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  0931حساب قطعیه سال 

  

__________________________________________________________________ 
 

 نکات اصلی

 

                                                       حساب قطعیه صورت حسابی است که چگونگی تحقق بودجه    آنچه را که بازرسی کرده ایم

طی یک دوره مالی معموأل یکسال نشان  ووضعیت مالی کشوررا

بناأ درجریان اجرای این تفتیش ما حساب قطعیه مرتبه وزارت  .میدهد

محترم مالیه را با توجه به اصل منظوری بودجه ودرمطابقت با حساب 

تعدیالت ) 32وب  32فورم های ب قطعیه واحدهای بودجوی ، 

واحدهای  ، راپورهای قطعیه مصارف( بودجوی وتخصیصات صادره 

و  32فورم های م ( راپورمصرف والیتی) 33فورم م، بودجوی 

راپورهای ) 8فورم های ت ( مرکزی ووالیتی راپورهای عواید)32م

 (تادیاتی مستوفیت ها ونمایندگی های بانک مرکزی دروالیات

بانک صورت حساب راپورهای تادیاتی ریاست عمومی خزاین و

ادی که ارقام مندرج وسایر اسن (AFMIS)، سیستم مرکزی  

برخی ،   مینمود بازرسی نموده ایمدرحساب قطعیه را تقویه وحمایت 

وزارت های معارف  ، تحصیالت عالی ،  مربوط( 61م)از فورم های 

صحت عامه و شاروالی کابل را نیز با استفاده ازروش های نمونه گیری 

 انتخاب وبعد ازتطبیقات  ازصحت معامالت مندرج درسیستم افمس

 .اطمینان حاصل نمود

همچنــان درجــریان این تفتیش ما اجراآت ریاست های خزاین                                                                      

بودجه وعواید وزارت محترم مالیه را درارتباط به چگونگی تحقق 

 .بودجه بازرسی نمودیم

تکمیل وگزارش  6226سنبله سال  32تفتیش حساب قطعیه بتاریخ                                                                    

 .نتایج بازرسی نیزبتاریخ متذکره به مراجع ذیربط گسیل گردید
 

باترتیب حساب قطعیه وزارت مالیه ومقامات ذیصالح درروشنی                    اهمیت حساب قطعیه

ت بودجوی چگونه صورت گرفته ، درکدام قرارمیگیرند که اجراا
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عرصه ها  عقب مانی ودرکدام بخش ها اجراات بیش ازپیشبینی تحقق 

ارزیابی علل عقب مانی وافزایش ، مراجع ترتیب کننده . پذیرفته است 

. می رساند    وتصویب کننده را درترتیب بودجه سال بعد ، یاری

دراختیار نداشته هرگاه ازچگونگی اجراات معلومات دقیق وروشن 

باشیم ترتیب بودجه های بعدی شکل آفاقی داشته وتطبیق آن ادارات 

 .را به مشکالت مواجه میسازد

منظورداشتن تصویرواضح وروشن ازوضع مالی کشوروجلوگیری ه ب                                                                   

بودجــه ، ترتیــب وبازرســی ازخطــرات احتمــالی عــدم تحقــق وتطبیــق 

 کشـور  حساب قطعیه ، امرالزمی وضروری است وبه همین دلیل قوانین

 .ترتیب وبازرسی آنراهدایت داده است
 

درجریان این تفتیش موارد ذیل به عنوان یافته های تفتیش درج گزارش             آنچه را که تشخیص نمودیم

 :حساب قطعیه گردیده است 

 (41.91..0.10.01)ا توجـه بـه منـابع تمـویلی مبلـ       کسربودجه انکشافی ب -
 .را احتوا مینماید افغانی

  

که از جمله افغانی ( 2186612611162)جمعأ مبلـ   عادی ضمیمه بودجه     -

افغانی تائید شورای محترم ( 3182612611166)در جهت استفاده مبل  

 .ملی اخذ نگردیده است

ولسی جرگه شورای  32/2/6226مؤرخ (66)به اساس مصوبه شماره  -

محترم رئیس جمهور ،  36/2/6226مؤرخ( 16)محترم ملی وفرمان شماره 

ملیون افغانی جهت مصارف ( 226)ملیون دالرامریکایی معادل ( 36)مبل  

ملیون دالرمعادل (66)عملیاتی خط آهن حیرتان مزارشریف ومبل  

به حیث ملیارد افغانی جهت جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی ( 31222)

منظورگردیده ،اما عمال بدون رعایت مصوبه  "ضمیمه بودجه انکشافی  "

ولسی جرگه و فرمان مقام ریاست جمهوری پرداخت های فوق از بودجه 

 .عادی صورت گرفته است

ملیون افغانی بودجه مربوط به مصارف عملیاتی خط آهن (226)ازمبل   -

جمعا مبل  ( 32)مزارشریف  باالثر سه قطعه فورم ب  -حیرتان 
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افغانی به بودجه وزارت محترم فواید عامه تزئید گردیده ( 81613261666)

قسم ( درخواست تعدیل ویا انتقال وجوه )( 32)اما بعدأ به اساس فورم ب 

ازآنجائیکه انتقال . افزود شده است ضمیمه بودجه نیزدربودجه آن وزارت

هم هم دراصل منظوری و 32ضمیمه بودجه به اساس فورم ب 

درتخصیصات دست داشته شامل میگردد ، بناأ همچواجراآت رقم 

تخصیصات را باال برده وزمینه را برای سؤاستفاده های احتمالی مساعد 

 .ساخته میتواند 

سه قطعه پیشنهاد د  افغانستان بانک و احکام جداگانه باالثر 6282طی سال  -

مبل   محترم وزیرصاحب مالیه وتائید شورای محترم وزیران جمعأ

به اساس پیشنهاد دافغانستان  6226افغانی ودرسال ( 68.668.366.666)

ملیارد افغانی ، ( 62.666)بانک وحکم مقام محترم ریاست جمهوری مبل  

افغانی ازمدرک پول موجود دولت ( 22.168.366.666)جمعأ مبل  

دربانک مذکور، طورقرضه به کابل بانک اجراگردیده است ودرحالیکه 

ه قانون دافغانستان بانک میعادقرضه مدت سه ماه تعیین گردیده اما مطابق ب

افغانی آن بازپرداخت گردیده  (3.216.631.666)تا کنون صرف مبل  

 .است

،  6282-6286افغانی ازبابت پیشکی های سالهای ( 22612161162)مبل   -

، مبل   6288افغانی ازمدرک پیشکی های سال( 22218121362)مبل  

ومبل   6282افغانی ازمدرک پیشکی های سال ( 6126113661622)

تاکنون بدون  6226افغانی بابت پیشکی های سال ( 6121616661622)

 .تصفیه باقیمانده است

افغـانی  ( 62126212211666)حاوی مبلـ   ی وجوه احتیاط برای بودجه عاد -

ملیـارد بابـت جبـران کـاهش خسـاره بانـک       ( 31222)با افـزودی مبلـ    که 

( 6616)افغانی میشود که درحدود ( 62126612211666)عأ مبل  مرکزی جم

جمعأ مبل  قطعیه  وبمالحظه را تشکیل میدهد عادیبودجه  مجموعدرصد 

افغــانی ازمــدرک وجــوه احتیــاطی تعــدیل گردیــده  ( 61182813661266)

مجموع بودجه مندرج درحساب قطعیه را  درصد( 66)درحدود که  .است

 .تشکیل میدهد 
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( 95)افغانی ویا ( 16.042.013.951)مرجع جمعأ مبل  ( 62)تعداد  -

واحد بودجوی ( 21)ومتباقی درصد ازوجوه احتیاط را استفاده نموده 

احتیاط مستفید  درصد ازوجوه( 6)افغانی یا ( 82116221216)صرف 

 .گردیده اند

افغانی بین ارقام پیشکی های مندرج درسیستم افمس ( 6212221662)مبل   -

تفاوت بمالحظه رسیده که دالیل آن عدم شمولیت پیشکی حساب قطعیه 

های والیات به سیستم افمس عنوان گردیده واین مبل  به اساس راپورهای 

 .مستوفیت ها شامل قطعیه گردیده است

به اساس معلومات حاصله ازوالیات بلخ وبامیان واضح شد که مبل   -

ومبل  افغانی پیشکی های محسوب ناشده والیت بلخ ( 2222323)

افغانی پیشکی های محسوب ناشده والیت بامیان ازشمولیت  (2616362)

طورنمونه حاصل ودرج درقطعیه بازمانده ، معلومات ازدووالیت متذکره 

واحتماأل که  موارد مشابه متعدد درسایروالیات  گزارش گردید

دالیل آن نبود ظرفیت دروالیات عنوان گردیده .  باشدکشورنیزموجود 

 است

حظه حسـاب قطعیـه بخـش عـادی وزارت تحصـیالت عـالی وتطبیـق        بمال -

ــتم       ــه ازسیس ــه ک ــاب ماهان ــا صــورت حس ــه ب ــدول قطعی ــای ج ــتون ه س

(AFMIS )     مبلـ   ( 36)اخذ گردیده بمالحظه رسـیده اسـت کـه درکـود

افغانی مصـارف  ( 26666)افغانی مصارف پوهنتون بغالن ومبل  ( 636666)

همچنان . ازحساب بازمانده استپوهنتون کنرها درسیستم شامل نگردیده و

افغـــانی ( 26616611686)جـــزص مصـــارف ماهانـــه مرکزووالیـــات مبلـــ  

مبلــــ  ( 6226ورق توحیــــدی دراخیرســــال ) ودرخالصــــه مصــــارف 

 افغـانی تفـاوت  ( 23613)افغانی را نشان میدهد که مبلـ   ( 26616881223)

 .بین این دوحساب موجود میباشد

محترم امور داخله برویت فورمه مجموع تخصیصات بودجه عادی وزارت  -

ها بعد ازوضع وجوه تنقیص شده ازتخصیصات دست داشته مبل  

، اما درقطعیه مبل  هافغانی تثبیت گردید( 22122616661812)

افغانی ( 6212661223)افغانی ثبت است ، که مبل  ( 22128212131166)
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ه فورم عالوتأ قرارمالحظ  .تفاوت اضافه سنجش درقطعیه را نشان میدهد

افغانی ، ولی مبل  ( 3316221266)مبل  ( 366)مجموع کود ( 32)ب 

افغانی محاسبه گردیده ، مزید برآن محاسبه جزص ( 3216221266)متذکره 

افغانی میگردد ، اما درفورم مبل  ( 3168616161266)کود ها جمعأ مبل  

 .افغانی ثبت گردیده است( 23612661666)

کمیسیون محترم مستقل  36/66/6282خ مؤر( 11)پیشنهادیه شماره  -

مؤرخ ( 2328)اصالحات اداری وخدمات ملکی وحکم شماره 

( 3612261666)مقام محترم ریاست جمهوری اجرای مبل   33/63/6282

اما وجوه  .اصالح اداره عامه منظور گردیده است( 26)افغانی ازکود 

ه اجرای متذکره خالف قانون اداره امورمالی ومصارف عامه واصولنام

اجرا  6226بودجه عادی سال ( 26)ازکود  32بودجه ، برویت فورم ب 

 .گردیده است

بنام کمیسیون تحکیم صلح ( کود ریزرف) مبال  هنگفتی ازوجوه احتیاطی  -

وشورای سرتاسری علمای افغانستان ، تعدیل گردیده است ، چنانچه به 

ام مقام محترم اساس دوقطعه پیشنهاد دفترشورای محترم امنیت ملی واحک

ملیون افغانی برویت دوقطعه فورم ب  (26) ریاست جمهوری جمعأ مبل 

کمیسیون تحکیم ( 33و36)پالیسی تنقیص وبه کودهای ( 26)ازکود  32

عالوه برآن به اساس دوقطعه پیشنهاد جداگانه . صلح افزود گردیده است

جمعأ دفترشورای محترم امنیت ملی واحکام مقام محترم ریاست جمهوری 

تنقیص وبه ( 26)ازکود ( 32)ملیون افغانی برویت دوقطعه فورم ب ( 21)

. شورای سرتاسری علمای افغانستان افزود گردیده است ( 33)و( 36)کود 

درحالیکه دفترشورای محترم امنیت ملی ، کمیسیون تحکیم صلح 

وشورای علما هیچ کدام ، واحدبودجوی نبوده وهمچو پرداخت ها 

 .م برخوردارنمیباشدازشفافیت الز

( 66)افغانی  در ادره جیودیزی و کـارتو گرافـی  مبلـ     ( 611661666)مبل   -

ــات،مبل      ــاف ده ــون افغــانی در وزارت انکش افغــانی در ( 2661666)ملی

اصـولنامه اجـرای   ( 8)ریاست محترم اکادمی علـوم خـالف هـدایت مـاده     

، صـفایی ،  به صرفیه بـرق ، آب   فصول مربوط)بودجه از فصول   ممنوعنه
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ــات       ــت وترمیم ــو ومراقب ــایط ، حف ــات وس ــابرات ، ترمیم ــول مخ محص

 . تعدیل صورت گرفته است ( تعمیرات

( 36638)درفصل ( 6182218861212)مبل  ( AFMIS)قرارمالحظه سیستم  -

افغانی درفصل ( 63112281622)مزدها و معاشات نقدی ومبل  ( 366)کود 

مات بودجه عادی ، به عنـوان  استفاده ازاجناس وخد( 336)کود ( 33862)

مصارف تصنیف ناشده ثبت گردیده ، که هدف مصـرف وجـوه متـذکره    

 .واضح نمیباشد

مبل  6226بودجه انکشافی طی سال (666112816631126)ازمجموع مبل   -

افغانی ( 66126612221632)افغانی مصرف ومبل  ( 22122116121112)

 .بودجه را نشان میدهد درصد تحقق( 2216)باقیمانده است ، که درحدود 

مربوط به پروژه انکشاف متداوم منابع طبیعـی  ( تخصیصات ) 32فورمه ب  -

افغــانی کــه درریاســت بودجــه تحــت شــماره  ( 616121666)حــاوی مبلــع 

(BEU 346-90 ) و(DAD-0534-90)     ثبت اسـت دو مرتبـه بشـکل

شامل گردیده که به اساس معلومات ارایه ( AFMIS)تکراری در سیستم 

افغــانی ( 211661266)مبلـ   ازجانـب وزارت محتــرم معـادن ازجملــه    شـده 

افغانی پول باقیمانده به سال ( 632166)ذریعه حواله های متعدد اجرا ومبل  

اسناد مصـرف آن ایجـاب بازرسـی همـه جانبـه را       .انتقال یافته است 6226

 مینماید

 در بخشپیشکی ازمدرک پرداخت های افغانی ( 1122212221622)مبل   -

بدون تصفیه ذمت ادارات به اینطرف  6286بودجه انکشافی ازسال 

 .است باقیمانده

پروژه ارقام مندرج درفورمه ها با ارقام صدورتخصیصات منـدرج  ( 62)در -

پــروژه مبــال  منــدرج ( 6)مطابقــت نــدارد ، چنانچــه در انکشــافی درقطعیـه 

مبـال    پـروژه دیگـر،  ( 8)درفورمه ها بیشترازارقام ثبت شـده درقطعیـه ودر  

 .شامل فورمه ها کمترازارقام ثبت شده درقطعیه میباشد

درسند بودجه مجموع بودجه پروژه تدارک البراتوارآزمایش مواد نفتی  -

( 6216661666)هزاردالرمعادل ( 266)وگازمایع برای کابل ووالیات مبل  

افغانی درج بوده ، اما درضمیمه بودجه وحساب قطعیه مبل  
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افغانی ( 2112221226)با ایزاد مبل  درج گردیده که  افغانی( 2312661666)

( 2212221316)مبل  ،مجموع مبال  متذکرهتعدیالت داخل نمایندگی  از از

 .افغانی باقیمانده وانمود شده  است( 2218661266)افغانی مصرف ومبل  

مبلــ  6282وجــوه انتقــالی ســال  6226در ضــمیمه بودجــه انکشــافی ســال  -

 6282غانی ثبت گردیده ، اما طوریکـه قطعیـه سـال    اف( 18118612161636)

مالحظـــه میگـــردد ، مجمـــوع بودجـــه انکشـــافی ســـال متـــذکره مبلـــ   

( 22128618121226)افغانی ، مجموع مصـرف مبلـ    ( 666122618661632)

بنـاأ مبلـ    .افغانی میباشـد ( 18166812811683)افغانی ووجوه باقیمانده مبل  

بـه   6282قم واقعی وجوه باقیمانده سـال افغانی بیشتر ازر( (13112221228)

 .انتقال گردیده است 6226بودجه سال 

افغانی که جهت تمویل بودجه انکشافی  (2183316661666)مبل  ازمجموع  -

ــال       ــه شــده طــی س ــرون درنظرگرفت ــدرک ق صــرف مبلــ    6226ازم

افغانی استفاده گردیده ، درحالیکه طـی سـال متـذکره    ( 6116618261632)

افغــانی بــه عنــوان تکتانــه قــرون پرداخــت ( 62211811222)جمعــأ مبلــ  

 .گردیده است

مبلـ   ( مسـاعدتهای خـارجی   ) 62پالن پیش بینـی عوایـد بـه شـمول بـاب       -

( 616162212621186)افغـــانی کـــه ازجملـــه مبلـــ  ( 626121211221663)

افغانی تحصیل شده وانمود ( 662186612121288)افغانی تحقق یافته ومبل  

درصــد ( 2162)افغــانی یــا ( 2131212261226)مبلــ   گردیــده اســت ، کــه

( 212)افغـانی ویـا   ( 1126618221861)کسردرتحقق عوایـد داخلـی ومبلـ     

 .درصد کسردرتحقق عواید مساعدتهای خارجی را نشان میدهد

پالن عواید طوردقیق وهمه جانبه مطابق به معیارات علمی ودرمطابقـت بـا    -

ه همین دلیل تفـاوت هـای فـاحش    فعالیت های ادارات ترتیب نگردیده وب

ــی شــده دربرخــی ازادارات    ــیش بین ــالن پ ــد بمقایســه پ درامرتحقــق عوای

 .بمالحظه میرسد

ملیارد ( 22111)، عواید داخلی حاوی مبل  ( بودجه ملی)سند بودجه  -

افغانی ، اما پالن ترتیب شده ازجانب معینیت محترم عواید وگمرکات 

هماهنگی بین این دونهاد مربوط به  ملیارد میباشد که عدم( 66216)مبل  
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عالوه برآن . وزارت محترم مالیه را درپیش بینی عواید نشان میدهد

( 821666)دربودجه ملی سهم عواید داخلی درتمویل بودجه عادی مبل  

البته این رقم )ملیارد افغانی ( 631622)افغانی ودربودجه انکشافی مبل  

( یارد افغانی افزایش یافته استمل 621362درضمیمه بودجه انکشافی به 

ملیارد افغانی درنظرگرفته شده ، درحالیکه پالن عواید ( 211662)جمعأ 

ملیارد افغانی پیش بینی گردیده که با رقم متذکره ( 22111)دربودجه مبل  

 .مطابقت ندارد

افغانی برعالوه پالن ادارات ( 226666)بمالحظه پالن ادارات مرکزی مبل   -

وان عواید تصنیف ناشده شامل گردیده است ، ولی مرکزی تحت عن

مرجعی که این عواید را تحقق وتحصیل نماید مشخص نگردیده 

 .ودرقطعیه عواید نیزمنعکس نگردیده است

مبلـ   ( 66)دربـاب   6226قابـل انتقـال بـه سـال      6282عواید باقیمانده سال  -

زاصـل  کمتراافغـانی  ( 26132)مبلـ   ( 62)افغانی ودربـاب  (62612281218)

 .مبال  باقیمانده ، انتقال گردیده است

 

 ه بحث ودرمــوارد  ــــن محترم وزارت مالیــــــبا مسوولی یافته های تفتیش سخ وزارت محترم مالیـــــه     پا

اختالفـی تـا جائیکـه اسـناد ومـدارک ارایـه گردیـد درگـزارش اصـالح             رارتباط به یافته های تفتـی     د

ودرمـواردی کـه قناعـــــــت     شان فـراهم گردیـده    ودرسایرموارد قناعت

 .ننموده اند کدام دلیل قانع کننده درزمینه ارایه نگردید
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 بخ  اول
 

 عمومیات
 

وپالن اسالمی افغانستان جمهوری دولت مقام محترم ریاست  61/63/6226مؤرخ ( 8668)بتأسی ازحکم شماره 

 .گردیده استبازرسی  6226اداره عالی تفتیش ، حساب قطعیه سال  6226سال  بازرسی
 

 تعریف حساب قطعیه

حساب قطعیه ثبت مکمل اجرای مصارف سالیانه واحدهای بودجوی دولت به مقایسه بودجه منظورشده به تفکیک  

شده به مقایسه پیشبینی تادیات قبلی وبعدی وثبت مکمل عواید دولت با درنظرداشت وجوه تحقق یافته وتحصیل 

ساالنه ، را نشان میدهد ویا به عباره دیگرحساب قطعیه صورت حسابی است که چگونگی تحقق بودجه ووضعیت 

 .حساب قطعیه آئینه تمام نمای تحقق بودجه است.ه مالی معموأل یکسال نشان میدهدمالی کشوررا طی یک دور
 

 

 اهمیت ترتیب حساب قطعیه
 

 

ودجوی چگونه صورت ه وزارت مالیه ومقامات ذیصالح درروشنی قرارمیگیرند که اجراات بباترتیب حساب قطعی 

ارزیابی علل . عقب مانی ودرکدام بخش ها اجراات بیش ازپیشبینی تحقق پذیرفته است عرصه ها گرفته ، درکدام

هرگاه . می رساند  عقب مانی وافزایش ، مراجع ترتیب کننده وتصویب کننده را درترتیب بودجه سال بعد ، یاری

ازچگونگی اجراات معلومات دقیق وروشن دراختیار نداشته باشیم ترتیب بودجه های بعدی شکل آفاقی داشته 

 .وتطبیق آن ادارات را به مشکالت مواجه میسازد

این . دولت جمهوری اسالمی افغانستان بودجه و حساب قطعیه خود را تحت عنوان سه صورت حساب ارائه میکند

. میباشد، انکشافی وحساب قطعیه عواید عادی حساب قطعیه مصارف بودجه ای حساب عبارت اند از صورته

جاری که شامل معاشات، استفاده از ی عادی سال عادی دولت عبارت است از مصارف فعالیتها بودجه مصارف 

 ماعی و کسب داراییاجت های سهمیه ،، سبسایدی ها، مساعدت ها رداخت تکتانه وقسط قرون اجناس و خدمات، پ

 .میباشدوغیره  کسب دارایی ، ساختمانها وتعمیراتاً شامل تمصارف انکشافی عمد. میباشد ها

ها و سایر نهاد ها را از طریق حساب واحد خزاین  ومستوفیتمصارف وزارت خانه ها، ادارات مستقل  حکومت 

و سایر نهاد ها حسابات بانکی خود را تحت  ت هاوفیبدین ترتیب، وزارت خانه ها، ادارات مستقل، مست. تنظیم میکند

، بشمول دریافت کمکها، و پرداخت عواید  تمام . کنترول ندارند و دارای هیچ نوع بیالنس نقدی مستقل نمی باشند

تمام پرداختهای وزارت خانه ها، ادارات مستقل و سایر نهاد . از طریق این حساب اجراص و تنظیم میشود عادیبودجه 

به پرداخت ها مطابق . از منظوری مقامالت ذیصالح در وزارت مالیه از حساب واحد خزاین اجراص میشود ها بعد
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مالی اداره وزارت مالیه پرداخت مربوطه را در سیستم . و سایر اسناد ضم آن طی مراحل میشود 61فورم ممحتویات 

 .ثبت مینماید( AFMIS)ستان افغان

، هر پروژه  کننده مورد اجراص قرار میگیرد کمک هایها ونهاد و تعهد کشور مساعدتها ازطریقدجه انکشافی که بو

بودجه و پولهای  دولت. میدارد  نگهاکمال پروژه با خود  مشخص فعالیت میکند و بیالنس آنراالیبا توجه به وجوه 

 . ماند در بودجه سال بعدی انتقال میدهد را که در بودجه انکشافی سال گذشته باقی می

. رند تحت کنترول حساب واحد خزاین میباشدیگ حسابات بانکی که از طریق بودجه اصلی مورد اجراص قرار میتمام 

این حسابات شامل حساب واحد خزاین در بخش بودجه عادی وحسابات مربوط به پروژه های انکشافی که از طریق 

والیتی بشکل  به اساس راپورهایو  حساب واحد خزاین بطور روزانه .کشورهای کمک کننده تمویل میشود میباشد

 . می گرددماهوار تطبیق 

 کشورها ونهادمانده ساعدتهای باقیداخلی ومدولت یک قسمتی از نیازمندی های  بودجه خویش را از طریق عواید 

ازطریق موارد  رخیاً از طریق مساعدت ها و در بتبودجه انکشافی عمدگرچه  کمک کننده تمویل میکند ،  های

که  مصارف انکشافی ولی یک قسمت زیاد وازطریق بودجه ملی به مصرف میرسد ،قرون تمویل داخلی وعواید 

یاد میشود                 بودجه خارجی بنامبطور مستقیم به مصرف میرسد که آنهم ازبخش مساعدتهای بالعون است 

    .در حساب قطعیه دولت شامل نمی باشد و

مالی وجلوگیری  صورت تحقق وتحصیل عواید وچگونگی مصارف سالروشن بمنظورداشتن تصویرواضح وبناأ 

ترتیب وبازرسی حساب قطعیه ، امرالزمی وضروری است وبه همین ، ازخطرات احتمالی عدم تحقق وتطبیق بودجه  

ووزارت مالیه مکلف است تا درختم سال مالی آن بخش  داده است دلیل قوانین ترتیب وبازرسی آنراهدایت 

دی که ازطریق دولت جمع آوری ومصارفی که ازطریق بودجه دولت صورت میگیرد ،  حساب قطعیه آنرا ازعوای

 .ترتیب ومطابق به قانون به شورای محترم ملی ارایه نماید

 مکلفیت واحدهای بودجوی
 

ه محاسبه طبق قانون اداره امورمالی ومصارف عامه وتعلیماتنام(وزارت خانه ها وادارات مستقل)واحدهای بودجوی 

بودجه عادی وانکشافی را که درآن اصل منظوری ساالنه ، ( راپورقطعیه)26-مکلف اند درختم سال مالی فورم م

را نشان دهد ( ازتخصیصات واصل منظوری بودجه)تعدیالت ظرف سال ، تخصیصات حاصله ، مصارف وباقیمانده 

را بادرنظرداشت عواید پیش بینی شده ، تحقق (  راپورهای عواید مرکزی ووالیتی) 32وم  32وهمچنان راپورهای م 

 .یافته ، تحصیل شده وباقیمانده ترتیب وبه وزارت مالیه ارایه دارند
 

 

  مکلفیت وزارت مالیه
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قانون اداره امورمالی ومصارف عامه مکلف است حساب قطعیه را برمبنای ( 62)وزارت مالیه براساس هدایت ماده

 .تفتیش ، ارایه نمایدعالی ب وجهت بازرسی به اداره قطعیه واحدهای بودجوی ، ترتی
 

 
 

 

 تفتی عالی مکلفیت اداره 

( 28)تفتیش به عنوان عالی ترین نهاد مستقل بازرسی کننده امورمالی وحسابی درسطح کشور برطبق مادهعالی  اداره  

مالی ومصارف عامه ، مکلف به امورقانون اداره ( 62)قانون کنترول وتفتیش و ماده( 66)ماده ( 6)قانون اساسی ، فقره

بازرسی را بمقام محترم نتایج بازرسی حساب قطعیه که ازجانب وزارت مالیه ترتیب ونهائی شده باشد  بوده وگزارش 

 .ی محترم ملی ارایه میداردارولسی جرگه شو ریاست جمهوری و
 

        حدود تفتی 

های بودجوی با حساب قطعیه عمومی دولت با این تفتیش محدود بربازرسی وتطبیق حساب قطعیه واحد 

درنظرداشت بودجه منظورشده ، تطبیق حسابات مالی وصورت حسابات بانکی واسنادحمایوی ایکه دردسترس هیأت 

         (61م)، برخی از فورم های  6226، در جریان تفتیش حساب قطعیه سال آن عالوه برقرارداده شده میباشد ، 

روش های نمونه با استفاده ازکابل را نیز اروالی ، صحت عامه و ش ، تحصیالت عالی  رفمعاهای وزارت مربوط 

 .صحت معامالت مندرج درسیستم افمس اطمینان حاصل نموداز،  انتخاب وبعد ازتطبیقات گیری

صورت ازصورت مصارف وبازرسی عینی ازدارایی ها و موجودی ها  هیچگونه بازرسی  1حین تفتیش حساب قطعیه 

