مدموا کوظ -     

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

 .افتبنی -     91.899.991/ـغ ظؼقطعیه مجلـــ( 22)اضبفه ق دم کوظ                        

 ثرین اوؼا  فؿیاری فوؼمره خربت تؽتیرت نرعهتفبوت فو  ؼا نرعجبت مؽثوعره نبنری اؾفرؽ  

 تؽتیت زكبة قطعیه ظولت نؿظ وؾاؼت  اقبـ،  کهثه این تؽتیت اقت جبع می ؽظظ ، وانموظ میعاؼنع 

ی ــررـ ع ايررلی ، مكررت ع وقطعـررـتوؼمه خرربت زكرربثی کرره قــررـاقررت نرره ف ( AFMIS)ه ، قیكررتم ـررـمبلی

 .ظانكته میهوظ

، اقرر بظ وظفبتؽزكرربثی اؾآندبییارره اقرربـ تؽتیررت زكرربة قطعیرره ؼا فوؼمرره هرربی ثوظخرروی 

ه اؾخبنت وؾاؼت مبلیه ثه هیأت مؤخه نجوظه لرػا ظ،یل اؼایه نع ، وقیكتم اظاؼه مبلی تهایل میعهع 

 ؾیؽا آنچه ظؼقیكتم ظؼج میهوظ .وثه هی  وخه موؼظ تأئیع کمیكیو  مؤظف ثبؾؼقی ظانكته نمیهوظ

 .ثبیع اق بظ مؤیع وزبمی ظانته ثبنع ، ظؼغیؽاؼقب  ثجت نعه ظؼقیكتم آفبقی تل ی میهوظ

 

 

 : تٌدجو انکشافی خارجی -ج
 

( فیًررع68،6)ظؼزررعوظ ملیررو  ظالررؽ،  یهررجی ی و (9129)مجلررغ کررهثوظخرره اناهرربفی ضرربؼخی 

بقررت مستررؽ  ثوظخرره وؾاؼت مبلیرره متػکؽ ؽظیررعه     ؼی ، ؼا تهررایل میعهررع 9891ثوظخرره ملرری قررب  

 :اقـــت که 

هظارف تٌدجو انکشافی خاارجی هطاتقیوا ازطارف دًنرىاا طاٌرت گرفتاو ًتاو ًزارت "
 .هالیو ارتثاط اجرائیٌی نذارد

جوؼاا هظاارف تٌدجاو انکشاافی  7331اش هؼلٌهاات دضات داشاتو درضاال تاآى ىن تو اض
 ."دالراهریکائی هی تاشذ( 7273664461)خارجی هثلغ

 

 



783178317831اداره کنترول وتفتیش                                           گزارش بازرسی حساب قطعیه سال اداره کنترول وتفتیش                                           گزارش بازرسی حساب قطعیه سال اداره کنترول وتفتیش                                           گزارش بازرسی حساب قطعیه سال     

 13 

 

 
 

  ربیـقبل اناهبفیه ــــــثوظخبظی وــع ثوظخهوایع ، ــع یهجی ی وتس ی غیل عو  ـــخظؼ           

 (اؼقب  ثه ملیو  افتبنی)  ظظؽــــه می ـم بیكوی اؼایثًوؼت  9891و 9896، 9899          

شواره
 

 مازظبت فیظذی تحقق تس ی  یهجی ی ع وا  ضال

9 

9
8

9
9

  16،6 48،961 44،611 ثوظخه عبظی 

  98،8 89،991 66،144 ثوظخه اناهبفی
  911،4 89،111 21،119 ازهناتغ داخلی ػٌایذ

2 

9
8

9
6

  12،9 91،121 94،999 ثوظخه عبظی 

  94،1 49،912 91،111 ثوظخه اناهبفی
  99،2 84،984 41،941 ازهناتغ داخلی ػٌایذ

8 

9
8

9
1

 

  18،8 61،111 14،111 ثوظخه عبظی

  41،8 49،886 992،819 ثوظخه اناهبفی

 11.6 49،499 49،641 ازهناتغ داخلی ػٌایذ

غ ــــــــــــــــــدرجولو ػٌایذ تحقق یافتو هثل

ـیص ـــافغانی ف( 4.767.373.133)هثلغ

هؼذى هص ػینک کو درپالى پیشثینی نوی 

  .تاشذ ، نیسشاهل اضت

 

