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     مقدمه

اسالمی افغانستان  و تکنالوژی معلوماتی یکی از وزارت خانه های کلیدی و سکتوری حکومت جمهوری وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتی

و تکنالوژی معلوماتی  وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتیی اهداف اساس پالیسی ساز در سکتور مخابرات میباشد. سی و بوده و نقش اسا

فراهم ، مللیجلب سرمایه گذاری های ملی و بین ال، مصؤن و مطمئن یجاد دسترسیا، رویج تکنالوژی معلوماتی در تمامی سکتورهات

بوده که مسئول  اداره اترا نهاد مستقل و واحد غیر بودجوی حکومتی میباشد. در افغانستان آوری و قانونمند سازی خدمات دیجیتلی

 .تنظیم مارکیت مخابراتی در کشور می باشد

صیصات باندهای ن تخیتعی مدیریت امور فریکونسی یکی از بخش های مهم اداره بوده که مسوولیت آن اداره تنظیم خدمات مخابراتیدر 

لمللی، اعطای وری های مختلف استفاده کنندگان، هماهنگ کردن فریکونسی ها با نظرداشت معیارهای ملی وبین افریکونسی به کته گ

 مبتنی بر ورمذکواحد انجام میدهد. را دربدل پول )فیس(  یرادیوییجوازنامه های تخصیص فریکونسی وثبت وراجستر وسایل مخابره 

عدیل، تجدید، وانتقال تگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان، طرزالعمل درخواست اعطا، ی ودسترادیوییمقرره طرز استفاده از فریکونسی 

 تنظیم قانون( ۳5)حکم ماده مطابق ها وتاورهای مخابراتی موبایل و پروسیجر جواز نامه فریکونسی جواز نامه ها، طرزالعمل نصب آنتن

  نماید. امور فریکونسی و ضع گردیده فعالیت میفعالیت های  به منظورتنظیم که اسالمی افغانستانجمهوری  مخابراتی خدمات

حصول خدمات ( فیصد م۱۰هدف اساسی آن نظارت به گرداوری )و بوده بخش های اداره اترا  یکی از تایم رییلروژه از طرف دیگر پ

شخاص ) استفاده مخابراتی تمام امحصول خدمات به اساس قانون ین عواید میباشد. نظارت بر عواید سکتور مخابرات و تضم ،مخابراتی

برای تطبیق د. ت می باشمات مخابراخد (٪۱۰)کننده گان یا مشترکین ( طبق ماده پنجم قانون محصول خدمات مخابراتی تابع محصول 

 رییلاند، تا پروژه ژی معلوماتی و اداره اترا توظیف گردیده و تکنالو وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتیاین قانون، وزارت محترم مالیه، 

محصول خدمات مخابراتی و  (٪۱۰تایم دیتا منجمنت یا )سیستم حقیقی معلومات مخابراتی( به منظور جمع آوری شفاف و کنترول )

مخابراتی  دماتخ محصول ( قانون۱۳( و)7تضمین عواید ایجاد گردیده تا عواید سکتوری مخابراتی را باال برد، به اساس حکم مواد )

نکه مدیریت ازی محصول خدمات مخابراتی خویش فعالیت می نماید. ۱۰اسالمی افغانستان به منظورتنظیم پروسه جمع آوری %جمهوری 

 .موضوعات مهم برای حکومت و مردم میباشد( محصول خدمات مخابراتی ۱۰امور فریکونسی و چگونگی نظارت به گرداوری )

توزیع وط به مرب 1398و  1397سال های  سیستم جمع آوری عواید عملکرد چگونگیازینرو اداره عالی تفتیش تصمیم اتخاذ نموده تا 

ورد تفتیش قرار مو جمع آوری محصول خدمات مالیاتی از دید عملکرد و موثریت اجراآت  باندهای فریکونسی و جوازنامه های فریکونسی

ه تفصیل در بانجام یافته و نتایج تفتیش عملکرد  با در نظرداشت ستندردهای بین المللی تفتیش ۱۳۹۹سال در تفتیش فعلی  .دهد

 بخش دوم این گزارش ارایه گردیده است.
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   خالصه یافته های تفتیش
 ۱۳۹۸ای طی ساله (Real Time) تایم رییلپروژه مدیریت   و یافته های تفتیش نشان میدهد که اجراآت مدیریت خدمات فریکونسی

دمات خ( فیصد محصول خدمات مخابرات ضعیف می باشد. اداره تنظیم ۱۰فریکونسی و ) سیستم جمع آوری عوایددر بخش  ۱۳۹۹و 

اتی و مراجع که کمپنی های مخابراتی در رابطه جمع آوری محصول خدمات مخابر مستمر و موثر از فعالیت نظارت مخابراتی نتوانسته 

آوری و به اداره  ل خدمات مخابراتی که توسط کمپنی ها جمعی و ابزار آن استفاده می نماید داشته باشد. محصورادیوییاز فریکونسی 

شکل ناقص طرح  اترا و وزارت مالیه گزارش داده میشود شفاف به نظر نمی رسد و سیستم فعلی که به منظور نظارت آن وجود دارد به

ونسی و ابزار عواید فریک . گرددو از تمام انواع خدمات مخابراتی که توسط شرکت ها ارایه میگردد ثبت سیستم نمی  ریزی گردیده

کل فشرده انعکاس شموارد مهم آن قرار ذیل به  نامه استفاده میگردد.بدون جواز مخابراتی بصورت درست جمع آوری نمی گردد و از آن 

 یافته و تفصیل آن در بخش دوم گزارش ارائه گردیده است.

و اداره اترا  صول خدمات مخابراتی ایجاد گردیده ناقص بوده( فیصد مح۱۰تایم که بمنظور جمع آوری و نظارت ) رییلسیستم  .1

ین حالت نمی تواند از وضع و سنجش محصول تمام انواع خدمات مخابراتی بصورت درست نظارت و حصول اطمینان نماید. ا

 دد.سبب گردیده تا محصول خدمات مخابراتی بطور شفاف از شرکت های مخابراتی جمع آوری نگر

گزارشات تی: ( فیصد محصول خدمات مخابرا۱۰رست از جانب شرکت های مخابراتی پیرامون وضع و تحویل دهی)ارایه ارقام ناد .2

در  کناوژی معلوماتیوزارت مخابرات و ت. اداره اترا و اندنشان میدهد که کمپنی های مخابراتی راپورهای نادرست ارایه نموده 

عدلی معرفی نموده  مخابراتی افغان بیسیم را جریمه و نیز به ارگانهای قبال شرکت های مخابراتی اجراآت دوگانه نموده، شرکت

حصول  طبق قانون م ولی در مورد سایر شرکت های مخابراتی که ارقام نادرست ارایه داشته هیچ نوع اقدام به عمل نیاورده است.

 تحصیلقابل فغانی ا - (  422,657,087شرکت های مخابراتی بادرنظرداشت اصل پول و جریمه آن مبلغ ) از خدمات مخابراتی

 می باشد.

ده است که شتایم و آویزهای آن که توسط کمپنی های مخابراتی گزارش داده  رییلموجودیت تفاوت فی مابین ارقام سیستم  .3

هیئت   :می باشد وزارت  مخابرات در نشان دهنده ضیاع پول عامه و عدم شفافیت در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی

با آویز ا ر 2020اکتوبر  15الی  2020 رییلاپ 1های تایم محصول خدمات مخابراتی بین تاریخ  رییلی ارقام سیستم بررس

( 18,253,035مالحظه رسید که راپور های غلط توسط شرکت های مخابراتی به مبلغ )به های مربوطه تطبیق و مقایسه نمود. 

( قانون ۱۲ماده ) ( افغانی مطابق1,659,635,757مبلغ )لف به پرداخت افغانی ارائه گردیده است. شرکت های مخابراتی مک

مقایسه و  که از اثر و جریمه آنکم تحویلی محصول مخابراتی  ارایه راپور های نادرست ، از درکمحصول خدمات مخابرات 

 د.نمی باش تطبیقات ارقام سیستم رییل تایم با آویز های شرکت ها، بدست آمده،

 ( فیصد۱۰( افغانی از مدرک عدم پرداخت )1,393,760,188مبلغ )  ۲۰۱۹الی  ۲۰۱۸روشن طی سال شرکت مخابراتی  .4

دیگری که  . در حالیکه شرکت هایو جریمه آن مقروض بوده وآنرا الی اکنون تصفیه ننموده است خدمات مخابراتی  محصول

ای گردیده و جریمه آن توسط شرکت ه محصول خدمات مخابراتی را به وقت و زمان معیین آن پرداخت ننموده جریمه

 مخابراتی پرداخت گردیده است.

( فیصد محصول خدمات مخابراتی، اداره اترا پالن و برنامه منظم نظارتی ندارد و تیم های موجود ۱۰به منظور جمع آوری ) .5

شرکت های مخابراتی  اتیمحصول خدمات مخابرظرفیت نظارت و تطبیق راپور های  و پروژه رییل تایم وزارت مخابرات نظارتی

تیم های مذکور ظرفیت تخنیکی  تطبیق راپور های مالی شرکت های مخابراتی با سیستم  .تایم را ندارند رییلبا سیستم آنالین 

تایم را تطبیق نماید. تیم های  رییلتایم را ندارد و نمی تواند راپورهای مالی را بصورت درست با سیستم  رییلمدیریت دیتا 
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برویت راپور های مالی که قبالً از جانب شرکت ها ارائه گردیده، کنترول و نظارت را انجام می دهند و راپور های مالی نظارتی 

 را در سیستم آنالین بنابر عدم آشنائی و ظرفیت پائین تطبیق و کنترول نمی نماید. 

ز ایجاد با وجود گذشت دو سال ا تایم رییلوژه ( بست اصل تشکیل پر۲۸( بست کمبود از مجموع )۲۳عدم تکمیل تعداد ) .6

کشور می  (  بیکاری درکشور که نشان دهنده ضعف مدیریتی در تطبیق  و حمایت پالیسی ایجاد شغل در٪۴۰پروژه و سطح )

 1399ی سال ( بست الی ختم بررس23تن کارمندان استخدام و متباقی تعداد ) 5اداره اترا از مجموع تشکیل تعداد  باشد.

 یده است.تکمیل نگرد

طح کابل و عدم نظارت ساستفاده از ابزار های مخابراتی به گونه غیر قانونی ) بدون جواز فعالیت( در هوتل ها و شفاخانه ها در  .7

سطح کابل  نظر به معلومات ارایه شده در :و کنترول آن توسط اداره اترا که سبب ضیاع عواید هنگفت دولت گردیده است

شفاخانه و  4 ( هوتل و رستورانت های عروسی فعالیت می نماید. از جمله تعداد۱۱۹ی و تعداد )( شفاخانه خصوص248) تعداد

بت اداره اترا فعالیت ث(  هوتل عروسی جواز نامه فعالیت ابزار مخابراتی )مخابره( دارد و باقی مانده آن بدون جواز و ۸تعداد )

بزارهای مخابره او دستگاه های مخابرات بیسیم، هر مرجع که  از ی رادیوییمی نماید. طبق مقرره طرز استفاده از فریکونسی 

لر فیس اداری و ( دا35( افغانی هر سال بابت باند فریکونسی، مبلغ )20340استفاده به عمل میاورد مکلف به پرداخت مبلغ )

وری نگردیده و ابرات جمع آ( دالر می باشد. بناْ دیده میشود که عواید هنگفت سکتور مخ50بابت ثبت یک بار مخابره مبلغ )

 ضایع میگردد.