 . رفته است نگ

های کمک کننده در ها ونهاد تمام وجوه ها، بشمول مساعدت کشورمطابق به قانون اداره امورمالی ومصارف عامه 

داری دولت تنظیم و توسط بودجه و سیستم حساب1 بخش بودجه عادی و انکشافی، از طریق بودجه ملی صورت گرفته

خش های عمده مساعدت کشور های کمک کننده را بودجه خارجی که یکی از ب با این هممدیریت میشود ، 

 ز آنجایکه دولت در این بودجه دخل        ا. تشکیل میدهد از طریق حساب واحد خزاین مورد اجراص قرار نمی گیرد

نیز وجود  اداراتین منابع این بودجه میان سکتور ها و یو تصرف ندارد در زمینه کدام چهارچوب معیاری جهت تع

          باالی آن اظهار نظر نماید، در نبود صورت حساب بودجه خارجی اداره عالی تفتیش نمی تواند  ، لهذا ندارد

 . در حساب قطعیه دولت هیچ گونه معلوماتی در رابطه به این بودجه ارائه نشده استزیرا 
 

 اسناد حمایوی
 

، یت آن ترتیب گردیده باشد قطعیه بروحساب مورد بازرسی قرارمیگیرد که  درتفتیش حساب قطعیه اسنادی

راپورمصرف ) 33فورم م( راپورهای عوایدمرکزی ووالیتی) 32و م 32این اسناد شامل بودجه ملی ، فورم های م 

راپورهای (  راپورهای تادیاتی مستوفیت ها ونمایندگی های بانک مرکزی دروالیات) 8، فورم های ت ( والیتی
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تعدیالت )  32وب  32، فورم های ب بانک مرکزی دبت وکریدت  صورت حسابتادیاتی ریاست عمومی خزاین و

، معلومات وارقام ثبت شده درسیستم ، راپورهای قطعیه مصارف واحدهای بودجوی ( بودجوی وتخصیصات صادره 

(AFMIS ) وسایر اسنادی که ارقام مندرج درحساب قطعیه را تقویه وحمایت نموده بتواند این اسناد بنام اسناد

حساب قطعیه یاد میشود ، عالوه برآن اسنادی که نظریات تفتیش مندرج درگزارش نتایج بازرسی را تقویه حمایوی 

 .وحمایت نموده بتواند ، بنام اسناد حمایوی تفتیش یاد میگردد
                                                                                                                                                                                                             

  شفافیت 
 

شفافیت یک اصل عمده را درمعامالت حسابی تشکیل میدهد ، ثبت درست ، منظم ، سیستماتیک وبموقع معامالت  

عاری از مربوطه ، بازتاب تمام معامالت حسابی درراپورها ، ، ارایه راپورهای حسابی دروقت وزمان معینه به مراجع 

وخودداری ازهرنوع ابهامات ، ایجاد سیستم های کنترولی مؤثروکارا ، تنظیم اسناد حسابی درفایل اظهارات نادرست 

. های مربوطه وموجودیت فهرست منظم اسناد حسابی مواردی اند که شفافیت دراجراآت حسابی را بارمیآورد 

( افغانی واسعاری )ثبت های متفاوت ارقام( اعداد وحروف ) ع ثبت های غلط حسابی ، عدم مطابقت ارقام هرنو

وحساب ( AFMIS)درفورمه جات حسابی ، عدم هماهنگی بین بودجه منظورشده فورمه جات حسابی ، سیستم 

اپی اسناد به عون اسناد اصلی قطعیه ، پراگندگی وغیرمنظم بودن اسناد حسابی ، کمبود اسناد ویا جابجایی فوتوک

....... و   درفایل های مربوطه ، قلم خوری ، گل وتراش واستفاده ازادویه غلطی باالی ارقام ، میزان رسی های پنسلی 

 .زیرسوال میبرد  و شفافیت درحساب قطعیه را متأثر
     

 روش تفتی 
 
 

بین المللی ادارات عالی فتیش ایکه توسط سازمان ت تتفتیش ، بازرسی خویش را درمطابقت با معیاراعالی اداره  

             تفتیش باید طوری پالنگذاری   با توجه به این میعار ها ،  فراهم گردیده ، انجام داده است( انتوسای)تفتیش 

مالی و حسابی  صورت هایاز عدم موجودیت اشتباهات اساسی و عمده وارائه مناسب  و مورد اجراص قرار گیرد تا

ی اسناد ومدارک حمایوی مربوط به صورتهای حساب مالی ازرساین تفتیش شامل ب . دولت اطمینان حاصل گردد

همچنان این تفتیش شامل ارزیابی پالیسی ها و قواعد حسابداری و  وحساب قطعیه وارزیابی مکمل تمام حسابات بوده

که تفتیش انجام یافته یک اساس منطقی را برای وما معتقدیم ،  رددرعایت شده و ارائه حساب قطعیه در کل نیز میگ

 .اظهارنظرباالی حساب قطعیه فراهم نموده است 
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 دوم بخ  
 

 0931تحلیل از وضعیت مالی دولت در سال 
 
 

مصارف تحقق یافته سالیانه بودجه عادی وانکشافی  ، پالن پیش بینی شده ومبل  تحقق یافته  6226حساب قطعیه سال 

دولت فعالیتها و برنامه های انکشافی خویش را از . ی بودجوی دولت را در سال متذکره نشان میدهدعواید واحد ها

.       طریق عواید مالیاتی و غیر مالیاتی داخلی ،  مساعدت کشور ها ونهاد های کمک کننده و قرون تمویل میکند

درمقایسه    با  6226فاده وجوه در سال در این بخش نگاهی مختصر داریم به امور مالی دولت بشمول منابع و است

  .سالهای قبل

 خالصه مصارف و عواید .0
 

مجموع مصارف از بودجه عادی . سیر صعودی داشته است 6226مصارف دولت از بودجه عادی و انکشافی در سال 

س براسا GDPبه ارزش فعلی ) بوده ( GDP)درصد  تولید ناخالص داخلی (   32)  6226و انکشافی در سال  

در سال . درصد بود(  36) 6282و  6288، در  حالیکه این رقم در سال (   IMFاطالعات صندوق بین المللی پول

افغانی را از طریق بودجه عادی و انکشافی به مصرف رسانیده است که این ( 622،686،226،666) دولت مبل  6226

(  662،812،226،366)مصارف دولت بال  بر که6282درصد افزایش را در مقایسه با مصارف سال (  3216) مبل 

درصدافزایش را نشان میدهد، در حالیکه مصارف (  26)  6226مصارف عادی در سال . افغانی میباشد نشان میدهد

در جدول و گراف ذیل جزئیات سیر صعودی مصارف عادی و انکشافی . درصد افزایش کرده است(  66) انکشافی

 . ده استدر سه سال گذشته نشان داده ش

 مجموع مصارف دولت در سه سال گذشته به افغانی: 616جدول 

 0931 0913 0911 نوع بودجه

 149,385,421,841 110,485,630,266 87,313,084,854 عادی

 49,796,569,664 43,381,864,945 43,996,040,138 انکشافی

 199,181,991,505 153,867,495,211 131,309,124,992 مجموع
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هر چند مصارف دولت در کل سیرصعودی را نشان میدهد، ولی بودجه انکشافی در مقایسه با گذشته  با توجه به 

طوریکه در گراف ذیل نشان داده شده است، مصارف . کاهش نموده است( عادی وانکشافی ) مجموع بودجه 

 . کاهش را نشان میدهد 6226صد در سال فی 36به  6288فیصد در سال  2216بودجه انکشافی از 
 

 مجموع مصارف بودجه عادی و انکشافی به فیصدی: 316شکل 
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وزارت ) عدم استفاده آن توسط واحد های بودجوی  6282دالیل کاهش مصارف بودجه انکشافی در مقایسه با سال 

دونر ها و عدم دقیق بودن پیش بینی های بودجودی و مهمتر از همه ، قطعی نبودن تعهدات (خانه ها و ادارات مستقل

این . نهاد های که بیشترین قسمت بودجه انکشافی را مطالبه کرده بودند ولی قادر به مصرف آن نشده اند ،  میباشد

یده فیصد آن بمصرف رس 2616ملی منظور شده بود محترم فیصد بودجه عادی که در شورای  666درحالیست که از 

درصد آن به مصرف رسیده است که بدین ترتیب (  2216)فیصد صرف  666است ولی از بخش بودجه انکشافی از 

درصد آن مربوطه (  22126) از جمله این مبل . افغانی در بودجه انکشافی باقی مانده است( 66،266،222،638)   مبل 

درصد ( 61126)با سهم وزارت انرژی و آب و معارف وزارت احیاص و انکشاف دهات و وزارت فواید عامه میشود، و 

وزارت مخابرات، مالیه، تحصیالت عالی، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، . مجموع مبل  باقی مانده را تشکیل میدهد

و  ف کل بودجه انکشافی خود نشدهامورشهرسازی ،  اداره مستقل ارگانهای محل و شرکت برشنا نیز قادر به مصار

واحد  66درصد بودجه انکشافی ( 22)مالحظه ای در بودجه انکشافی شان باقی مانده وبصورت کل، مبال  قابل 

به همین ترتیب، اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان     . بودجودی بطور مصرف نشده نشان داده شده است 

. ه انکشافی شانرا به مصرف برساننددرصد بودج 6216و  316و وزارت تجارت توانسته اند باالترتیب صرف ( آیسا) 

عدم مصرف بودجه انکشافی توسط وزارت خانه ها و ادارات مستقل ، تأثیرات منفی بیشتر باالی سکتور های 

زیربنایی و منابع طبیعی، زراعت وانکشاف دهات و حاکمیت اقتصادی وانکشاف سکتورخصوصی  وغیره وارد 

 دولت افغانستان باید.  مطلوب که در اولویت قرار دارند دست یافت نموده  که  بدین ترتیب نمی شود به اهداف
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روند اجراات پروژه ها و برنامه ها را بدون هزینه و زمان اضافی که بنابر استفاده بودجه بشکل اختیاری با عث 

 .تفاوتهای فوق شده است هر چه بیشتر تقویت نماید

قسمت بیشتر . و کمک های خارجی استفاده میکنددولت جهت تمویل مصارف عادی خویش از عواید داخلی 

 . بودجه انکشافی از طریق مساعدت کشور های کمک کننده و قسماً از طریق قرون تمویل میشود

افغانی را ( 16،262،661،622) افغانی را از طریق منابع داخلی و مبل (  22،221،268،222) دولت  مبل   6226در سال 

 .ه جهت تمویل مصارف بودجه عادی خود دریافت کرده استاز طریق کشور های کمک کنند

درصد کل مصارف بودجه (  1116) افغانی که از طریق منابع داخلی دریافت شده است(  22،221،268،222)مبل  

با  6226بدین ترتیب، عواید داخلی در سال . افغانی میباشد ، تشکیل میدهد( 622،281،236،826)عادی را که بال  بر 

این عواید در سال . به فیصدی مصارف بودجه  عادی یک سیر نزولی را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهدتوجه 

 . درصد مصارف عادی را تشکیل میداد(    22)،   6288و   6282

 ای مصارف   بودجه عادی به افغانیفیصدی عواید داخلی بر: 213جدول 

 0931 0913 0911 مجموع مصرف وعواید

 149,386,421,841 110,485,630,266 87,313,084,854 ودجه عادی           مصارف  ب

 99,396,358,344 80,477,019,089 63,830,465,000 عواید داخلی

فیصدی عواید به مقایسه 

 مصرف

 

73.11% 72.84% 66.54% 

  

 شکل گیری خال میان مصارف عادی و عواید داخلی: 216شکل 
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تمویل مصارف بودجه عادی از عواید داخلی  بدون همکاری مساعدت کشور های کمک کننده یکی از اهداف 

با توجه به افزایش مصارف بودجه عادی نسبت به عواید داخلی در جریان سالهای گذشته و . بزرگ دولت میباشد

ید داخلی طوری معلوم میشود که از طریق عوا 6226درصد مصارف بودجه عادی در سال (  1116) بخصوص تمویل

افزایش  6226هر چند عواید مالیاتی و غیر مالیاتی در سال . تالشهای دولت را در این راستا به چالش کشیده است 
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مثال، عواید بطور . است، ولی میزان رشد آن بصورت کل در مقایسه با سال گذشته سیر نزولی داشته است  یافته

نموده  درصد بترتیب افزایش (  66136)درصد و (  6113)بالترتیب به ارزش   6226سال و فیس در  مالیاتی و گمرکی

درصد را نشان (  32166)درصد و ( 32126) بالترتیب به ارزش 6282در حالیکه میزان رشد این عواید در سال  .است

عالوه برآن ، . د بود درص(  2113) ، 6226درصد ولی در سال ( 6212) 6282رشد عواید مالیاتی در سال . میداد

نشان میداد ولی ( به قیمت حقیقی) درصد تولید ناخالص داخلی (  6212) تقریباً 6226مصارف بودجه عادی در سال 

افزایش در مصارف بودجه عادی با توجه به . درصد تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد( 6616) عواید منابع داخلی 

 . دکفایی شدن درآینده نزدیک بشمار میرودرشد عواید داخلی یک چالش برای خو

افغانی را از مساعدت ها و مبل              (  26،681،262،623) ، دولت مبل 6226در بخش مصارف انکشافی در سال 

افغانی را از عواید متفرقه و باقی آنرا از (  26،622،862) افغانی را از بخش قرون و مبل (  6،166،826،632) 

 .جزئیات مفصل منابع عواید و مصارف قرار ذیل ارائه شده است. ن به مصرف رسانیده استبیالنس خزای

 منابع تمویل بودجه عادی و انکشافی ..
 

از طریق عواید داخلی                 را  افغانی( 662،866،212،288) دولت جهت تمویل فعالیتهای خود مبل  6226درسال 

درصد ( 1316) افغانی و یا( 22،221،268،222) مبل . کرده استو مساعدت کشورهای کمک کننده دریافت 

درصد آن از طریق (  28) افغانی و یا(  16،262،661،622) مجموع عواید از طریق منابع عایداتی داخلی و مبل 

      عواید مالیاتی( 6منابع عمده عواید داخلی عبارت اند از . مساعدت کشور های کمک کننده دریافت شده است

سهمیه های ( 1فروش دارایی های ثابت و ( 6عواید متفرقه ، ( 2، عواید غیر مالیاتی ،  ( 2عواید گمرکات ( 3

 .جزئیات عواید عادی در شکل ذیل نشان داده شده است. اجتماعی میباشد

 

 
 
 

لوم میشود که جریان عواید از منابع عایداتی داخلی       با توجه به مقایسه عواید داخلی در جریان سه سال گذشته مع

این در حالیست که سهم مساعدت کشورهای کمک کننده در مجموع عواید . و مساعدت ها افزایش داشته است

افزایش یافته است  8411درصد در سال (  34)تشکیل میداد به  8411درصد را در سال (  43) عادی که

 . بیشتر میباشد 6288سه به سال مقای درصد کاهش پیدا کرده است، ولی در(  41) هب 8414که در عواید سال 

٪83مساعدتها   

٪83عواید مالیاتی   
عواید گمرکی 

٪91و فیس    

 عواید غیر مالیاتی

98%  

٪2سهمیه های اجتماعی   

٪4043ش دارائی های ثابت فرو  

٪402عواید متفرقه   
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 شده استجزئیات عواید داخلی در جریان سه سال گذشته در جدول ذیل نشان داده 
 

 (به میلیون افغانی) جزئیات عواید در جریان سه سال گذشته : .1.جدول 

عواید  سال

 مالیاتی

عواید گمرکی 

 و فیس

ر عواید غی

 مالیاتی

عواید 

 متفرقه

فروش 

دارایی 

 های ثابت

سهمیه های 

 اجتماعی

 مجموع مساعدت ها

0931 45226.8 30546.44 20257.6 321.21 58.96 2985.39 60409.10 159805.45 

0913 38924.6 27704.57 11495.5 436.68 107.57 1808.14 54465.77 134942.78 

0911 30104.8 21796.93 10091.1 534.66 215.12 1087.84 32767.68 96598.13 
 

 . از مساعدت ها، قسماً از بیالنس خزاین و قرون استفاده کرده است 6226دولت در بودجه انکشافی سال 

 :در جدول ذیل بیان شده است 6226جزئیات تمویل بودجه انکشافی در سال 

 6226تمویل بودجه انکشافی در سال منابع : 213جدول 

 غ مبل تفصیالت 
 35,086,319,592 مساعدت کشورهای کمک کننده به بودجه انکشافی

 1,650,870,124 قروض

 41,539,854 عواید  متفرقه

 13,289,153,609 انتقال از بیالنس خزاین

 21,201,753 (حساب دولت) انتقال از عواید داخلی 

 50,089,084,932 مجموع

 

         
       

    
        

            
        

               
     

         

                   
         

    4.2                                

 
 بوسیله بخش های اقتصادی زیعتو: و انکشافی عادیبرای فعالیت های  وجوه استفاده .2
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سهم %مجموعهانكشافيعملياتيموضوعات مصرفكود ها

111,716,742,4590111,716,742,45956.09مزد و معاشات21

25,864,800,87320,967,196,92446,831,997,79723.51استفاده اجناس و خدمات22

176,106,1590176,106,1590.09سود و بازپرداخت قروض23

8,936,033,17508,936,033,1754.49كمكهاي مالي، مساعدت ها و مفادات اجتماعي24

2,691,739,17528,829,372,74031,521,111,91515.83كسب دارايي ها25

149,385,421,84149,796,569,664199,181,991,505100.00 مجموعه

 جدول 3.1: مصارف عادی  و انكشافي سال 1390 بوسيله دسته بندي هاي اقتصادي  به  )افغاني (

 

( 26 )و معاشات مزد، سهم 6226افغانی در سال (  149,385,421,841 )مبل  بودجه عادیاز جمله مصارف 

ی کمکهای مالی، مساعدت ها و رو درصد(  1 )روی استفاده از اجناس و خدمات و درصد( 62)بوده  متعاقباً درصد 

 6226را مطابق هربخش اقتصادی در سال  عادیگراف آتی فیصدی توزیع مصارف . اجتماعی میباشد سهمیه های 

   .ارایه میدارد
 

 

 

 

 

 
 
 

دنبال استفاده از اجناس و خدمات  هب و معاشاتمزد با تفوق مصارف نسبت به  6226در سال  ادیمصارف ع الگوی

اجتماعی نیز در سالهای گذشته وجود داشته  سهمیه هایبرای کمکهای مالی، مساعدت ها و  و یک بخش کوچک

و معاشات افزایش یافته و  مزدو معاشات و استفاده از اجناس و خدمات، سهم  مزداما مشاهده گردیده که میان . است

 .است یافته   کاهشسهم اجناس و خدمات طی پنج سال اخیر
 

13901389138813871386موضوعات مصارفكود ها

64,256,207,04647,830,832,54133,564,478,145       86,474,028,151       111,716,742,459مزد و معاشات21

16,858,608,84715,966,624,84512,669,778,684       17,157,832,920          25,864,800,873استفاده از اجناس و خدمات22

23
سود و بازپرداخت قروض

176,106,159                112,351,075             174,176,765155,119,896248,102,364

24

كمكهاي مالي، مساعدتها و مفادات 

4,690,795,5683,381,923,9042,829,466,726         8,936,033,1755,151,557,536اجتماعي

1,333,296,6281,765,315,2051,414,953,104         1,589,860,584            2,691,739,175كسب دارايي ها25

149,385,421,841110,485,630,26687,313,084,85469,099,816,39150,726,779,023

جدول 2.6: مصارف عادی  بوسيله بخش هاي افتصادي به )افغاني(

مجموعه
 

 سال 6مصارف عادی بوسیله بخش های اقتصادی برای : 312شکل 
 

74.78

17.31

0.12 5.98
1.80
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، فقط دو بخش اقتصادی، 6226در سال افغانی (  49,796,569,664 )ازجمله مصارف بودجه انکشافی مبل 

 سهمراف آتی فیصدی گ. بنامهای استفاده از اجناس و خدمات و کسب دارایی ها تمام مصارف را سهیم است

 ارایه میدارد 6226اقتصادی درسال مصارف انکشافی را مطابق هربخش 

                    
     

 8 99 %
             

   31 %

                               

 
با تفوق مصارف روی کسب دارایی ها و استفاده از اجناس و مصارف نیز در  6226الگوی مصارف انکشافی در سال 

سهم کسب دارایی نزول نموده  ن دو بخش اقتصادی،اما مشاهده گردیده که میا. سالهای گذشته دیده شده است

برعکس سالهای گذشته، درسال . درحالیکه سهم استفاده از اجناس و مصارف طی سه سال اخیر افزایش یافته است

. اجتماعی وجود ندارد سهمیه های ، مساعدت ها و سبسایدی ها ، هیچگونه مصارف از بودجه انکشافی روی 6226

          به اندازه 6226اجتماعی درسال سهمیه های ، مصارف روی کمکهای مالی، مساعدت ها، و  ادیلیکن در بودجه ع

 .می باشد 6288نسبت به سال  افزایش صددر( 66) 6282و در سال ،  6282سال درمقایسه با درصد ( 2216 )
 

139013891388موضوعات مصرفكود ها

                            -                                -                                 -مزد و معاشات21

15,070,957,811            15,695,646,080             20,967,196,924استفاده از اجناس و خدمات22

                            -                                -                                 -سود و بازپرداخت وام23

207,574,421                 416,326,169                                 -كمكهاي مالي، مساعدت ها و مفادات اجتماعي24

28,712,507,906            27,269,892,696             28,829,372,740كسب دارايي ها25

49,796,569,66443,381,864,94543,991,040,138 مجموعه

جدول 2.7: مصارف انكشافي بوسيله بخش ها اقتصادي به  )افغاني(
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 سال 2رای مصارف انکشافی بوسیله بخش های اقتصادی ب: 312شکل 
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 توزیع بواسطه سکتور های اقتصادی: کاربرد وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی   312
 

و انکشافی خواهان دستیابی به اهداف مختلف سکتوری و برنامه های اولیه ملی  عادیحکومت از طریق بودجه های 

به هشت سکتور بنامهای  6226در سال  ملیارد(  199,182 )افی حدود مبل و انکش ادیمصارف ترکیب شده ع. میباشد

i ) ،سکتورامنیتii ) حاکمیت قانون سکتورحکومتداری و ،iii ) ،زیربنا و منابع طبیعیiv )،معارف v )صحت  ،vi )

ه ، توسع وانکشاف سکتورخصوصی اقتصادی حاکمیت( viiiاجتماعی و  مصونیت( viiزراعت و انکشاف دهات، 

را روی امنیت  درصد( 22 )حکومت 6226و انکشافی پیشنهاد مینماید که در سال  عادیتوزیع مصارف از بودجه . میبابد

 درصدGDP)، ( 62 ) درصد( 211)روی معارف درصد( 61 )و پس از آن( GDPتولید ناخالص داخلی  درصد( 66)

، (GDP درصد(612)و انکشاف دهات روی زراعت درصدGDP)، ( 2 ) درصد( 2)روی زیربنا و منابع طبیعی

 حاکمیت روی  درصدGDP ) ،(618 )درصد(  616) سکتورخصوصی حاکمیت اقتصادی وانکشافروی درصد (112)

( GDP درصد (616)اجتماعی  مصونیتروی  درصدGDP ) ( 6)  درصد (612) وانکشاف سکتورخصوصی ، اقتصادی

 . ه استمصرف نمود( GDPدرصد(  618 )روی صحت درصد  ( 2)و 

 

سهم فيصديمجموعهانكشافيعادی

85499.41567.0086066.4143.21امنيت

11122.301572.8412695.146.37حكومتداري سالم و حاکميت قانون

4961.8620917.8325879.6912.99زيربنا و منابع طبيعي

26066.865541.1031607.9615.87معارف

2179.804852.707032.503.53صحت

2540.6012063.8014604.407.33زراعت و انكشاف دهات

9175.94599.109775.044.91مصونيت اجتماعي

7838.533682.6711521.205.78حاکميت اقتصادي

جدول 2.8: مصارف عادی و انكشافي  به اساس هربخش )سكتوروار( در سال 1390 به  )ميليون افغاني(
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  روی سکتورامنیتی بمصرف رسیده بود و پس از آن درصد(  62)   ،6226در سال  ادیلیکن بخش عمده مصارف ع

                 اجتماعی مصؤنیتروی طرزحکومتداری ،  درصد(6)و  درصد( 1 )،درصد ( 216 )روی معارف و درصد(  6216 )

 .را سهیم اند ادیمصارف ع درصد ( 2)متباقی سه سکتور فقط . بالترتیب بمصرف رسیده است اقتصادی حاکمیتو 
 

 0931توزیع مصارف عادی توسط بخ  ها در سال : 101.شکل 
 

57.2%

(57.6%)

7.4% 
(6.7%)

3.3%

(2.5%)

17.4%
(16.7%)

1.5%
(2%)

1.7% 

(1%) 

6.1%

(10.8%)

5.2%

(3%) امنیت

حکومتداری

زیربنا و منابع طبیعی

معارف

صحت

زراعت و انکشاف دهات

تحفو اجتماعی

حکومتداری اقتصادی
 

 

 قام داخل قوس بیانگر سهم فیصدی اهداف بودجه استار
 

مجموع مصارف درصد( 26)که حدود هنیت و معارف بودروی ام عادی، درحالیکه تاکید مصارف 6226درسال 

  درصد( 11 )، که را سهیم بود، تمرکزعمده مصارف انکشافی روی زیر بنا وزراعت وانکشاف دهات بود عادی

 (216 )و  درصد( 66 )درصد ، ( 66 )اقتصادی حاکمیتمعارف، صحت و. مصارف انکشافی را تشکیل میداد مجموع

 .هدرا تشکیل مید درصد( 616)متباقی سه سکتور. سهیم بودندمصارف انکشافی را درصد 
 

 0931توزیع مصارف انکشافی بواسطه سکتورها در سال : 100.شکل 
 

1.1%  (1%)

3.2% (4.2%)

42%  
(36%)

11.1%
14.3%)

9.7%
(10.2%)

24.2%
(26%)

1.2% (1.1%)
7.4%

(6.7%)      

         

                    

     

   

                   

            

                 

 
 

 .ارقام داخل قوس بیانگر سهم فیصدی اهداف بودجه است
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ارف و مصارف انکشافی روی روی امنیت و مع عادیبا تمرکز در جهت مصارف  6226الگوی مصارف در سال 

زیربنا و منابع طبیعی و زراعت و انکشاف دهات نیز منحیث یک روند معمول در سالهای گذشته دیده شده که در 

 .اشکال ذیل نشان داده شده است

 سال اخیر 6بواسطه سکتورها برای  عادیمصارف : 3163شکل 
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 سال اخیر 9کشافی بواسطه سکتور ها برای مصارف ان: 109.شکل 
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 سومبخ  
 

  و معلومات کلی درباره بودجه و منابع تمویلی آن بازرسی پروسه
 

 مالقات وصحبت افتتاحی -الف 
 

 

ترول وتفتیش وماده ماده یازدهم قانون کن( 6)قانون اساسی ، فقره ( 28)اداره عالی تفتیش متکی به هدایت ماده   

تحت ریاست  6226قانون اداره امورمالی ومصارف عامه ، کمیسیونی را جهت بازرسی حساب قطعیه سال ( 62)

جوزا با  26کمیسیون مؤظف بتاریخ . محترم سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره تعیین وتوظیف نمود

این  مالقات بحثهای مفصلی در رابطه به  اهمیت بازرسی در .  محترم حضرت عمرزاخیل وال وزیرمالیه مالقات نمود

حساب قطعیه ، ارائه تصویر مناسب از وضعیت مالی دولت در سال گذشته، نقش آن برای تصمیم گیران مسائل امور 

مالی و بودجودی  در کشور و لزوم تقویت شفافیت مالی  صورت گرفت و همچنین با برشمردن نواقص وکاستی ها 

وهمچنان محدودیت های قانونی که ازلحاظ زمانی دربازرسی حساب وسالهای ماقبل آن  6282یه سال درحساب قطع

به  6226قطعیه وجود دارد ، نیز مطرح گردید و ازایشان تقاضا بعمل آورد تا به منظوربازرسی حساب قطعیه سال 

، حساب قطعیه واسناد مؤید   شکل معیاری وبیطرفانه وجلوگیری ازهرنوع سکتگی دراجرای تفتیش ومشکالت بعدی

آنرا هرچه زودتر جهت بازرسی به کمیسیون مؤظف بازرسی ارایه وبه مسوولین مربوطه هدایت دهند تا درپروسه 