 :خعو  فو  نهب  میعهعکه

 یهررجی ی عوایررع ظاضلرری ثم بیكرره مًرربؼ  ظؼزررع بئین قررؽاؼظاؼظ وقكررمتی اؾثوظخرره عرربظی 

 .وثوظخه اناهبفی اؾکمک هب تمویل می ؽظظ

 یهجی ی نعه عی قه  عفیً 91ت ؽیج  ، فیًعی تس ی ثوظخه اناهبفی نهب  ظه عه آنكت که 

ظؼقرررطر  ررربئین نیؿ 9891قرررب  تس ررری ثوظخررره اناهررربفیقرررب  اضیؽثررره مًرررؽ  نؽقررریعه وفیًرررعی 

 .قؽاؼظاؼظ

 

 

7331قطؼیـــو ضال  یلــتحل  
 

 

 9896ثبمًرررربؼ  ثوظخرررره عرررربظی قررررب  9891م بیكرررره مًرررربؼ  ثوظخرررره عرررربظی قررررب 

 .عهعافؿایم ؼا نهب  می( فیًع61)9899وثبمًبؼ  ثوظخه عبظی قب ( فیًع86،22)

ثبمًرررررربؼ  ثوظخرررررره اناهرررررربفی  9891م بیكرررررره مًرررررربؼ  ثوظخرررررره اناهرررررربفی قررررررب 

  9899ت  ررریى وثرررب زكررربة مًررربؼ  ثوظخررره اناهررربفی قرررب ( فیًرررع1)نهرررب  ظه رررعه 9896قرررب 

عرررع  مًرررؽ  ثوظخررره اناهررربفی کررره ظ،ئرررل آ ،ظؽفیرررت .افرررؿایم میجبنرررع( فیًرررع29،91)مجرررین

  موثؽوؼونرررن ، نعانرررتن ثطرررم کررربؼی اظاؼات ، نعانرررتن افرررؽاظ ف ررری ومكرررلای ،نجررروظ  رررا  ررربئین

مع ررررو  ومتررررواؾ  ظؼؼاقررررتبی مًررررؽ  وخرررروه اضتًرررربو ظاظه نررررعه ثررررؽای تمویررررل وتطجیرررری 

 ررررؽو ه هررررب ،  ؽوقرررره عویررررل تریرررره وتررررعاؼکبت ، مكرررربئل ام یترررری ومررررین  رررربکی ،عررررع  اخررررؽای 

مطبلعررربت تط یاررری واقتًررربظی ظؼ رررؽو ه هررربی ؾیؽث ررربئی و یهرررجی ی ثوظخررره ثرررعو  ظؼنظؽظانرررت 

ع رررروا   ؽظیررررعه ، آنرررررم ثرررره  یمبنرررره ؾیرررربظ ثررررب توخرررره ثرررره نررررؽای  ک ررررونی ظؽفیررررت مًرررربؼفبتی ، 

مبیررره تهرررویم ون ؽانررری اظاؼه ک ترررؽو  وتفتررریم اقرررت ، چررره .کهررروؼکه ثررره ثبؾقررربؾی نیررربؾظاؼظ
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نرررررررؽای  ایدررررررربة می مبیرررررررع ترررررررب اؾکلیررررررره امابنررررررربت وهؽ ونررررررره وقررررررربئل ظؼخررررررررت اناهرررررررب  

 .کهوؼکبؼ ؽفته نوظ

ة ثوظخه اناهبفی ضبؼخی که قكمت اعظرم نعجبت وؾاؼت مبلیه عع  آ بهی نب  ؼا اؾزكب

ظؼزبلیاه ایدبة می مبیع تب وؾاؼت مبلیه م سی  اؼ رب  . ثوظخه ملی ؼا تهایل میعهع اثؽاؾظانته انع