گردیده مخابرات ور که باعث از دست رفتن عواید مالی سکت ( 4Gتأخیر در راه اندازی روند مزایده و داوطلبی خدمات انترنتی ) .8

( 4G)بی و داوطل قرار بود روند مزایده و این خدمات بدون طی مراحل پروسه مزایده توسط شرکت های مخابراتی ارائه میگردد:

( ساالنه مبلغ 3G)آغاز گردد در حالیکه پروسه مزایده الی اکنون اغاز نگردیده است. فیس باند فریکونسی  1398در سال مالی 

ن الی اکنون ا( توسط شرکت های مخابراتی ارائه میگردد ولی ازینکه مزایده 4G)دالر می باشد درحالیکه خدمات ) 200,036(

 د سکتور مخابرات از دست رفته است.صورت نگرفته، بخشی از عوای

 ( 449,402,419باند فریکونسی بدون تصفیه و تحصیل باقیداری انها به مبلغ ) ( مشتری2,116لغو جواز فعالیت تعداد )  .9

 از فعالیت:( مشتری مقروض بدون تمدید جو118دالر امریکائی و فعالیت غیر قانونی تعداد ) (4,805,456افغانی و مبلغ )
یریت خدمات ( جواز نامه شامل )مؤسسات، کمپنی های امنیتی، شفاخانه ها و شرکت های ساختمانی( که نزد مد2116تعداد )

ان لغو گردیده شاز دیتابیس حذف و جواز نامه های  شانفریکونسی مقروض بوده اند بدون تصفیه حساب باقیداری جواز فعالیت 

غ ( افغانی و مبل320,158,832یکونسی که در مجموع مبلغ )( دارندگان جواز خدمات فر118همچنان تعداد ) است.

نمایند و عواید  ( دالر امریکایی بابت عدم تمدید جواز نامه باند فریکونسی مقروض بوده اند عمالً  فعالیت می4,469,084)

 دولت از نزد شان جمع آوری نگردیده است. 

: اند های فریکونسیضعف در دیتابیس ثبت جواز نامه ببدون جواز و  عدم موجودیت پالیسی امنیت اطالعات، استفاده از ابزارهای .10

 (ta typeDaاطالعات )نوعیت موجود بوده،  ( Empty Fieldsخانه های خالی)یافته ها نشان میدهد که دیتابیس فریکونیس

 . همچنانمی گیرد جواز صورتبدون  و استفاده از نرم افزارهای طرح نگردیده امنیت اطالعاتبرای پالیسی . مشخص نیست

ی دسترسی نظارت و ارزیابوجود ندارد.   ( جهت حفظ و نگهداری اطالعاتBack Upپالیسی مدیریت کاربر و موقعیت دومی )

نده (که تضمین کنUser Formفورم درخواست کاربر )  و ( Administratorکاربر)  ( مخصوصاً امتیازاتusersکاربران )

 مشکالت سیستمی در اداره اترا می باشد. از جمله معلومات هرشخص می باشد
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 تایم رییلو سیستم  مدیریت مختصر معرفی 

اسالمی افغانستان  و تکنالوژی معلوماتی یکی از وزارت خانه های کلیدی و سکتوری حکومت جمهوری وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتی

و تکنالوژی معلوماتی  مخابرات و تکناوژی معلوماتی وزارتیباشد.  اهداف اساسی پالیسی ساز در سکتور مخابرات مبوده و نقش اساسی و 

فراهم ، مللیجلب سرمایه گذاری های ملی و بین ال، ایجاد دسترسی مصؤن و مطمئن، رویج تکنالوژی معلوماتی در تمامی سکتورهات

مور مربوط به اتنظیم خدمات مخابراتی مسئول تنظیم اداره میباشد. همچنان  آوری و قانونمند سازی خدمات دیجیتلی در افغانستان

مناسب و  سکتور مخابراتی در سطح کشور بوده که به طور مستقل بمنظور فراهم نمودن رشد سریع خدمات مخابراتی با قیمت های

 می نماید.کشور از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف فعالیت  مردم کیفیت عالی برای تمام

ده فیصد ل به منظور تنظیم فعالیت های مربوط محصوخدمات مخابراتی  سیستم حقیقی معلوماتم دیتا منجمنت یا رییل تایسیستم 

صول خدمات ده فیصد مح امور مرتبط به و کنترول ، نظارتجمع آوریمتذکره جهت سیستم است.  بوجود آمده خدمات مخابراتی خدمات

 . این پروژهددجمع آوری و شامل عواید دولت گرمخابراتی به صورت شفاف خدمات مخابراتی و تضمین عواید ایجاد گردیده تا عواید 

 :می باشدکاری  دارای دو بخش 

ات سیستم جمع آوری عواید خدممی باشد.  (کریدت کارت ها )ده فیصد محصول خدمات مخابراتی شامل قسمت اول پروژه .1

بعدًا  آغاز و الم سترتیب از شبکه مخابراتی الصورت گرفته، که ب مخابراتی مطابق به پالن با شبکه های مخابراتی به وقت معینه

 ده است. مخابراتی افغان بی سیم وصل گردیشرکت شبکه ام تی ان، روشن، اتصاالت و 

جهت تکمیل نمودن قسمت دوم )تضمین  می باشد.  (Revenue Assuranceتایم )تضمین عواید رییلقسمت دوم پروژه  .2

ی مخابراتی حاضر که شرکت ها می باشد  CDR Call Detail Record))( نیاز به معلومات  Revenue Assuranceعواید

سمت جمع آوری ( بدسترس قرار داده نشود در قCDRنیستند تا اطالعات متذکره را به دسترس قرار دهند. تا زمانیکه اطالعات )

 عواید شفافیت و تضمین عواید صورت گرفته نمی تواند. 

( تن 5و ) ( تن موجود۱۲( تن بوده که از آن جمله تعداد )۱7تعداد ) ۱۳۹۹مدیریت خدمات فریکونسی در سال  تشکیل منظور شده

بست های آن خالی  ( تن22تن موجود و ) 6( تن بوده که از آن جمله تعداد ۲۸کمبود میباشد. همچنان تشکیل پروژه رییل تایم تعداد )

 می باشد.

 

  تایم رییلسیستم و  مدیریت خدمات فریکونسیف اهدا

  ی ودستگاه های مخابراتی بیسیم، پروژه سازی )نصب( وتورید آن از خارج رادیوییتنظیم امورمربوط به طرز استفاده از فریکونسی

 واخذ اجرت معین از استفاده کنندگان درکشور میباشد.

  تاسیس سیستم(RTDMS)  ز روند احکومت و اطمینان شفافیت  نظارت از عملکرد شرکت های مخابراتی، باال بردن سطح عواید

 مخابراتی برای ملت میباشد.خدمات محصول ٪۱۰جمعآوری 
 

 تایم   رییلو بخش  مدیریت خدمات فریکونسیتحلیل وضعیت جمع آوری عواید در 

ها می باشد  ینسجرایم فریکو ندهای فریکونسی، جواز نامه های باندها وبخش عمده منابع عوایدی توزیع با مدیریت خدمات فریکونسی

 .و جمع آوری می نماید سنجش عواید را مقرره توزیع جواز نامه ها ( وITUتخصیصات باندهای )به اساس  که
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ترتیب  ۱۳۹۸و  ۱۳۹7مذکور پالن پیشبینی جمع آوری عواید را به گونه واقع بینانه طی سال های  بخش به اساس معلومات ارایه شده

اهش چشمگیر ک ۱۳۹7در مقایسه با سال  ۱۳۹۸مالی نشان می دهد عواید جمع آوری شده طی سال عالوه بر آن اطالعات  .ننموده است

  ارائه گردیده است. داشته است که در گراف ذیل جزئیات( درصدی ۳۰.5۲)

 
وایدی الن عمعلوم میگردد که پ محصول خدمات مخابراتیمحصول ده فیصد  ۱۳۹۸و ۱۳۹7از پیشبینی عواید سالهای   به همین ترتیب

نی ( افغا2.760.926.939)مبلغ  ۱۳۹۸و در سال ( 3.676.190.956مبلغ ) ۱۳۹7است. در سال  گردیده به گونه غیر واقعیبینانه پیشبینی

الحظه وجود مده تفاوت  قابل تحصیل ش نسبت به عواید تحقق یافته و  ۱۳۹۸و ۱۳۹7سال  دردرحالیکه  گردیده است.عواید پیشبنی 

  یل قابل مالحظه می باشد: دارد که در گراف ذ

 
 

   انتخاب موضوع تفتیش

خدمات مخابراتی فیصد محصول  (۱۰)بنابر چالش ها و مشکالت که در قسمت جمع آوری محصول خدمات مخابراتی بلخصوص در بخش 

از طریق رسانه  تیشکایات در رابطه به عدم موجودیت  شفافیت و حیف و میل در جمع آوری محصول خدمات مخابراموجود می باشد و 

اداره عالی تفتیش مصمم گردیده تا روند  سیستم جمع آوری عواید از درک فریکونسی باند ها و  . بنابرینوجود داشته استهای جمعی 

337,346,104

1,303,053,956

965,707,852

343,651,639

905,442,613

561,790,974

0
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1,200,000,000

1,400,000,000

افزایش عوایدعواید تحصیل شدهعواید پیشبینی شده

کاهش عواید طی دو سال و پالن پیشبینی شدهء غیر واقعی ( ۱)گراف شماره 
(ارقام به افغانی) 

1397 1398 Linear (1397)

3,676,190,956

4,604,065,850

3,898,844,099

705218751

2,760,926,939

4,293,238,200
3,570,725,824

722,512,376
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1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

باقیمانده عواید تحقق نیافتهعواید تحصیل شدهعواید تحقق یافتهعواید پیشبینی شده

خدمات مخابراتیپالن پیشبینی عواید ده فیصد محصول ( 2)گراف شماره 

(  ارقام به افغانی)

1397 1398
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حکم  محصول ده فیصد کریدت کارت ها را مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج آنرا با جوانب ذیدخل شریک نماید که این تفتیش به اساس

  انجام یافته است.اصل  اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت مقام اداره عالی تفتیش با درنظر داشت سه  ۲۳/۹/۱۳۹۸( مؤرخ ۲۰۳7ه )شمار

   اهداف تفتیش 

 اهداف تفتیش قرار ذیل می باشد:

 ( فیصد خدمات مخابراتی توسط ک۱۰حصول اطمینان از موجودیت سیستم شفاف و قابل اعتماد جمع آوری محصول )مپنی 

 از جمع اوری آن وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتیها مخابراتی و نظارت موثر اداره اترا و 

 و شفاف برای توزیع باندهای فریکونسی و جمع آوری عواید آن موجودیت سیستم منظم حصول اطمینان از  

 

  معیارهای تفتیشمنابع 

 معیار های تفتیش قرار ذیل می باشد: 

 مخابراتی خدمات تنظیم قانون -۱

 ی ودستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستانرادیوییمقرره طرز استفاده از فریکونسی  -۲

 طرزالعمل نصب آنتنها وتاورهای مخابراتی موبایل  -۳

 طرزالعمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی. -۴

 پروسیجر جواز نامه فریکونسی -5

 بهترین شیوه های مدیریت -۶

 (.INTOSAI( سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش)ISSAIمللی )معیارات بین ال -7

 

  میتودولوژی تفتیش حدود و

سیستم جمع را تحت پوشش قرارداده وتمرکز آن بیشتر روی چگونگی تایم  رییلو پروژه  مدیریت خدمات فریکونسیاجراآت این تفتیش 

میباشد. هیئت مؤظف به منظور تحقق اهداف فوق الذکر از تمام  ها ده فیصد محصول کریدت کارت ها و فریکونسی باند آوری عواید

شیوه ها وتکنیک های ضروری ومسلکی بررسی برای جمع آوری وتحلیل معلومات که هیئت را در نیل به اهداف بررسی، جمع آوری 

 مدارک اثباتی، شواهد مناسب وکافی، نتیجه گیری وابراز نظر کمک نماید، کار گرفته است.

 وری معلومات از طریق ذیل صورت گرفته است:جمع آ

 استعالم -

 تدویر جلسات -

 مشاهده عینی و فزیکی -

 توزیع باندهای فریکونسیاخذ نظریات مستفید شونده گان  -
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  محدودیت های تفتیش

ت متأثر ساخته وماهیهیئت مؤظف در جریان تفتیش با محدودیت های رو برو گردیده که اجراآت ومیتودلوژی تفتیش را از لحاظ زمانی 

داره را مورد ااست. از جمله عوامل که باعث گردید تا هیئت تفتیش نتواند بصورت جامع وهمه جانبه اسناد، سیستم کاری واجراآت 

 تفتیش قرار دهند موارد ذیل تشکیل میدهد.