کمیسیون مؤظف همکاری همه جانبه ومسووالنه نموده ، معلومات مورد نیازهیأت را درمطابقت با محتویات تفتیش با 

محترم وزیرمالیه درحالیکه محترم   الحاج . ت وزمان معینه بدسترس قراردهند پرسشنامه ها ومطالبات هیأت دروق

 .محمدآقا رئیس عمومی خزاین نیزحضورداشت وعده هرنوع همکاری را درزمینه،  با کمیسیون مؤظف سپردنــد
       

 جهت بازرسی 0931سال چگونگی ارایه حساب قطعیه  -ب 
 

 

معین اداری ، رئیس سرطان با محترم   2بتاریخ بت جداگانه ایکه طی مالقات وصح ،کمیسیون مؤظف بازرسی

عمومی خزاین ورئیس اداری داشت ، آگاهی حاصل نمود که تا آن زمان ترتیب حساب قطعیه نهایی نگردیده 

وآماده بازرسی نمیباشد ، که پس ازتعقیبات متواتربتاریخ دهم سرطان صرف حساب قطعیه مصارف بودجه عادی 

ات ذیربط بدسترس کمیسیون مؤظف بازرسی قرارداده شد ، حساب قطعیه مصارف بودجه انکشافی ازطریق شعب

 .وحساب قطعیه عواید درنیمه برج اسد جهت بازرسی به هیأت ارایه گردید
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 را نشان میدهد 6226-6281جدول ذیل چگونگی ارایه حسابات قطعیه سالهای            
 

 

 سال
 تاریخ ارایه حساب قطعیه

 قطعیه عواید قطعیه بودجه انکشافی قطعیه بودجه عادی

6281 66/2/6282 66/2/6282 32/2/6282 

6282 66/2/6288 66/2/6288 62/6/6288 

6288 1/2/6282 31/2/6282 26/6/6282 

6282 1/2/6226 32/2/6226 31/2/6226 

6226 66/2/6226 66/6/6226 61/6/6226 
 

 

قانون اداره امورمالی ومصارف عامه مدت ششماه اول ( 62)و( 66)قانون اساسی ومواد ( 28)هدایت ماده  بنیاد بر 

سال مابعد هم برای ترتیب حساب قطعیه وهم برای تفتیش حساب قطعیه اختصاص یافته که به این ترتیب وزارت 

جهت ( اول سرطان )حساب قطعیه را ترتیب  ودرابتدای ربع دوم مالی مالیه مکلف میباشد تا طی سه ماه اول سال 

بازرسی به اداره عالی تفتیش ارایه نماید واداره عالی تفتیش نیزمکلفیت دارد تا گزارش نتایج بازرسی و اظهارنظر 

باالی حساب قطعیه را قبل ازختم ربع دوم به مقام محترم ریاست جمهوری وولسی جرگه شورای محترم ملی ارایه 

 .نماید 

عادی )حسابات قطعیه وبموقع قبلی مبنی برارایه همزمان  سفارشاتبا وصف  ،هد فوق نشان میدولی طوریکه جدول  

 قطعیه های مذکوربا تأخیرودرمقطع های زمانی متفاوت بدسترس کمیسیون بازرسی قرارداده شده( ،انکشافی وعواید

مصارف بودجه یوم ، حساب قطعیه ( 66)اول سرطان مدت از ، چنانچه درحساب قطعیه مصارف بودجه عادی اعتبار 

 6282یوم تأخیررونما گردیده که به مقایسه سال ( 22)یوم ودرارایه حساب قطعیه عواید مدت ( 23)انکشافی مدت 

 .یوم تأخیررا نشان میدهد ( 36)و( 62)، ( 2)نیزبالترتیب مدت 

مالی منجانب واحد  وزارت محترم مالیه تأخیردرارایه حسابات قطعیه را ناشی ازعدم دریافت بموقع قطعیه وراپورهای

تأخیردرارایه حساب قطعیه به هردلیلی که باشد ، زمان بازرسی را  . های بودجوی ومستوفیت ها عنوان داشته است 

که درقانون اساسی وقانون اداره امورمالی ومصارف عامه الی اخیربرج سنبله تعیین گردیده  محدود ساخته وبدون 

 .آن به نهاد های ذیربط نیز تأثیرمنفی وارد مینماید شک باالی نتایج بازرسی وارایه بموقع 

معلومات واسناد مورد نیاز، سبب سکتگی  همچنان دربسا موارد تأخیردرارایهگرچه عدم ارایه بموقع حساب قطعیه و

وایجاد یک سلسله محدودیت ها دربازرسی حساب قطعیه گردید با آنهم کمیسیون مؤظف توانست پروسه بازرسی 

 .شدۀ تفتیش حساب قطعیه را درمیعاد معینه انجام دهـدموارد پالن 
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 ومنابع تمویلی آن 0931توضیح بودجه ملی سال  
 

 

 

I. 0931سال  بودجه ملی : 
 

ولسی جرگه شورای محترم  63/3/6226مؤرخ ( 6)که طی مصوبه شماره  6226سال ( عادی وانکشافی)بودجه ملی 

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان توشیح محترم  36/3/6226مؤرخ ( 62)ملی تصویب وبه اساس فرمان شماره 

 :است شده گردیده ، درجدول ذیل خالصه 
 ارقام به افغانی                                                                                                                                                                                                   

شماره
 

نوع 

 بودجه
 مجموع مبلغ تفصیالت

فیصدی سهم بودجه اصلی 

 واحتیاطی دربودجه ملی
 مجموع

 عادی 6

 626122612221666 بودجه اصلی 

666123116621666 

 درصد 26168

بودجه  درصد 666

 احتیاطی
 درصد  2123 62126212211666

 انکشافی 3

 26166218861666 ه اصلی بودج

22166212661666 

 درصد  2116

بودجه  درصد 666

 احتیاطی
 درصد   216 3162218661666

  درصد  011 141111031111... 0931مجموع بودجه ملی سال 
 

 

 

II. منابع تمویلی بودجه ملی  
 

 

درجدول ذیل توضیح گردیده سال برویت سند بودجه ابتدای  6226سال ( عادی وانکشافی)منابع تمویلی بودجه ملی 

 :است 

 ارقام به افغانی

شماره
 

نوع 

 بودجه

اصل بودجه 

 منظورشده

مجموع تمویل  منابع تمویلی

 بودجه
 بیالنس

 قروض مساعدت عواید داخلی

 - 666123116621666 - 11126612361666 82166616281666 666123116621666 عادی 6

 (3126818621266) 26162618211266 2166211261666 62128816621666 63162211221366 22166212661666 انکشافی 3

 (3126818621266) 336181316661266 2166211261666 636112212281666 21166218221366 332128618621666 مجموع

 

 

 

باشد ، ولی دربودجه با توجه به منابع تمویلی آن صفر ویا فاقد کسرمی 6226قرارفوق بیالنس بودجه عادی سال 

( 612)دوملیارد ونهصدوهجده ملیون وهشتصدوسه هزاروهفتصد افغانی یا  (3126818621266)انکشافی جمعأ مبل  

 .درصد کسرموجود بوده که این کسرشامل پروژه های انتقالی وجدید وانمود گردیده است
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با تثبیت رقم واقعی مصارف تحقق  به اساس معلومات واسناد ارایه شده ازجانب وزارت محترم مالیه بعدأ

وتعهدات جدید  8414، تثبیت مبالغ باقیمانده حقیقی قابل انتقال به سال 8411یافته بودجه انکشافی سال 

ومنابع تمویلی آن یک  8414دونرها برای پروژه های انتقالی وپروژه های جدید ، دربودجه انکشافی سال 

ترتیب "   8414ضمیمه بودجه انکشافی اصلی سال " ان سلسله تغییرات رونما گردیده که تحت عنو

 .ومورد تطبیق قرارگرفته است 

 :درجدول ذیل توضیح گردیده است  8414جزئیات ضمیمه بودجه انکشافی اصلی سال 
 

 مالحظات مبلغ تفصیالت

  666128212121826 بعدازتعدیالت ظرف سال 8411مجموع بودجه انکشافی سال 

  22126218681266  8411 مجموع مصرف سال

  1..51151.13501 9811بیالنس پروژه های قابل انتقال به سال 

  6126612221626 مجموع وجوه پروژه های تکمیل شده وتنقیص شده

  5.131.1.141331 9811وجوه قابل انتقال به بودجه سال 

  0931جزئیات بودجه انکشافی سال 

  48030403430104 (انتقالی) پروژه انتقالی دوراول 

  23044401840124 (ضمیمه)پروژه های قابل انتقال دوردوم 

  32041302340104 8414پروژه های جدیدآغازسال

  14008240314 8414تعهدات کامأل جدید به پروژه های انکشافی 

  0111911150019.1 مجموع

وجوه پروژه های تکمیل شده که قبأل انتقال وباید ازبودجه سال 

 نقیص گرددت 8414
3216221136  

  010103515911.01 9811مجموع بودجه انکشافی سال
 

یکصادویک ملیاارد ( 848081606410184)مبلاغ  8414فوق ، بودجه واقعی انکشاافی ساال قرارتوضیح 

ویکصدونودوشااش ملیااون وششصدوساای وهشاات هزارودهاروصاادوده افغااانی وانمااود گردیااده کااه بمقایسااه 

 . درصد افزایش را نشان میدهد ( 40)د بودجه ابتدای سال درحدو

مطابقت ندارد که توضیحات  8411مبالغ مندرج درسه ردیف اول جدول فوق با حساب قطعیه سال 

 .گزارش هذا دربخش مربوطه ارایه گردیده است(  56) بیشتردرزمینه درصفحه 
 

 

 به برویت ضمیمه بودجه اصلی 6226بودجه انکشافی سال  جدول منابع تمویلی
 ارقام به افغانی  

 منابع تمویلی شماره
مجموع بودجه انکشافی  مجموع تمویل

  6226سال 
کسربودجه انکشافی 

 مساعدت ها وقرون عواید داخلی تفصیالت 6226سال 

6 
عوایددد دای ددی کدده د سدد د 

 9811بودجدده اغااسددال 

 د نظرگرفته شده 

2112811221336 - 

عوایدددد ااقدددرا داد مدددس عی ددد   3 41.91..0.10.01 666162111281266 19311311..1311

 شامل س د بودجه اغااسال
3122616661666 - 

               منابع انتقالی ساال گذشاته             2

 (عواید داخلی) 
16616661666 - 
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2 
عوایددددد ااوجددددوه  ییددددره 

شدددددده سدددددالهای گ شدددددته 

 د یزی ه حکومت

6162216661666 - 

بـــــیالنس حســـــاب  6

 ری درآغازسال اختیا
23216661666 - 

کمک هـای اختیـاری    1

 خارجی
- 66616661666 

2 
ــاری   ــابع غیراختیـــ منـــ

 (بالعون)خارجی
- 53114115.01451 

 2183316661666 - قرون 8

 41.91..0.10.01 010103515911.01 19311311..1311 4.11.414.01451 1..0.1.1415.31 مجموع

 

( 63)افغانی بوده که ( 63162613221226)با توجه به منابع تمویلی آن مبل   6226انکشافی سال قرارفوق کسربودجه 

 . درصد بودجه متذکره را احتوا میدارد

افغانی ودرتمویل بودجه انکشافی ( 82166616281666)عالوه برآن سهم عواید داخلی درتمویل بودجه عادی مبل  

افغانی وانمود گردیده ، که بمقایسه مبل  ( 28133318221336)افغانی جمعأ ( 62136211221336)مبل  

افغانی ( 2166218221336)افغانی عواید داخلی پیش بینی شده دربودجه ابتدای سال ، مبل  ( 22111216661666)

( 62)درصد ودربودجه انکشافی ( 61) 6226سال  سهم عواید داخلی دربودجه عادیفیصدی  .کسررا نشان میدهد

درصد ( 2)دربودجه عادی  6282، که بمقایسه سال  را احتوا مینمایددرصد ( 23122)موع بودجه ملی ودرمجدرصد 

 .بمالحظه میرسددرصد افزایش ( 378)کاهش ودربودجه انکشافی 
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 بخ  چهارم
 

 0931توضیح نتایج بازرسی حساب قطعیه سال  
 

 

 حساب قطعیه بودجه عادی
 

   
 توضیح بودجه منظورشده  -الف       

 ارقام به افغانی                                                                                                                                                 

 

 
 

 س بودجه درقطعیه چگونگی انعکا -ب
 

 :ردیده استگچگونگی انعکاس بودجه درقطعیه با تعدیالت ظرف سال ، مصرف وباقیمانده درجدول ذیل خالصه  
 

 مالحظات  ـمبل تفصیالت

 626122612221666 اصل منظوری بودجه عادی
 

 3166216211262 تنقیص تعدیالت خارج نمایندگی
 

 09915011.151.34 مجموع
 

  3166216211262 ت خارج نمایندگیتزئید تعدیال

 09.154014.91.11 میزان بعد ازتعدیل

 

 61182813661266 (احتیاطی)زرف ـــــتزئید ازکودهای ری
 

     2186612611112 هـــــــــــــد ضمیمه بودجــــــــــــــــتزئی
 

 0.5195111401.11 بودجه  عمومی مجموع
 

  622128612361826 6226ال رف ســــــــــــــــــمجموع مص

 31493..5134.1 باقیمانده
 

 

 بوده             غیر متوازنمعموأل ستون تنقیص وتزئید تعدیالت خارج نمایندگی درقطعیه واحد های بودجوی         

سال  ولی درقطعیه عمومی دولت باید دارای موازنه باشد ، اما طوریکه مالحظه میگردد درحساب قطعیه بودجه عادی

 مالحظات فیصدی مبل  تفصیالت

  درصد 26168 626122612221666 بودجه اصلی 

  درصد  2123 62126212211666 بودجه احتیاطی

  فیصد 666 666123116621666 مجموع بودجه منظورشده عادی
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افغانی ودرستون تزئید مبل  ( 3166216211262)درستون تنقیص تعدیالت خارج نمایندگی مبل   6226

قرارمالحظه اسناد به   ،افغانی ثبت گردیده که مبل  یکصدملیون افغانی تفاوت را نشان میدهد( 3166216211262)

مقام محترم ریاست جمهوری  و فورم   36/63/6226مؤرخ ( 8626)اساس پیشنهاد وزارت محترم مالیه وحکم شماره 

وزارت صحت عامه تنقیص گردیده ( 33)بدون تاریخ ، مبل  دوصدملیون افغانی ازکود ( 633212)شماره ( 32ب )

واحد بودجوی ( 2)توازن اسعار ومتباقی یکصد ملیون دیگربه ( 266662)که ازجمله مبل  یکصدملیون آن به کود 

یکطرف باعث عدم توازن ستون تنقیص وتزئید تعدیالت خارج نمایندگی گردیده افزود بعمل آمده است ، که از

وازطرف دیگر مبل  یکصد ملیون افغانی افزایش را دروجوه احتیاطی بارآورده است ، که البته کدام مشکل حسابی 

 .دراین راستا بمالحظه نمیرسد

افغانی (  149,385,442,841)مبل   دیعاافغانی مجموع بودجه ( 156,360,871,580)مبل   از،  6226درسال 

(  6,975,449,639)مبل   متباقی نشان میدهد بودجه را جموع ازم استفاده درصد( 2616 )که شده  وانمودمصرف 

درصد ( 82)عبارت از ادیکمترین استفاده از بودجه ع. بدون مصرف باقی مانده است درصد( 216)افغانی یا 

میباشد و بیشترین استفاده در بخش درصد  (22 )سکتور زیربنا ومنابع طبیعی و پس از آن   صحت بوده  سکتوردر

قرارآتی  سکتوربه اساس  6226درسال  ادیعدم استفاده از بودجه ع.  گزارش داده شده استدرصد  (22 )معارف

 : است
 

مصارف واقعيتخصيصاتسكتورها/ بخش ها
فيصدي عدم بهره 

برداري

90,622,230,38185,499,564,7145.65  امنيت

11,496,854,23711,122,272,2143.26 حكومتداري سالم و حاکميت قانون

ربنا و منابع طبيعي 5,334,815,8074,961,789,9946.99  زي

26,359,837,77026,066,939,6741.11  معارف

صحت   2,512,907,3712,179,766,97313.26

2,642,874,6792,540,619,5913.87  زراعت و انكشاف دهات

9,300,667,7029,176,014,0001.34  مصونيت اجتماعي

8,090,683,6337,838,454,7813.12  حاکميت اقتصادي

156,360,871,580149,385,421,9414.46  مجموعه

تخصيصات بودجه عادی و مصارف واقعي سال 1390

 
 

مصرف و مبال  واقعی منظورشده ی مهم میان بودجه ، توضیح تفاوت هاحسابداری  بین المللی با توجه به معیارهای

 قطعیه کدام توضیحی راجع به تفاوت های مهم در مبال  واقعی حساب لیکن، . باید در صورتهای مالی ارایه گردد

 استفادههمچو توضیحات، اظهارنظرروی تفاوت ها و عدم  درنبود. ارایه نکرده است بودجه منظورشدهو  مصرف

افغانی و (  3,240,140,420) تخصیصات صادره ومصرفمبل   دو تفاوت ها شامل هر. امکان پذیرنیست

افغانی (  3,735,309,319 ) مبل ( تفاوت بین مجموع بودجه وتخصیصات صادره )اختصاص نیافته  ،تخصیصات

 .بوده استدرصد ( 22)درپنج سال اخیرهمیشه پائینتر از عادی بودجه استفاده. میباشد
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90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

1386 1387 1388 1389 1390

Utilization of Operating appropriations (%) 

1386

1387

1388

1389

1390

 
 

باید توسط حکومت  مصرف بنابرین سفارش میگردد که توضیح تفاوت های مهم میان تخصیصات و مبال  واقعی

 .قطعیه ارایه گردد حسابهمراه با 

وانمود گردیده شامل قطعیه باقیمانده  عادی افغانی ازمجموع بودجه( 1122612221222)مبل   بمالحظه حساب قطعیه 

مبل  درصد آن مربوط به وزارت محترم دفاع ملی ومتباقی ( 16)افغانی یا ( 2166612221828)ه مبل  ، که ازجمل است

 .  بودجوی میباشد ن مربوط به سایرواحد هایدرصد آ( 26)افغانی یا ( 3126212261266)

مبل   که میگردد افغانی( 6122611221662)رقم باقیمانده بمالحظه بودجه ملی مبل  الزم به تذکراست که  

افغانی تفاوت را نظربه قطعیه نشان میدهد ، که البته دررقم تفاوت مبل  متذکره ( 6112212631686)

افغانی تفاوت تعدیالت ( 6183218261282)افغانی ضمیمه بودجه شامل بوده ومتباقی مبل  ( 2186612611112)

ه احتیاطی بودجه عادی دربودجه ازکودهای ریزرف به مقایسه بودجه منظورشده میباشد ، چنانچه مجموع وجو

ولی درقطعیه مجموع مبال  تعدیل شده ازکود های ، افغانی منظورگردیده ( 62126212211666)ابتدای سال مبل  

( 16)افغانی ثبت گردیده است ، قرارمعلومات حاصله بربنیاد فرمان شماره ( 61182813661266)احتیاطی یا ریزرف 

( 66)مبل  6/8/6226مؤرخ ( 36262)شماره  32است جمهوری وبه اساس فورم ب مقام محترم ری 26/2/6226مؤرخ 

( 336)افغانی جهت کاهش جبران خساره بانک مرکزی به کود ( 3122216661666)ملیون دالرامریکایی معادل 

مجموع افغانی ازسایرکود های احتیاطی ، ( 62128613661266)وزارت مالیه افزود گردیده است ، که با تعدیل مبل  

 .افغانی گردیده است( 61182813661266)تعدیالت ازکود های ریزرف مبل  

 :به اساس کود درجدول ذیل توضیح گردیده است 6226مصرف بودجه عادی سال 
 

 

 

 

 

 

 )%(بهره بردا ي اا تخصیصات بودجه عم یاتي به 
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عنوان 

 کود

مجموع بودجه بعد 

 ازتعدیالت 
 باقیمانده مجموع مصرف مجموع عمومی ضمیمه بودجه

فیصدی 

 مصرف
فیصدی سهم هرکود 

 جموع مصرفدرم

36 662166612311131 3162218661662 661162616311126 666126112231262 2126212821681 21162 26 

33 31123312121223 6126212261238 32122611261816 36181218661822 6126618221288 22163 62 

32 62116611662 - 62116611662 62116611662 - 666 616 

32 2166812221666 - 2166812221666 8122116221626 68312621836 28 1 

36 3188612661622 32212821233 2166216261261 3112612221626 21212611226 86138 612 

 666 26162 1122612221226 622128612361826 661121618261686 2186612611112 663162212621266 مجموع

 

( 62)و  ( 36)مصرف شده مربوط به کود  درصد وجوه( 26)که حدود ارقام شامل جدول فوق نشاندهنده آنست 

 . درصد باقیمانده مربوط به سایرکود ها میباشد ( 8)ومتباقی ( 33)درصد مربوط به  کود 

ادارات ایکه فیصدی بیشتروجوه باقیمانده بودجه عادی را به خود اختصاص داده اند درجدول ذیل توضیح گردیده 

 :است 
 ارقام به افغانی                                                                                                                                                                                                          

شماره
 

 ادارات
مجموع بودجه مندرج 

 تدرقطعیه بعد ازتعدیال
 باقیمانده مجموع مصرف

فیصدی عدم 

 مصرف

 661662 2166612221828 26162816321266 22112212281322 دفاع ملیوزارت  6

 6212 2616161166 62612621682 32616621826 مخابراتوزارت  3

 218 32216281382 3161618211626 3182212321262 فواید عامهوزارت  2

 6212 6216111826 63613111868 62618221262 رمبارزه با مواد مخدوزارت  2

 32168 6211221228 2312621232 1616221232 اداره ملی استندرد 6

 62122 6312181668 2113121823 8216211266 اداره مبارزه با حوادث 1

 63131 6218181263 2213121686 66216261222 کمیسیون مستقل انتخابات 2

 6211 618361122 3218221322 3212631826 میکمیسیون عالی انرژی ات 8

2 
ریاست عمومی مستقل 

 انسجام امورکوچی ها
2212121266 2212261122 216231666 66162 
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66 
کمیسیون مستقل نظارت 

 برتطبیق قانون اساسی
6813321226 6316821866 116211626 66128 

 

وان تصرف بودجوی تلقی نمود ، اما قرارمالحظه قطعیه گرچه وجوه باقیمانده ازمصارف بودجه عادی را میتوان به عن

( دونرهای خارجی)بین المللی افغانی مساعدت نهاد های ( 11126612361266)منجمله مبل   6226عواید سال 

افغانی ( 1126618661661)افغانی تحصیل ومبل  ( 16126216611622)مبل  6226درتمویل بودجه عادی ، طی سال 

نده آنست که رقم هنگفت وجوه مصرف ناشده بودجه عادی نزد دونرها باقیمانده  نه درخزینه باقیمانده ونشانده

موجودیت نیزتذکررفته است ،  6282حکومت ، ازجانب دیگرطوریکه درگزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال 

، دریافت وجوه بودجه همچوارقام بزرگ باقیمانده دربودجه نشاندهنده برنامه ریزی های نادرست وطرح های آفاقی 

به . ویا تعدیالت بیشترازنیازمندی ازوجوه احتیاط میباشد خارج ازبودجه منظورشده اصلی تحت عنوان ضمیمه بودجه 

اصل صرفه جویی با درک عمیق تر نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی ، رعایت نظراداره عالی تفتیش بهتراست تا 

رنظرگرفته شود ، زیرا طوریکه مالحظه میگردد بودجه هرسال بمقایسه درمصرف بودجه عادی حین ترتیب بودجه د

 .سال قبل به طورقابل مالحظه ای درحال رشد قراردارد
 

 

 

 

  0931 -.091  مقایسه اصل منظوری بودجه عادی ، مصرف وباقیمانده ازسال -ج 
 ارقام یه افغانی                                                                                                                                                                           

 سال
نتیجه عمومی  بودجه بعد 

 ظرف سال ازتعدیالت
 باقیمانده مصارف

فیصدی تحقق 

 بودجه

6282 22116616661666 26122216631226 015.011.415.3 3.104 

6286 22112216611122 22161618821666 01.01104.1.41 3515 

6281 62186612161666 66123112221632 .111115111344 3.1.. 

6282 21126211161822 12162218611226 4190411....9 311.. 

6288 23186813261328 82126216821862 .1.1.1.15191. 3.115 

6282 666166216221332 666128611261311 6161216681216 3.15 

6226 661121618261686 622128612361826 1122612221226 3.1.9 

 

به اینطرف سیرصعودی داشته ، چنانچه  6282طوریکه مشاهده میگردد اصل منظوری ومصارف بودجه عادی ازسال 

درصد ،  بودجه ( 3311) 6286به مقایسه سال  6281درصد ، بودجه سال ( 22) 6282به مقایسه سال  6286بودجه سال 

درصد وبودجه سال ( 36)  6282قایسه سال به م 6288درصد ، بودجه سال ( 2212) 6281به مقایسه سال 6282سال 



گزارش بازرسی حساب قطعیه 

0931سال   اداره عــالی تفتیـش  

 

 

33 

درصد وهمچنان بودجه ( 26) 6282سال به مقایسه  6226بودجه سال  ،درصد ( 3216) 6288به مقاسیه سال  6282

 .  درصد افزایش را نشان میدهد( 216) 6282سال به مقایسه  6226سال 

این دالیل بوده که  6282مقایسه سال ب 6226جدول فوق نشان دهنده یک افزایش قابل مالحظه دربودجه سال 

وسکتورمعارف ( اردوی ملی وپولیس ملی) ازدیاد تشکیالتی درسکتورهای امنیتی  کمافی السابقافزایش دربودجه 

مالحظه میگردد افزایش  6226اما قراریکه بودجه ملی وحساب قطعیه بودجه عادی سال  .است عنوان گردیده 

به همین  عارف بلکه درتمام سکتورها محسوس بوده که هرگاه روند بودجه سازیبودجوی نه تنها درسکتورامنیت وم

منوال ادامه یابد با توجه به اینکه یک قسمت قابل مالحظه بودجه عادی هنوزهم ازطریق مساعدتهای خارجی تمویل 

 .میگردد با کاهش کمک ها دراین عرصه مشکالت بزرگی دامنگیردولت خواهد شد
 

 به اساس سکتور 6226و 6282سالهای  مقایسه بودجه عادی
 ارقام به افغانی

 سکتور
فیصدی افزایش دربودجه  مجموع بودجه بعد ازتعدیالت ظرف سال

 6226 6282 هرسکتور

 2216 26113313261286 13122212321222 امنیت

 2 66122118621322 66166618221226 حکومتداری ، حاکمیت قانون وحقوق بشری

 21 6122218661862 2123812681221 طبیعی زیربنا ومنابع

 66 31126218221226 33182211111628 معارف

 6316 2,512,907,371 2,232,666,354 صحت

 62 3112318221122 6123612221266 زراعت وانکشاف دهات

 26 2126611121263 1188611381221 مصؤنیت اجتماعی

 26 8162611821122 2112613831332 حاکمیت اقتصادی وانکشاف سکتورخصوصی

 26 661121618261686  666166216221332 مجموع بودجه
 
 

 عمده ازنتایج بازرسی حساب قطعیه بودجه عادی  یافته های-  د
 

 

سه ملیارد وهشتصدوده ملیون ونه صدوشانزده ( 2186612611162)جمعأ مبلـ   6226بمالحظه حساب قطعیه سال  .8

 :واحد بودجوی حسب ذیل ایزادگردیده است پنج عنوان ضمیمه بودجه در افغانی بههزاروششصد وسیزده 

مقام محترم ریاست جمهوری  2/2/6226مؤرخ ( 2162)و 2/6/6226مؤرخ ( 2382)به اساس احکام شماره  .6-6

جمعأ مبل   61/6/6226مؤرخ ( 368)و 66/2/6226مؤرخ ( 266)شماره ( 32)وفورمه های ب

دوبیست ملیون ویکصدونه هزاروهشتصدوسی ونه افغانی ازفند یک ملیارد وششص( 6113616621822)

 .قسم ضمیمه بودجه ، دربودجه وزارت محترم دفاع ملی( CSTC-A)سیستیکا 
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،  38/1/6226مؤرخ ( 2622)،  2/2/6226مؤرخ ( 3112)،  1/2/6226مؤرخ ( 3122)به اساس احکام شماره  .3-6

( 32)حترم ریاست جمهوری وفورمه های ب مقام م 62/66/6226( 2266)و  26/8/6226مؤرخ ( 6268)

، 2/66/6226( 3226)،  8/66/6226( 6222)،  26/2/6226( 3862)،  6/6/6226مؤرخ ( 6622)شماره 