 .مكو  اموؼمبلی کهوؼ،اؾکم وکیف ثوظخه اناهبفی ضبؼخی معلومبت عب  وتب  ظانته ثبنع

عوایع تسًریل نرعه اؾهمرین ثب  9891م بیكه عوایع تسًیل نعه اؾم بثت ظاضلی ظؽ  قب 

افرؿایم ( فیًرع 48،8) 9899و ثرب عوایرع تسًریل نرعه قرب ( فیًرع98،2) 9896معؼک ظؼقرب  

 .ثه اؼت بی قرم عوایع اؾم بثت ظاضلی ظؼتمویل ثوظخه توخه خعی مجػو   ؽظظ . میجبنع 

معبمات ثجت می ؽظظ ، ایدبة می مبیع ترب ثرؽای هؽ ونره معبملره ایاره ( AFMIS)ظؼقیكتم

 .قیكتم مبلی ثجت وظؼج می ؽظظ ق ع مویع وزبمی وخوظ ظانته ثبنعظؼ

اؼؾیررربثی اخرررؽاات وؾاؼت مبلیررره نهرررب  میعهرررع کررره ثررره قفبؼنررربت اؼایررره نرررعه قجلررری اظاؼه 

ک ترررررؽو  وتفتررررریم کمتؽتؽتیرررررت اثرررررؽظاظه نرررررعه اقرررررت وهماررررربؼی نرررررعجبت انررررروؾاؼت ظؼاؼایررررره 

نرررربؾ  قؽاؼظانررررته معلومرررربت ظقیرررری ثررررب کمیكرررریو  موظررررف ثبؾؼقرررری زكرررربة قطعیرررره ظؼ قررررطر 

واؾخبنرررررت ظی رررررؽ همررررربه  ی میرررررب  نرررررعجبت مطتلرررررف وؾاؼت مبلیررررره ظؼؼاثطررررره ثررررره اخرررررؽاات 

 .اموؼمبلی وزكبة قطعیه ضعیف میجبنع

 

 نٌاقض ًکاضتیيا

 
مؤظرف  ثه اقتعامیه هبی کمیكیو وآفبقی  نبقىمعلومبت اؼایه تعلل ظؼ بقطعهی و -9

 .ثبؾؼقی زكبة قطعیه

وؾاؼت  ؾیرررؽا ،مؽثوعررره وؾاؼت مبلیررره  اخرررؽاات ثموقرررت م دبنرررت ثطرررم هررربیعرررع   -2

نب  اؾمسكوثی وتًفیه  99/9/9891موؼش ( 9914)اموؼظاضله ضمن نبمه نمبؼه

امرب ترب ، افتبنی ع وانی وؾاؼت مستؽ  مبلیه ، متػکؽ ؽظیعه انع (41.921.489)مجلغ

 مرروؼظظؼ( 9899ؼثررت ظو  قررب )9891قطعیرره قررب  زكرربةکمیكرریو   ثبؾؼقرریؾمررب  

ثرروظ وثعررع اؾتمرربـ ایررن کمیكرریو  ثرره موضرروا ظؼؾمی رره  اخررؽاات  يرروؼت ن ؽفترره

 .يوؼت  ؽفتاخؽاات و

فیًرعخؽیمه مجربلغ 92تسًیل ثبقیربت وتسًریل تًفیه وتعاثیؽکبفی خرت  عع  اتطبغ -8

 .ه اقتعیعوؼتسویل که ظؼقب  مبثعع تسویل ثبنک  ؽظ

همبه  ی ،ؾ  ثین نرعجبت يعوؼتطًیًربت ، ؼا روؼ یؽی مًربؼ  وتوزیرع  نجوظ -4

 .تفبوت اؼقب  قطعیه ؼا ثب آوؼظه اقتقطعیه که 

موخوظیررت قلررم ضرروؼی هررب ،  ررل وتررؽال واقررتفبظه اؾاظویرره غلطرری ظؼفوؼمرره هرربی  -9

 (.21و ة  28ة )تععیات ثوظخوی ويعوؼتطًیًبت 

 تدویؿثوظخررهظؼفرروؼ  اؼقررب  تسؽیؽنررؽذ ظؼی وه عقرری  ظؼ عررع  ظقررت وتوخرره ،ؾ  -6