 .غیر منظم بودن سیستم فایلنگ اداره وپراگنده بودن اسناد ودوسیه های کاری اداره 

 اهنگی بین بخش های مربوطه وعدم مسوولیت پذیری کارمندان از اجراآتضعف هم 

 و اند نکرده هیارا شیتفت ئتیه به نهیمع عادیم در را(28، 27، 21، 15، 6، 5، 4) شماره یها هیاستعالم پاسخ و معلومات 

 .باشد یم یمعلومات اوراق مهیضم پاسخ بدون متذکره یها هیاستعالم یکاپ

یئت تفتیش ارایه هکاری همکاری ضعیف با مفتشین داشته، اسناد، معلومات و پاسخ های استعالم ها را به موقع به کارمندان بخش های 

ه به گونه همه جانبه، روند بررسی را در زمان معین و قبالً تعیین شدموارد فوق الذکر سبب گردید تا هیئت تفتیش نتواند . نمی نمودند

 تکمیل نماید.
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 بخش دوم
 

 یافته های تفتیش
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 (1اره )یافته شم

ایجاد گردیده ناقص  فیصد محصول خدمات مخابراتی (۱۰)و نظارت که بمنظور جمع آوری تایم  رییلسیستم عنوان یافته: 

این محصول خدمات مخابراتی بصورت درست نظارت و حصول اطمینان نماید.  و سنجش وده و اداره اترا نمی تواند از وضعب

 جمع آوری نگردد از شرکت های مخابراتی تی بطور شفافمحصول خدمات مخابرا حالت سبب گردیده تا

 معیار

( فیصد محصول خدمات مخابراتی باید به شکل طرح ریزی گردیده باشد که سیستم بشکل ۱۰سیستم ایجاد شده برای ثبت و نظارت از )

ت مستقیم از وضع محصول توسط کمپنی خودکار محصول وضع شده مخابراتی را در دسترس اداره اترا قرار دهند و اداره اترا بتواند بصور

سرطان سال  20تایم باید به تاریخ  رییلشرکت قرارداد کننده سیستم های مخابراتی نظارت نموده اطمینان حاصل نماید. همچنان 

 Lized)و  (Post Paid)تایم باید ظرفیت ثبت اطالعات  رییلمطابق قرارداد تمام سیستم را تحویل اداره اترا نماید و سیستم  1399

Line)  به گونه شفاف سنجش و به اساس آن محصول از شرکت های مخابراتی  ( فیصد خدمات مخابراتی۱۰)را داشته باشد تا محصول

 جمع آوری گردد. 

 حالت

شامل سیستم  (Pre-Paid) م به مالحظه رسید که صرف خدمات مخابراتی تای رییلنظر به معلومات شعبات مربوطه و باز دید سیستم 

شامل سیستم ( Lized Lineو ، Post-Paid ،Roming) در حالیکه خدمات مخابراتیجمع آوری محصول خدمات مخابراتی میباشد. 

ه که بسیار مهم برای سنجش ش های متذکرظرفیت و توانائی اخذ معلومات بخسیستم فعلی و  نمی باشد جمع آوری خدمات مخابراتی

 اشد، را ندارد. می ب واقعبینانه محصول خدمات مخابراتی

ذ محصول مخابراتی دسترسی عدم شامل بودن خدمات مخابراتی فوق در سیستم نشان میدهد که اداره اتراء به چگونگی ارایه خدمات و اخ

بدون  اداره اترا شریک می گردد ( فیصد محصول مخابراتی از طریق شرکت های مخابراتی با۱۰رقام و اطالعات مربوط به )نداشته و ا

فیصد ( ۱۰نکه اطالعات و ارقام ). ازیاداره اتراء بتواند از چگونگی مصرف و جمع آوری محصول نظارت و کنترول موثر داشته باشد اینکه

 را با سیستم اداره اترا ظرفیت تطبیقات ارقام ارایه شده محصول خدمات مخابراتیاز جانب شرکت ها ارایه می گردد و مخابراتی محصول 

 ندارد.

و وزارت به دلیل اینکه از یکطرف اداره اترا  شفاف به نظر نمی رسدجمع آوری محصول خدمات مخابراتی تایم  رییلستم فعلی سیعالوتْا، 

مستقیم دسترسی ندارد تا بصورت زنده از وضع محصول شرکت های مخابراتی   (Pre-Paid) به خدمات مخابراتی محترم مخابرات 

نمی باشد. بناْ  تایم رییل( شامل سیستم Lized Lineو ، Post-Paid ،Romingبراتی )نظارت نماید و از طرف دیگر خدمات مخا

نمیتوان از موثریت و شفافیت سیستم موجود در رابطه به چگونگی وضع، ارایه ارقام، نظارت موثر عواید و محسوبی محصول خدمات 

ظرفیت مدیریتی د کننده مدیریت می گردد و الی اکنون ت قرارداسیستم متذکره توسط شرکهمچنان، مخابراتی حصول اطمینان نمود.  

 سیستم موجود را مدیریت نماید. اداره اترا انتقال نگردیده تا اداره بتواندبه کارمندان  تایم رییل و تخنیکی سیستم

راتی به اداره و گزارش های کم تحویلی و اضافه تحویلی محصول خدمات مخابراتی توسط شرکت های مخاب نادرست بطور مثال، سنجش

 به وضاحت ارایه گردیده است. سیستم موجود بوده که این موضوع در یافته شماره دوم گزارش عدم تکمیل اترا نشان دهنده ناقص بودن
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 علت

( فیصد از تمام انواع خدمات مخابراتی ۱۰بطور زنده محصول خدمات مخابراتی )رت جامع طرح نگردیده تا موجود بصو تایم رییلسیستم 

ثبت و اداره اترا بصورت مستقیم به ارقام ثبت شده دسترسی داشته باشد و از  وضع میگردداز مشتریان که توسط کمپنی های مخابراتی 

  آن نظارت نماید.

 تاثیرات

نانه توسط کمپنی های و واقعبی محصول خدمات مخابراتی بصورت شفاف تایم دیتا منجمنت نشان میدهد که رییل سیستمناقص بودن 

مخابراتی جمع آوری نمی گردد و اداره اترا نمی تواند بصورت موثر از جمع آوری محصول خدمات نظارت نماید که عدم نظارت موثر 

سبب عدم جمع آوری عواید سکتور مخابرات بخصوص عواید محصول خدمات مخابراتی میگردد. ازینکه سیستم موجود خالء های جدی 

 که آیا واقعاً شرکت ها ارقام حقیقی را با اداره اترا شریک نموده اند.  موددارند ازینرو نمی توان اطمینان ن

 پاسخ مرجع

تایم، تسلیمی و موجودیت و بدسترس دادن کاربر ها تحریر وهم چنان درنبود کاربر ها هیچ  رییلشعبات مربوطه از عدم تکمیل سیستم 

تایم قادر به ثبت اطالعات نمی باشد و همچنان تذکر  رییلکه سیستم مرجع مربوطه تذکر نموده اند   گونه نظارت صورت نگرفته است.

 نموده اند که شرکت ها نیز حاضر نیستند که اطالعات مورد ضرورت را در اختیار اداره اترا قرار دهند . 

 سفارش هیئت

سیستم وصل نبوده و  ( که الی اکنون باLized Lineو ، Post-Paid ،Romingاداره اترا مکلف است تا خدمات مخابراتی ) -

نماید، الزم است با سیستم وصل و از گزارش های که توسط کمپنی محصول بصورت درست نظارت نمی تواند از جمع آوری 

آن ارایه میگردد نظارت جدی صورت گیرد تا اصل شفافیت در وضع محصول و جمع آوری آن های مخابراتی در مورد محصول 

 تامین گردد

مدیریت سیستم به اداره اترا انتقال گردد و  میباشد، الزم تا قراردادی تایم الی اکنون نزد کمپنی رییل ازینکه مدیریت سیستم -

تا برعالوه شخص رئیس پروژه که صرف  ظرفیت تخنیکی جهت بلدیت کارکنان با سیستم و استفاده موثر از آن ایجاد گردد

تایم در اختیار قرارداده تا همه  رییلتایم نیزکاربر سیستم  رییلروژه  یک کاربر )یوزر( در اختیار دارند،  به متباقی کارمندان پ

 روزه از آن نظارت نمایند.

. وجود دارد Call Detial Recordنیاز به معلومات خدمات مخابراتی (  Revenue Assuranceتضمین عواید )به منظور  -

گیرد تا اداره اترا با در نظرداشت رعایت اصل محرمیت  بناْ به اساس یک میکانیزم مشخص با شرکت های مخابراتی توافق صورت

 تایم وصل گردد. رییلجهت تضمین عواید سکتور مخابرات انرا با سیستم  معلومات مشتریان
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 (2یافته شماره )

ول فیصد محص (۱۰)تحویل دهیوضع و عنوان یافته : ارایه ارقام و اطالعات نادرست از جانب شرکت های مخابراتی پیرامون 

 دولت گردیده است یدعواافغانی   (  422,657,087مبلغ ) که باعث از دست رفتن خدمات مخابراتی

 معیار

هر گاه آپریتر)عرضه کننده خدمات مخابراتی( ات مخابراتی چنین تصریح میدارد: ( ماده دوازدهم قانون محصول خدم3( و )1فقره )

، مبنی بر تحویلی عواید جمع آوری شده محصول خدمات مخابراتی اب مالی مربوطبنده را درگزارش حسدرصورتی که معلومات غلط و فری

درج و به اداره تنظیم خدمات مخابراتی و وزارت مالیه ارایه نموده باشده، عالوه بر پرداخت مبلغ بیست میلیون افغانی تحت تعقیب ارگان 

 رعالوه مبلغ دوچند جریمه میگردد.لط بهای عدلی نیز قرارگیرد و هم چنان درصورت تکرار چنین راپور های غ

مسؤلیت تطبیق رهنمودها، تطبیق طرزالعمل صراحت دارد: ( طرزالعمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی چنین 3ماده ششم جز )

 یه، مخابرات و اداره اترا میباشد.جمع آوری وحصول تادیات از عرضه کننده گان خدمات مخابراتی مسؤلیت وزارت مال

 حالت

راپور خدمات مخابراتی فیصد محصول  (۱۰)تحویل دهی افته های تفتیش نشان میدهد که شرکت های مخابراتی در رابطه به وضع و ی

و تکنالوژی معلوماتی،  وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتیکه متشکل از  تیم نظارت کنندهگزارشات . ادرست ارایه نموره استهای ن

فیصد محصول کریدت کارت با راپور  (۱۰)بعد از کنترول و تطبیق گزارش های مالی  یباشد نشان میدهد کهم مالیهاداره اترا و وزارت 

های نادرست راپورآن موجود بوده و کمپنی های مخابراتی ارسالی شرکت ها و دوباره تطبیقات آن، یک سلسله تفاوت ها در ارقام پولی 

رسماً ( فیصد محصول و گزارش های ارسالی شرکت را ۱۰اوت ها در گزارشات مالی )تف ارایه نموده است. تیم نظارتی موضوع موجودیت

 و وزارت محترم مالیه شریک نموده است.به وزارت محترم مخابرات، اداره اترا 

موده اند به در قبال شرکت های مخابراتی که راپور های ضد و نقیض ارایه ن و تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابراتدر حالیکه اداره اترا و 

به ارگانهای  جریمه و افغانی دوازدهم قانون محصول خدمات مبلغ بیست ملیونماده استثنای شرکت مخابراتی افغان بیسیم که مطابق به 

در مورد سایر  است. ولی تحویل بانک نگردیده 1399جریمه شرکت مذکور تا الحال برج چهارم سال مالی عدلی معرفی گردیده است. 