( 22118281236)مبل   1/2/6226( 6622)و 61/1/6226(812)،  32/2/6226( 3626) ،32/2/6226( 3626)

ازمدرک کمپنی های خصوصی جمعأ مبل   افغانی( 22312661212)افغانی ازفند سیستیکا ومبل  

یک ملیاردودوصدونه ملیون وهفتصدوهشتادونه هزاروهشتادونه افغانی قسم ضمیمه ( 6136212821682)

 .بودجه ، دربودجه وزارت محترم امورداخله 

وفورمــــــه هـای  ب   مقـــام محترم ریاسـت جمهـوری    6/1/6226مؤرخ ( 2628)به اساس حکم شمــــاره  .2-6

( 2812161228)جمعــأ مبلــ   62/2/6226مــؤرخ ( 6221)وشــماره  66/2/6226مــؤرخ ( 6262)ماره شــ( 32)

وتلویزیون آشنا قسم   Broadcasting Board of Governors( BBG)افغانی ازفند مؤسسه امریکایی 

ضمیمه بودجه به بودجه وزارت محترم اطالعات وفرهنگ که هدف آن بهترشدن نشرات وبرنامه های رادیو 

 .لویزیون ملی عنوان گردیده استت

( 32)ب   رئیس جمهوری اسالمــی افغــانستان وفـــــورم 36/2/6226مؤرخ ( 16)به اساس فرمان شماره  .2-6

ملیون افغانی جهت تمویل مصارف عملیاتی خط آهن حیرتان ( 226)مبل  32/63/6226مؤرخ ( 128)شماره 

 .رم فواید عامهمزارشریف ، قسم ضمیمه بودجه به بودجه وزارت محت

( 2236)، حکم شماره  32/66/6226( 6662) 32وفورم ب  62/66/6226( 1236)به اساس حکم شماره  .6-6

 61/2/6226( 6626)32وب 2/2/6226( 2223)شماره وحکم  63/6/6226(866)32وفورم ب  2/6/6226

( UNDP)دوملیون وششصدوپنجاه وشش هزارودوصدوهفت افغانی ازفند ( 311611362)جمعأ مبل  

کشورکانادا قسم ضمیمه بودجه   به بودجه وزارت محترم عدلیه که هدف ازایزاد مبال  ( CGSO)ومؤسسه 

 .متذکره پرداخت کرایه تعمیربخش تقنین ودفترحمایت حقوق بشروزارت مذکوروانمود شده است

اتی خط آهن ملیون افغانی مصارف عملی( 226)الزم به تذکراست که ، ازجمله مبال  متذکره صرف مبل  

مزارشریف پس ازتصویب شورای محترم ملی وتوشیح رئیس جمهوری اسالمی افغانستان شامل  -حیرتان 

دوملیارد وهشتصدوهفتاد ملیون ونهصدوشانزده ( 3182612611166)بودجه گردیده ومتباقی مبل  

اخته  ، ولی تائید هزاروششصدویازده افغانی درحالیکه به همان پیمانه افزایش را درسقف بودجه رونما س

 . پارلمان درجهت استفاده ازآن حاصل نگردیده است

( 32)قرارمعلومات ارایه شده ازجانب ریاست محترم عمومی بودجه ، وزارت مالیه مبتنی برهدایت ماده 

را توأم نامه شماره  6226ورق ضمایم بودجه عادی وانکشافی سال  اصولنامه اجرای بودجه ، طی دو

(36223-BS1 )پارلمانی گسیل داشته ، ولی قراریکه  به وزارت محترم دولت درامور 2/63/6226رخ مؤ
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افغانی به عنوان ضمیمه ( 6216861222)جدول ضمایم بودجه منضمه نامه نمبرفوق مالحظه میگردد ، مبل  

ع افغانی به عنوان ضمیمه بودجه وزارت دفا( 33212221228)بودجه عادی وزارت اطالعات وفرهنگ ، مبل  

افغانی به عنوان ضمیمه بودجه وزارت عدلیه وانمود گردیده که ازیکطرف ارقام ( 6616261622)ملی  ومبل  

متذکره با آنچه که درقطعیه ثبت است کامأل درمغایرت قراردارد وهم ضمیمه بودجه وزارت امورداخله 

به شورای محترم ملی نرفته وازجانب دیگرموضوع درختم سال مالی ودریک عمل انجام شده  درآن تذکر

 .اطالع گردیده است

دلیل اینکه بودجه بعد ازتصویب مجلسین شورای محترم ملی وتوشیح رئیس جمهوری اسالمی افغانستان به 

هرتحول بودجوی که افزایش درسقف بودجۀ ملی ومصارف  بناصً،  حیثیت قانون را بخود اختیارمینماید

ن به  تائید ولسی جرگه شورای محترم ملی رسانیده شود اضافی را باعث شود بهتراست دروقت وزمان آ

 .اینکه شورای محترم ملی درزمینه با وزارت محترم مالیه طوردیگری تفاهم نموده باشد مگر

( 16)ولسی جرگه شورای محترم ملی وفرمان شماره  32/2/6226مؤرخ (66)به اساس مصوبه شماره  .2

ملیون دالرامریکایی معادل ( 36)می افغانستان ، مبل  محترم رئیس جمهور جمهوری اسال 36/2/6226مؤرخ

ملیون دالرمعادل (66)مزارشریف ومبل   –ملیون افغانی جهت مصارف عملیاتی خط آهن حیرتان ( 226)

سال  "ضمیمه بودجه انکشافی  "ملیارد افغانی جهت جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی به حیث ( 31222)

 :موارد آتی قابل توجه است منظورگردیده که درزمینه 6226

درحالیکه درتصویب شورای محترم ملی وفرمان محتـرم رئـیس جمهورجمهـوری اسـالمی افغانسـتان مبـال         .6-3

متذکره منحیث ضمیمه بودجه انکشافی منظورگردیده ، ولی مصارف عملیاتی خط آهن حیرتان مزارشریف 

رکـزی خـالف تصـویب ولسـی جرگـه      ملیارد افغانی جهت جبران کـاهش سـرمایه بانـک م   ( 31222)ومبل  

 .کارسازی گردیده است 6226وفرمان رئیس جمهورازبودجه عادی سال 

ریاست محترم بودجه درزمینه متذکرگردیده  است که موضوع ماهیت بودجه عادی داشـته ودرتقاضـا نامـه    

ه بـه همـین   درنظرگرفته شـد  عادیبودجه  در ملی نیزمحترم وزیران وشورای محترم وزارت مالیه به شورای 

 .دلیل ازبودجه عادی مصرف گردیده است

مزارشریف  باالثر فورم   -ملیون افغانی بودجه مربوط به مصارف عملیاتی خط آهن حیرتان (226)ازمبل   .3-3

مؤرخ ( 262)شماره ( 32)ب  ، افغانی ( 6213261666)مبل   32/8/6226مؤرخ ( 221)شماره ( 32)ب 

افغانی ، ( 22116661666)مبل   1/63/6226( 122)شماره ( 32)نی وب افغا( 22616661666)مبل   3/8/6226

افغانی عنوانی وزارت محترم فواید عامه تخصیص صادرگردیده ، اما  بعدأ مبل  ( 81613261666)جمعأ مبل  

قسم ضمیمه بودجه  32/63/6226مؤرخ ( 128)شماره ( 32)ملیون افغانی متذکره به اساس فورم ب ( 226)

هم  32ازآنجائیکه تجویزضمیمه بودجه به اساس فورم ب . وزارت فواید عامه افزود شده است نیزدربودجه
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دراصل منظوری وهم درتخصیصات دست داشته شامل میگردد ، بناأ همچواجراآت رقم تخصیصات را باال 

صیص مبل  برده وزمینه را برای سؤاستفاده های احتمالی مساعد ساخته میتواند وبه نظرهیأت بهتربود تا تخ

 32برویت فورم ب 36/2/6226مؤرخ ( 16)افغانی ازمجموع وجوه شامل فرمان شماره ( 81613261666)

 . .32تجویزمیگردید نه فورم ب ( درخواست تعدیل ویا انتقال وجوه )

قانون اداره امورمالی ومصارف عامه ، وزارت مالیه میتواند درصورت توانمندی ( 36)متکی به صراحت ماده  .2-3

با نظرداشت شرایط خاصی که درقانون متذکره تصریح گردیده به ادارات ، تصدی ها ویا شرکت ها  مالی

ازریاست محترم  6226قرضه اعطا نماید ،  با توجه به آن چگونگی قرضه های اعطا شده الی اخیرسال 

قرضه  ازطرف وزارت مالیه به هیچ مرجعی 6226خزاین پرسیده شد ، متذکرگردیدند که الی اخیرسال 

 سهباالثر 6282اما به اساس معلومات ارایه شده ازجانب دافغانستان بانک ، طی سال . پرداخته نشده است 

و احکام جداگانه محترم وزیرصاحب مالیه وتائید شورای محترم وزیران جمعأ قطعه پیشنهاد بانک مذکور  

نستان بانک وحکم مقام محترم ریاست به اساس پیشنهاد دافغا 6226افغانی ودرسال ( 68.668.366.666)مبل  

وهفت ملیاردوششصدوهشت سی ( 22.168.366.666)ملیارد افغانی ، جمعأ مبل  ( 62.666)جمهوری مبل  

ملیون ودوصدوپنجاه هزارافغانی ازمدرک پول موجود دولت دربانک مذکور، طورقرضه به کابل بانک 

 .اجراگردیده است 

قـانون دافغانسـتان بانـک    ( 81)ه متذکره را متکی به صراحت ماده ریاست محترم بانک مرکزی اعطای قرض

دافغانستان بانک میتواند مطابق شرایط معینه به حیث آخرین مرجع قرضه دهنده برای  "که درآن آمده است 

مـاه نباشـد بـه اعطـای     ( 2)مؤسسات مالی داخلی درراستای تأمین منافع برای یک مدت که میعاد آن بیشتراز

قـانون   فـوق متذکر گردیده است کـه ، دافغانسـتان بانـک بـا رعایـت مـاده       عنوان داشته  "نماید  قرضه اقدام

بانک به مثابه آخرین مرجع قرضه دهی برای نهاد های مالی دارنده حسـاب دردافغانسـتان بانـک    افغانستان د

معـین را ازدرک   نظام بانکداری کشور مبال  در وبه منظورسیالیت کابل بانک وجلوگیری ازتأثیرات ناگوار

پول دولت که دردافغانستان بانک موجود است بعد ازطی مراحل واتخاذ تصامیم مقامـات صـالحه بـه کابـل     

درحالیکه میعاد قرضه درقانون متذکره الی مدت سه ماه قیـد گردیـده  ولـی     . بانک قرضه اجرا نموده است 

( 3.216.631.666)قرارمعلومــــات ارایــــه شــــده ازجانــــب بانــــک مرکــــزی تــــاکنون صــــرف مبلــــ   

دوملیاردوهفتصدوشصت وپنج ملیون وپنجصدوبیست وشش هزاروپنجصـدوپنجاه افغـانی ازمـدرک وجـوه     

دررابطه بـه  البته ریاست محترم بانـک مرکـزی ازارایـه معلومـات بیشـتر     قرضه متذکره بازپرداخت گردیده ، 

متذکرگردیـد  ودداری ورزیده دالیل عدم تحصیل قرضه باقیمانده که میعاد بازپرداخت آن به سررسیده ، خ

خـویش را ازطریـق   اسناد مکمل مربوط قرضه ذکرشده قبأل به وزارت مالیه ارسال شده ، میتوانند مطلوبه که 

 .نمایند آن وزارت محترم حاصل
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رسیده شد ، صرف به وجوه پرداخت شده جهت کاهش جبران خساره وزارت مالیه پدررابطه به موضوع  از 

وده ومتذکرگردیدند که در وجوه پرداخت شده به بانک مرکزی موضوع قرن بانک مرکزی اشاره نم

اما درارتباط به مبال  پرداخت شده ازطریق بانک مرکزی به کابل بانک بصورت رسمی . مطرح نمیباشد 

 .کدام معلومات بدسترس هیأت قرارداده نشد

وزارت مالیه میتواند سرمایگذاری  "که قانون اداره امورمالی ومصارف عامه آمده است ( 66)ماده ( 6)درفقره  .2

  "پول عامه را طورامانت مالی اجازه داده ودرمورد تصفیه آن مطابق احکام قانون تجویزاتخاذ نماید 

، د ازوزارت محترم مالیه پرسیده شددرارتباط به سرمایگذاری های که ازوجوه عامه صورت گرفته باش

درصد ( 16)ول عامه صورت نگرفته زیرا عواید داخلی بیشترازکدام سرمایگذاری ازپ "متذکرگردیدند که ، 

( 22)بیشتراز 6226و 6282، ولی طوریکه درفوق تذکررفت طی سال  "بودجه عادی را تکافو کرده نمیتواند 

مسوولین وزارت محترم مالیه  .ملیارد افغانی ازمدرک پول دولت به کابل بانک طورقرضه پرداخت گردیده است

که پرداخت متذکره قرضه نبوده وبه اساس قرارداد منعقده بین وزارت شفاهی متذکرگردیدند  درزمینه بصورت

وزارت متعهد گردیده که وجوه پرداخت شده ازطریق دافغانستان بانک به کابل  بوده ومالیه وبانک مرکزی 

ملیون دالر ازطریق ( 66)مبل   6226سال جبران نماید ، چنانچه طی سال( 8)طی مدت  6226بانک را اعتبارازسال 

 .بودجه دولت دراختیاربانک مرکزی قرارداده شده است

افغانی ثبت  گردیده ، که ( 6122816621162)مبل   6226درقطعیه مجموع پیشکی های پرداخت شده سال  .2

افغانی باقیمانده وانمود گردیده ( 6121616661622)افغانی آن محسوب ومبل  ( 2116316821262)ازجمله مبل  

درصد آن مربوط به وزارت ( 2313)افغانی یا ( 28116661811)ازمجموع وجوه محسوب ناشده مبل  . ت اس

محترم مالیه میباشد که به اساس معلومات ارایه شده ازجانب ریاست اداری آن وزارت محترم ، ازجمله مبل  

ب شرکت افغان آئیل ومبل  افغانی بابت افتتاح لیترآف کریدت شرکت برشنا به حسا( 26211261262)متذکره ، 

افغانی ( 2616661666)مبل   گردیده وغضنفرنفت وگازلمیتد انتقال  تافغانی به حساب شرک( 68812621662)

بخش ها طورتحویل اجرا که تاکنون  به حساب بورد مستقل کرکت ومتباقی درسایر 61طی سه قطعه فورم م

 .صورت تصفیه را بخود نگرفته است

 :ها موارد ذیل قابل توجه ودقت است  درارتباط به پیشکی

بابت لیترآف کریدت شرکت برشنا به حساب غضنفرلمیتد  6282افغانی که طی سال ( 16811211666)مبل   .6-2

ملیون افغانی به حساب شرکت اعتماد لمیتد طورتحویل اجرا گردیده بود تا کنون بدون تصفیه ( 121)ومبل  

( 68812621662)ن توجه به تصفیه لیترآف کریدت های قبلی مبل  باقیمانده است ، وزارت محترم مالیه بدو
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نیز بابت لیترآف کریدت شرکت برشنا به حساب شرکت غضنفرانتقال نموده  6226افغانی دیگررا درسال 

 .است 

به اساس معلومات ارایه شده ازجانب مدیریت محترم عمومی باقیات ریاست خزاین ، مبال  ذیل ازبابت   .3-2

 :تصفیه نگردیده است  6282بودجه عادی ازسنوات گذشته الی اخیرسال  باقیات آوانسی

 .افغانی -  22612161162/جمعأ مبل   6282-6286باقیات آوانسی سالهای  -

 .افغانی -   22218121362/ــ  مبلــــــــــــــــــ 6288ل باقیات آوانسی سا -

 .افغانی -6126113661622/ــــ  مبلــــــــــــــــ 6282سال باقیات آوانسی  -

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

 .افغانی -3118618821221/ جمعأ مبلــــــــــــــــــ                                  
 

دوملیــارد ( 3118618821221)جمعــأ مبلــ   6282 -6286قرارفــوق باقیــات آوانســی بودجــه عــادی ســالهای  

ششصدوهشتادویک ملیون وهشتصدهشتادوهفت هزارونهصدوچهل وشش افغانی وانمود گردیده کـه کـم   و

توجهی وزارت مالیه وادارات ذیربط را درتصفیه بموقع حواله های طورتحویل نشان میدهد وبـاالثراین کـم   

 .توجهی یک قسمت بیشتراین باقیات اکنون بـه باقیـات الحصـول ویـا صـعب الحصـول مبـدل گشـته اسـت         

 .به ضمیمه است(  2الی  6)جداول باقیات به شماره های 

افغـانی ثبـت   ( 6121616661622)مجموع پیشکی های محسوب ناشده مبلـ   6226درقطعیه بودجه عادی سال  .2-2

افغـانی تفـاوت را   ( 6212221662)که مبلـ   درج افغانی ( 6126612221662)مبل  ( AFMIS)بوده ودرسیستم 

را پیشکی های محسوب ناشده واحدهای مربـوط بـه    الیه تفاوت مبل  متذکره نشان میدهد ، وزارت محترم م

وزارت های مالیه ، امورخارجه ، معـارف ، مخـابرات ، اطالعـات وفرهنـگ   امورزنـان ووزارت زراعـت ،       

آبیاری ومالداری دروالیات کشوردانسته ومتذکرگردیده است که پیشکی های والیات شامل سیستم افمس 

 . ه اساس راپورهای واصله ازمستوفیت های والیات ثبت قطعیه میگرددنبوده بلکه ب

افغـانی بـه منظورتوسـعه سیسـتم افمـس مصـرف       ( 62211221666)جمعأ مبل   6226با وصف اینکه طی سال 
گردیده ولی توضیح فوق میرسـاند کـه سیسـتم افمـس هنـوزهم ظرفیـت کنتـرول تمـام فعالیـت هـای مـالی            

مبالغی که به عنـوان پیشـکی وپیشـکی     بدست آمده ،معلومات  به اساسرحالیکه حکومت را پیدا ننموده ، د
های محسوب شده وباقیمانده ثبت قطعیه گردیده ، ارقام واقعی پیشکی ها نمیباشد ، چنانچه مستوفیت محترم 

، پیشکی های محسوب ناشده پنج واحد بودجـوی والیـت    به پرسشنامه گروپ تفتیش این اداره والیت بلخ
 : حسب ذیل معلومات ارایه داشته است  68/2/6226وررا الی تاریخ مذک

 .افغانی( 311361168)قوماندانی امنیه مبل   -

 .افغانی( 622613)ریاست حفاظت محیط زیست مبل   -

 .افغانی( 616161262)ریاست کارواموراجتماعی مبل   -
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 .افغانی( 1212)ترانسپورت هوایی مبل   -

 .افغانی( 662262)ترانسپورت زمینی مبل   -

 62/2/6226به همین ترتیب مستوفیت محترم والیت بامیان پیشکی های ناتصفیه والیت مذکوررا الی تاریخ   

 :قرارذیل معلومات داده است 

 .افغانی ( 612611666)ریاست اداری مقام والیت مبل   -

 .افغانی( 22362)ریاست معارف مبل   -

 .افغانی( 6226666)قوماندانی امنیه مبل   -

 .افغانی( 66666)ست تنظیم آب مبل  ریا -

جهت بازرسی به کمیسیون مؤظـف ارایـه گردیـده      66/2/6226بتاریخ  6226ازآنجائیکه حساب قطعیه سال 

زمره ادارات والیتی که پیشکی های محسوب ناشـده شـان ثبـت     لهذا واضح میگردد که ادارات متذکره در

 . قطعیه گردیده ، نمیباشد

شده طورنمونه حاصل ودرج گزارش گردید     والیت یاد علومات متذکره ازدوالزم به تذکراست که م

 .  باشدواحتماأل که  موارد مشابه متعدد درسایروالیات کشورنیزموجود 

زمینه ترتیب حساب  ترتیب ودر( AFMIS)با توجه به اینکه حساب قطعیه برویت ارقام مندرج درسیستم 

مشکل است به آنچه که به عنوان پیشکی  متراهمیت داده میشود ، بناصًسابی کاسناد ح سایر و قطعیه به دفاتر

 .ها وحتی مبال  مصرف شده وباقیمانده ثبت قطعیه گردیده ، اعتماد نمود

یل آن را مشکل سیستم افمس نه بلکه نبود ظرفیت در والیات عنوان داشته، در وزارت محترم مالیه دال

افغانی از طریق وزارت محترم مالیه در ارتقای ظرفیت (  283686326) جمعا مبل   6226حالیکه طی سال 

 . بخشهای مختلف وزارت مالیه و ادارات دولتی به  مصرف رسیده است 

 ملیون افغانی ازطریق ریاست اداری وزارت مالیه طورتحویل به بورد مستقل کریکت  که( 26)پرداخت مبل  .   2-2

 .یمانده است باقبدون تصفیه اسناد محسوبی آن تاکنون 
 

 6282و 6288با سالهای  6226پیشکی های محسوب شده وباقیمانده سال مبال  تادیات پیشکی ومقایسه 
 

 سال
مجموع تادیات 

 پیشکی
 باقیمانده محسوب شده

فیصدی 

 محسوب شده
 مالحظات

6288 6161212861226 2122612221822 6133216821286 28   

6282 6121612881632 2182612621262 6162616861262 26  

6226 6122816621162 2116316821262 6121616661622 22  
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واحد بودجوی اجرا گردیده ( 22)افغانی بابت وجه سردستی در( 66216261626)جمعأ مبل   6226طی سال  .6-2

واحد بودجوی ( 62)افغانی ذمت ( 232226)افغانی آن محسوب ومبل  ( 66812661626)که ازآن جمله مبل  

نیزتا کنون تصفیه  6282افغانی وجوه محسوب ناشده سال ( 2861166)عالوه برآن مبل  . اقیمانده استب

 .وزارت مالیه  وزارت محترم مالیه تصفیه آنرا ازوظایف ادارات ذیربط میداند نه از وتحصیل نگردیده و

افغانی ( 62126212211666)حاوی مبل   6226سال  وجوه احتیاط برای بودجه عادی قرارمالحظه سند بودجه ،  .6

( 62126612211666)ملیارد بابت جبران کاهش خساره بانک مرکزی جمعأ مبل  ( 31222)با افزودی مبل  که 

 6282وبمقایسه بودجه سال را تشکیل میدهد  عادیبودجه  مجموعدرصد ( 6616)افغانی میشود که درحدود 

 .راستای بودجه سازی تلقی میگردد بت درکه یک اقدام مث درصد کاهش را نشان میدهد( 62)درحدود

باالثرتقاضای وزارت ها وادارات واحکام مقام محترم ریاست جمهوری جمعأ مبل   6226سالطی 

افغانی ازمدرک وجوه احتیاطی تعدیل گردیده است ، ولی اینکه ازوجوه متذکره چه مبل  ( 61182813661266)

 .احت ندارد آن مصرف وچه مقدارباقیمانده ، حساب قطعیه صر

 :واحد بودجوی که درجدول ذیل توضیح گردیده بیشترین استفاده را ازوجوه احتیاط نموده اند( 62)به تعداد 

 ارقام به افغانی

 ادارات شماره

 مبلغ تعدیل شده ازوجوه احتیاط

 کود  مجموع

.0 .. .9 .. .. 

0 
وزارت 

 کارواموراجتماعی  
623262126 - - 1226666666 - 513..140915.. 

 1.9.10931000. 61666166 318186666 621661662 2266266628 16126262 وزارت مالیه .

 010.114.41033 6666666 - - 266666 6628862622 وزارت معارف 9

. 
اداره امورشورای 

 وزیران
621282268 263268212 - 236326666 622268686 33910111..0 

 19311.41.91 366666666 281666666 - 61212626 21232118 امورداخلهوزارت  .

 99.19151190 - - - 321262226 26222626 امورخارجه وزارت 5

 91.13.113.5 - 326666666 - 2666262 62226663 وزارت زراعت  4

 1443...151. 362622262 - - 22382262 38231111 وزارت ترانسپورت  1

2 
ریاست محافظت 

 رئیس جمهور
621866666 28663666 - - - ...13.91.11 

66 
ریاست 

دفتررئیس 

 جمهور

86212222 628681286 - - - .0115.11409 

 0.513111111 - - - - 661266666 ریاست امنیت ملی 66

63 
وزارت حج 

 واوقاف
23623226 22232112 - - - 0.3110515.1 
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62 
وزارت 

 امورشهرسازی
63266266 2666666 - - 66116661666 0.4131014.. 