 .وتطًیًبت

 .هبی تععیات ثوظخوی عع  وضبزت کوظهبی ثوظخوی ظؼثؽضی فوؼمه  -1

عع  اؼایه ثموقت زكبة قطعیه ثه کمیكیو  مؤظف ثبؾؼقی ، چ بنچره زكربة قطعیره  -9

 99/4/9899، قطعیرره ثوظخرره اناهرربفی ثترربؼیص  91/4/9899ثوظخرره عرربظی ثترربؼیص 

خرررت ثبؾؼقرری ثرره کمیكرریو  مؤظررف اؼایرره  91/9/9899وقطعیرره مًرربؼ  ثترربؼیص 

 . ؽظیع

 .قتو  معی ه قطعیهعع  ثجت اؼقب  ضمیمه ثوظخه ظؼ -1
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 7336تازرضی حطاب قطؼیو ضال ازنتایج شذه تحقق ضفارشات ارایو چگٌنگی 

 

وؾاؼت ازیبواناهرررب  ظهررربت  ) قررره اؼ رررب وؾاؼت مبلیررره اؾظؼضرررا  مرررعت ظومررربه  -9

قرررب  زكررربة قطعیررره کررره  (وؾاؼت مجررربؼؾه ثرررب مواظمطرررعؼ واظاؼه مجررربؼؾه ثررربزواظت

قطعیره هربی خعیرع  توانكته اقرت ،، تفبوت ظانت، ظولتنب  ثب قطعیه عمومی 9896

 .ع نمبی، ظؼیبفت ظانته ثبنع که ثبقطعیه عمومی مطبث ت 

 قلررم ضرروؼی ،  ررل وتررؽال ظؼزكرربثبت قطعیرره اظاؼات  اؾمیررؿا  ؼقرری هرربی   كررلی ، -2

 .کبقته نعه اقت

تبضیؽظؼاؼایرره زكرربثبت قطعیرره مجررین آنكررت کرره قررفبؼل قجلرری اظاؼه ک تررؽو  وتفترریم   -8

عملری ؼا خ جره  کربمآل( ثموقرت ؼهبی وازعهب واخؽای تطجی ربتمطبلجه وظؼیبفت ؼا و)

 .ثطوظن ؽفته اقت

   تس رررریظؼقكررررمت تًررررفیه ثموقررررت تبظیرررربت  یهررررای قررررفبؼل اؼایرررره نررررعه ظؼعمررررل  -4

 .ه اقتیبفتن

ثعررررعاؾتوظیف  نررررمبؼه زكررربة ثرررربنای(99)تمررربـ عررررؽذ اضررررتا  ظؼنررروا اقررررعبؼ -9

ثًررررروؼت عرررررب  ثرررررعو  توضررررریر مكرررررت ع ، کمیكررررریو  ثبؾؼقررررری زكررررربة قطعیررررره

عرررع  اخرررؽاات ثبؼیبقرررت عمرررومی ظافتبنكرررتب  ثبنرررک ،وضررروا ثمازظررره قرررواثی  م

 .نهب  میعهعظؼاین ثطم  ،آنوؾاؼت ؼا

 اؾزكرربة...( زكرربة نرربؼوالی ،قررؽه میبنررت ،مسًررو،ت زیرروانی و)قبیؽزكرربثبت  -6

 .مدؿانهعه اقت (611911)

 .تؽتیت ن ؽظیعه اقت ( ثبقیبت ) 11زكبة قطعیه   -1

 .عوایع ظؼنظؽ ؽفته نهعه اقت قتو   یم ثی ی عوایع ظؼقطعیه -9
 

 ضفارشات 
 

 :قجلی مواؼظ آتی ثه توخه ؼقبنیعه میهوظنعه قفبؼنبت اؼایه  ثه تع یت
 اتــــومعبممًبؼ  ،تبکیعوعطف توخه خعی مطبلجه وظؼیبفت ؼا وؼهبی عوایع    -9