و هیچ نوع ترتیب اثر مطابق  از موضوع اقدام بعمل نیامدهخابراتی اتصاالت، ام تی ان و افغان تیلکام با وجود گذشت دو سال شرکت های م

 ( طرزالعمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی  داده نشده و تصمیم نهائی اتخاذ نگردیده است. 3ماده ششم جز )

شرکت انجام داده،  درست اجراآت در قبال شرکت های مخابراتی برات و تکناوژی معلوماتیوزارت مخاقابل یادآوری است که اداره اترا و 

مخابراتی افغان بی سیم را جریمه و نیز به ارگانهای عدلی معرفی نموده ولی در مورد سایر شرکت های مخابراتی اتصاالت، ام تی ان و 

 هیچ نوع اقدام به عمل نیاورده است.  دهنده تخطی شرکت ها می باشد،که راپور های نادرست ارایه نموده اند و نشان  افغان تیلکام

جمع پول و جریمه آن بادرنظرداشت اصل های مخابراتی شرکت افغانی از  -(  422,657,087)باید مبلغ  طبق قانون محصول مخابراتی

از جانب ادارات ذیربط وزارت مالیه،  آوری و به حساب واردات دولت تحویل می گردید، ولی متأسفانه در قسمت تحصیل مبلغ فوق

 آن در جدول انعکاس داده می شود. که جزئیاتو الی اکنون تحصیل نگردیده مخابرات و اداره اترا سهل انگاری صورت گرفته 
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 ت بابت محصول ده فیصد کریدت کار 2018شرکت های مخابراتی درسال  (  جزئیات راپور های نادرست۱شماره ) جدول

 رکت مخابراتیش شماره

تفاوت مبلغ راپور 

شرکت با راپور 

 هیأت نظارت کننده

تعداد 

راپورهای 

 نادرست

 مالحظات

1 
شرکت مخابراتی افغان 

 بیسیم
 1 افغانی  231,865

افغانی تفاوت به بانک تحویل نموده ولی  ۲۳۱۸۶5کمپنی مخابراتی مبلغ 

یمه و دوسیه ( میلون جر۲۰ازینکه گزارش مالی نادرست ارایه نموده مبلغ)

 تحت تعقیب مراجع عدلی قرار دارد.  

2 
شرکت مخابراتی 

 اتصاالت
 6 افغانی  2,655,915

افغانی تفاوت گزارش مالی خویش به   2,655,915 کمپنی مخابراتی مبلغ

( با هر گزارش نادرست 3و1( فقره )12بانک تحویل ننموده و طبق ماده )

( گزارش ۶شده که جمعاً از تعداد )( میلیون افغلنی جریمه در نظر گرفته ۲۰)

( افغانی قابل تحصیل 222,655,915مالی نادرست با تفاوت آن مبلغ )

 میباشد.

3 
شرکت مخابراتی 

MTN 

( افغانی به بانک تحویل نموده ولی مبلغ 7۹77۶شرکت مخابراتی مبلغ ) 3 افغانی  79776

( مورد 5ز )( قانون مخابرات ا۱۲( افغانی  و جریمه آن طبق ماده )۱۱7۲)

 ( افغانی جریمه میباشد180,000,000گزارشات نادرست مبلغ)

تفاوت  افغانی  1172

 دربخش پست پید
۲ 

4 
افغان  شرکت مخابراتی

 تیلیکام
 1 افغانی  389,659

( افغانی میگردد تحویل 389,659شرکت مخابراتی تفاوت گزارش مالی که )

ه گزارش نادرست قابل جریمه ( میلیون افغانی که از درک ارای۲۰مبلغ )و 

 میباشد الی اکنون تحصیل نگردیده است

 افغانی    422,657,087 مجموع پول قابل تحصیل از شرکت های مخابراتی

 

فیصد محصول کریدت کارت ها، ( ۱۰)عالوه بر موارد فوق، هیئت به منظور حصول اطمینان در قسمت سنجش و تحویل دهی عواید 

روشن، افغان  مخابراتی که توسط شرکت های 2020اکتوبر  15الی  2020 رییلاپ 1( را از تاریخ های Pre Paidاطالعات مالی بخش )

فیصد صورت گرفته است با آویز  (۱۰)اتصاالت و افغان تلیکام به اداره اترا راپور داده شده و به اساس آن تحویلی پول  ، MTNبیسیم، 

( را دارد، تطبیق و Pre Paid)تایم که ظرفیت ثبت بخش  رییلره را با اطالعات سیستم های مربوطه مطالبه نموده و معلومات متذک

 مقایسه نمود.

مخابراتی که از هر مشترک  جمع آوری می  خدماتفیصد محصول ( ۱۰)در نتیجه به مالحظه رسید که در قسمت تحویل دهی عواید 

. ت سیستم ارایه گردیده و کم تحویلی و اضافه تحویلی صورت گرفته استگردد، راپور های غلط از جانب شرکت ها در مقایسه به اطالعا

سیستم معلومات ( افغانی به اساس مقایسه راپورهای مالی و 19,635,757و اتصاالت مبلغ ) MTNشرکت های مخابراتی روشن، افغان بیسیم، 

نشان میدهد که از یکطرف شرکت های مخابراتی مکلف به  ۱۰/۲۰۲۰ /۱5الی  ۰۱/۰۴/۲۰۲۰سنجش نادرست و کم تحویلی را از تاریخ  تایم رییل

تابع  در مجموع شرکت های مخابراتی ( قانون مخابرات پیشبینی گردیده است میباشد. ۱۲پرداخت محصول فوق الذکر و جریمه که مطابق ماده )
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تفکیک انعکاس  ه در جدول ذیل بهافغانی میگردد می باشد ک (1,659,635,757)مبلغ  پرداخت محصول کم تحویلی و جریمه آن که

 (  قابل مالحظه می باشد. ۱داده شده و جزئیات بیشتر اطالعات مقایسه شده در بخش ضمایم طی جدول شماره )

 ه استدر جدول ذیل محاسبه گردید نآ ( در رابطه به ارایه گزارشات نادرست، کم تحویلی شرکت ها و جریمه۲جدول شماره )

 نام شرکت
راپورهای 

 رستناد

مبلغ کم 

 تحویلی

مبلغ جریمه در 

صورت نادرست بودن 

 یک راپور

تعداد تکرار 

راپورهای 

 نادرست

مبلغ جریمه در 

صورت راپورهای 

 تکراری نادرست

مجموع 

 جرایم

مجموع جرایم ومبلغ 

 کم تحویلی

 10 ملیون 20 1,142,354 11 روشن
 420 میلیون 40

 421,142,354 ملیون

ملیون 02 351,950 7 افغان بیسیم  6 
 260 میلیون 40

 260,351,950 میلیون

ملیون 20 14,346,762 12 ام تی ان  11 
 460 میلیون 40

 474,346,762 میلیون

ملیون 20 3,794,691 13 اتصاالت  12 
 500 میلیون 40

 503,794,691 میلیون

 به افغانی کم تحویلی با جرایم آن مجموع 19,635,757 مجموع کم تحویلی
۱۶۴۰ 

 میلیون
1,658,253,035 

 

 مبالغ اضافه تحویلی  جزئیات اضافه تحویلی شرکت های متذکره 

 5,194,567 روشنشرکت مخابراتی 

 756,142 افغان بیسیمشرکت مخابراتی 

 - ام تی انشرکت مخابراتی 

  اتصاالتشرکت مخابراتی 

 129,860 افغان تیلکام شرکت مخابراتی 

 افغانی 5,009,570 مجموع اضافه تحویلی

قسمیکه در جدول فوق مشاهده می گردد، اضافه تحویلی شرکت ها در مقایسه به کم تحویلی و وضع جرایم که مطابق به مواد قانون 

و این موضوع همچنان نشان میدهد که شرکت های مخابراتی شرکت های متذکره به پرداخت آن ملکف می باشند، خیلی ناچیز می باشد. 

ر واقعبینانه با اداره اترا شریک نمی سازد. عالوه برآن، ازینکه هییت بررسی بشکل نمونه اطالعات و معلومات سیستم گزارشات مالی را بطو

افغانی کم سنجشی و کم ( 19,635,757تایم را صرف از مدت هفت ماه مورد بررسی و ارزیابی مجدد نمود و در آن مبلغ )  رییلرا 

ظه رسید که بدون شک از زمان وضع محصول خدمات مخابراتی الی اکنون مبالغ هنگفت تحویلی محصول خدمات مخابراتی به مالح

 ضرر وارد گردیده است.  محصول خدمات مخابراتی کم سنجش صورت گرفته و به عواید دولتپولی 

ی شرکت های ء نتوانسته احکام قانون مخابرات بخصوص ماده دوازدهم قانون را باالهمچنان الزم به ذکر است که اداره اترا

مخابراتی که گزارشات مالی نادرست در مورد وضع محصول خدمات مخابراتی ارایه نموده است تطبیق نماید. عالوه بر آن، 

گونگی گزارشات نادرست و فریبنده که به اساس آن شرکت مخابراتی جریمه گردد و یا گزارش در مورد چماده فوق الذکر 
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ن شرکت مخابراتی جریمه نمود وضاحت کامل ندارد. بطور مثال اگر یک شرکت مخابراتی مالی نادرست که نمی توان به اساس آ

( افغانی گزارش نادرست ارایه نموده باشد، میتوان به اساس ماده فوق الذکر جریمه ۱۰۰۰در یک دوره گزارش مالی در حدود )

 یلیون افغانی نمود یا خیر وضاحت وجود ندارد.( م۲۰)

 علت

تایم که قادر به دریافت و ثبت اطالعات محصول خدمات ده فیصد از بخش های پست پید، رومینگ، لیز لین  رییل محدودیت در سیستم

تایم توسط ریاست مالی  رییلعدم تطبیقات گزارشات مالی شرکت ها با معلومات موجوده در سیستم ( نمی باشد، ecordRl aietD allCو )

همچنان عدم موجودیت پالن و برنامهء منظم به منظور جمع آوری دو بخش همآهنگی وجود ندارد. تایم که در بین این  رییلوزارت و پروژه 

وزارت مخابرات و تکناوژی محصول خدمات مخابراتی، عدم ترتیب اثر در مورد گزارشات تیم نظارتی،  سهل انگاری و عدم هماهنگی بین 

  ، اداره اترا و وزارت مالیه. معلوماتی

 تاثیرات

تایم و عدم دقت در قسمت سنجش، محاسبه و نظارت باالی فعالیت های شرکت های مخابراتی باعث گردیده  رییلدر سیستم محدودیت 

( افغانی عواید از اثر کارکرد هیئت نظارت کننده بیرون نویس گردیده 422,657,087) است که عواید هنگفت دولت ضایع گردد. مبلغ

( کم سنجشی محصول (19,635,757 به گونه نمونه راپور ها و ارقام را مقایسه نمود مبلغ  ولی اقدام صورت نگرفته و قسمیکه هئیت

که ضایع بزرگ به از درک ارایه ارقام نادرست قابل جریمه بوره افغانی شرکت های مخابراتی ( 1,640,000,000) صورت گرفته و مبلغ

( محصول خدمات ۱۰رسیدگی نشود شفافیت در جمع آوری عواید ) همچنان در صورتیکه به مشکالت فوق الذکر را نشان میدهد.عواید 

  ضایع میگردد. از درک وضع محصول خدمات مخابراتی و گزارش دهی ناقص آن مخابراتی بوجود نخواهد آمد و عواید بیشتر دولت

 پاسخ مرجع

ه که گزارشات نظارتی به مسئوولین پروژه در قبال یافته های هیئت، ابراز قناعت صورت گرفته است ، هئیت نظارتی پاسخ ارایه نمود

تایم پاسخ داده است که مکاتیب متعدد غرض اجراات به وزارت ارسال گردیده است.  رییلتایم با تمام جزئیات ارایه گردیده و پروژه  رییل

 ولی اقدام و اجراات صورت نگرفته است.  