 .01.1.90100 82212666 - - - 61212162 وزارت فواید عامه  62

 16.042.013.951 .1031405139 8.045.120.000 176.106.159 4.702.753.668 1.3119041013. مجموع
 

ازوجوه احتیاط را درصد ( 95)افغانی ویا ( 16.042.013.951)مرجع جمعأ مبل  ( 62)به تعداد قرارمالحظه 

درصد ازوجوه احتیاط مستفید ( 6)افغانی یا ( 82116221216)واحد بودجوی صرف ( 21)ومتباقی تفاده نموده اس

 .گردیده اند
 

 :ادارات ذیل ازوجوه احتیاطی بیشترازبودجه اصلی استفاده نموده اند   
 

 وجوه احتیاط بودجه اصلی ادارات شماره

فیصدی استفاده ازوجوه 

احتیاط به مقایسه بودجه 

 صلیا

6 
ریاست عمومی اداره امور ودارالنشای 

 شورای وزیران
61213621666 22216661266 176 

 266 2132316221666 6168818661166 مالیه وزارت  3

 731 1123312621126 22116631366 کارواموراجتماعی  وزارت  2

 106.5 63212661266 63616221666 وزارت امورشهرسازی 2

    

        پالن عواید " که درآن آمده است مصارف عامه  اداره امور مالی وقانون ( 23)ماده ( 2)ت فقره مطابق به صراح

صالحیت های بودجوی برای مصارف احتمالی آینده که متجاوز از سه : حاوی مطالب ذیل می باشد و مصارف 

مبل  جموع از مولی طوریکه قطعیه بودجه مالحظه میگردد"فیصد مجموع مصارف برنامه نباشد

بوده افغانی (  16,878,211,411 )مبل  وجوه احتیاط 1 6226سال  عادیبودجه افغانی ( 156,360,871,580)

استفاده وجوه احتیاط یک مبل   ،عالوه برآن قرارمالحظه جدول فوق. میباشد مجموع بودجه عادی درصد( 66 ) که

قانون متذکره (  23)که خالف ماده  بوده دجه خود اداره از مجموع بو نشان میدهد که چندین مرتبه بیشترهنگفتی را 

 .می باشد

ش بینی گردیده به پیبودجه  بسا موارد به هدفی که در عالوه برآن نتایج بازرسی نشان داد که وجوه احتیاط در 

 مصرف نرسیده بلکه دربخش های خارج ازهدف اصلی تعدیل ومورد استفاده قرارگرفته است ، به گونه مثال به

ملیون افغانی ازکود احتیاط برای ( 86)اساس پیشنهاد وزارت محترم مالیه وحکم مقام محترم ریاست جمهوری مبل  

ملیون افغانی ازکود احتیاط برای ( 666)ملیون افغانی ازکود احتیاط برای توازن اسعار، ( 66)پرداخت قرون ، مبل  

ود احتیاط برای عضویت وزارت ها وادارات درسازمانهای بین ملیون افغانی ازک( 666)تطبیق برنامه رتب ومعاشات ، 

ملیون ( 626)ملیون افغانی ازکود احتیاط برای سهمیه وزارت مالیه دربیمه بانکها ، جمعأ مبل  ( 616)المللی ومبل  

ملیون افغانی ( 26)وزارت امورداخله ، مبل  ( 36)ملیون افغانی به کود ( 366)افغانی تنقیص گردیده ، که ازجمله مبل  
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وجوه احتیاط برای خریداری گندم ( 266632)ملیون افغانی به کود ( 366)وزارت دفاع ملی ومبل  ( 36)به کود 

ملیون ( 86)شورای محترم وزیران ، مبل   1/6/6226مؤرخ ( 66)همچنان به اساس مصوبه شماره  ،تزئید گردیده 

ملیون افغانی ( 86)پالیسی ومبل  ( 266666)یون افغانی ازکود مل( 86)حالت اضطرار، مبل  ( 266663)افغانی ازکود 

وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری افزود گردیده ، به ( 32)اصالحات اداری تنقیص وبه کود ( 266666)ازکود 

ملیون ( 22)مقام محترم ریاست جمهوری مبل   66/63/6226مؤرخ ( 2262)همین ترتیب متکی به حکم شماره 

سبسایدی مواد ( 266666)ملیون افغانی ازکود ( 82)قسط وتکت پولی قرون ، مبل  ( 266662)د افغانی ازکو

ملیون افغانی ( 8)عضویت ادارات درسازمانهای بین المللی ، مبل  ( 266668)ملیون افغانی ازکود ( 26)سوخت ، مبل  

وجوه احتیاط برای سوپرسکیل ، ( 266662)ملیون افغانی ازکود ( 36)مبل  ، برنامه رتب ومعاش  ( 266666)ازکود 

بازپرداخت های ( 266636)ملیون افغانی ازکود ( 62)ازدیاد معاشات ، مبل  ( 266662)ملیون افغانی ازکود ( 66)مبل  

خریداری ( 33)خریداری زمین تنقیص گردیده وبه کود های ( 266632)ملیون افغانی ازکود ( 66)مالیاتی ومبل  

اطالعات ، وزارت های زراعت ( 36)تقاعد مامورین ملکی ونظامی ، کود ( 32)کود گندم وزارت تجارت ، 

وزارت ( 33)ریاست عمومی امنیت ملی ، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی وستره محکمه وکود   ،وفرهنگ

 .های امورسرحدات ، زراعت ، اداره امور، اداره عالی مبارزه با فساد اداری ووزارت امورداخله افزود گردیده است

و درکمیته بودجه ، شورای وزیران همچوتعدیالت مسیربودجه را ازاهداف اصلی آن که پس ازبحث های طوالنی 

نمایانگر آنست که به ترتیب و پیش بینی بودجه بر  کشورتثبیت وبه تصویب میرسد ، منحرف ساخته و شورای ملی

 . مبنای واقعیت ها استوار نمی باشد

مؤرخ ( 36623) 32به اساس پیشنهاد ریاست محترم خزاین ، حکم مقام محترم وزارت مالیه وفورم ب  .1

ریاست خزاین  32/66/6226مؤرخ ( 621622)ملیون افغانی وبه اساس نامه شماره ( 366)مبل   66/2/6226

توازن نرخ ( 266662)ملیون افغانی ازکود ( 66)مبل   8/63/6226مؤرخ ( 633882)شماره ( 32)وفورم ب 

 .گردیده است اسعاربودجه عادی به بودجه انکشافی انتقال

 "چهل وهفتم قانون اداره امورمالی ومصارف عامه که درآن آمده است  ماده( 6)فقره مطابق به صراحت  .2

وزارت مالیه میتواند به اساس تقاضای اداره دولتی امرتعدیل صالحیت بودجوی منظورشده را که ازپنج فیصد 

اما قرارمالحظه قطعیه بودجه عادی سال  ".وجوه ثبت شده تجاوزننماید ، به مشوره کمیته بودجه صادرنماید

تعدیل درصالحیت بودجوی وزارت تجارت درصد ( 1)ستون تعدیالت خارج نمایندگی نشاندهنده  6226

دربرخی ازکود ها تعدیالت  درصد درصالحیت بودجوی وزارت صحت عامه صورت گرفته و( 2)و وصنایع 

کامل با درصد ویا بیشترازآن صورت گرفته که درمغایرت ( 66)وجوه ازیک نمایندگی به نمایندگی دیگر تا 

 .قانون اداره امورمالی ومصارف عامه قراردارد
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هیأت مؤظف اداره عالی تفتیش در وزارت تحصیالت عالی ،  36/2/6226مؤرخ ( 6)به اساس نامه شماره  .8

باالثربازرسی حساب قطعیه بخش عادی وزارت مذکوروتطبیق ستون های جدول قطعیه با صورت حساب ماهانه 

( 636666)مبل  ( 36366)فصل ( 36)دیده بمالحظه رسیده است که درکود اخذ گر( AFMIS)که ازسیستم 

افغانی مصارف پوهنتون کنرها درسیستم شامل نگردیده ( 26666)افغانی مصارف پوهنتون بغالن ومبل  

افغانی ودرخالصه ( 26616611686)همچنان جزص مصارف ماهانه مرکزووالیات مبل  . وازحساب بازمانده است

( 23613)افغانی را نشان میدهد که مبل  ( 26616881223)مبل  ( 6226توحیدی دراخیرسال  ورق) مصارف 

افغانی تفاوت بین این دوحساب موجود میباشد ، درحالیکه شعبه مربوط وزارت تحصیالت عالی قطعیه سال 

ورد تائید به وزارت مالیه ارسال وبعد ازتطبیقات م 32/2/6226مؤرخ ( 681)را ذریعه مکتوب شماره  6226

 .قرارگرفته است

وزارت محترم  6226مربوط به بودجه عادی سال ( 32)وب ( 32)ازاثربازرسی وسنجش فورمه های ب  .2

امورداخله ، مجموع تخصیصات برویت فورمه ها بعد ازوضع وجوه تنقیص شده ازتخصیصات دست داشته مبل  

افغانی ثبت است ، که مبل  ( 22128212131166)افغانی تثبیت گردید ، اما درقطعیه مبل  ( 22122616661812)

شماره ( 32)عالوتأ قرارمالحظه فورم ب   .افغانی تفاوت اضافه سنجش درقطعیه را نشان میدهد( 6212661223)

( 3216221266)افغانی ، ولی مبل  متذکره ( 3316221266)مبل  ( 366)مجموع کود  63/2/6226مؤرخ ( 6686)

گردد ، اما  میافغانی ( 3168616161266)زید برآن محاسبه جزص کود ها جمعأ مبل  افغانی محاسبه گردیده ، م

افغانی ثبت گردیده وهمچنان رقم مذکوردرروی فورم وظهر آن به عدد ( 23612661666)درفورم نمبرفوق مبل  

وحروف نیزدرمغایرت قراردارد که بی تفاوتی وعدم دقت مؤظفین حسابی ریاست محترم بودجه وخزاین 

 . وزارت محترم مالیه را درثبت های حسابی نشان میدهد

 36/66/6282مؤرخ ( 11)کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی طی پیشنهادیه شماره  .66

( 32)افغانی مصارف سه ماهه ( 3612261666)خویش عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری ، تقاضای مبل  

ت ملکی را که مصارف آن برطبق متن پیشنهاد قبأل ازطریق پروژه مرکزآموزشی والیتی انستیتوت خدما

نموده است ، که  بتأسی ازحکم شماره 6282تمویل میشد ، ازبودجه سال ( UNDP/ASGP)حاکمیت محلی 

اصالح اداره عامه ( 26)مقام محترم ریاست جمهوری ، اجرای مبل  متذکره ازکود  33/63/6282مؤرخ ( 2328)

 .  ستهدایت داده شده ا

مؤرخ ( 226)شماره  32اما وجوه متذکره خالف قانون اداره امورمالی ومصارف عامه ، برویت فورم ب 

افغانی به کود ( 6312281666)اجرا گردیده که ازجمله مبل   6226بودجه عادی سال ( 26)، ازکود  2/2/6226

حات اداری وخدمات ملکی افزود کمیسیون محترم مستقل اصال( 33)افغانی به کود ( 212881666)ومبل  ( 36)

 . گردیده است
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بنام کمیسیون تحکیم ( کود ریزرف) سوابق بازرسی نشان میدهد که ساالنه مبال  هنگفتی ازوجوه احتیاطی   .66

صلح وشورای سرتاسری علمای افغانستان ، تعدیل گردیده است ، چنانچه قرارمالحظه اسناد مربوط به فورمه 

( 266)به اساس پیشنهاد  6226به ریاست محترم محافظت رئیس جمهورطی سال  مربوط( 32)وب ( 32)های ب 

( 66)شماره ( 32)وفورم ب  36/3/6226( 6336)دفترشورای محترم امنیت ملی وحکم شماره  32/3/6226مؤرخ 

( 6216221666)پالیسی تعدیل که ازجمله مبل  ( 266666)افغانی ازکود ( 3316661666)مبل   62/2/6226مؤرخ 

تزئید گردیده ، همچنان به اساس پیشنهاد شماره ( 33)افغانی به کود ( 216121666)ومبل  ( 36)افغانی به کود 

مقام محترم  1/2/6226مؤرخ ( 2261)دفترشورای محترم امنیت ملی وحکم شماره 38/1/6226مؤرخ ( 2668)

یاست جمهوری مبل  مقام محترم ر 26/8/6226مؤرخ ( 3636)شماره ( 32)ریاست جمهوری وفورم ب 

. کمیسیون تحکیم صلح افزود گردیده است(  33و  36)تنقیص وبه کود ( 26)افغانی ازکود ( 3316661666)

عالوه برآن به اساس دوقطعه پیشنهاد جداگانه دفترشورای محترم امنیت ملی واحکام مقام محترم ریاست 

( 33)و( 36)تنقیص وبه کود ( 26)ازکود ( 32)ملیون افغانی برویت دوقطعه فورم ب ( 21)جمهوری جمعأ 

درحالیکه دفترشورای محترم امنیت ملی ، کمیسیون . شورای سرتاسری علمای افغانستان افزود گردیده است 

تحکیم صلح وشورای علما هیچ کدام ، واحدبودجوی نبوده وهمچو پرداخت ها ازشفافیت الزم 

 .برخوردارنمیباشد

مؤرخ ( 2668)وزارت محترم تجارت وصنایع وحکم شماره  2/63/6282رخ مؤ( 281)ازاثرپیشنهادیه شماره  .63

مقام محترم ریاست جمهوری ، معاش محترم سیدعظیم حسینی مشاوراسبق وزارت مذکوربرطبق  38/63/6282

منظورگردیده ، به ( MCP)کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی الی تقررشان ازطریق ( AEP)معیار

کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی بعدأ  32/2/6282مؤرخ ( 6682)اساس نامه شماره 

وزارت محترم تجارت وصنایع مبنی برتداوم معاش محترم سیدعظیم  2/2/6282مؤرخ ( 226)قرارپیشنهاد شماره 

مقام عالی  36/3/6288مؤرخ ( 6231)حسینی مشاوروزارت مذکوربراساس قرارداد قبلی بروفق حکم شماره 

اصالح اداره عامه اجراآت بعمل ( 26)ازکود  6282یاست جمهوری برای مدت سه ماه اعتبارازاول حمل سالر

درنامه نمبرفوق تذکررفته که وزارت محترم تجارت وصنایع درزمینه تسریع طی مراحل . آمده است 

 .اقدام بعمل آورند( MCP)تقررموصوف ازطریق پروگرام 

مؤرخ ( 2638)وزارت تجارت وصنایع ونامه شماره  62/3/6226مؤرخ ( 22)اما قرارمالحظه نامه شماره 

( 3226)شماره  32کمیسیون محترم اصالحات اداری وخدمات ملکی وفورم ب 62/6/6226

( 2668)موصوف برطبق حکم شماره  6226سال افغانی بابت معاش برج حمل ( 326226)مبل  1/1/6226مؤرخ

 . وزارت تجارت انتقال یافته است( 36)به کود ( 26)ازکود  38/63/6282مؤرخ 
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آب ، صـفایی   ، بـه صـرفیه بـرق     فصول مربوط 6226اصولنامه اجرای بودجه ، درسال ( 8)مطابق به هدایت ماده  .62

محصول مخابرات ، ترمیمات وسایط ، حفو ومراقبت وترمیمات تعمیرات منحیث فصول ممنوعه به دیگرفصـول  

 :قرارمالحظه اسناد ، تعدیالت ذیل ازفصول ممنوعه صورت گرفته است قابل تعدیل دانسته نشده است ، اما 

ازاثرپیشنهاد اداره محترم جیودیزی وکارتوگرافی  68/66/6226مؤرخ ( 166)شماره  32قرارمالحظه فورم ب . 6-62

ممنوعـه  ( 336)افغانی از تخصیصات دست داشته کود های ( 611661666)وحکم مقام محترم وزارت مالیه مبل  

 .تزئید بعمل آمده است( 366)تنقیص وبه کود 

ازاثرپیشنهاد وزارت احیأ وانکشـاف دهـات وحکـم     62/66/6226مؤرخ( 3633)شماره  32بمالحظه فورم ب . 3-62

 .تعدیل گردیده است( 366)ممنوعه به کود ( 336)ملیون افغانی ازکود ( 66)مقام محترم وزارت مالیه مبل  

افغـانی  ( 2661666)ریاست محترم اکادمی علوم مبلـ    62/66/6226مؤرخ ( 22)شماره  32بمالحظه فورم ب  . 2-62

 .تزئید بعمل آمده است( 336)تنقیص وبه کود ( 336)ازتخصیصات دست داشته فصول ممنوعه کود 

مزدها و ( 366)کود ( 36638)درفصل  افغانی (6182218861212)مبل  ( AFMIS)قرارمالحظه سیستم  .62

استفاده ازاجناس وخدمات بودجه ( 336)کود ( 33862)افغانی درفصل ( 63112281622)ل  معاشات نقدی ومب

جزئیات آن  که هدف مصرف آن واضح نمیباشد ،عادی ، به عنوان مصارف تصنیف ناشده ثبت گردیده 

 .به ضمیمه است 6شماره  درجدول

د های وک یا مطابق عناوین، مالی صورت های درتمام معامالت  بایدبین المللی  به اصول ومعیارهای مطابق 

               تصنیف بودجوی یباید ساختار  قطعیه حساب، آن عالوه بر ، تصنیف بندی شوند ،شده تعریف معین 

        اداره امور مالیقانون . ، دنبال نمایدمی کندپیروی از آن مشابه را که بودجه ( COAچارت اف اکونت )

حفو دفتر کل خزاین و ثبت معامالت در آن  " داردمیدر این رابطه تصریح  2ماده (2)فقره  درمصارف عامه   و

  ."به اساس تصنیف بودجه و مقررات محاسبوی مطابق معیارها و اصول منظور شده بین المللی 

 "   را برای ثبت مصارف د های موضوع وک 6226سال (  CoAچارت اف اکونت) تصنیف بودجویساختار 

 :قرارآتی ارایه میدارد "ه بندی نشدهدرجای دیگر طبق

 نشده بندی طبقه دیگر درجای ( 36638 ) فصل( طورنقد –و معاشات  مزد) 36-366-366

 بندی طبقه دیگر درجای(  33862 )فصل( ارفمص سایر – خدمات و اجناس از استفاده)  338 – 336 - 33

 .نشده

 دیگر درجای گوناگون انتقاالت(  326 )، ( عیاجتما منفعت های و ها مساعدت ،سبسایدی ها ) 326 - 32

 . نشده بندی طبقه

سال متذکره مصارف مجموعی درصد (  6126 )ملیارد افغانی که( 61216)جمعأ مبل   6226قرار فوق طی سال 

 .خارج تصنیف میباشد،  را احتوا مینماید
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شی مربوط باید  یاد موضوع ودرکبنابرین سفارش میگردد تا تالش های الزم و مناسب بمنظور تصنیف مصارف 

انعطاف پذیری  تالش نماید تا حکومت باید. مصارف طبقه بندی نشده را کاهش بخشند معامالتوگیرد صورت 

د های ودرصورتیکه الزم باشد باید ک. دهای مربوطه کاهش بخشدورا بمنظورطبقه بندی مصارف بغیرازک ادارات

 . ا در حسابات بوسیله کاهش مصارف طبقه بندی نشده بیاوریمجدید را افتتاح نموده تا شفافیت بیشتر ر

 

 

 0931اب قطعیه بودجه انکشافی سال حس
 

 0931توضیح بودجه انکشافی سال  -الف 
 ارقام به افغانی                                                                                                                                                                                           

 

 

( 22166211221232)مندرج دربودجه ملی حاوی مبل   6226ه انکشافی سال قرارفوق مجموع بودج

تصویب وتوشیح گردیده افغانی هفتادوچهارملیاردوپنجاه وچهارملیون وششصدونودونه هزاروهفتصد وبیست وسه 

 :که ازجمله 

 پروژه هـــای اختــیاری 

 

 .افغانی    63162313121866/پروژه های اختیاری جدیـــــد حاوی مبل   ○    

 رر      1122613821666/  رر رر   ی ــــپروژه های اختیاری انتقالـــ ○                        
 

 پروژه های غیراختیاری
 

 رر    26136612231266/ د رر   ررــــپروژه های غیراختیاری جدیـ ○                        

 رر    36132216621666/ر ر  رر   ی ـــپروژه های غیراختیاری انتقال ○    

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

 رر   22166211221266/مجموع پروژه های اختیاری وغیراختیاری مبل                         
 

 فیصدی بودجه اصلی واحتیاطی مبل  تفصیالت

 درصد     2111 26166218821232 بودجه اصلی 

 درصد       212 3162218661666 بودجه احتیاطی

 درصد      666 22166211221232 مجموع
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مانده درجدول  ذیل چگونگی انعکاس بودجه انکشافی درقطعیه با تعدیالت ظرف سال ، مصرف وباقی  - ب

 :خالصه گردیده است 
 

 

 
 

قابل مالحظه را نشان  طوریکه مالحو میگردد ، ارقام بودجه انکشافی مندرج درقطعیه با بودجه ابتدای سال تغییر

میدهد که این تغییرات بودجوی درقطعیه تحت عنوان تفاوت انتقالی واقعـی وانتقـالی تخمینـی وضـمیمه بودجـه      

 . ثبت گردیده است 

قراراظهارریاست محترم خزاین وزارت مالیه ، اصل منظوری ساالنه بودجه انکشـافی متشـکل ازانتقـالی تخمینـی     

 :انتقالی تخمینی سه حالت ممکنه ذیل را دربودجه سال بعدی بخود گرفته میتواند وبودجه جدید میباشد وارقام 

هرگاه ارقام انتقالی تخمینی که درسند بودجه درنظرگرفته شده با واقعیت ها مطابقت پیدا نموده ومصـارف    .6

ی واقعـی  مطابق به آن صورت گرفته باشد ، دراین حالت هیچ مبلغی درج ستون های انتقالی تخمینی وانتقـال 

 .نمیگردد

هرگــاه مصــارف پــروژه هــا بیشــترازرقم تخمینــی کــه درســند بودجــه درنظرگرفتــه شــده صــورت گیــرد ،    .3

درآنصورت مقدارمبلغی که درسال قبلی بیشترازتخمین مصـرف گردیـده درسـتون تنقـیص تفـاوت انتقـالی       

 .تخمینی وانتقالی واقعی درج میگردد

 مالحظات غـمبل تفصیالت

 26166218861322 انکشافیاصل منظوری بودجه 
 

 32122618261322 تزئید تفاوت انتقالی تخمینی وانتقالی واقعــی
 

 014451.09..331 مجموع
 

 3163312621166 تنقیص تفاوت انتقالی تخمینی وانتقالی واقعی
 

 22123818681262 ازتعدیلمیزان بعد 
 

  6126112261632 تزئید کودهای ریزرف

  6186311621266 ضمیمه بودجه

 01115311.1.1530 نتیجه عمومی
 

  22122116121112 مجموع مصرف

 11310139911.4. باقیمانده
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آنچه که تخمین گردیده بود تحقق یابـد دراینصـورت تفـاوت    درحالت سوم هرگاه مصارف پروژه کمتراز   .2

موجود بین رقم تخمـین ومصـارف حقیقـی درسـتون تزئیـد تفـاوت انتقـالی تخمینـی وانتقـالی واقعـی درج           

 .میگردد

افغـانی  ( 32122618261322)قرارتوضیح فوق درستون تحت عنوان انتقالی تخمینـی وانتقـالی واقعـی قطعیـه مبلـ       

افغـــانی تنقـــیص گردیـــده کـــه تفـــاوت دوررقـــم متـــذکره حـــاوی مبلـــ   ( 3163312621166)تزئیـــد ومبلـــ  

افغانی دراصل منظوری ساالنه افزود شده که با ایزاد آن اصل منظوری بودجه انکشافی سال ( 36126812221122)

هـای   افغانی گردیده است  درواقعیت مبل  متذکره همان وجوه باقیمانـده پـروژه  ( 22123818681262)مبل   6226

افغـانی ازمـدرک کودهـای    ( 6126112261632)مزید بـرآن مبلـ    . انتقالی سال قبل به عالوه بودجه جدید میباشد

افغانی به عنوان ضمیمه بودجه ، دربودجـه یـک تعـداد ادارات افـزود     ( 6186311621266)ریزرف وهمچنان مبل  

ارات صالحیت مصرف آنرا پیدا نمـوده انـد   که اد 6226گردیده که با ایزاد آن رقم واقعی بودجه انکشافی سال 

صد ملیارد وششصدونودوهشـت ملیـون وپنجصدودوهزاروششصـدونودویک    ( 666112816631126)حاوی مبل  

 . درصد افزایش را نظربه منظوری ابتدای سال نشان میدهد ( 21)افغانی بوده که درحدود 

( 66126612221632)افغانی مصرف ومبلـ   ( 22122116121112)ازمجموع بودجه انکشافی طی سال متذکره مبل  

درصـد را احتـوا   ( 2216)درحـدود   6226افغانی باقیمانده است ، که با توجه به آن تحقق بودجـه انکشـافی سـال    

 .مینماید

درصـد مربـوط بـه    ( 68)افغانی یـا  ( 38183212231226)قرارمالحظه قطعیه ، دررقم مصرف بودجه انکشافی مبل  

میباشد ، نشـاندهنده آنسـت   ( 33)درصد آن مربوطه به کود ( 23)افغانی یا ( 36121216211232)ومبل  ( 36)کود 

درصد وجوه مصرف شده دربخش امورساختمانی وترمیمات وخریداری تجهیزات اختصاص ( 68)که درحدود 

ست پرداخت معاشات به مصرف رسیده ، قرارمعلومات ریاو خریدای اجناس ، خدماتبه درصد آن ( 23)یافته و

محترم عمومی بودجه  ، مشاورین وترینران ایکه غرن پیشبرد کارپروژه ها به اساس قرارداد اسـتخدام میگردنـد   

 .اجرا میگردد( 336)کود( 33268)و( 33262)ازفصول  معاشات شان با نظرداشت تصنیف بودجه

افغـانی مصـرف   ( 22122116121112)به اساس معلومات ارایه شده ازجانب وزارت محترم مالیه درمجمـوع مبلـ    

افغانی ازمـدرک  ( 26168112621623)ازمدرک عواید داخلی ، مبل  ( 62166212221263)بودجه انکشافی ، مبل  

کـه بـا توجـه بـه       .افغانی ازمدرک قرون شامل است( 6116618261632)مساعدت های بالعون دونرها ومبل  

درصـد را  ( 2)درصـد وقـرون   ( 26)مساعدتها درصد ، ( 31)آن سهم عواید داخلی درمصرف بودجه انکشافی 

( 621362)ازمدرک عواید داخلی مبل   6226ولی با نظرداشت اینکه تمویل بودجه انکشافی سال . تشکیل میدهد

ملیـارد پـیش   ( 21833)ملیارد وازمدرک قـرون مبلـ    ( 121286)ملیارد ، ازمدرک مساعدت های خارجی مبل  
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درصـد ،  ( 23)انکشافی با توجه به منابع تمـویلی  ازبخـش عوایـد داخلـی      بینی گردیده است  لهذا تحقق بودجه

 .درصد صورت گرفته است( 22)درصد وازبخش قرون ( 66)مساعدت ها 

عـالوه   ومعلومـات حاصـله ازریاسـت محتـرم عمـومی بودجـه        6226ضمیمه بودجه انکشـافی سـال    قرارمالحظه

مبال  ذیل نیزبه عنوان تعهدات کامأل جدیـد بـرای پـروژه هـای     ،  6282انتقالی سال پروژه های ازوجوه باقیمانده 

 :افزود گردیده است  6226جدید به قسم ضمیمه بودجه به بودجه انکشافی سال پروژه های انتقالی و

 
 

 :تعهدات جدید برای پروژه های انتقالی  -الف 
 

می افغانستان ، مبل  مقام محترم ریاست جمهوری اسال 2/8/6226مورخ ( 6223)به اساس حکم شماره  -6

اداره عامه دارای کود نمبر  حافغانی تعهد جدید بانک جهانی برای پروژه اصال( 212661666)

(AFG/620070 ) مربوطه کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی. 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2622)به اساس حکم شماره  -3

افغانی تعهد جدید صندوق امانتی صلح وادغام مجدد برای پروژه واحد انکشاف برنامه ( 2216661666)

 .مربوطه وزارت      فواید عامه ( AFG/420320)قوای کاردارای کود نمبر

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2162)به اساس حکم شماره  -2

روژه انکشاف نصاب تعلیمی وتهیه مواد آموزشی داری کود نمبر افغانی برای پ( 62212661666)

(AFG/270388 )مربوطه وزارت معارف. 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   62/66/6226مورخ ( 2263)به اساس حکم شماره  -2

دروالیات کابل افغانی تعهد جدید کشورایتالیا برای پروژه حمایه ازبرنامه های صحی ملی ( 2116821216)

 .مربوطه وزارت صحت عامه ( AFG/370622)وهرات دارای کود نمبر 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2622)به اساس حکم شماره  -6

افغانی تعهد جدید صندوق امانتی بازسازی برای پروژه عاجل باغداری دارای کود نمبر ( 61212161236)

(AFG/390283 ) مربوطه وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری. 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2622)به اساس حکم شماره  -1

دارای کود نمبر  مالداریافغانی تعهد جدید صندوق امانتی بازسازی برای پروژه عاجل (6216661666)

(AFG/390356 )اری و مالداریمربوطه وزارت زراعت ، آبی. 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2622)به اساس حکم شماره  -2

دارای کود  پروژه تقویت کوپراتیف های زراعتیافغانی تعهد جدید کشور فرانسه برای ( 1212161366)

 .مربوطه وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری( AFG/390572)نمبر 
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مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2622)م شماره به اساس حک -8

افغانی تعهد جدید بانک انکشاف اسالمی برای پروژه بهبود سیستم تهیه وتوزیع عوامل ( 2211661666)

 .مربوطه وزارت زراعت    آبیاری و مالداری ( AFG/390596)تولید دارای کود نمبر 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/2/6226مورخ ( 2622)ه به اساس حکم شمار -2

افغانی تعهد جدید بانک انکشافی برای پروژه حمایه کاروبار کوچک زراعتی روستائی ( 61216661666)

 .مربوطه وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری ( AFG/390438)دارای کود نمبر 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   2/8/6226مورخ ( 6223)به اساس حکم شماره  -66

افغانی تعهد جدید کشورآلمان برای پروژه برنامه کمک تخنیکی و ارتقای ظرفیت برای ( 2216661666)

 .مربوطه وزارت مالیه( AFG/200180)ادارات دولتی دارای کود نمبر 
 

 

 :تعهدات جدید برای پروژه های جدید  -ب  
 

 

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   32/6/6226مورخ ( 2266)حکم شماره به اساس  -6

افغانی تعهد جدید برای پروژه جدید برنامه تعلیمات کاریابی طبقه اناث دارای کود نمبر ( 2216661666)

(AFG/270745 ) مربوطه وزارت معارف. 