 .ظؼؾمب  معی همؽثوعه مؽاخت اؾثبنای          

 عیه عوایع ومًبؼ  عبظیقط)تؽتیت واؼایه همؿمب  زكبثبت قطعیه   -2

 .خرت ثبؾؼقی (واناهبفی         

 .اناهبفی ثوظخه   خرت تس ی کبمل ومهتؽک ثب قبیؽاظاؼات ، اتطبغ تعاثیؽم تضی   -8

 .ظاضلی ظؼتمویل ثوظخهعبیعاتی اتطبغ تعاثیؽ،ؾ  ثم ظوؼاؼت بی قرم م بثت      -4

 ؼقم ثه ًبت يبظؼه وتطًی،ؾ  ظؼتسؽیؽاععاظ واؼقب  تدویؿثوظخه وتوخه ظقت       -9

 .وثؽوؾمهاات ثععی ثجت اؼقب  نبظؼقتثم ظوؼخلو یؽی اؾه عقی ونؽذ ظؼی          

 عوؼتطًیًبتـــه هبی يــــتوخه وظقت ،ؾ  ظؼتسؽیؽکوظهبی ثوظخوی ظؼفوؼم      -6

 .وتععیات          

 بة ــوعع  امتؿاج قبیؽمعاؼک ظؼزك( 611911)خعاقبضتن قبیؽزكبثبت اؾزكبة     -1

 .مػکوؼ          

 بةــضبنه  ؽی قتو   یهجی ی عوایع ظؼخ ت قتو  تس ی یبفته ظؼزكظؼنظؽظانت و      -9

 .قطعیه عوایع          

 ع  آوؼظ ـــــوع (AFMIS) قیكتم وظ ــثكته نم ، ثبتؽتیت زكبة قطعیههمؿمب        -1

 .ظؼآ  ثععی تتیؽات          
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 بت  یهایـــــبت تبظیــــوقت ثبقیــــل ثمتًفیه وتسًیاتطبغ تعاثیؽم تضی ثم ظوؼ -91

 ویلـکه ثععآ تس قجل هبی خلو یؽی اؾانًؽا  خؽیمه تسویلی ثبقیبت ن عی قب و          

 .می ؽظظ          

 وظیفـــــؽظظ تب ثب تــــثم ظوؼتثجیت اؼقب  واقعی وکوظهبی ثوظخوی  یه ربظ می   -99

 اقعا  نمبی ع 21وة 28ةک تؽولؽقجلی خرت ویؿه فوؼمه هبی           

 بت ، ،ؾ  ـــثم ظوؼظقت ويست ثجت اؼقب  ظؼزكبة قطعیه وخلو یؽی اؾانتجبه  -92

 ؽظظــظانكته میهوظ تب زكبة قطعیه که اؾعؽ  وازعهبی ثوظخوی ، تؽتیت می           

 یه ـم دبنت ک تؽولؽا  قجلی که ظؼاظاؼات توظیف انع ، ویؿه وثععآ ثه وؾاؼت مبل          

 .فؽقتبظه نوظ           

 ه اناهبفیـــبت ثوظخـــ،ؾ  اقت ثم ظوؼیاكب  ثوظ  اخؽاات ، تسؽیؽچک وتبظی -98

 .، يوؼت  یؽظ(AFMIS)نیؿمبن ع ثوظخه عبظی اؾعؽیی قیكتم          

 هب ،  ل وتؽال واقتفبظه اؾاظویه غلطی ثب،ی اؼقب  م عؼج ضوؼی خلو یؽی اؾقلم  -94

 .طًیًبت وتععیات ثوظخویظؼفوؼمه هبی يعوؼت          

 

  وؼ  تؽتیرت( 96)ظؼظرؽ  9891عجی تفًیل فو   ؿاؼل ثبؾؼقی زكبة قطعیره قرب  

 .ت عیم اقتازتؽام   و خرت اخؽاات ثععی ، 

 

 ثبازتؽا                                              

 

 

 مفتم نوؼمسمع نوؼی    مفتم مسمعزلیم ناؽا                 مفتم ازمع خبویع                

 

 

 

 مفتم ضلیل الؽزمن ؼنتینقؽمفتم عجعالطبلی نفیت      مفتم عجعالعظیم نبغبقی               

 

 

 

        قؽمفتم قیعامین امین  قؽمفتم السبج مسمع نعیم وازعی     قؽمفتم السبج خب  مسمع     

 

 

 

 مسمع یوقف خا  ؽمفتمق                 ل مسمع م یؽ قؽمفتم               

 

 

    

 

 

 