 سفارش هیئت 

رست در رابطه به محصول خدمات مخابراتی ارایه می نماید، الزم است تا ازینکه کمپنی های مخابراتی گزارش های مالی ناد -

تایم و چگونگی ارایه گزارش دهی محصول مخابراتی وسیع تر و مستمر  رییلی و کنترولی اداره اترا باالیی سیستم نظارتنقش 

 یابد.( فیصد محصول خدمات مخابراتی است تحقق ۱۰هدف اداره که نظارت بر جمع آوری ) گردد تا 

توسط شرکت های مخابراتی که اکثریت اوقات کم سنجشی  دلیل اساسی ارایه معلومات و ارقام نادرستاداره اترا مکلف است  -

را نشان  و ارایه گزارش های نادرست و گاهی هم اضافه تحویلی در اثر مقایسه سیستم موجود با گزارشات مالی ارایه شده

که سبب نظارت بهتر، تضمین عواید  شناسایی نموده و راه حل های مناسبرا  یمتا رییلسیستم  میدهد خالء های موجود

سکتور و ایجاد شفافیت در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی گردد اقدام جدی نمایند تا حصول اطمینان گردد که یک 

 نمی گردد. سیستم منظم جمع آوری و گزارش دهی محصول خدمات مخابراتی ایجاد گردیده و عواید دولت ضایع

در رابطه به معلومات غلط و فریبنده درگزارش حساب مالی مبنی بر تحویلی عواید جمع آوری  قانون مخابرات ۱۲ماده ازینکه  -

شده محصول خدمات مخابراتی ارایه نموده باشده، عالوه بر پرداخت مبلغ بیست میلیون افغانی تحت تعقیب ارگان های عدلی 
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صورت تکرار چنین راپور های غلط برعالوه مبلغ دوچند جریمه میگردد وضاحت کامل ندارد و الی نیز قرارگیرد و هم چنان در

برای تطبیق آن میگانیزم و طرزالعمل وضع شود تا به اساس آن گزارش مالی نادرست ست الزم است نگردیده ااکنون تطبیق هم 

 ق را داشته باشد.تا احکام قانون قابلیت تطبی تفکیک گرددغیر فریبینده فریبینده و 

از اثر کم تحولی  MTN( افغانی از شرکت ۱۱7۲( افغانی از شرکت مخابراتی اتصاالت، مبلغ )2,655,915اداره محترم اترا مبلغ  ) -

 .تحصیل نماید( افغانی 422,657,087مبلغ )که  ( ۱و جریمه آن مطابق جدول شماره ) محصول خدمات مخابراتی تحصیل نماید

 ( افغانی1,659,635,757مبلغ  ) افغانی کم تحویلی محصول خدمات مخابراتی و جریمه آن( 19,635,757مبلغ )  اداره محترم اترا -

( یافته فوق الذکر ۲مطابق جدول شماره )از شرکت های مخابراتی بادرنظرداشت ماده  دوازدهم قانون محصول خدمات  خدمات مخابراتی 

  تحصیل نماید. 

پست پید، رومینگ، تایم انکشاف داده شود تا قادر به ثبت و دریافت ارقام و اطالعات  رییلاست تا سیستم  عالوه بر آن، الزم و ضروری -

( گردد تا اداره اترا کنترول و نظارت اطالعات را در اختیار داشته باشد و به اساس اطالعات سیستم، محصول CDRلیزلین و به خصوص )

 مالیات شرکت ها سنجش، محاسبه و تحول عواید دولت گردد. و سایر  محصول خدمات مخابراتیفیصد  ( ۱۰)

 

 (3یافته شماره )

نمی  پرداخت کت های مخابراتی در زمان معیین آنشر توسطخدمات مخابراتی فیصد محصول  (۱۰)عواید عنوان یافته: 

خدمات   محصولصد فی( ۱۰( افغانی از مدرک )1,393,760,188مبلغ ) طی دو سال گذشته شرکت مخابراتی روشنو  گردد

 وآنرا الی اکنون تصفیه ننموده است  بوده وضمقر مخابراتی

 معیار

هرگاه آپریتر)عرضه کننده خدمات مخابراتی( محصول ل خدمات مخابراتی تصریح میدارد: ماده دوازدهم فقره دوم قانون محصوطبق 

( بعد از تکمیل هر پانزده روز، درخالل مدت پنج روز 1قره )( ماده ششم این قانون را درمعیاد مندرج ف1خدمات مخابراتی مندرج فقره )

 .به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید

به حساب واردات دولت، تحویل بانک نه نماید و یا محصول هرگاه شرکت مخابراتی محصول خدمات مخابراتی ماده نهم این قانون طبق 

فیصد %( 0.10، عالوه برتادیه اصل محصول، مکلف به پرداخت جریمه نقدی )وضع شده را کمتر از مجموع جمع آوری شده تحویل کند

 برابر هر روز تا خیر نیز می باشد.پول محصول در

 حالت

دیون شرکت مخابراتی روشن قباْل توسط هییت مختلط متشکل از نماینده گان وزارت های محترم مالیه، مخابرات، ریاست عمومی اداره 

ارایه گردیده است.گزارش نشان میدهد که شرکت  ۱۳۹۹هوری و اداره اترا بررسی و گزارش آن در جریان سال امور مقام عالی ریاست جم

افغانی از سالهای  ( 683,229,522مبلغ ) خدمات مخابراتی( فیصد ۱۰)مخابراتی روشن از درک عدم پرداخت محصول جمع آوری شده 

حصول خدمات مخابراتی شرکت مخابراتی روشن عالوه بر تادیه اصل محصول قرضدار می باشد. طبق ماده نهم قانون م ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸

 ( 698,232,536خیر میگردد که از درک آن مبلغ ) %( فیصد پول محصول دربرابر هر روز تا0.10مکلف به پرداخت جریمه نقدی )

جمع آوری شده از مشتریان شرکت  در حالیکه شرکت مخابراتی روشن از پرداخت اصل محصول که پول جریمه می باشدقابل افغانی 

محصول خدمات مخابراتی . جزیات و جریمه وضع شده آن مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی الی اکنون اقدام ننموده است میباشد

 در جدول ذیل ارایه گردیده و نشان دهنده اصل محصول با جرایم افزوده آن میباشد.
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 ماه سال
تاریخ تعرفه 

 (25م)
 مجموع جریمه جریمه تعداد روز مبلغ تعرفه تاریخ تحویلی لیمیعاد تحوی

2018 

NOV 4/9/1397  2018/11/20  2020/10/7  29,878,036 598 0.10% 17,867,065.53 

NOV 18/91397  2018/5/12  2020/10/7  30,656,789 583 0.10% 17,872,907.99 

DEC 9/10/1397  2018/12/20  2020/10/7  30,064,903 568 0.10% 17,076,864.90 

DEC 23/10/1397  2019/5/1  2020/10/7  33,463,332 552 0.10% 18,471,759.26 

2019 

1-15,JAN19 2019/2/3  2019/1/20  2020/10/7  31,827,976 537 0.10% 17,091,623.11 

16-31,JAN19 2019/6/2  2019/5/2  2020/10/7  32,831,664 521 0.10% 17,105,296.94 

FEB 2019/3/3  2019/2/20  2020/10/7  31,783,712 506 0.10% 16,082,558.27 

FEB 2019/3/11  2019/5/3  2020/10/7  27,495,640 493 0.10% 13,555,350.52 

MAR 2019/3/27  2019/3/20  2020/10/7  31,494,071 478 0.10% 15,054,165.94 

MAR 2019/4/23  2019/5/4  2020/10/7  34,090,907 462 0.10% 15,749,999.03 

APR 2019/5/8  2019/4/20  2020/10/7  32,794,317 447 0.10% 14,659,059.70 

APR 2019/5/14  2019/5/5  2020/10/7  32,559,602 432 0.10% 14,065,74806 

MAY 2019/5/27  2019/5/20  2020/10/7  29,106,992 417 0.10% 12,137,615.66 

MAY 2019/6/11  2019/5/6  2020/10/7  31,708946 401 0.10% 12,715,287.35 

JUN 2019/6/25  2019/6/20  2020/10/7  35,169,769 386 0.10% 13,575,530.83 

JUN 2019/7/9  2019/5/7  2020/10/7  33,036760 371 0.10% 12,256,637.96 

JUL 2019/7/24  2019/7/20  2020/10/7  35,870,827 356 0.10% 12,770,014.41 

JUL 9201/8/8  2019/5/8  2020/10/7  34,949,267 340 0.10% 11,882,750.78 

AUG 2019/8/22  2019/8/20  2020/10/7  33,415,197 325 0.10% 10,859,939.03 

AUG 2019/9/11  2019/5/9  2020/10/7  37,874,696 309 0.10% 11.703,281.06 

2020/5/21 1-15می2020  2020/5/20  2020/10/7  33,156,119 51 0.10% 1,690,962.07 

 جدول عمومی باقیات شرکت مخابراتی روشن

 294,244,418.42 افزود گردیده 2020می  15-2018واصل پول از نوامبر  10-7-2020جریمه الی تاریخ  1

 416,286,248.43 جریمه ثابت که در پرداختهای سالهای گذشته آ ن صورت گرفته است 2

 710,530,666.85 ت شده و جریمه در حال افزودمجموع جریمه ثابت پول پرداخ 3

 683,229,522.00 ٪10مجموع باقیات اصل محصول  4

 1,393,760,188.85 مجموع باقیات / وجریمه ثابت / وجریمه درحال افزود

 

جریمه گردیده این درحالیست که شرکت های دیگری مخابراتی پول محصول به وقت و زمان آن پرداخت ننموده ولی توسط اداره اترا 

( 6,794,545)( مبلغ MTNمخابراتی ) شرکت شرکت های مخابراتی اصل محصول با جریمه تاخیر آن پرداخت نموده است. بطور مثالکه 

تابع جریمه گردیده که  افغانی (550,640) مبلغ شرکت افغان بی سیمو  افغانی  (2,336,028)فغان تلیکام مبلغ شرکت اافغانی، 

 نموده است. بانک جرایم خویش را تحویلنظر به معلومات ارایه شدهء ریاست مالی، شرکت های مذکور 
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نهم قانوم یک میکانیزم مشخص برای تطبیق ماده و اداره اترا  وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتیهمچنان قابل یادآوری است که 

ت مخابراتی باالی شرکت های مخابراتی به حدی محصول خدمات مخابراتی ندارد تا قبل ازینکه سطح دیون بخصوص محصول خدما

 به اداره مشکل ساز گردد.با درنظرداشت جریمه آن  اصل مبلغافزایش یابد که حصول 

 علت

ه و اجراآت الزم ننموده و وزارت محترم مخابرات با ارسال مکاتیب به شرکت های متذکره به منظور حصول مبالغ متذکره اکتفا نمود

همچنان شرکت مخابراتی روشن پول عامه را که هت تحصیل محصول ده فیصد و جرایم آن ترتیب ننموده است. مشخص در جمیکانیزم 

مربوط مردم و دولت میگردد به گروگان گرفته است که نشان دهنده عدم در نظر گرفتن احکام قوانین توسط آن شرکت می باشد. عالوه 

 الی اکنون نتوانسته اقدامات الزم در زمینه را انجام دهد.هماهنگی و مدیریتی اداره اترا بوده که  برآن ضعف

 تاثیرات

در صورتیکه شرکت های مخابراتی محصول جمع آوری شده از خدمات مخابراتی را به وقت و زمان آن به حساب دولت پرداخت ننماید 

صول خدمات مخابراتی بیشتر میگردد و از احتمال از دست رفتن محاز یکطرف  قیب و پیگیری نشودو توسط اداره اترا بصورت مستمر تع

و زمینه بری   طرف دیگر احکام قانون در رابطه به وضع جریمه در صورت عدم پرداخت محصول در زمان معیین آن تطبیق نمی گردد

 ء استفاده بیشتر میگردد.سو

 پاسخ مرجع

ارسال نموده ولی شرکت ها حاضر به تحویلی آن وزارت محترم مخابرات چندین قطعه مکاتیب غرض تحصیل آن به ارگانهای مربوطه 

 نشده و در این عرصه نیز کدام طرح و یا میکانیزم غرض حصول آن تهیه و ترتیب نگردیده است.