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مبل   مقام محترم 2/66/6226مورخ ( 1262)به اساس حکم شماره  -3

تکثیر و ترویج فارمهای ماهی پروری و زنبورداری ، افغانی تعهد کشورفرانسه به پروژه جدید ( 318361666)

 .مربوطه وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری ( AFG/390614)نمبر  دارای کود

جمهوری اسالمی افغانستان مبل   مقام محترم ریاست 2/66/6226مورخ ( 1262)به اساس حکم شماره  -2

( AFG/390684)نمبر القاع مصنوعی دارای کود افغانی تعهد کشورفرانسه برای پروژه ( 318361666)

 .مربوطه وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری

مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ، مبل   36/1/6226مورخ ( 2266)به اساس حکم شماره  -2

افغانی تعهد جدید کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان برای پروژه جدید  (3216661666)

مربوطه وزارت امور ( AFG/290214)نمبر حمایه از واحد اداره مساعدت ها ، دارای کود تحت عنوان 

 .مهاجرین وعودت کنندگان 

می افغانستان مبل  مقام محترم ریاست جمهوری اسال 2/2/6226مورخ ( 2622)به اساس حکم شماره  -6

افغانی تعهد جدید صندوق امانتی صلح وادغام مجدد ، برای پروژه تعلیمات حرفوی دارای (2216661666)

 .مربوطه وزارت کار و امور اجتماعی ( AFG/470190)کود نمبر 
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مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ، مبل   8/66/6226مورخ ( 6322)به اساس حکم شماره  -1

برای پروژه جدید ( USAID)افغانی تعهد جدید مؤسسه انکشافی ایاالت متحده امریکا ( 3216861266)

مربوطه   (AFG/470191)تن کار آموزان  دارای کود نمبر  636تحت عنوان پروژه آموزش حرفوی فنی 

 .وزارت کار و امور اجتماعی

مهوری اسالمی افغانستان مبل  مقام محترم ریاست ج 2/2/6226مورخ ( 2622)به اساس حکم شماره  -2

افغانی تعهد صندوق امانتی صلح وادغام مجدد ، برای پروژه جدید تحت عنوان پروگرام ( 318361666)

 .مربوطه وزارت مالیه (AFG/200227)صلح وجذب مجدد ، دارای کود نمبر 

ستان ، مبل  مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغان 6/2/6226مورخ ( 6222)به اساس حکم شماره  -8

افغانی تعهد بانک جهانی برای پروژه جدید تحت عنوان پاسخ عاجل سکتورمالی ، دارای ( 66612231266)

 .مربوطه وزارت مالیه (AFG/200229)کود نمبر 

عالوه برآن تعهدات جدید برای پروژه های جدید وانتقالی ذیل به اساس فیصله کمیته بودجه ویا به رویت مکاتیب 

 : نحیث ضمیمه بودجه انکشافی درنظرگرفته شده است ادارات ، م

افغانی ازمدرک وجوه ( 6311261666)کمیته بودجه مبل   38/2/6226مؤرخ( 66)به اساس مصوبه شماره  .6

متردرمسیررودخانه قلعه نوبه ( 263)احتیاطی برای پروژه جدید تحت عنوان ، اعماردیواراستنادی به طول 

( 226233)امران ساری ومناطق مسکونی اطراف آن دارای کود نمبر خاطرجلوگیری ازتخریب شفاخانه

 .مربوط وزارت صحت عامه

افغانی ازمدرک وجوه ( 611261666)کمیته بودجه مبل   38/2/6226مؤرخ ( 66)به اساس مصوبه شماره  .3

( 226182)احتیاطی برای پروژه انتقالی تحت عنوان آموزش زراعت دروالیت بادغیس دارای کود نمبر

 .ربوط وزارت ززاعتم

افغانی تعهد جدید دیپارتمنت زراعت ایاالت ( 212661666)به مالحظه دفترضمیمه بودجه انکشافی مبل   .2

به اشتراک مردم ( 226632)متحده امریکا برای پروژه انتقالی تحت عنوان تنظیم منابع طبیعی دارای کود نمبر

 .مربوط وزارت زراعت 

افغانی تعهد جدید دیپارتمنت زراعت ایاالت ( 61216661666)فی مبل  بمالحظه دفترضمیمه بودجه انکشا .2

متحده امریکا برای پروژه انتقالی تحت عنوان ارتقای ظرفیت وبازسازی واحد های تحقیق وترویج دارای 

 .مربوط وزارت زراعت( 226322)کود نمبر

کشورهند برای پروژه انتقالی  افغانی تعهد جدید( 3316361126)بمالحظه دفترضمیمه بودجه انکشافی مبل   .6

 .مربوط وزارت زراعت( 226226)تحت عنوان انکشاف زراعت درولسوالی های سرحدی دارای کود نمبر
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افغانی تعهد جدید دیپارتمنت زراعت ایاالت ( 212661666)بمالحظه دفترضمیمه بودجه انکشافی مبل   .1

البراتوارهای کنترول کیفیت  ذخایراستراتیژیک متحده امریکا برای پروژه انتقالی تحت عنوان پروژه ایجاد 

 .مربوط وزارت زراعت( 226228)وتشخیص آفات نباتی وحیوانی دارای کود نمبر

افغانی تعهد جدید دیپارتمنت زراعت ایاالت ( 3216661666)بمالحظه دفترضمیمه بودجه انکشافی مبل   .2

( 226666)یستم مدیریت دارای کود نمبرمتحده امریکا برای پروژه انتقالی تحت عنوان پروژه ایجاد س

 .مربوط وزارت زراعت 

ملیون افغانی تعهد جدید صندوق امانتی ( 221)مبل   33/2/6226مؤرخ ( 638661)بمالحظه مکتوب شماره  .8

مربوط ( 226616)صلح وادغام مجدد برای پروژه انتقالی تحت عنوان همبستگی ملی دارای کود نمبر

 .وزارت احیا وانکشاف دهات 

ملیون افغانی تعهد جدید صندوق امانتی ( 626)مبل   33/2/6226مؤرخ ( 638661)بمالحظه مکتوب شماره  .2

صلح وادغام مجدد برای پروژه انتقالی تحت عنوان برنامه ملی دسترسی به دهات وبرنامه ملی کاریابی عاجل 

 .مربوط وزارت احیأ وانکشاف دهات( 226616)دارای کود نمبر
 

ازاینکه بودجه انکشافی متشکل ازوجـوه   ": اصولنامه اجرای بودجه که درآن آمده است ( 32)یت ماده مطابق به هدا

ملـی تصـویب میگـردد ، امـا تصـمیم گیـری       محترم اختیاری وغیراختیاری بوده ودرآغازووسط سال ازسوی شورای 

غیراختیـاری ازصـالحیت   تمویل پروژه های اختیاری ازصالحیت دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان وپـروژه هـای     

بنأ پروژه های غیراختیاری با منابع تمـویلی آن درهمـه اوقـات سـال مـالی منحیـث ضـمیمه        . تمویل کنندگان میباشد 

  "بودجه انکشافی شامل بودجه ملی گردیده وعنـدالموقع جهـت معلومـات بـه شـورای محتـرم ملـی ارسـال میگـردد         

گی تعهدات جدید برای پروژه های انتقالی وپروژه هـای جدیـد   وزارت محترم مالیه مکلف گردیده است تا ازچگون

 .معلومات الزمه را دراختیارشورای  محترم ملی قراردهد 

( 66)قرارمعلومات ارایه شده ازجانب ریاست محترم عمومی بودجه وزارت مالیه ، بتأسـی ازهـدایت مصـوبه شـماره      

ازطریق وزارت محترم  24/5/6226مؤرخ ( BS1-2212)معلومات الزمه  درزمینه طی نامه شماره  1/6/6226مؤرخ 

 . دولت درامورپارلمانی به شورای محترم ملی فرستاده شده است
      

بعد ازارزیابی توسط کمیته محترم بودجه ،  پروژه انتقالی (23)به اساس معلومات ریاست محترم بودجه به تعداد   

شده توسط دونرها تنقیص گردیده ، که جزئیات آن درضمیمه بنابرتکمیل کارپروژه ویا عدم پرداخت وجوه تعهد 

 .درج است 6226بودجه انکشافی سال 
 

پـروژه  ( 631)پروژه درقطعیه ثبت بوده که ازجملـه  ( 162)قرارمالحظه حساب قطعیه بودجه انکشافی جمعأ به تعداد  

 .پروژه جدید میباشد( 88)انتقالی و
 

 

     6226 -6282زسال مقایسه چگونگی تحقق بودجه انکشافی ا
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 (افغانی ملیاردارقام به  )                                                                                                                                                                     

                                                                                                     

0
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40,000

60,000
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1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

          51,691 66,044 87,770 112,377 119,388 111,366 100,698

    22,243 35,180 48,171 45,336 43,991 43,381 49,769

         29,448 30,864 39,598 67,041 75,397 67,984 50,901

        
ولی هنوزهم درسطح  ل بوده دهنده افزایش قسمی درتحقق بودجه انکشافی بمقایسه سالهای قبگراف فوق نشان 

 .پائین ترازپنجاه درصد قراردارد ، که قابل اندیشه است
 

ضممیه به  1شماره به  درصد قراردارد( 66)شان کمتراز 6226تحقق بودجه انکشافی سال اداراتی که جدول 

 .است
                                                                                                                                                                              

 درحساب قطعیه بودجه انکشافی عمدههای  یافته -ج 
 

 

 سال 
اصل منظوری بودجه به 

 مالحظه قطعیه  
 فیصدی مصرف باقیمانده مصرف

فیصدی عدم 

 مصرف

6282 661126 331322 321228 22 62 

6286 111622 261686 261812 6212 2112 

6281 821226 281626 221628 26      66 

6282 6631222 261221 121626 6212   2612 

6288 6621288 221226 261222 21182 12161 

6282 6661211 221286 121282 28126 16166 

6226 6661128 221221 661266 22126 66166 
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مربوطه بـه پـروژه انکشـاف متـداوم منـابع طبیعـی وزارت       ( تخصیصات ) 32ازاثربازرسی وتطبیق فورمه های ب  .8

پـنج  ( 616121666)حـاوی مبلـ      32بمالحظه پیوست که یک قطعه فـورم ب  (  236686)معادن دارای کود نمبر

و ( BEU 346-90)ملیون وشصت وهفت هزاروپنجصد افغانی که در ریاست محترم عمومی بودجه بـه شـماره   

(DAD-0534-90 ) پس ازتجویزجهت طی مراحل وشمولیت وجوه متذکره به سیستم ثبت است(AFMIS ) به

 .خزاین ارسال گردیده است ریاست محترم 

ازمالحظه اسناد واضح میگردد که مؤظفین مربوطۀ ریاست محترم خـزاین ، ابتـدا  کـاپی فـورم را تحـت شـماره       

. شـامل سیسـتم  گردیـده اسـت    ( 832)شامل سیستم نمـوده وبعـدأ اصـل فـورم متـذکره نیزتحـت شـماره        ( 126)

ــه سیســتم   پــنج ملیــون وشــش   ( 616611813) مبلــ ( 126) شــماره ازتخصــیص( AFMIS)قرارمالحظ

چهــارملیون ونهصــدونودونه ( 212221128)مبلــ  ( 832)هزاروهشتصدوشصــت ودوافغــانی وازتخصــیص شــماره 

 .هزاروششصدوهفتادوهشت افغانی برداشت گردیده است

-BEU346)کـه ذریعـه صـادره     32اصل فـورم ب   "ریاست محترم خزاین درزمینه متذکرگردیده است که  ، 

ریاست بودجه وقبل ازثبت درسیستم افمس مفقود گردیده بود کـه بعـد    دیده بود بعد ازتسلیمی ازصادرگر( 90

ریاست عمومی بودجه مطالبـه ومبلـ  متـذکره بـه اسـاس       فوتوکاپی آنرا از ازتقاضای پیهم وزارت معادن ناگزیر

ارت معـادن گردیـده   فورم فوتوکاپی تائید شده ازجانب ریاست بودجه درج سیستم گردیـد وتسـلیم کارمنـد وز   

شده واین فورم ( AFMIS)روزمره سهوأ درج سیستم  است ، که متعاقبأ اصل فورم دریافت ونسبت تراکم امور

هم به نماینده وزارت معادن تسلیم داده شده است ومبل  فوق ازجانـب وزارت معـادن بمصـرف رسـیده واسـناد      

همچنـان متذکرگردیـده انـد کـه ازمبلـ        ".موجـود میباشـد   SDUمصرفی آن درنزد آمریت تادیـات انکشـافی   

 .متذکره کدام سؤاستفاده صورت نگرفته است

وزارت محترم معادن درج دومرتبه ای فورم متذکره را درسیستم تائید واظهارمیدارد که ازمجموع وجوه متذکره 

ادیات جمعـأ  افغانی میشود طی دوربع سال طبق نیازمندی بخاطرمصـارف اداری وسـایرت  ( 6616261666)که مبل  

انتقال  6226افغانی پول باقیمانده به سال ( 632166)افغانی ذریعه حواله های متعدد اجرا ومبل  ( 211661266)مبل  

 .یافته است

گرچه معلومات ارایه شده مورد تائید محترم وزیرمعـادن نیزقرارگرفتـه اسـت ، ولـی چگـونگی موضـوع واسـناد        

 .را توسط هیأت جداگانه مینمایدمصارفاتی آن ایجاب بازرسی همه جانبه 

افغــانی ثبــت گردیــده کــه ازجملــه مبلــ   ( 8128611121222)درقطعیــه مجمــوع حوالــه هــای طورتحویــل مبلــ    .2

عالوه برآن . افغانی باقیمانده وانمود گردیده است ( 2122216621226)افغانی محسوب ومبل  ( 2116116611622)

پیشـکی هـای ناتصـفیه سـالهای      ،م عمومی باقیات ریاست خزاینقرارمعلومات ارایه شده ازجانب مدیریت محتر

افغانی تا کنون بـدون  ( 6186816281628)مبل   6282افغانی و ازسال ( 26316221266)جمعأ مبل  ( 6288 -6286)
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وزارت محترم مالیه ، تصـفیه پیشـکی هـای متـذکره را مربـوط بـه ادارات ذیـربط دانسـته         . تصفیه باقیمانده است 

گردیده اند که موضوع تصفیه باقیات طی متحدالمال های متعدد تعقیب گردیده ، امـا ادارات متـذکره   ومتذکره 

لست ادارات ایکه ازمدرک حواله هـای طورتحویـل بودجـه انکشـافی     . حاضربه تصفیه باقیات شان نگردیده اند

 .به ضمیمه است 8و  2تحت شماره های  گردیده اندباقیداروانمود 

با ارقام تخصیصات صادره مندرج   (فورم های صدورتخصیصات)  32بیق قیدی فورم های ب ازاثربازرسی وتط .4

پروژه ارقام مندرج درفورمه ها با ارقام صدورتخصیصات مندرج درقطعیه ( 62)واضح گردید که دردرقطعیه 

پروژه ( 8)ودرپروژه مبال  مندرج درفورمه ها بیشترازارقام ثبت شده درقطعیه ( 6)مطابقت ندارد ، چنانچه در

به ضمیمه  2شماره  آن درجدولکه جزئیات  ،دیگر، مبال  شامل فورمه ها کمترازارقام ثبت شده درقطعیه میباشد 

 است 
 

الزم به تذکراست که مبال  متذکره بعد ازتطبیقات با مؤظفین حسابی مربوطه وفراهم آوری قناعت شان درزمینه  

دیت همچو تفاوتها بین فورمه ها، سیستم افمس وحساب قطعیه ، شامل گزارش گردیده است ، که البته موجو

     که. کم توجهی وعدم دقت مسوولین مربوطه را حین ثبت ارقام درسیستم افمس وحساب قطعیه نشان میدهد

 .درقبال خواهد داشت  استفاده های احتمالی را نیزسؤ 

منحیث پروژه های  6226حساب قطعیه سال پروژه های ذیل درسند بودجه شامل نبوده ولی درضمیمه بودجه و .2

 :انتقالی ثبت گردیده است

افغـانی  ( 316661226)حـاوی مبلـ    ( 216622)پروژه ترمیم وثبت حفو ومراقبت آثارتاریخی دارای کود .  6-2

 .مربوط وزارت اطالعات وفرهنگ 

( 6613821166)حـاوی مبلـ    ( 216666)پروژه ترمیم ده آبده تـاریخی درمرکزووالیـات دارای کـود نمبـر      .3-2

 .مربوط وزارت اطالعات وفرهنگ

مربـوط وزارت  ( 3618661666)حـاوی مبلـ    ( 216662)پروژه ترمیم واحیای کابل تیـاتردارای کـود نمبـر     .2-2

 . اطالعات وفرهنگ

( 611621136)حـاوی مبلـ    ( 226628)پروژه تأسیس مراکزتـداوی معتـادین دروالیـات دارای کـود نمبـر     .  2-2

 .رت صحت عامهافغانی مربوط وزا

حـاوی مبلـ    ( 226268)پروژه معرفی باغ داری جـنگالت وآبیـاری دروالیـات ننگرهـاردارای کـود نمبـر      .  6-2

 .افغانی مربوط وزارت زراعت( 1221226)

افغانی ( 112611226)حاوی مبل  ( 366628)پروژه ارتقای ظرفیت وبهبود سیستم اجرای بودجه دارای کود.  1-2

 .مربوط وزارت مالیه
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افغـانی مربـوط   ( 3616661666)حاوی مبل  ( 366332)پروژه کمیسیون هماهنگی پروسه انتقال دارای کود .  2-2

 .وزارت مالیه

پـروژه تـدارک البراتوارآزمـایش مـواد نفتـی       6282مجمـوع بودجـه سـال     6226قرارمالحظه سند بودجه سـال    -6

افغـانی  ( 6216661666)هزاردالرمعـادل  ( 266)مبلـ   ( 686661)وگازمایع برای کابل ووالیات دارای کـود نمبـر  

افغـانی مـنعکس   ( 2312661666)هزاردالرمعـادل  ( 266)درج بوده ، اما درضمیمه بودجـه وحسـاب قطعیـه مبلـ      

پروژه تدارک وخریـداری  ) افغانی ازتنقیصات داخل نمایندگی ( 2112221226)گردیده است که با تزئید مبل  

نتیجه عمومی بودجـه مبلـ    ( د بهداشتی وآرایشی والبراتوارثبت نورم درکابل وسایل البراتوارمواد غذایی ، موا

افغـانی  ( 2218661266)افغـانی مصـرف ومبلـ     ( 2212221316)که ازجمله مبل  ،افغانی گردیده ( 1213221226)

 .باقیمانده وانمود شده  است

 .ارایه نگردیدکدام معلومات درزمینه چگونگی موضوع ازریاست محترم بودجه پرسیده شد ، 

افغـانی   (62266266213) ، مبلـ  6226بودجـه عـادی سـال    ( 166663، 166666) اتقرارمالحظه صورت حساب   -1

( 62166212221263)بودجه انکشـافی انتقـال گردیـده کـه ازجملـه مبلـ        حساب اختیاری مذکور به  اتازحساب

 اتتـا وجـوه باقیمانـده مجـددأ بـه حسـاب      افغانی باقیمانده است ، الزم بـود  ( 366226266)افغانی مصرف ومبل  

 . انتقال نگردیده استمتذکره  اما مبل  متذکره به حساب. انتقال میگردید( 166666، 166663)

( 166663)و ( 166666)ریاست محترم خزاین وزارت مالیه حساب متذکره را یکی ازحسـابات فرعـی حسـاب    

 .نداردم تقال وجوه متذکره کدام مفهوعنوان نموده ومتذکرگردیده است که انتقال ویا عدم ان

ریاست محترم مالی وحسابی وزارت احیأ وانکشاف دهات ،  33/2/6226مؤرخ ( 638661)به اساس نامه شماره   -2

داراالنشای شورای عالی صلح مبل  هجده ملیون دالربـه سـه    62/2/6226مؤرخ( 622/362)باالثرمکتوب شماره 

 ب ذیل تعهد صورت گرفته استبرنامه وزارت احیأ وانکشاف دهات حس

    ملیون دالر( 66)برنامه همبستگی ملی مبل. 

    ملیون دالر( 1)برنامه ملی راه سازی روستایی مبل. 

    ملیون دالر( 3)برنامه رشد وانکشاف منطقوی مبل. 

دالرودرپروژه ملی  ملیون ( 8)اما قراریکه ضمیمه بودجه انکشافی مالحظه میگردد ، درپروژه همبستگی ملی مبل         

دالیل آن تفاهم شفاهی با وزارت  .ملیون دالرازمدرک متذکره ثبت گردیده است( 2)راه سازی روستایی مبل  

 .محترم احیأ وانکشاف دهات عنوان گردیده وکدام سند رسمی درزمنیه بمالحظه نمیرسد

بعد ازتعدیالت ظرف سال  6282 ، مجموع بودجه انکشافی سال 6226قرارمالحظه ضمیمه بودجه انکشافی سال   .8

افغـانی وباقیمانـده   ( 22126218681266)مبلـ    6282افغانی ، مجموع مصـرف سـال   ( 666128212121826)جمعأ 

افغـانی ثبـت گردیـده ، امـا طوریکـه بودجـه ابتـدای سـال ،         ( 18118612161636)مبل   6226قابل انتقال به سال 
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مالحظه میگردد ، مجموع بودجه انکشافی سال متذکره مبلـ    6282ضمیمه بودجه انکشافی وحساب قطعیه سال 

ــ    ( 666122618661632) ــرف مبل ــوع مص ــانی  مجم ــ    ( 22128618121226)افغ ــده مبل ــوه باقیمان ــانی ووج افغ

 .افغانی میباشد( 18166812811683)

انتقـال   6226 بـه بودجـه سـال    6282افغانی بیشتر ازرقـم واقعـی وجـوه باقیمانـده سـال     ( 13112221228)بناأ مبل  

 . گردیده ، که البته ریاست محترم بودجه دالیل آنرا تفاوت نرخ اسعارعنوان داشته است

تمویـل آن ازمـدرک قـرون     6282پـروژه ایکـه دربودجـه سـال     ( 62)نتایج بازرسی نشـان داد کـه ، بـه تعـداد      .2

بـه عنـوان پـروژه هـای      6226درنظرگرفته شده بود ، درسند بودجه ابتدای سال وضمیمه بودجـه انکشـافی سـال   

 .به ضمیمه است 66شماره  پروژه های متذکره درجدول لست بالعون ثبت گردیده ، 

اکثرپروژه های انکشافی ازطریق کمک های دونرها .......  "ریاست محترم بودجه درزمینه متذکرگردیده است که 

ام تعهدات آنها نیزبطورمجموعی تمویل میگردد که ماهیت بعضی قرارداد ها شامل قرضه وبالعون میباشد وتم

دریکسال قابل پرداخت نمیباشد بلکه بطورساالنه درچند سال تحقق میپذیرد ، بدین صورت ازچندین سال بدین 

 .درج شده است ( یا قرضه ویا بالعون )طرف این موضوع دربودجه به شکل مجموعی مربوط به یک بخش 

تمویل میگردد دربودجه سال  "قرضه وبالعون  "ه ویا ازدوحالت اما بعد ازارزیابی ، پروژه های که ازطریق قرض

 ".تفکیک واصالح گردیده است 6226

شـماره   که لسـت درجـدول  پروژه ازمدرک قرون وانمود  شده ( 63)، تمویل تعداد  6226قرارمالحظه بودجه سال 

 .به ضمیمه است 66

ازسند بودجه شامل گزارش ه تمویل میگردد دررابطه به پروژه های که ازقرضالزم به تذکراست که معلومات 

تمام پروژه ها بنام اختیاری وغیراختیاری ثبت گردیده که  6226گردیده ، ولی درضمیمه بودجه انکشافی سال 

 .برویت آن بازهم پروژه های اختیاری وقرون تفکیک شده نمیتواند 

ات ارایه شده ازجانب ریاست محترم عمومی ، ضمیمه بودجه ومعلوم 6226قرارمالحظه بودجه انکشافی ابتدای سال 

افغانی درنظرگرفته شده که این ( 2183316661666)ازمدرک قرون مبل   6226بودجه ، تمویل بودجه انکشافی سال 

وجوه ازمدرک قرون سالهای گذشته وانمود گردیده ، ولی قرارمالحظه حساب قطعیه عواید طی سال متذکره مبال  

 :ت گردیده است ذیل ازمدرک قرون دریاف
 

o افغانی -    62212861822/ـــ ــــــنی مبلـــــــازبانک جها. 

o  افغانی -6166812261222/ازبانک  انکشاف آسیایی مبل. 

o افغانی -   26316231322/ـ ـــــــایردونرها مبلـــــــــــــس. 

     ---------------------------------------------------------
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 .افغانی -6116618261632/ــ ــــــمجموع مبلــــــــــــــــ        
 

مبل  متذکره درحقیقت مصرف قرون را درپروژه های انکشافی نشان میدهد که با توجه به آن مبل  

افغانی ازوجوه قرون بدون مصرف باقیمانده ، درحالیکه قرارمعلومات ارایه شده ازجانب ( 2162616321821)

افغانی به عنوان تکتانه ومصارف اداری قرون ( 62211811222)جمعأ مبل   6226ن ، طی سال ریاست محترم خزای

  .پرداخت گردیده است

فیصد  63افغانی که  66،216،228،221پروژه که از اثر آن مبل   166پروژه انکشافی از جمله  616عدم تطبیق  .66

 مجموع تخصیصات مصرف نشده را تشکیل میدهد باقی مانده است

طوریکه . شده بودپروژه در نظر گرفته  166افغانی در بودجه انکشافی برای  666،128،668،122مبل   6226ال در س

پروژه انکشافی اصالً  616فیصد پول متذکره مصرف شده و به تعداد  66بررسی مشاهده گردید کمتر از  در جریان

ت فیصد مجموع تخصیصا 63افغانی که  66،216،228،221هیچ مصرفی صورت نگرفته است که از این بابت مبل  

 . مانده استمصرف نشده را نشان میدهد، باقی

تعداد زیادی از پروژه ها وجود دارد که اصالً 1 وزارت خانه و اداره مستقل ذیل مشاهده می گردد 66طوریکه در 

 . هیچ اجراآتی صورت  نگرفته است

 
 

 اسم اداره
تعداد پروژه ها که باید در سال 

 د اجراء قرار گیردمور 0931

تعداد پروژه های که در 

مورد اجراء قرار  0931سال 

 نگرفته است

وجوه باقی مانده در 

 بودجه

 (به افغانی) 

 494,903,890 5 28 وزارت معارف. 32

 348,546,360 11 32 وزارت تحصیالت عالی. 38
 

 293,671,510 3 10 وزارت مخابرات. 22
 

 872,562,403 11 43 وزارت صحت عامه. 22

 754,539,880 9 47 وزارت زراعت. 22

 1,150,473,520 13 57 وزارت انرژی و آب. 26

 3,808,906,743 17 51 وزارت فواید عامه. 23

 257,278,000 2 24 وزارت احیا و انکشاف دهات. 22

 258,500,000 3 5 ریاست مستقل ابرسانی و کانالزاسیون. 83
 

 2,051,550,000 15 19 تصدی برشنا. 82
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ژه های تطبیق نشده بیشتر به چهار سکتور مهم که عبارت است از سکتور معارف، صحت با توجه به جدول فوق، پرو

عدم اجرای تعدادی زیادی از پروژه ها در سکتور های متذکره به مثابه عدم . عامه، زراعت و زیربنایی است میباشد

 . سکتور های مهم زیربنایی میباشداجراات در 

بدین ترتیب، سفارش میشود که حکومت باید یک نوع میکانیزم ارزیابی های میان دوره ای را از پروژه های مهم 

بدون هزینه و زمان اضافی که بنابر استفاده بودجه ایجاد کرده تا بتواند پروسه اجرای آن پروژه ها و برنامه ها را 

 .نماید بشکل اختیاری با عث تفاوتهای فوق شده است را  تقویت

 

 

 

 
 

III. 0931ساب قطعیه عواید سال ح 
 

 

 :وچگونگی تحقق آن  0931ارزیابی پالن عواید سال  -الف 
 

حسب ذیل  6226به اساس معلومات ارایه شده ازجانب ریاست محترم عمومی عواید ، پالن پیش بینی عواید سال 

 :منظورگردیده است
 

   افغانی -21122816661666/بخش ادارات مرکزی مبل. 

    افغانی -66112116661666/بخش مستوفیت ها مبلـــــ. 

  افغانی -61162616661666/ــ  بخش گمرکات مبلــــــ. 