 سفارش هیئت 

محصول خدمات مخابراتی و مبلغ از درک  افغانی( 683,229,522مبلغ ) روشن مخابراتی شرکتاداره محترم اترا درتحصیل مقروضیت 

افغانی ( 1,393,760,188.85) مبلغافغانی جریمه آن مطابق ماده نهم قانون محصول خدمات مخابراتی که جمعْا ( 698,232,536)

 اقدام نماید. با استفاده از تمام راه های ممکنه میگردد 

 

 (4یافته شماره )

پالن و زارت مخابرات و وزارت مالیه ، و اداره اترا فیصد محصول خدمات مخابراتی، (۱۰)به منظور جمع آوری   :عنوان یافته

خابراتی با نظارت و تطبیق راپور های مالی شرکت های م موجود نظارتی ظرفیتو تیم های ندارد برنامه منظم نظارتی 

 را ندارندتایم  رییلسیستم آنالین 

 معیار

وزارت مخابرات و تخنیکی اداره اترا و تیم همکاری  ( طرزالعمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی وزارت مالیه با2ماده ششم فقره )

جهت نظارت و حصول اطمینان از شفافیت پروسه و تهیه راپور درمورد جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی  تکناوژی معلوماتی

 .ازفعالیت آن سیستم نظارت مینمایند

وط به مصارف بودجه انکشاف خدمات مخابراتی و طرز استفاده (ترتیب پالن به منظور تنظیم امور مرب13( و )1( جز  )1ماده ششم فقره )

 از آن تنظیم و نظارت فعالیت های آپریتران و عرضه کننده گان طبق احکام این قانون. 



 

21 | زیست  ریاست تفتیش عملکرد و محیط  
 

 شاکی بودن تیم نظارت کننده از عدم بلدیت و آگاهی از سیستم موجوده شرکت ها که در زمان تطبیقات به آنها داده میشود. 

 حالت

ظه رسید که تیم های نظارت کننده وزارت محترم مخابرات جهت کنترول و نظارت فعالیت های شرکت های مخابراتی، پالن و به مالح

به اساس چارجوب  .نظارت نماید به شکل مستمر وبه اساس پالن تایم رییلتا به اساس آن از سیستم مدیریت دیتا  برنامهء منظم ندارد

روزه خویش از جمع  15لی مطابق آن گزارش مایب گردیده تمام شرکت های مخابراتی مکلف است تا ز طرف اداره اترا ترتموجود که ا

. در حالیکه در اداره اترا سیستم کاری وجود ندارد که از ارسال به موقع گزارش های مالی آوری محصول خدمات مخابراتی  ارسال نماید

 حصول اطمینان نموده و از آن نظارت مستمر داشته باشد.

تطبیق راپور های مالی شرکت  الحظه رسید که تیم های مذکور ظرفیت تخنیکی افزون بر آن در قسمت عملکرد تیم های نظارتی به م

تایم را تطبیق  رییلو نمی تواند راپورهای مالی را بصورت درست با سیستم  را ندارد تایم رییلبا سیستم مدیریت دیتا  های مخابراتی

راپور های مالی را در سیستم  وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتی تیم نظارتیمعلومات ارایه شده نشان میدهد که  اسناد موجود و. نماید

برویت راپور های مالی که قباًل از جانب شرکت ها شریک گردیده است، های مخابراتی تطبیق نمی نمایند. تیم های نظارتی  شرکت

  ائین تطبیق و کنترول نمی نماید.ر های مالی را در سیستم آنالین بنابر عدم آشنائی و ظرفیت پکنترول و نظارت را انجام می دهند و راپو

 علت

ضعف مدیریت در قسمت طرح و ترتیب پالن و برنامه منظم به منظور جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی، نبود کارمندان 

 لی شرکت های مخابراتی جهت تطبیق در سیستم آنالین. مسلکی و با ظرفیت در قسمت نظارت و کنترول راپور های ما

 تأثیرات

نبود کارمندان مسلکی و پالن و برنامه منظم باعث می گردد تا شرکت های مخابراتی به شکل منظم و معیاری نظارت نگردند و عالوه بر 

 ست جمع آوری نگردد.آن ارقام و معلومات غیر واقعی از جانب شرکت ها ارایه گردد و عواید دولت به گونه در

 پاسخ مرجع 

با دیتا صرف به  گزارشات هیئت تطبیقات نداشته اند،  گزارشات هیات چگونگی یوی و تطبیقی رائتیم مؤظف نظارتی پالن های اجرا

یستم تخنیکی اساس یک فورم بوده است، تیم نظارتی برای تطبیق گزارشات مالی کدام برنامه آموزشی دایر نگردیده اند و تیم نظارتی با س

 شرکت ها بلدیت نداشته است.

 سفارش هئیت

عالوه بر آن در مخابراتی را ترتیب و عملی نماید. اداره محترم مطابق ماده ششم طررالعمل، پالن و برنامه منظم نظارت شرکت های 

تطبیق راپور های مالی در  قسمت آموزش کارمندان فعلی و استخدام کارمندان مسلکی به منظور نظارت دقیق شرکت های مخابراتی و

سیستم آنالین ، اقدام عملی را روی دست گیرد تا مکلفیت های مالی شرکت های مخابراتی مطابق قوانین تحقق یابد و عواید واقعی 

 دولت جمع آوری گردد.
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 (5یافته شماره )

 تایم با وجود گذشت دو رییله وژپر ( بست اصل تشکیل۲۸از مجموع ) کمبود ( بست۲۳تعداد ) عنوان یافته: عدم تکمیل

نشان دهنده ضعف مدیریتی در تطبیق  و حمایت پالیسی ایجاد که  درکشور بیکاری ( ٪۴۰) سطح واز ایجاد پروژه  سال

 شغل در کشور می باشد

 معیار

اجراآت  تا از یکطرفتکمیل بست های خالی و کمبود اداره طبق اصل تشکیل منظور شده اداره یکی از اولویت های اساسی ادارات بوده 

واجد شرایط استخدام و در بدنه حکومت جذب گردد. همچنان  اداره مطابق اهداف تعیین شده حصول گردد و از طرف دیگر اشخاص

 استخدام پروسه و معاش رتب سیستم کمبود های بست استخدام اداره، انکشاف سرمایه بشری وپالن استراتیژیک  هدف پنجم طبق

 .جزء اهداف اداره میباشد نتایج بر مبنی یتظرف ارتقای رقابتی

 حالت

 رییلو تکنالوژی معلوماتی برای پیشبرد امور پروژه   وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتینظر به معلومات ارایه شده به هییت تفتیش، 

متباقی تعداد مندان استخدام و تن کار 5( بست در تشکیل داشته است. اداره اترا از مجموع تشکیل تعداد 28ع تعداد )درمجمو تایم

بسیار زیاد بوده تکمیل نگردیده و اشخاص واجد شرایط با وجود اینکه سطح بیکاری در کشور  1399( بست الی ختم بررسی سال 23)

طبیق و و تعداد بیشتری جوانان تحصیل کرده بیکار و زمینه کار برای انها مساعد نمی گردد. ازینرو مسوولین ادارات دولتی در بعد ت

 حمایت پالیسی ایجاد شغل برای نیروی کار موجود در بازار ضعیف عمل می نماید.

 

 
 علت

نها مقام وزارت ورت گرفته است،  اما در استخدام آشنهاد توسط پروژه  متذکره صیتایم چندین پ رییلبرای استخدام کارمندان پروژه  

درحالیکه اداره  نرا عدم حضور نمایندگان سه ارگان عنوان گردیده است. م آته است، منابع بشری وزارت محترمحترم اقدام صورت نگرف

 ضعف مدیریتی اداره در رابطه به استخدام مکمل کارمندان بوده است. نتوانسته کمبود کارمندان را تکمیل نمایند،

 تاثیرات

گردیده که تأثیر مستقیم نیافتن اهداف اداره  و تحقق ضرورت صورت نگیرد سبب کندی اجراآتدر صورتیکه استخدام به موقع و در زمان 

از جمع آوری عواید و چگونگی شفافیت جمع آوری محصول خدمات  محصول خدمات مخابراتی، نظارتآن در قسمت جمع آوری 

   مخابراتی را متاثر میسازد.

 

 

۲۸

۵

۲۳

۰

۱۰

۲۰

۳۰

تشکیل منظور شده تشکیل موجود بست خالی

تشکیل پروژه رییل تایم و بست های کمبود آن
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 پاسخ مرجع

نشده پروسه آن درجریان است، وهم سرنوشت پرسونل که تایم استخدام  رییلنظر به معلومات شعبات مربوطه تا اکنون کارمندان پروژه 

 به اترا مدغم شده تا فعال معلوم نمی باشد، وعدم حضور نماینده اداره محترم اترا درجریان طی مراحل استخدام کارمندان عنوان شده اند.

 سفارش هیئت 

درجه تحصیلی و رشته اقدام نموده تا کارهای روزمره  اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی در استخدام بست های کمبود با در نظرداشت

تایم به صورت شفاف صورت گیرد. همچنان، زمینه کار برای اشخاص واجد شرایط مساعد  رییلسیستم نظارت به اسرع وقت انجام،  

 گردد.

 (6یافته شماره )

ز فعالیت( در هوتل ها و شفاخانه ها در سطح : استفاده از ابزار های مخابراتی به گونه غیر قانونی ) بدون جواعنوان یافته 

  دولت گردیده است هنگفت آن توسط اداره اترا که سبب ضیاع عوایدکابل و عدم نظارت و کنترول 

 معیار 

تواند فریکونسی رادیوئی یا وسیله ی هیچ شخصی نم  "( ماده سی وهفتم قانون تنظیم خدمات مخابراتی چنین تصریح میدارد 1فقره )

 "ریکونسی را درکشور مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه جواز فعالیت یا سند معافیت را از اداره  بدست داشته باشدمؤلد ف

قانون تنظیم خدمات مخابراتی: شخص حکمی درصورت تخلف حسب احوال مکلف به پرداخت جریمه نقدی از  58( ماده 4فقره )

( ماده سی و هفتم این قانون را 1ی یا وسایل وتجهیزات مندرج فقره )رادیوییکونسی دوملیون الی یک صد ملیون افغانی، درصورتیکه فری

 بدون  اجازه قبلی اداره یا اخذ جواز بمنظور استفاده از آن به کار انداخته باشد.

م درزمینه و توظیف نظارت و کنترول از تطبیق شرایط مندرج جوازها و رعایت احکام این قانون و اتخاذ تصامیم الز  27و 6ماده ششم جز

 نظارت کنندگان به منظور مراقبت از رعایت تصامیم اداره و شرایط مندرج جواز و جوازنامه ها.

 حالت

( شفاخانه خصوصی فعالیت می نماید، از جمله 248) ، در سطح کابل تعداده از جانب ریاست نظارت و ارزیابینظر به معلومات ارایه شد

خابره( را ه آلمان ، فامیلی روغتون، کیشا و ایمر جینسی( جواز نامه فعالیت ابزار مخابراتی )مصییک تشخیشفاخانه شامل ) کلین 4تعداد 

ار اخذ از اداره اترا نموده است. در حالیکه طبق اعمار موجود تعداد )( شفاخانه و کلینیک به سطح کابل فعالیت دارد و اکثریت آنها از ابز

 ثبت نمی باشد. ز فعالیت ندارد و نزد اداره اترا مخابراتی استفاده مینماید ولی جوا

از جمله تعداد هشت هوتل عروسی شامل )  که  فعالیت دارددر کابل عروسی و رستورانت های ( هوتل 119تعداد )به به همین ترتیب 

نموده  خوشی ها جواز نامه اخذ هوتل انترکا نتیننتال، سرینا، تاج طالئی، الماس شرق، قصر بینظیر، قصر اورانوس، دنیا و تاالر عروسی

و سایر والیات  سطح کابل این درحالیست که اداره اترا بهاست و بقیه هوتل ها و رستورانت های موجود در کابل بدون جواز فعالیت دارند. 

آن نزد اداره محترم اترا  معلومان چه تعداد شفاخانه و صالون عروسی از وسایل و ابزار های مخابراتی )مخابره( استفاده بعمل میآورند،که 

 موجود نمی باشد. 

، هر شفاخانه و صالون عروسی مکلف به پرداخت مبلغ ی ودستگاه های مخابرات بیسیمرادیوییمقرره طرز استفاده از فریکونسی مطابق 

( دالر می باشد. در 50)( دالر فیس اداری و بابت ثبت یک بار مخابره مبلغ 35، مبلغ )فغانی هر سال بابت باند فریکونسی( ا20340)
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، وجوه هنگفت عواید دولت از درک استفاده نمایدبدون جواز هوتل عروسی در سطح کابل از مخابره  119شفاخانه و  248صورتیکه 

 .فیس اداری، ثبت مخابره و پرداخت فیس ساالنه باند فریکونسی و دستگاه های مخابرات بیسیم ضایع می گردد

جمع آوری عواید آن توجه ننموده و سروی هوتل ها و شفاخانه را انجام نداده تا تثبیت گردد که چه تعداد  داره محترم اترا در قسمتا

ریاست محترم کنترول  شفاخانه و صالون های عروسی از وسایل و ابزار های مخابراتی به گونه غیر قانون )بدون جواز( فعالیت می نماید و

نگ طیف و جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز در تشکیل داشته اما در اجراات استفاده متقاضیان و نظارت یک بخش جداگانه بنام مانیتوری

به شکل مجاز و غیر مجاز از باند های فریکونسی هیچ نوع دست آورد نداشته و دراین عرصه فعالیت متذکره قابل محسوس نبوده است. 

 قابل دریافت است. لست هوتل ها و صالون های عروسی در بخش ضمایم این گزارش 

هیأت مؤظف با همکاری نماینده گان ریاست های محترم تفتیش داخلی،  کنترول و نظارت و منجمنت طیف به گونه نمونه از تعدادی 

 هوتل ها و شفاخانه ها دیدن بعمل آورد که نتایج بررسی هیئت حسب ذیل می باشد:

 اسم هوتل / شفاخانه شماره 
تعداد مخابره 

 بدون جواز

س باند فی

 فریکونسی
 فیس فریکمجموع  ثبت مخابره فیس اداری

مجموع قابل 

 تحصیل دالر 

 235 20340 دالر  50 دالر  35 افغانی 20340 4 هوتل تاج کانتیننتال 1

 335 20340 دالر  50 دالر  35 افغانی 20340 6 تاالر ممتاز محل  2

 185 20340 دالر  50 دالر  35 افغانی 20340 3 صالون خلیج 3

 285 20340 دالر  50 دالر  35 افغانی 20340 5 شفاخانه آریانا 4

 635 20340 دالر  50 دالر  35 افغانی 20340 12 شفاخانه فرانسوی ها 5

 1,685 101,700 مجموع فیس باند فریکونسی، فیس اداری و فیس ثبت مخابره

 

 ننتال که از مخابره استفاده می نماید ولی مکلفیت های مالی را انجام نداده و جواز فعالیت ندارد.کنترول عینی  از تاالر عروسی تاج کانتی( ۲-۱شماره )تصویر 

 

 عینی از تاالر عروسی ممتاز محل که از مخابره استفاده می نماید ولی مکلفیت های مالی را انجام نداده و جواز فعالیت ندارد.  کنترول( 4-3تصاویر شماره )تصویر 
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 د ولی مکلفیت های مالی را انجام نداده و جواز فعالیت ندارد. کنترول عینی از تاالر عروسی خلیج که از مخابره استفاده می نمای ( 6-5اویر شماره )تص تصویر

  

 فعالیت ندارد.  از شفاخانه آریانا که از مخابره استفاده می نماید ولی مکلفیت های مالی را انجام نداده و جواز ( 8-7تصاویر شماره ) تصویر

 

کنترول عینی از شفاخانه فرانسوی ها که از مخابره استفاده می نماید ولی مکلفیت های مالی را انجام نداده و جواز  (10-9تصاویر شماره ) تصویر

 فعالیت ندارد. 
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 علت

  . یر مجاز فریکونسیط به کشف و استفاده غضعف فعالیت های نظارتی و مدیریتی اداره محترم اترا و عدم موجودیت سیستم منظم در ارتبا

 تاثیرات

( دالر 1675( افغانی ومبلغ )101700شفاخانه به گونه نمونه کنترول عینی نمود، مبلغ ) 2صالون عروسی و  3قسیمکه هئیت از تعداد  

شفاخانه و هوتل از وسایل و ابزار  355عواید دولت جمع آوری نگردیده و منابع عایداتی دولت در واقع ضایع گردیده است. در صورتیکه 

در هر سال به ضرر دولت  ( دالر 101,175( افغانی و مبلغ)7,220,700مبلغ )های مخابراتی در سطح کابل استفاده نماید، جمعًا 

سی از وسایل والیت چه تعداد شفاخانه و صالون عرو 33انجامیده و عواید از این ناحیه جمع آوری نگردیده است و اینکه در سطح متباقی 

مخابره استفاده می نماید و جواز فعالیت ندارد و مکلفیت های مالی خویش را ادا نمی نمایند، وجوه هنگفت است که همه ساله از دست 

 شود و در قسمت توجه صورت نگرفته است.داده می 

 پاسخ مرجع

واظهار داشته که ریاست نمی تواند بدون موجودیت  ریاست کنترول ونظارت از عدم موجودیت سیستم کنترولی فریکونسی تحریر نموده،

 سیستم آنرا کنترول نمایند.

 سفارش هیئت

اداره اترا به منظور جمع آوری عواید سکتور مکلف است تا یک سیستم موثر نظارتی برای تنظیم ارایه خدمات فریکونسی و  -

قانون ور مخابرات نظارت درست گردد و از طرف دیگر استفاده از ابزارهای مخابراتی ایجاد نماید تا از یکطرف از عواید سکت

 .تنظیم خدمات مخابراتی تنظیم گردد

استفاده می نماید به سطح کابل و غیر قانونی مکلفیت دارد تا تمام مراجع که از باند فریکونسی و ابزار مخابره اداره محترم اترا  -

 .تثبیت و تشخیص نماید در مدت سه ماه والیات کشور

رستورانت ها، شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی  ، رادیو ها،ا مکلف است تمام مراجع به شمول چینل های تلویزونیاداره اتر -

بدون جواز و به شکل غیر قانونی استفاده مینماید طبق قانون خدمات فریکونسی جریمه و فعالیت آنها  که از باند فریکونسی

 ت جلوگیری صورت گیرد.قانونمند سازد تا از ضیاع عواید دولماه  ۴طی 

فوق تذکر گردیده و توسط هیئت کنترول عینی صورت  جدول  از شفاخانه ها و هوتل های که درعالوه بر آن اداره محترم اترا  -

 تحصیل نماید.  از تمام مراجع ( دالر  بابت هر سال فعالیت1675( افغانی و مبلغ )101700گرفته، مبلغ )

 

 (7یافته شماره )

منابع  های فریکونسی که باعث از دست رفتنتأخیر مدت چهار سال در راه اندازی روند مزایده و داوطلبی باند  عنوان یافته:

 بدون موجودیت باند فریکونسی. شرکت های مخابراتی ( 4Gهنگفت مالی دولت گردیده و عرضه خدمات انترنتی  )

 معیار 

مزایده و داوطلبی صورت  توزیع جواز از طریق: رابطه چنین صراحت دارددر  ( قانون محصول خدمات مخابراتی6)ماده سیزدهم فقره  

تفاده از طیف ایجاد زمینه رقابت غرض تأمین خدمات با اس چنین صراحت دارد:( فقره چهار جز سوم 35)ماده همچنان  می گیرد.

 ی.رادیوییفریکونسی 
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 حالت

 شامل از جانب پنج شرکت بزرگ مخابراتی کشور 1394در اواخر سال  ،معلومات ارائه شده از جانب مدیریت خدمات فریکونسیبه اساس 

. نظر به ماده سیزده ( صورت گرفته است4Gسالم ( تقاضای باند فریکونسی )بیسیم، روشن، اتصاالت، ام تی ان و شرکت مخابراتی ) افغان 

ولی چنین عمل صورت نگرفته و شرکت های کونسی باید به مزایده سپرده شود. باند های فری محصول خدمات مخابراتی قانونهم 

( عرضه خدمات می نمایند که یکی از شرکت های مذکور شرکت افغان بیسیم می باشد که از برج می 4Gمخابراتی در باند فریکونسی )

مخابراتی سال سپری می گردد و هکذا شرکت سالم و سایر شرکت های  3.5جی را آغاز نموده که مدت  4اولین خدمات انترنتی  2017

نمایند و فیس بند فریکونسی را تحول ننموده اند که ضایع بزرگ به عواید دولت  G4بدون سند مجوز و روند مزایده، عرضه خدمات 

 دانسته می شود. 

انب آغاز گردد و به پاسخ استعالم هئیت از ج 1398یافته های بررسی نشان می دهد که قرار بود روند مزایده و داوطلبی در سال مالی 

ختم آغاز می گردد درحالکیه الی  ریاست محترم منجمنت طیف تحریر گردیده است که در آینده نزدیک روند داوطلبی ) مزایده ( باند ها

شرکت افغان بیسم و سایر شرکت ها بدون دریافت باند اضافی از  غاز نگردیده است. آپروسه مزایده  10/09/1399ی هیئت مورخ بررس

( پرداخت می نمایند. در حالیکه 3G( و )2G( را عرضه می نمایند و فیس باند فرینکونسی را به اساس )4Gخدمات ) جانب اداره اترا،

تحقق یابد مطمئناً افزایش قیمت بین  4Gدر صورتیکه روند مزایده .می باشددالر  -00064( مبلغ 3G( و )2G) تفاوت روند مزایده بین

ولی با کمال تاسف طی چندین سال است که شرکت های مخابراتی  منافع دولت تمام میگردد، موجود می باشد که به نیز جی 4جی و  3

 جی نفع می برند ولی در قسمت جمع آوری عواید دولت اقدام صورت نمی گیرد که وضعیت نگران کننده می باشد.  4از عرضه خدمات 

جی  4دالر می باشد، اینکه طی چهار سال باند فریکونسی ) 200,036( ( ساالنه مبلغ3Gفیس باند فریکونسی )شایان تذکر است که 

و مسئوولین در قبال آن  گردیدهضایع ولی فیس آن پرداخت نمی گردد، عواید هنگفت دولت  گرفتهتوسط شرکت ها مورد استفاده قرار 

طی چهار نشان میدهد که ، سنجش نمائیم 3Gدر صورتیکه فیس فریکونسی را به اساس فیسبه گونه مفروض توجه الزم ننموده اند. 

تفاوت قیمت باند نظر به . همچنان اگر دالر عواید دولت جمع آوری نگردیده است 4,000,720 مبلغمخابراتی پنج شرکت  تعداد سال از

لغ طی چهار سال نظر به محاسبه مبض مقایسه گردد، دالر امریکائی می باشد نیز به گونه مفرو 64000جی که  3جی و  2روند مزایده 

(64000 x 5   320000  =شرکت  x 4  یک ملیون و دوصد و هشتاد هزار دالر طی چهار سال و در  1.280.000= سال ) دالر

 دالر امریکائی به نسبت تاخیر در روند مزایده به ضرر دولت انجامیده است.   (5,280,720 )مجموع

( به دو شرکت افغان بیسیم 2Gصرف به خدمات ) 2003عالیت درسال عالوه بر یافته های فوق ، نتایج بررسی نشان می دهد که جواز ف

میلون دالر توزیع شده است و در سال  40و اتصاالت به قیمت  MTNبه شرکت های  2006میلون دالر و در سال  5و روشن به قیمت 

 براتی به فروش رسیده است.( ملیون دالر به شرکت های مخا25( به قیمت )sMobile Technology Serviceجواز فعالیت ) 2012

ازینکه در پروسه  "تصمیم اتخاذ گردیده چنین  (3Gدر مورد صدور جواز های ) شورا وزیران 03/10/1390 مورخ مصوبهبه اساس 

ل حد اقل قیمت تعیین شده در تندر داوطلبی یعنی بیست و پنج ملیون بکسی برنده نگردیده است، لذا در مقا 3Gداوطلبی صدور جواز 

( در نظر گرفته 3Gجواز فعالیت صرف به خدمات ) "توزیع شود   3Gر امریکایی برای هر یک از دارنده گان جواز موبایل فعلی جواز دال

جی را عرضه می نمایند و از طریق آن سود  4که شرکت ها خدمات جی شامل نمی باشد. این در حالیست  4شده و خدمات انترنتی 

 جی محاسبه و پرداخت می گردد. 3ت های مالی شان در قبال دولت به اساس خدمات هنگفت بدست میآورند ولی مکلفی
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 علت

استفاده و تعبیر  سوء با کیفیت توسط شرکت ها عبارت از ت ریاست منجمنت طیف و عدم ارائه خدماتعلت اساسی تأخیر در اجراآ

جامع و پاسخگو بمنظور توزیع  بموقع و باکیفیت باند  مهعدم موجودیت برنا  شورای وزیران،(  03/10/1390نادرست فیصله شماره ) 

ع عواید، نداشتن پالن و برنامه دراز مدت بمنظور توزیع باند و ارائه ایعدم تحلیل و ارزیابی خطرها ضهای فریکونسی و جواز فعالیت، 

 .خدمات با کیفیت و مستمر و موجودیت ضعف مدیریتی و رهبری در اداره سبب تأخیر گردیده است

 تاثیرات

جی که  ۴جی برای ارایه خدمات  ۳ضایع عواید هنگفت دولت طی چهار به نسبت عدم راه اندازی روند مزایده باند ها، استفاده از باند 

 باعث ضعف عرضه خدمات انترنتی به کیفیت الزم می گردد.  