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

 رر  -662166216661666/مجموع پالن مبل                      
 

مبل  6226نی پیش بینی گردیده ، که ازجمله طی سال ملیارد افغا( 6621662)مبل   6226قرارفوق عواید سال 

اید پیش عو. ملیارد افغانی تحصیل شده وانمود گردیده است( 221221)ملیارد افغانی تحقق یافته ومبل  ( 6661286)

برویت حساب قطعیه عواید درجدول ذیل خالصه  6226بینی شده ، تحقق یافته ، تحصیل شده وباقیمانده سال 

 :گردیده است 
 ارقام به افغانی 

 موضوع بوابا
پالن پیشبینی سال 

6226 
 باقیمانده تحصیل شده تحقق یافته

 942.613.846 45.226.762.468 46.169.376.314 51.334.144.156 مالیات مستقیم 66

 - 30.546.444.738 30.546.444.738 32.967.980.518 محصولی گمرکی ومالیات برواردات 63
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 445.700.254 20.257.589.981 20.703.290.235 16.396.710.941 فروش دارایی های منقولعواید کرایه و 62

 143.355 321.214.036 321.357.391 835.851.538 عواید متفرقه 62

 438.600 58.958.497 59.397.097 38.889.687 فروش زمین وتعمیرات دولتی 66

 94.142 2.985.388.624 2.985.482.766 2.481.102.672 سهمیه های اجتماعی 62

62 
مساعدتهای خارجی برویت بودجه 

 6226ملی
66.710.000.000 60.409.106.144 60.409.106.144 - 

 1.388.990.197 99.396.358.344 100.785.348.541 104.054.679.512 62 بدون باب  میزان عمومی 

 1.388.990.197 159.805.464.488 161.194.454.685 170.764.679.512 62 بشمول باب میزان عمومی

( 626121211221663)مبل  ( مساعدتهای خارجی ) 62قرارمالحظه قطعیه عواید ، پالن پیش بینی عواید به شمول باب 

افغانی تحصیل شده ( 662186612121288)افغانی تحقق یافته ومبل  ( 616162212621186)افغانی که ازجمله مبل  

درصد کسردرتحقق عواید داخلی ومبل  ( 2162)افغانی یا ( 2131212261226)مبل   وانمود گردیده است ، که

 .درصد کسردرتحقق عواید مساعدتهای خارجی را نشان میدهد( 212)افغانی ویا ( 1126618221861)

وضــمیمه بودجــه انکشــافی ، ســهم عوایــد داخلــی درتمویــل بودجــه عــادی   6226امــا بمالحظــه بودجــه ملــی ســال 

ــ  ــ      ( 82166616281666)مبلـ ــافی مبلـ ــه انکشـ ــل بودجـ ــانی ودرتمویـ ــأ  ( 62136211221336)افغـ ــانی ، جمعـ افغـ

نودوهشت ملیاردودوصدوبیست ودوملیون وهشتصدوچهل وهفـت هزارودوصدوبیسـت افغـانی    ( 28133318221336)

 . درصد افزایش را   نشان میدهد( 316)پیش بینی گردیده که با توجه به آن تحقق عواید 
 

درجدول ذیل  6226اید پیش بینی شده وتحقق یافته مساعدتهای خارجی درتمویل بودجه عادی سال جزئیات عو

 :توضیح گردیده است
 

 منابع 
عواید پی  بینی شده 

 بمالحظه بودجه
 تحصیالت

فیصدی 

 تحقق عواید
 فیصدی کسر

صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

(ARTF) 
2126616661666   1162111261222   1212 2612 

صندوق امانتی نظم وقانون افغانستان 

(LOTFA) 
36112812661666 36162212661266 2218 313 

قوماندانی مشترک انتقال امنیت 

(CSTC-A) 
26112316261266 32168213821822 23 8 

مساعدت دونرها ازطریق حساب عواید 

 ادارات
 -66213861613 666  -

 211 2612 16126218311683 11126612361266 مجموع
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  6226-6282ازسال وتحصیل شده تحقق یافته داخلی پیش بینی شده ، عواید چگونگی مقایسه  -ب 
 نیارقام به ملیارد افغا                                                                                                                                             

 سال 
پالن پی  بینی شده 

 عواید
 عواید باقیمانده عواید تحصیل شده  عواید تحقق یافته

فیصدی 

 تحقق

6282 681268 331226 331121 61382 2812 

6286 321628 261222 261622 61236                                                                                                                                                                                                                                                   2212 

6281 26،826 221622 221113 61823 2212 

6282 26،122 211662 261286 61632 666188 

6288 681126 161321 121826 61266 666136 

6282 821626 861212 861222 61226 23 

6226 6621662 6661286 221221 61288 21186 

به  6286میباشد ، چنانچه عواید تحقق یافته سال  6226 -6282جدول فوق نشاندهنده سیرصعودی عواید ازسال 

به مقایسه  6282درصد  عواید سال ( 811) 6286به مقایسه سال  6281درصد ، عواید سال ( 2811) 6282مقایسه سال 

 6288به مقایسه سال  6282ازسال ، درصد ( 2613) 6282به مقایسه سال  6288درصد ، عواید سال ( 2211) 6281سال 

 .افزایش را نشان میدهددرصد ( 32) 6282بمقایسه سال  6226وازسال درصد ( 3611)
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 : ید ، عواید انکشافی حسب ذیل انعکاس یافته استدرحساب قطعیه عوا
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 مجموع مساعدتها( 62)باب  قرون(  68) باب عواید متفرقه(  62)باب (دونر) تمویل کننده  شماره

 2616221862 - - 2616221862 وجوه اختیاری 6

3 ARTF - - 62162616611221 62162616611221 

2 WORLD BANK - 62212861822 2133312661226 2126313821822 

2 ADB - 6166812261222 1122112861388 8166616321316 

 8162818131323 2128112621268 26316231322 - سایردونرها 6

 21122812321626 26168112621623 6116618261632 2616221862 مجموع

مدرک مساعدت وقرون نهاد  ازافغانی ( 21122812321626)جمعأ مبل   6226قرارمالحظه جدول فوق طی سال 

های بین المللی دربخش بودجه انکشافی تحصیل گردیده ،  الزم به تذکر است که مبل  متذکره به اساس معلومات 

ارایه شده ازجانب ریاست محترم خزاین شامل حساب قطعیه عواید گردیده است که مجموع مبال  تحصیل شده 

 . شافی نشان میدهدازنهاد های بین المللی را دربخش بودجه انک

افغانی وجوه پیش بینی شده ازمدرک مساعدت وقرون جهت تمویل بودجه ( 22112311261216)بانظرداشت مبل  

 .درصد کسررا نشان میدهد( 22)،   6226انکشافی درسند بودجه وضمیمه بودجه انکشافی سال 
 

 :مشاهدات عمده ازنتایج بازرسی حساب قطعیه عواید  -ج
 

 6226ازچگونگی ترتیب پالن ، تحقق وتحصیل عواید نشاندهنده آنست که ، پالن عواید سال  نتایج بازرسی .6

طوردقیق وهمه جانبه مطابق به معیارات علمی ودرمطابقت با فعالیت های ادارات ترتیب نگردیده وبه همین دلیل 

الحظه میرسد ، که تفاوت های فاحش درامرتحقق عواید بمقایسه پالن پیش بینی شده دربرخی ازادارات بم

 :طورنمونه چند مورد ازهمچو تفاوت ها درپالن وتحصیل عواید درجدول ذیل نشان داده شده است

 ادارات
پالن پی  بینی 

 شده عواید

عواید تحصیل 

 شده

 تفاوت بین پالن وتحصیل عواید
افزای  ویا فیصدی 

 کاه 

 کاه  افزای  کاه  افزای  

 61 - 2123812261366 - 32116213621632 32122213621222 وزارت مالیه

 36 - 33216631662 - 12616221282 82211261666 وزارت امورخارجه

 - 62 - 22612311288 2166611211288 3128612361666 وزارت امورداخله

 - 2822 - 3162318811362 3162811211362 1612261666 وزارت معادن

 - 82 - 6182216261222 2161316261222 3161816661666 وزارت مخابرات

 - 682 - 2812221322 2618221322 621266666 وزارت انرژی وآب



گزارش بازرسی حساب قطعیه 

0931سال   اداره عــالی تفتیـش  

 

 

63 

وزارت ترانسپورت 

 وهوانوردی ملکی
2163216261666 3122312861328 - 62618621213 - 26 

وزارت کارواموراجتماعی 

 شهداومعلولین
6122116261666 6121612681286 - 66611261366 - 23 

 - 626 - 2816221121 1616221121 3116261666 والیلوی حارن

 - 6662 - 6812221222 1311821222 212661666 کمیسیون مستقل انتخابات

 31 - 211621266 - 612261266 616661666 ولسی جرگه

 2216 - 616261632 - 6221826 612261666 مشرانوجرگه
 

تحصـیل عوایـد بمقایسـه  پـالن تفـاوت قابـل مالحظـه بـه         درها مستوفیت ( 32)عالوه برآن قرارمالحظه راپورهای م 

 :والیات طورنمونه درجدول ذیل توضیح گردیده استاز برخی نظرمیرسد که جزئیات آن 
 

 مستوفیت
پالن پی  بینی شده 

 عواید
 عواید تحصیل شده

 تفاوت بین پالن وتحصیل عواید
افزای  ویا فیصدی 

 کاه 

 کاه  افزای  کاه  افزای  

 - 22 - 6112321266 36616221266 62212661666 پروان

 - 11 - 6116231821 62613131821 8616261666 لوگر

 - 16 - 62312121632 26612261386 38216621668 پکتیا

 26  2168212261232 - 2121113261633 62122212661222 ننگرهار

 - 11 - 32118821663 22318221223 22612661226 کنر

 - 62 - 2212881338 31212221216 62616661223 انبدخش

 - 26 - 62616261662 26211261226 62211661866 تخار

 - 38 - 26213211162 6122316221666 6163218261221 کندز

 32  2161212261263 - 2126116861326 63122616361662 بلخ

 - 8 - 6162612261622 62162611831161 62166211231632 هرات

 - 13 - 28611121222 6166216621222 16212631262 فراه

 66  63816161623 - 2188213381266 2126312821223 نیمروز

 - 22 - 32212161616 12212661616 26616261666 هلمند

 61  22612681126 - 2122212661228 2122612621622 کندهار

 - 228 - 62312661122 68211261122 2612261666 زابل

 - 81 - 12616621332 6122613221332 22212361666 خوست
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گرچه ریاست محترم عمومی عواید ادعا نموده که درترتیب پالن میکانیزم ومعیارات قبول شده ، عواید تحصیل شده 

 رعایت شده  ، ولی موجودیت....... ، انفالسیون ومؤثریت و( GDP)، فیصدی های تولید ناخالص داخلی  6282سال 

نمایانگرآنست که مسوولین مربوطـه ازمنـابع    6226سال  همچوتفاوتهای فاحش درپالن پیش بینی شده وتحصیل شده

وچشمه های عایداتی کشورآگاهی کامل نداشته ودرترتیب پالن ازدقت الزم کارنگرفته وهمچنان تقسیم بندی ارقام 

 بنای واقعیت ها استوارنبوده بلکه به شکل آفاقی وغیرپالن باالی ادارات مرکزی ومحلی با توجه به منابع عایداتی برم

 . بینانه صورت گرفته است عواق

عالوه برآن طوریکه پالن عواید مشاهده میگردد ، یک رقـم مجمـوعی بـه هریـک ازادارات مرکـزی مسـتوفیت هـا        

بـوده وهریـک    (62و 62،  66-66)درحالیکه تصنیف عواید شـامل بـاب   ، وگمرکات به عنوان پالن عواید داده شده

رعایـت نگردیـده   ( فصل وباب )گانه میباشد ، اما درپالن عواید این تصنیف بندی اازابواب متذکره دارای فصول جد

به تفکیک ادارات مرکزی ، مستوفیت ها وگمرکـات ترتیـب ، امـا درقطعیـه ،      6226وازجانب دیگرپالن عواید سال 

تفکیک نشده وبه رویت آن چگونگی اجـراآت مسـتوفیت    عواید تحقق یافته وتحصیل شده مستوفیت ها وگمرکات

 .ها وگمرکات درتحقق پالن وتحصیل عواید فهمیده شده نمی تواند

ملیارد افغانی ، اما ( 22111)، عواید داخلی حاوی مبل  ( بودجه ملی)6226قرارمالحظه سند بودجه ابتدای سال  .3

ملیارد میباشد که عدم همـاهنگی بـین   ( 66216)  پالن ترتیب شده ازجانب معینیت محترم عواید وگمرکات مبل

عالوه بـرآن دربودجـه ملـی سـهم     . این دونهاد مربوط به وزارت محترم مالیه را درپیش بینی عواید نشان میدهد

ملیـارد افغـانی   ( 631622)افغانی ودربودجه انکشـافی مبلـ    ( 821666)عواید داخلی درتمویل بودجه عادی مبل  

( 211662) مبلـ   جمعـأ ( ملیارد افغانی افـزایش یافتـه اسـت     621362یمه بودجه انکشافی به البته این رقم درضم)

ملیارد افغانی پیش بینی گردیـده  ( 22111)درحالیکه پالن عواید دربودجه مبل    ،ملیارد افغانی درنظرگرفته شده

نده عـدم دقـت مسـوولین    ملیارد افغانی بین دورقم متذکره تفاوت بمالحظـه میرسـد ونشـانده   ( 31222)که مبل  

 .ومؤظفین حسابی مربوطه ، حین ترتیب بودجه میباشد

قابل  6282تفاوت درعواید باقیمانده سال کمافی السابق 6282با قطعیه سال  6226ازاثرتطبیق قطعیه عواید سال  .2

 :بمالحظه میرسد که جزئیات آن درجدول ذیل توضیح گردیده است  6226انتقال به سال 
 انیارقام به افغ 

شماره
 

 کودعواید
عواید باقیمانده سال مجموع 

 0931قابل انتقال به سال  0913

عواید انتقال 

 یافته

 تفاوت

 کمترانتقال

 62612281218 23112121182 6161812681662 (مالیات)  66 6

 26132 23612621226 23612621266 (عواید کرایه وفروش دارایی های منقول) 62 3
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عواید تفاوت ارقام متذکره را ناشی ازسهو ادارات درثبت ارقام باقیات سنوات ماضیه  ریاست محترم عمومی

آمریت عواید مستوفیت خوست  3/2/6226مؤرخ( 332)دانسته ومتذکرگردیده است که ، بتأسی ازنامه شماره 

الیکه رقم افغانی ثبت گردیده درح( 68212131621)سهوأ مبل   6282رقم باقیات سالهای گذشته درقطعیه سال 

افغانی ( 61116221266)افغانی بوده که تفاوت مبل  ( 3212181381)مبل   6226باقیات مندرج قطعیه سال 

 . عالوه برآن تصفیه باقیات دلیل بروزتفاوت های متذکره عنوان گردیده است . کاهش را درباقیات نشان میدهد

الت حسابی دولت طی یک دوره مالی معموأل یکسال حساب قطعیه راپورقطعی ونهایی معام ازآنجائیکه ولی       

میباشد الزم است تا قطعیه برویت راپورهای مؤثق مالی ترتیب گردد ، بعد ازترتیب حساب قطعیه هیچ نوع 

 .تغییردرارقام آن قابل پذیرش نمیباشد 

ه آنچه که درقطعیه نیز ، باقیات قابل انتقال ازسال قبل نظرب 6282الزم به تذکراست که درقطعیه عواید سال 

افغانی اضافه تر ، ( 2216361382)مبل  ( 66)ثبت گردیده بود تفاوت بمالحظه رسید ، چنانچه درکود  6288

کمترازباقیات سال قبل منعکس  افغانی (6621126)مبل  ( 62)افغانی ودرکود ( 6816231226)مبل  ( 62)درکود 

 .عنوان نموده بودندگردیده بود که دالیل آنرا شرایط نامساعد امنیتی 

بناأ موجودیت همچو تفاوت درحساب قطعیه به هردلیلی که باشد ، مؤثقیت راپورهای مالی وحساب قطعیه را 

 . زیرسوال برده ونمیتوان برواقعیت آنچه که درقطعیه ثبت است اعتماد نمود

حت عنوان عواید تصنیف افغانی برعالوه پالن ادارات مرکزی ت( 226666)بمالحظه پالن ادارات مرکزی مبل   .2

ناشده شامل گردیده است ، ولی مرجعی که این عواید را تحقق وتحصیل نماید مشخص نگردیده ودرقطعیه 

 عواید نیزمنعکس نگردیده است
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 بخ  پنجم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد متفرقه
 

 

 : کابل شاروالی بودجه تحقق چگونگی بازرسی
 

شاروالی ها مکلف اند   "    :قانون اداره امورمالی ومصارف عامه که درآن آمده است ( 36)ده مطابق به صراحت ما 

اداره  ". ازاجرای بودجه خویش حداقل درهرشش ماه ازطریق مستوفیت مربوطه به وزارت مالیه گزارش ارایه نماینـد 

ذیرفت درنظرداشت تا چگـونگی  تحقق پ 6226که درسال  6282عالی تفتیش ، قبأل حین بازرسی حساب قطعیه سال 

، تطبیقات الزمه را درمـواردی کـه ایجـاب    بازرسی نموده  شاروالی محترم کابل را نیز 6282سال ششماهه راپورهای 

ولـی  ،  مینمود انجام داده وگزارش نتایج بازرسی را همزمان با گزارش حساب قطعیه بـه مراجـع ذیـربط گسـیل دارد     

 قانون اداره امورمالی ومصـارف ( 36)ال متذکره هیچ نوع گزارشی برمبنای ماده تاجائیکه معلومات حاصل شد طی س

به وزارت مالیه ارسـال نگردیـده ووزارت محتـرم مالیـه نیزمسـوولیت خـویش را درمطالبـه راپورهـای متـذکره           عامه

چنانچـه درگـزارش   . مانـد   بازرسی بـاز  ازشاروالی کابل انجام نداده بود ،  به همین دلیل موضوع طی سال متذکره از

نتایج بازرسی یکی ازسفارشات اداره عالی تفتیش ، رعایت مـاده فـوق الـذکرقانون اداره امورمـالی ومصـارف عامـه       

 .منجانب شاروالی محترم کابل بود

قـانون اداره امورمـالی ومصـارف عامـه برمبنـای      ( 36)چگونگی رعایت مـاده   6226حین بازرسی حساب قطعیه سال 

عالی تفتیش تعقیب گردید ، واضح شد که بازهم کدام گزارشی درزمینه ازجانب شاروالی محترم  سفارش قبلی اداره
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مـؤرخ  ( 2)کابل به وزارت محترم مالیـه ارسـال نگردیـده وبـه سـفارش اداره عـالی تفتـیش کـه طـی مصـوبه شـماره            

 .شورای محترم وزیران نیزتأئید شده ، هیچ گونه ترتیب اثرداده نشده است  68/3/6226

چگونگی تحقـق   6226ولی با آنهم کمیسیون بازرسی حساب قطعیه  توانست ، همزمان با بازرسی حساب قطعیه سال 

بودجه شاروالی محترم کابل را نیزبه شکل قسـمی بازرسـی نمایـد کـه نتـایج بازرسـی طورمختصرحسـب ذیـل ارایـه          

 :میگردد 

 مصارف بخ  - الف
 

، بودجـه انکشـافی شـاروالی     6226ودجه انکشافی وحساب قطعیـه سـال   بمالحظه سند بودجه ابتدای سال ، ضمیمه ب 

پروژه ( 36)افغانی منظورگردیده که این مبل  شامل ( 6122216661818)حاوی مبل  ، کابل بعد ازتعدیالت ظرف سال 

 . است ویک پروژه  جدید ، میباشد  وانمود گردیده( 6288 -6282)سالهای درانتقالی که آغازکارپروژه ها 

ودجه انکشافی شاروالی کابل با توجه به تعدیالت ظرف سال ، مصرف وباقیمانده حسب ذیل درقطعیه انعکاس یافته ب

 :است 

 

شاروالی محترم  6226افغانی بودجه انکشافی سال ( 6،222،666،818)یه ، ازمجموع مبل  قرارمالحظه حساب قطع

درصد تحقق بودجه را ( 66)افغانی باقیمانده که ( 121،222،221)افغانی مصرف ومبل  ( 261،611،636)کابل مبل  

 . نشان میدهد

شماره  ی کابل درجدولشاروال 6226 جزئیات مربوط به اصل بودجه ، مصرف وباقیمانده پروژه های انکشافی سال

 .به ضمیمه است  63

که  6226پروژه شامل بودجه انکشافی سال ( 36)نشان میدهد که ازجمله  شاروالی کابل 6226حساب قطعیه سال 

به اینطرف ادامه داشته ، صرف پنج پروژه تکمیل گردیده ، وجوه مربوط به سه  6282اکثرأ انتقالی وکارآن ازسال 

 مالحظات به افغانی  ـمبل تفصیالت

  26318631666 انکشافیاصل منظوری بودجه 

  12112261126 تزئید تفاوت انتقالی تخمینی وانتقالی واقعــی

  6128216231126 مجموع

  612361266 تنقیص تفاوت انتقالی تخمینی وانتقالی واقعی

  6128218261226 میزان بعد ازتعدیل

  613281228 تزئید کودهای ریزرف

  6122216661828 نتیجه عمومی

 درصد( 66)تحقق بودجه  26116111636 مجموع مصرف

 درصد( 22)عدم تحقق  12112221268 باقیمانده



گزارش بازرسی حساب قطعیه 

0931سال   اداره عــالی تفتیـش  

 

 

68 

اسفالت ریزی جریان سال تنقیص گردیده ، به اساس معلومات ارایه شده ازجانب شعبات ذیربط پروژه پروژه در

فقه وزارت مالیه به پروژه سرکهای اوجوه باقیمانده آن به مو تکمیل گردیده و مینه ازطریق بگرامیه احمدشاسرک 

سرک وزیرمحمد اکبرخان درساحه باغ قاضی تعدیل یافته است ، همچنان کارساختمان  -دشت برچی وابن سینا 

            شیرپورنسبت مشکالت ساحوی ازچندین سال به اینطرف متوقف میباشد وجوه  مربوطه آن به پروژه سرک

پروژه هیچ مصرف ندارد ومصرف یک ( 1)باغ قاضی الی چمن حضوری تعدیل شده است ، عالوه برآن  -ابن سینا 

 .درصد میباشد ( 26)تعداد پروژه های دیگرنیز پائینتراز

 :شاروالی کابل دالیل عقب مانی درتحقق بودجه انکشافی راحسب ذیل عنوان داشته است 

پروژه حفو الصحه محیطی یک پروژه غیراختیاری مربوطه به بانک جهانی میباشد ووجوه منظورشده آن  .6

 .بنابربعضی ملحوظات وتغییرپالیسی بانک جهانی فسخ گردید

مالک ملکیت های یک تعداد ازاهالی مسیرسرک چهلستون که حاضربه موجودیت مشکالت دراست .3

 .استمالک جایداد های شان نبوده ویا زمین توزیع شده مورد قبول شان نمیباشد

 .کارتوسعوی جاده والیت نسبت موجودیت احاطه قوماندانی امنیه کابل که دربرداشتن موانع موافقه ننمودند .2

وریان اول ، لست تجهیزات وکمبودات ازطریق ریاست موضوع امورساختمانی مرکزگرمی مکر .2

تدویرمراقبت مکروریان ها به وزارت محترم اقتصاد فرستاده شده ونسبت عدم طی مراحل تدارکاتی تا به 

 .حال نهایی نگردیده است

 پروژه امورساختمانی کانالیزاسیون بالک های هوایی درسرجمع انکشافی این اداره محاسبه گردیده ، ولی تا .6

 .الحال بین وزارت دفاع ملی وشاروالی کابل تسلیم گیری ونهایی نگردیده است

امنیتی دربرداشتن موانع ازساحات کاری وقطع جریان ترافیکی های مزید برآن ازدحام ترافیکی ، عدم همکاری نهاد 

 .ن گردیده استدراوقات کاری وانتقال مواد ساختمانی با عث بروزسکتگی وحتی توقف پروژه های  تحت کارعنوا

الزم به تذکراست که عالوه ازپروژه های متذکره یک تعداد پروژه های انکشافی شاروالی کابل ازعواید داخلی 

ملیارد ( 31366)مجموع عواید شاروالی مبل   6226شاروالی ازطریق بودجه عادی آن عملی میگردد ، چنانچه درسال 

افغانی منظورشده ، که کسربودجه ( 3162612261666)الی مبل  افغانی پیش بینی گردیده بود وبودجه عادی شارو

افغانی بودجه عادی ( 3162612261666)البته ازجمله مبل  . درصد را نشان میدهد( 63)بمقایسه عواید پیش بینیی شده 

یا  ملیارد افغانی( 61661)درصد آن دربخش معاشات ومصارف عادی ومبل  ( 26)افغانی یا ( 6166212261666)مبل  

مصرف  6226درصد دربخش پروژه های انکشافی عادی اختصاص یافته که به اساس پالن پیش بینی شده سال ( 66)

 .پروژه ساختمانی شهرکابل درنظرگرفته شده است( 31)وجوه متذکره در

فغانی ا( 26612621286)به اساس معلومات حاصله ، ازجمله بودجه انکشافی عادی شاروالی کابل درجریان سال مبل  

تنقیص گردیده که به این ترتیب بودجه انکشافی عادی شاروالی کابل بعد ازتعدیالت ظرف سال حاوی مبل  
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( 31612321266)افغانی مصرف ومبل  ( 82613121218)افغانی بوده که منجمله الی اخیرسال مبل  ( 6166616231362)

 .جه را نشان میدهددرصد تحقق بود( 21)افغانی باقیمانده وانمود گردیده است که 

پروژه انکشافی غیراختیاری به ( 63)کار   6226 طی سالبه استناد معلومات ارایه  شده ازجانب شاروالی محترم کابل 

ازطریق نهاد های امداد  خارج ازبودجه شاروالی یورو ( 612661328)دالرامریکایی و ( 3612831362)مبل  مجموعی 

عالوه برآن سه پروژه . پیش برده شده استبل درنواحی مختلف شهرکابل بین المللی درتفاهم با شاروالی کا

سرکسازی شامل امورساختمان واسفالت ریزی سرک دهمزنگ الی قصرداراالمان ، امورساختمان واسفالت ریزی 

سرک میرویس میدان  الی دوراهی کمپنی وامورساختمان واسفالت ریزی سرک احمد شاه مینه الی شاهراه جالل 

 .گروپ ترکی پیش برده شده است( P.E.C)، ازفند ابوطبی امارات متحده عربی ، توسط کمپنی آباد 

  
  

 : عواید بخ  -ب         
 

ملیون افغانی ، ( 31366)شاروالی کابل حاوی مبل   6226قرارمعلومات حاصله ، پالن پیش بینی شده عواید سال  

افغانی وباقیمانده مبل  ( 3163218231622)ل شده مبل  افغانی ، تحصی( 3122216221222)تحقق یافته مبل  

الزم به تذکراست که رقم باقیمانده . درصد افزایش را درتحقق پالن نشان میدهد( 26)افغانی ، که ( 26811221861)

به حساب شرکت عثمان غنی قراردادی ساختمان مندوی چهاردروازه شهرکابل مجرا داده شده است ، زیرا مطابق به 

درصد آن به حساب ( 86)درصد عواید چهارمندوی درچهاردروازه کابل به شاروالی و( 36)ط قرارداد ساالنه شرای

 . قرار دادی مجرایی داده میشود
 

 

 6226با سال  6282مقایسه عواید سال 
 ارقام به افغانی

 فیصدی تحقق باقیمانده تحصیل شده تحقق یافته  پالن پی  بینی شده سال

6282 3166616661666 3128216221212 3166312621363 32212221263 662 

6226 3136616661666 3122216221222 3122216221222 - 626 

 

ولی قرارمالحظه . درصد افزایش را نشان میدهد( 33)درحدود  6282به مقایسه سال  6226قرارفوق تحقق پالن سال 

 6226دمات شهری وسایط نقلیه شامل عواید سال افغانی ازمدرک محصول خ( 28212661622)مبل  اسناد جمعأ 

شاروالی کابل گردیده که مبل  متذکره قبأل درپالن شاروالی کابل پیش بینی نگردیده بود واین مبل  سبب افزایش 

 .شاروالی گردیده است 6226درپالن سال 
 

 :زمین توزیع بخ  - ج
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دریک تعداد ازپروژه های  6226یع زمین طی سالبه استناد معلومات ارایه شده ازجانب شعبات مربوطه به توز

 :رهایشی حسب ذیل زمین توزیع گردیده است

 .نمره درپروژه های مختلف به عون جایداد( 2)دربخش متفرقه  .6

 .رهایشینمره ( 6266)درپروژه پدوله تعداد  .3

 .دیده استطی مراحل گر 6226نمره زمین که قبأل توزیع گردیده بود درسال( 31)درپروژه خوشحال مینه  .2

 .نمره زمین به عون جایداد( 623)درپروژه قلعه زمان خان به تعداد  .2

نمره زمین برای استادان پوهنتون تعلیم وتربیه به عون نمرات پروژه احمدشاه بابا درپروژه ( 626)تعداد  .6

 .چهل دختران تبدیأل توزیع گردیده است

 .رهایشینمره ( 23)درپروژه احمد شاه بابا تعداد  .1
 

 :ات متفرقه معلوم
 

ریاست محترم خزاین وزارت محترم مالیه ، مجموع کمک های خارجی ه اساس معلومات ارایه شده ازجانب ب .8

را احتوا  ملیارد دالر( 1818)ازابتدای ایجاد اداره مؤقت الی اکنون به دولت افغانستان صورت گرفته بال  برکه 

ملیارد ازطریق دونرها به شکل ( 6116)ودجه دولت ومتباقی ملیارد دالرازطریق ب( 6312)که ازجمله مبل  مینماید 

 .مستقیم به مصرف رسیده است

خارج بودجۀ دولت مستقیمأ ازطریق دونرها  6226ریاست محترم عمومی بودجه ، مجموع مبالغی را که طی سال  .2

 . ه ننمودملیارد دالرعنوان نموده ولی کدام سند درزمینه به هیأت ارای( 66)به مصرف رسیده درحدود 

به اساس معلومات که از جانب ریاست گمرکات وزارت محترم مالیه به پاسخ استعالمیه کمیسیون موظف  .4

افغانی ، (  3،226،232،666،682) جمعا به ارزش مبل  (  6226الی  6288) بازرسی ارایه گردیده طی سه سال 

                       ی آن که جمعا مبل خارجی به کشور تورید گردیده و محصول گمرکاموال و اجناس موسسات 

و سایر توافقات بین المللی از پرداخت   SOFA  ،ATMافغانی می شود نظر به قرارداد ( 326،286،326،262) 

 : محصول گمرکی معافیت حاصل نموده اند که جدول معافی سه ساله در ذیل آمده است
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سال
 اقالم ارزش/  كاالهاي

شده وارد

 حقوق ارزش

صرفنظرشده گمركي

 اقالم ارزش/  كاالهاي

شده وارد

 گمركي حقوق ارزش

صرفنظرشده

 آوري جمع عوايد

 الزحمه حق بابت شده

/ گمركي حقوق

 صرفنظر عوايد

 نظربه شده

 حقوق فيصدي

گمركي
as % of (6) (5)افغانيافغانيافغانيدالرامريكاييدالرامريكاييخورشيدي

1234567

139019,371,610,4812,154,100,335968,605,819,459107,705,016,73230,546,444,738352.59

138913,713,280,9281,440,775,126686,234,202,84972,038,756,30527,704,567,219260.02

138815,486,309,0861,314,829,448780,583,088,88165,741,472,37721,796,927,401301.61

48,571,200,4954,909,704,9092,435,423,111,189245,485,245,41480,047,939,358مجموعه

اخير سال سه در گمركي حقوق معافيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخ  ششم
 

 ها نواقص وکاستی  
 

یک سلسله نواقص وکاستیها دراجراآت مؤظفین محترم حسابی مربوط  6226حین بازرسی حساب قطعیه  سال  

 :وزارت مالیه و واحدهای بودجوی بمالحظه پیوست که ، جزئیات آن حسب ذیل ارایه میگردد
 

ال شده ازاثربازرسی حساب قطعیـه  تفتیش که درجهت رفع نواقص وکاستیهای برمعالی به سفارشات قبلی اداره  .6

به وزارت محترم مالیه وواحدهای بودجوی نگاشته شده ، طوریکه ایجاب مینمود ترتیـب   6282و 6288 هایسال

 .اثرداده نشده است

قطعیه های ( عادی ،انکشافی وعواید)حسابات قطعیه وبموقع قبلی مبنی برارایه همزمان  سفارشاتبا وصف  .3

، چنانچه درحساب  های زمانی متفاوت بدسترس کمیسیون بازرسی قرارداده شدهمذکوربا تأخیرودرمقطع 

یوم ، حساب قطعیه مصارف بودجه انکشافی مدت ( 66)قطعیه مصارف بودجه عادی اعتبار اول سرطان مدت 
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ب نیزبالترتی 6282یوم تأخیررونما گردیده که به مقایسه سال ( 22)یوم ودرارایه حساب قطعیه عواید مدت ( 23)

 . یوم تأخیررا نشان میدهد ( 36)و( 62)، ( 2)مدت 

 .ضعیف بودن روحیه همکاری برخی ازمؤظفین حسابی وزارت مالیه با کمیسیون مؤظف بازرسی  .2

ودربرخـی مـوارد ارایـه معلومـات آفـاقی      تعلل بیش ازحد درارایه اسـناد ومعلومـات مـورد نیـاز هیـأت تفتـیش        .2

 .تگی درپروسه بازرسی گردیدکه سبب سک وغیرمستند به مطالبات هیأت

،  هـا  پراگندگی وغیرمنظم بودن فورمـه  عدم فهرست اسناد مربوط به صدورتخصیصات وتعدیالت بود جوی ،  .6

، قلم خوریها واسـتعمال ادویـه غلطـی بـاالی ارقـام ،       به شکل پروژه واری بخش انکشافی عدم تنظیم فورمه ها 

د تسعیر، عدم درج نرخ تبادله اسعاردربرخی فورم ها  عدم مطابقت ثبت ارقام به افغانی واسعاری ، نبود نرخ واح

 .دربرخی ازفورمه ها ( اعداد وحروف)ارقام 

 (.  AFMIS)عدم مطابقت ارقام مندرج درفورم های بودجوی برخی ازواحد ها با حساب قطعیه وسیستم  .1

 .رمیرسدغیرضروری واضافی به نظ بعضی از آنهاکود دربخش احتیاطی که ( 32)موجودیت  .2

تعدیالت ازفصول ممنوعه دربرخی ازواحد های بودجوی خالف اصولنامه اجرای بودجه وهمچنان تعدیالت از  .8

 .به سایرکود ها( 36)کود 

 .کسردربودجه انکشافی افغانی ( 63162613221226)مبل  موجودیت  .2

اره ازکدام یک ثبت وجوه احتیاطی به شکل مجموعی ، که برویت آن فهمیده شده نتوانست که کدام اد .66

ونبود جزص وجوه تعدیل شده چه مبل  را به کدام منظوردریافت نموده است ( احتیاط) ازکودهای ریزرف 

 .ازکودهای ریزرف ، ضمیمه قطعیه

عدم مطابقت ارقام مربوط به جزص وجوه احتیاطی معلومات دادگی ریاست عمومی بودجه با ریاست عمومی  .66

 .خزاین 

ای محترم بودجه ، خزاین وعواید دراجراآت مالی وهمچنین برداشت ها عدم هماهنگی بین ریاست ه .63

 .وتفسیرهای متفاوت ازبعضی اصطالحات مالی 

-6286باقیـات سـالهای         پیشکی ها ، چنانچه بمالحظه حسـاب قطعیـه    تحصیل بموقع کم توجهی درتصفیه و .62

 6282افغانی  باقیـات سـال   (  22218121362)مبل   6288افغانی ، باقیات سال (  22612161162)جمعأ مبل   6282

حـاوی مبلـ     6226افغانی وهمچنـان باقیـات سـال    ( 3118618821221)افغانی جمعأ مبلـ ( 6126113661622)مبل 

افغانی تاکنون بدون تصفیه باقیمانده ، که کم توجهی ادارات ذیربط ووزارت مالیه درتصفیه ( 6121616661622)

 .نشان میدهد بموقع پیشکی های متذکره را

 (.AFMIS) عدم مطابقت پرداخت های پیشکی وپیشکی های محسوب ناشده مندرج درقطعیه باسیستم  .62
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عدم شمولیت پیشکی های والیات درسیستم افمس وعدم شمولیت پیشکی ناتصفیه  برخی از والیات درحساب  .66

 .قطعیه

ارت کانادا که از جانب وزارت امور خارجه مطابق فیصله کمیته بودجه، در رابطه با پرداخت مبل  هزینه تعمیر سف .61

. پیشنهاد گردیده بود، به دلیل اینکه هزینه آن قبال پرداخت شده  از جانب کمیته بودجه رد گردیده است 

قرارمعلومات ارایه شده ازجانب وزارت محترم امورخارجه دوسیه موضوع باقیداری محترم وحید منورجنرال 

به ارتباط قضیه یاد شده به لوی حارنوالی محول گردیده ،  اما از چگونگی  قونسل اسبق افغانستان درکاناد

 .  وسرنوشت مبل  فوق هیچگونه معلوماتی ارائه ننمودند

عواید و گمرکات به عنوان بخشی از پالن بازرسی هیئت موظف بود، اما متاسفانه بدلیل عدم همکاری مناسب و آماده نبودن اسناد  .62

ف گروپهای مختلف تفتیش از حارنوالی، امنیت و اداره مبـارزه علیـه فسـاد اداری، باعـث سـکتگی در      و مدارک و همچنین توظی

 .اجراآت تیم قطعیه گردید و هیئت نتوانست تا معلومات و اسناد مورد ضرورت را به وقت و زمان در اختیار داشته باشد

 .هکم توجهی درتصفیه وجوه سردستی منجانب واحدهای بودجوی ووزارت مالی .68

که نبود ظرفیـت درادارات را دراسـتفاده ازبودجـه انکشـافی      عدم مصرف فیصدی بیشتربودجه انکشافی .62

 .نشان میدهد

افغانی وجوه ( 2183316661666)عدم استفاده اعظمی ازوجوه قرون دربخش انکشافی ، چنانچه ازجمله مبل   .36

افغانی ( 2162616321821)رف وافغانی مص( 6116618261632)مبل   6226قرضه شامل بودجه انکشافی سال

افغانی به عنوان تکتانه قرون پرداخت ( 62211811222)باقیمانده ، درحالیکه طی سال متذکره جمعأ مبل  

         .گردیده است

چندگانگی درطرح پالن عواید وعدم مطابقت پالن پیش بینی عواید داخلی مندرج دربودجه ملی وپالن پیش  .36

 .بینی شده مندرج درقطعیه

طوردقیق وهمه جانبه مطابق به معیارات علمی ودرمطابقت با فعالیت های ادارات ترتیب  6226پالن عواید سال  .33

نگردیده وبه همین دلیل تفاوت های فاحش درامرتحقق عواید بمقایسه پالن پیش بینی شده دربرخی ازادارات 

 .بمالحظه میرسد

 .رتحقق عواید داخلی بمقایسه پالن پیش بینی شدهدرصد کسرد( 2162)افغانی یا ( 2131212261226)مبل   .32

قابـل   6282عواید باقیمانده سال ، چنانچه  6226با قطعیه سال  6282عدم مطابقت مبال  باقیمانده قابل انتقال سال  .32

کمترازاصـل  افغـانی  ( 26132)مبلـ   ( 62)افغانی ودرباب (62612281218)مبل  ( 66)درباب  6226انتقال به سال 

 یمانده ، انتقال گردیده استمبال  باق

قانون اداره امورمالی ومصارف عامه دررابطـه بـه راپـوردهی وراپـورگیری ازچگـونگی      ( 36)عدم رعایت ماده  .36

 .اجرای بودجه شاروالیها منجانب شاروالی کابل ، وزارت مالیه ومستوفیت والیت کابل
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اله تخصیصات ترتیب نگردیـده وهمچنـان   به منظورحو  32فورم ب  6226درشاروالی کابل بعد ازربع اول سال  .31

 .ثبت ومعامله نشده است 36تخصیصات دردفترم 

ترتیب نشـده ،  ( 33)به کود ( 36)به منظورتعدیل وجوه ازکود  (درخواست تعدیل ویا انتقال وجوه )32فورم ب  .32

سـاس حکـم   تعدیالت به اساس حکم مقام شاروالی ازطریق سیستم ترتیب واجرا گردیده ، تعدیالت ایکـه بـه ا  

 .مقام شاروالی صورت گرفته موافقه وزارت مالیه درزمیه حاصل نگردیده است

که در شاروالی کابل راه اندازی شده است ، قبل از اینکـه بـه بخـش     FMISبر اساس معلومات ، سیستم مالی   .38

ان برسد،  به بهره مربوطه تسلیم نماید و از کارآیی و موثریت آن اطمینان حاصل شود، و دوره امتحانی آن به پای

 داری رسیده و تمامی امور مالی شاروالی توسط این سیستم مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد در حالیکـه هنـوز       بر

 .  مذکور در بخشهای مربوطه ایجاد نگردیده استدراستفاده ازسیستم الزم ظرفیت 
 

 

 

 

 

 اتـــــارشـــسف
 

 

 عالیکه وزارت محترم مالیه به سفارشات قبلی اداره شد واضح 6226نتایج بازرسی حساب قطعیه سال  از       

بناأ به تعقیب سفارشات قبلی موارد آتی یک باردیگربه توجه . وتفتیش طوریکه ایجاب مینماید ترتیب اثرنداده است 

 :رسانیده میشود 

ه ، زمان برای قانون اداره امورمالی ومصارف عام( 62)و( 66)قانون اساسی ومواد ( 28)مطابق به هدایت ماده  .8

ترتیب وتفتیش حساب قطعیه الی ختم برج سنبله سال جاری مالی تعیین گردیده وازجانب دیگر با توجه به 

معیارات انتوسای ایجاب مینماید تا اداره عالی تفتیش ، یافته ها ازنتایج بازرسی حساب قطعیه را قبل ازارایه 

رم وزارت مالیه رسانیده وبعد از بحث وگفتگو پیرامون گزارش نهایی به مراجع ذیربط با اطالع مسوولین محت

باتوجه به موارد یاد شده . یافته های تفتیش ، نتایج نهایی را درمیعاد تعیین شده به مراجع مربوطه گسیل دارد

بناأ . مدت ششماه اول سال مالی مابعد هم برای ترتیبب وهم برای تفتیش حساب قطعیه تعیین گردیده است 

م مالیه مکلف میباشد تا درهمکاری با سایرواحدهای بودجوی حساب قطعیه مصارف بودجه عادی وزارت محتر

، انکشافی وحساب قطعیه عواید را الی ختم ربع اول ترتیب واعتبارازاول سرطان جهت بازرسی بدسترس 

ازرسی را که زیرا تأخیردرارایه حساب قطعیه به هردلیلی که باشد ، زمان ب. کمیسیون مؤظف تفتیش قراردهد

درقانون اساسی وقانون اداره امورمالی ومصارف عامه الی اخیربرج سنبله تعیین گردیده  محدود ساخته وبدون 

 . شک باالی نتایج بازرسی وارایه بموقع آن به نهاد های ذیربط نیز تأثیرمنفی وارد مینماید 

وقع حساب قطعیه مستلزم همکاری همه ازآنجائیکه وزارت مالیه توحید کننده حساب قطعیه بوده وترتیب بم .2

بناأ به تمام ادارات بودجوی تفهیم گردد تا . جانبه واحدهای بودجوی ومستوفیت ها با وزارت مالیه ، میباشد 

اداراتیکه بنابرتعلل شان . درارایه بموقع ومستند راپورهای مالی با وزارت محترم مالیه همکاری الزم نمایند
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ی دولت تأخیررونما گردیده وسبب ایجاد مشکالت گردد ، درزمینه مسوول درترتیب حساب قطعیه عموم

 . دانسته میشوند

توجه جدی مسوولین . هیچ نوع راپورواسناد مالی بدون ویزه کنترول قبلی وزارت مالیه ، قابل قبول نمیباشد  .4

 .مربوطه درزمینه معطوف میگردد

انگر آنست که عـده ای ازمسـوولین محتـرم بخشـهای     وسالهای قبل نمای 6226نتایج بازرسی حساب قطعیه سال  .3

حسابی وزارت محترم مالیه درارایه اسناد وپاسخ استعالمیه های هیأت تفتیش طوریکه الزم بود همکاری ننموده 

ودربرخی موارد پاسخ استعالمیه ها واسناد مورد نیاز با گذشت بیشترازیک ماه بدسترس قـرارداده شـد کـه ایـن      

بناأ از رهبری وزارت محترم مالیه .  کتگی ومشکالت دراجرا ونتیجه گیری تفتیش گردیدعدم همکاری سبب س

احترامأ توقع برده میشود ، تا دربازرسی های بعدی توجه جدی مسـوولین مربوطـه را درهمکـاری بـا کمیسـیون      

 .مؤظف بازرسی معطوف دارند

راهه کشانیده مشکالت بعدی تفتیش را به بیهیأت تفتیش پروسه هرنوع معلومات غیرمستند ، نادرست وآفاقی به  .0

را درقبال دارد ، بناأ تقاضا بعمل میآید تا دربازرسی های بعدی محتویـات پرسشـنامه هـای معلومـاتی تفتـیش را      

دقیقأ مطالعه ودرمطابقت به آن پاسخ مرتبط ، مستند ، مسووالنه ومکمل ارایه دارند ، از ارایه معلومات غیرمستند 

 .یرمسووالنه به مطالبات تفتیش خودداری صورت گیرد، نا تکمیل وغ

به منظوراطمینان ازمکمل بودن وصحت اسناد ، الزم است تا تمام اسناد مربوط به حواله تخصیصات وتعـدیالت   .3

بودجوی وسایراسناد را قبل ازارایه به هیـأت بصـورت مکمـل فهرسـت نمـوده ، بعـدأ بدسـترس هیـأت تفتـیش          

 . زجانب مسوولین مربوط امضأ ومهرگرددقراردهند ، فهرست اسناد ا

دربخش پروژه های انکشافی سبب مشکالت درتطبیقـات ،   ها پراگندگی وغیرمنظم بودن فورمه نبود فهرست ،  .0

ضیاع وقت هیأت تفتیش ومؤظفین حسابی مربوطه وسکتگی درپروسه تفتیش گردید ، لهذا به منظورجلـوگیری  

میآید تا اسنادمذکور را به شکل پروژه وار تفکیـک وبـا نظرداشـت    ازهمچو مشکالت بعدی ، جدأ تقاضا بعمل 

 .تاریخ صدورفورمه ها ترتیب وتنظیم نمایند

ازقلم خوری ها ، گل وتراش واسـتفاده ازادویـه غلطـی دراسـناد حسـابی بخصـوص بـاالی ارقـام کـه شـفافیت            .1

 .دراجراآت را زیرسوال میبرد ، جدأ خودداری صورت گیرد

وحـروف وهمچنـان ارقـام منـدرج درروی فـورم وعقـب فـورم مطابقـت کامـل داشـته باشـد            ارقام باید به عدد  .1

 .درغیرآن قابل پذیرش نمیباشد

 .ازشمولیت تخصیص درسیستم افمس وحساب قطعیه به رویت اسناد فوتوکاپی خودداری بعمل آید .84

م ازمصـؤنیت الزم  تا زمانی که ظرفیت کافی دراستفاده ازسیستم افمس درمرکز ووالیات ایجاد نشـده وسیسـت   .88

 .ضروری پنداشته میشود( افمس)برخوردارنگردد ، نگهداری دفاترواسناد حسابی درپهلوی سیستم اداره مالی 
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حین ترتیب راپورهای مالی وحساب قطعیه نباید تنها به معلومات مندرج درسیستم اکتفا گردد ، بلکه ازصحت  .82

هرنـوع مغایریـت معلومـات    . اطمینـان حاصـل گـردد   معلومات مندرج درسیستم برویت اسـناد ودفاترحسـابی نیز  

 .مندرج درسیستم با دفاتر واسناد حسابی صحت اجراآت را زیرسوال میبرد

سیستم افمس یک پدیده جدید ویک اقدام مثبت در راستای عصری سازی سیستم حسابداری درافغانستان بـه   .84

ر ازسیستم افمس درمرکـز ووالیـات توجـه    رود ، بناأ بهتر است تا درقسمت ظرفیت سازی استفاده بهت شمار می

 .جدی وگامهای عملی برداشته شود

مـؤثر وکـارا   ( کنترول داخلـی )جهت جلوگیری ازسؤ استفاده های احتمالی ، درایجاد سیستم های کنترولی  .83

توجه جدی مبذول دارند ودراین راستا ایجاد ریاست محاسبات به حیث واحد مستقل ازریاسـت خـزاین جهـت    

 .لیت های مالی ریاست های بودجه ، خزاین ، عواید وواحد های بودجوی ضروری دانسته میشودکنترول فعا

گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه میرساند که بنابرکم توجهی برخی ازواحد های بودجوی ووزارت مالیه  .80

ل مبـدل  درتصفیه  بموقع پیشکی ها ، رقم هنگفتی ازپرداخت های پیشکی به باقیات صـعب الحصـول والحصـو   

گشته است ، بناأ توجـه جـدی مسـوولین مربوطـه ادارات را درتصـفیه بموقـع پیشـکی هـا معطـوف داشـته وبـه            

منظورجلوگیری ازتراکم باقیات ومشکالت درتصفیه آن تقاضا بعمل میآید  الـی تصـفیه حوالـه قبلـی ازاجـرای      

 .حواله بعدی دروجه معتمدین جلوگیری بعمل آورند

بودجوی تقاضا بعمـل میآیـد تـا بـا نظرداشـت وضـعیت مـالی کشـور ، طـرح هـای           ازتمام واحدهای محترم  .83

بودجوی شانرا دربخش مصارف عادی با توجه به اصل صرفه جویی درمصارف ، بصورت دقیق وواقعبینانه کـه  

امکان استفاده بهتراز آن میسر باشد ترتیب وبه وزارت محترم مالیـه ارسـال دارنـد ،  ازترتیـب بودجـه بـه شـکل        

 .قی که مصارف بیجا وغیرضروری را باعث شود ، خودداری بعمل آورندآفا

حین ترتیب بودجه انکشافی به پروژه های زیربنایی که زمینه های کاری را مسـاعد سـاخته ، سـبب کـاهش      .80

نرخ بیکاری ، افزایش رفاه اجتماعی ورشد اقتصادی میشود اولویت داده ودرتحقق کامل بودجه انکشافی توجه 

 .گردد جدی مبذول

به منظورجلوگیری ازکسرفاحش دربودجه ، درترتیـب بودجـه ازدقـت بیشـترکارگرفته وازشـمولیت پـروژه        .81

 .هائیکه منابع تمویلی نداشته وسبب تورم بی موجب بودجه ومشکالت بعدی میگردد  خودداری ورزند

ارجی درمصرف بودجه انکشافی ، باالی پروژه هـای کـه تمویـل آن ازطریـق قـرون ومسـاعدت هـای خـ         .81

 .درنظراست ، باید تمرکزبیشترصورت گیرد

وزارت های مالیه واقتصاد درهمکاری سایرادارات میکانیزم کارا وعملی سطح نظارت ازپروژه های انکشـافی   .24

 .را تقویت بخشیده ، دررفع مشکل آن اقدام نمایند



گزارش بازرسی حساب قطعیه 

0931سال   اداره عــالی تفتیـش  

 

 

77 

وع ثبـت هـای   درقسمت ثبت معامالت دربخش های مربوطه آن توجه ودقت الزم صـورت گیـرد ، زیـرا هرنـ     .28

 .نادرست وغلط حسابی سوال برانگیزبوده وشفافیت دراجراآت را زیرسوال میبرد

ه منظوراینکه فهمیده شود که کدام یک ازواحدهای بودجوی ازکدام یک ازکودهای احتیاطی چه مبل  وبـه  ب .22

یـب وضـمیمه   بهتراست جزص تعدیالت ازوجوه احتیـاطی را طورعلیحـده ترت  چه منظوردریافت واستفاده نموده ، 

 .حساب قطعیه نمایند

ثبـت ونـرخ   مربـوط بـه پـروژه هـای انکشـافی      الزم است تا مبال  اسعاری معادل آن به افغانی درفورمـه جـات    .24

 .تسعیرنیزبه شکل واضح درفورمه درج گردد

یرات درسقف بودجه عادی وانکشافی به هرعنـوانی کـه صـورت میگیـرد بایـد قبـل ازتحـق آن منظـوری         یتغ .23

 .  مینه حاصل گرددپارلمان درز

 .تجدید نظردرکودهای احتیاطی که اکثرآن غیرضروری به نظرمیرسد .20

ازاینکه وجوه احتیاط درموارد خاص واستثنایی که دربودجه ادارات قابل پیش بینی نباشد شـامل بودجـه ملـی     .23

 .میگردد ، لهذا ازتعدیل وجوه احتیاط درموارد غیرضروری خود داری صورت گیرد

 .بین ریاست های محترم خزاین ، بودجه وعواید  دراجراآت ایجاد هماهنگی .20

دوسیه موضوع باقیداری محترم وحید منور جنرال قونسل اسبق افغانستان درتورنتوی کشورکانادا  که ازطریـق   .21

وزارت محترم امورخارجه به لوی حارنوالی محول شده ، درزمینه کدام اجراآت صورت نگرفتـه ، قابـل توجـه    

 .میباشد

نشان داد که هنوزهم چند گانگی درقسمت طرح وترتیب پالن عوایـد   6226ازرسی حساب قطعیه سال نتایج ب .21

ملیـارد افغـانی ، امـا عوایـد داخلـی      ( 22111)مبلـ   وجود دارد ، چنانچه دربودجه ملـی عوایـد پـیش بینـی شـده      

البته این رقـم  )افغانی     ملیارد( 631622)افغانی ودربودجه انکشافی مبل  ( 821666)درتمویل بودجه عادی مبل  

ملیــارد افغــانی ( 211662)جمعــأ ( ملیــارد افغــانی افــزایش یافتــه اســت 621362درضــمیمه بودجــه انکشــافی بــه 

( 6621662)مبلـ   درنظرگرفته شده ، ولی درپالن ایکه ازجانب معینیت محترم عواید وگمرکات ترتیب گردیده 

منظورجلـوگیری ازهمچـو چنـدگانگی در اجـراآت الزم دانسـته       بناأ بـه . ملیارد افغانی پیش بینی گردیده است 

میشود تا معینیت محترم عواید وگمرکات درتفاهم با ریاست محترم بودجه به منظورتحقق وتحصیل عواید یک 

پالن پیش بینی شده عواید نباید با پیش بینـی عوایـد    پالن مشخص ترتیب وبه منصه ای اجرا وتطبیق قراردهند ، 

 . باشد ج دربودجه درمغایرت قرارداشتهداخلی مندر

سـال اخیردانسـته   چندتحصیل عواید که نشاندهنده اقـدامات مـؤثروزارت مالیـه در   تحقق وبا وجود افزایش در .44

درگمرکـات ، مسـتوفیت وادارات تفـاوت قابـل مالحظـه بـه        میشود ، اما درپالن پیش بینی شـده وتحقـق یافتـه   

ید درمطابقت با واقعیـت هـا وفعالیـت هـای مراجـع بـه شـکل علمـی         نظرمیرسد ونشاندهنده آنست که پالن عوا
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 سیستم برنامه ریزی وپیش بینی چشمه های عایداتی کشورمیباشددربازنگری وایجاب  ومعیاری ترتیب نگردیده

بعد ازتحلیل وارزیابی تخصصی بر اساس معیارها وشـیوه هـای علمـی وقبـول      والزم دانسته مشود تا پالن عواید

 .رنظرداشت امکانات عملی ترتیب وجهت تحقق به مراجع مربوطه ارسال گرددشده ، با د

ریاست محترم عواید به تمام واحد های مربوطه تفهیم نمایند تا راپورهای عواید را به شکل بهتردانسته میشود ،  .48

عالیتهـای  وازآنجائیکه حساب قطعیه ، حسـاب نهـایی وقطعـی ف   دقیق ومستند به وزارت محترم مالیه ارسال دارند 

ردرارقام عواید بعـد ازترتیـب حسـاب    یتغیمالی کشوررا دریک دوره معین معموأل یک سال نشان میدهد ، لهذا 

 .قطعیه به هیچ وجه قابل پذیریش نمیباشد

قانون اداره امورمالی ومصارف عامه ، شاروالی ها مکلف گردیده اند تا ( 36)صراحت ماده مطابق به ماده  .42

اما . گزارش دهند حداقل درهرششماه ازطریق مستوفیت مربوطه به وزارت مالیهازاجرای بودجه خویش 

تاجائیکه مشاهده میگردد تاکنون شاروالی کابل هیچ نوع گزارشی درمطابقت باماده فوق الذکرقانون اداره 

وع را جدأ منبعد موضامورمالی ومصارف عامه به وزارت محترم مالیه ارسال نداشته است ، بناأ ایجاب مینماید تا 

 .درنظرداشته باشند

یک تعداد پروژه های انکشافی درشهرکابل ونواحی مربوطه ازتحقق بازمانده ویا اینکه کارآن به کندی پیش  .44

میرود که مشکالت بزرگی را دامنگیرشهریان محترم کابل نموده است ، توجه جدی درتحقق پروژه های 

 .فرمایند انکشافی ورفع مشکالت اهالی محترم شهرکابل مبذول

درقسمت صدورتحصیصات وتعدیالت بودجوی درمطابقت با قانون اداره  امورمالی ومصارف عامه اجراآت  .43

 .بعمل آورند وازاجراآت خود سرانه درزمینه خودداری ورزند

به  32و ب  32ثبت ارقام بودجوی  برویت سند بودجه وتغییرات بودجوی بعد ازطی مراحل فورمه های ب .40

. متذکره درمطابقت با قانون اداره امورمالی ومصارف عامه درسیستم افمس شامل گرددرویت فورمه های 

 .شمولیت ارقام بودجوی درعدم موجودیت فورمه های متذکره شفافیت دراجراآت را زیرسوال میبرد

 .ترتیب ومورد استفاده قراردهند  36جهت ثبت تخصیصات ومصارف ازحواله تخصیصات دفترم .43

ترازسیستم افمس وجلوگیری ازسؤ استفاده احتمالی ، درارتقای ظرفیت کارمندان ایکه به درقسمت استفاده به .40

 .نحوی باسیستم متذکره دخیل دانسته میشود ، تدابیرمشخص وعملی اتخاذ نمایند

       تفتـیش عـالی  محتـرم اداره   ترتیب وجهـت اظهارنظرمقـام    6226قرارفوق گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال  

 . تـتقدیم اسایه به مراجع ذیربط ار و
 

 بااحترام   
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