 پاسخ مرجع

شرکتها میتواند از همه تکنالوژی های موجوده و آینده استفاده  ( را معیار قرار داده کهMTSریاست حقوق تحریر نموده ماده دهم سند) 

( تهیه  2012نمایند، واین اداره در آن زمان مربوط وزارت محترم مخابرات بوده، جزئیات سند  یا شرایط آن توسط بورد آن زمان سال) 

 و ترتیب شده که اسناد قبلی آن نزد این ریاست موجود نمی باشد.

 سفارش هیئت

زودترین فرصت ممکن راه اندازی گردد، ثانیاً به منظور افزایش عواید دولت الزم است تا پیرامون به روند مزایده باند ها باید  ،اول در قدم

هر تکنالوژی جدید که وارد کشور می گردد جواز جداگانه صادر گردد، چون شرکت های مخابراتی از هر تکنالوژی جدید سود متفاوت با 

 مقابل دولت نیز سیاست مالی خویش را عیار نماید.بدست میآورند و بالافزایش در قیمت 
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 (8یافته شماره )

 مبلغانها به تصفیه و تحصیل باقیداری فریکونسی بدون  ( مشتری2,116لغو جواز فعالیت تعداد )عنوان یافته: 

( مشتری مقروض بدون 811تعداد )نونی فعالیت غیر قا دالر امریکائی و (4,805,456) افغانی و مبلغ ( 419,449,402)

  فعالیت تمدید جواز

 معیار

عدم تحویلی اجرت و تمدید جواز به نسبت  1397( سال 18فیصله بورد شماره )و ( مدیریتی خدمات فریکونسیL-6شنهاد شماره )یپ

 نامه های یک تعداد مؤسسات، کمپنی های امنیتی، شفاخانه ها و شرکت های ساختمانی. 

( این ماده حق االجرت معینه فریکونسی را بعد از پرداخت 1ی در صورتیکه استفاده کننده مندرج فقره )رادیویی( مقرره 2( جز )14ماده )

ت اضافی را نیز طور جریمه حق االجر ر پرداخت حق االجرت معینه یکماههآخرین تحویلی الی مدت یک ماه نپردازد، مکلف است عالوه ب

 .با تاخیر هر ماه بپردازد

 حالت

( دارندگان جواز نامه از بابت عدم تمدید 2116تعداد ) ،فریکونسی جواز نامه( 31170) از جمله ریاست طیف فریکونسی نظر به معلومات 

مقروض بوده اند که بدون تصفیه حسابات باقیداری شان امریکائی  ( دالر4,805,456مبلغ ) ( افغانی و419,449,402مبلغ )جواز نامه 

 تعدادبورد اداره اترا  از  24/07/1397( مورخ 18به اساس فیصله شماره ) .حذف و جواز نامه های شان لغو گردیده است از دیتابیس

دارنده گان جواز، جواز نامه های شان لغو  باالثر تقاضایجواز نامه که مقروضیت نداشته ( 2976تعداد ) نامه فریکونسی ( جواز5092)

که نزد مدیریت  ها و شرکت های ساختمانی(واز نامه شامل )مؤسسات، کمپنی های امنیتی، شفاخانه ( ج2116و تعداد ) .گردیده است

مدیریت به اساس پیشنهاد شان  بدون درخواست متقاضیان و تصفیه حساب باقیداری جواز فعالیت اند بوده مقروضخدمات فریکونسی 

 است.دیده از دیتابیس حذف و جواز نامه های شان لغو گر خدمات فریکونسی

مقام  به ارگانهای حراست از تنفیذ قانون، را مکاتیب به نسبت عدم پرداخت فیس تمدید جواز فریکونسی  مدیریت خدمات فریکونسی

کار مناسب و یا پالیسی راه ولی برای تصفیه باقیداری جوازهای فریکونسی ارسال نموده  است جمهوری و شورای عالی اقتصادیعالی ری

 به گونه جدی در همآهنگی با ادارات تنفیذ و تطبیق قانون، تحصیل گردد. تا باقیداری ها  وی دست نداشتهرمشخص و واضح 
 

( افغانی 320,158,832مبلغ )که در مجموع  خدمات فریکونسی ( دارندگان جواز118عالوه بر موارد فوق به مشاهده رسید که تعداد )

می نمایند و عواید دولت فعالیت  مقروض بوده اند عماًل  مدید جواز نامه باند فریکونسیعدم تبابت  امریکایی ( دالر4,469,084و مبلغ )

این ( 1) در ضمیمه شمارهدارند و  مقروض می باشند  . لیست دارنده گان جوازنامه های که فعالیتاز نزد شان جمع آوری نگردیده است

 .گزارش قابل دسترس می باشد

 علت

باقیداری ها و تمدید نکردن جواز مشتریان را عدم اجراآت در قبال مکاتیب ارسالی آن عدم تحصیل  مدیریت خدمات فریکونسی دلیل

قانون تذکر نموده اند، در حالیکه یکی از عوامل که باعث عدم جمع آوری باقیات مشتریان گردیده است، نبود ریاست به ادارات تنفید 

می باشد که پیرامون تصفیه حسابات مالی مشتریان عملکرد درست  ی ذیربطسیستم نظارتی و عدم نظارت مستمر و دوامدار واحدها

  نداشته اند. 
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 تاثیرات

متقاضیان توزیع شده سرنوشت انها معلوم نمی باشد که آیا  استفاده صورت میگیرد یا خیر؟ تا باندها به ( باندهای که 2116از تعداد ) 

( جواز نامه که برای تمدید جواز مراجعه نکرده  مبلغ 118و همچنان از تعداد ) به متقاضیان دیگر غرض حصول عواید صادر میگردید،

بوده و عمال فعالیت دارند ولی مکلفیت های خویش را انجام نداده است  ( دالر مقروض4,469,084( افغانی و مبلغ )320,158,832)

  یاع عواید دولت می باشد.به شکل درست جمع آوری نمی گردد و در حقیقت ضاز این بابت عواید دولت که 

 پاسخ مرجع

غرض تحصیل آن به ارگانهای تنفیذ قانون ارسال نموده ولی کسی حاضر به تحویلی آن مدیریت خدمات فریکونسی مکاتیب مختلف 

 نشده اند، کدام طرح یا میکانیزم غرض حصول آن تهیه و ترتیب نشده است.

 هیئت سفارش

امریکایی  ( دالر4,805,456مبلغ ) ( افغانی و419,449,402مبلغ )تحصیل به منظور مشخص را  میکانیزماداره محترم اترا  -

بدون تصفیه حساب (  مشتری که 2116)جواز نامه های تعداد  ایجاد نماید. مقروض میباشند که دارندگان جواز نامه هااز 

 گردد. غوا تصفیه و بعد لباقیداری آنهدر همآهنگی با ادارات تطبیق و تنفیذ قانون جواز آنها لغو گردیده 

( افغانی و 832,158,320و مبلغ ) فعالیت دارندبدون تمدید جواز  درساحه  که عمالًجواز نامه مشتری دارای ( 118) تعداد  -

ند اقدام نموده و طی دو ماه عواید فریکونسی از آنها جمع آوری نماید و طبق مواد مقروض میباش ( دالر4,469,084مبلغ )

 ی با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.رادیویی( مقرره 2) ( جز14ماده )

و سکتور مخابرات سیستم منظم نظارتی و کنترولی باالی کمپنی ها و تمام اداره اتر برای جمع آوری عواید خدمات فریکونسی  -

گردد تا ازیطرف فعالیت  فریکونسی استفاده می نماید ندارد. الزم است تا میکانیزم منظم نظارتی ایجاد از مشتریان مستقیم که

های خدمات فریکونسی در کشور به صورت درست نظارت گردد و از طرف دیگر عواید سکتور به صورت همه جانبه جمع آوری 

 گردد.

 

 (9یافته شماره )

مدیریت خدمات فریکونسی توسط مقام اداره و عدم تطبیق   ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸عدم منظوری پالن سال مالی : عنوان یافته

 پالن گذاری موثر در اداره میباشد ( فیصد پالن کاری  که نشان دهنده ضعف اجراآت و عملکرد بخش مربوطه و نبود۵۴)

 معیار

از طریق داوطلبی و مرفوع ساختن ضروریات شبکه های موبایل به  (4Gتعیین و توزیع فریکونسی به منظور عرضه خدمات نسل چهارم )

مدیریت خدمات فریکونسی  ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸بخش مهمی و تاثیرگذار از پالن کاری از سال مالی  (4G)خدمات فریکونسی ها برای عرضه 

 می باشد

 حالت

د ارزیابی قرار داد و به مالحظه رسید که تعین و مور نظر مدیریت خدمات فریکونسی را  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹پالن ساالنه سال  هیئت تفتیش

( از طریق داوطلبی یکی از وظایف کلیدی و حیاتی آن بخش بوده و میبایست 4Gتوزیع فریکونسی بمنظور عرضه خدمات نسل چهارم )
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و انجام میداد ولی بخش  ( که باالی عواید اداره تاثیر گذار بوده پروسه داوطلبی آن پیشبرده4G)عرضه خدمات اداره اترا فریکونسی 

 ( را طی مراحل و تکمیل نماید. 4Gالی اکنون نتوانسته پروسه تعیین و توزیع فریکونسی عرضه خدمات ) ۱۳۹۸مربوطه از سال 

به اساس مطالبه اسناد و معلومات پیرامون تحقق و تطبیق فعالیت های شامل پالن، به مالحظه رسید که فعالیت های فوق الذکر ولی 

 جنبه عملی را بخود نگرفته است.پالن گنجانیده شده،  که در

 1398 ساالنهپالن ( فعالیت شامل ۱۳به تعداد ) تحقق و تطبیق نماید.همچنان بخش مربوطه در مجموع نتوانسته پالن ساالنه خویش را 

ره اترا میکانیزم مشخص برای پالن در ادا .تطبیق نگردیده است تحقق نیافته و درصد فعالیت ها 54که از آن جمله  بخش مربوطه بوده

گذاری و طی مراحل پالن های ساالنه وجود ندارد تا به اساس این میکانیزم پالن های کاری توسط بخش های مربوطه ترتیب و با در 

 نظرداشت مالحظات رهبری اداره پالن های ساالنه منظور و مطابق آن اجراآت گردد.  

 علت

مذکور در تطبیق و عملی شدن پالن می باشد. ازینکه پالن توسط مقام ذیصالح  ه ضعف مدیریتی بخشالن نشان دهندعدم تطبیق کلی پ

عالوه برآن از پالن ازینکه سیستم اداره منظور نگردیده است نیز از جمله عوامل می باشد که باالی تطبیق پالن تأثیر گذار بوده است. 

سبب گردیده تا اکثریت فعالیت های پالن شده تطبیق نگردد و تعیین و  داردگزارش دهی منظم و نظارت از پالن های کاری وجود ن

 ( که یکی از فعالیت های کلیدی اداره بوده تطبیق نگردیده است.4G)توزیع فریکونسی 

 تاثیرات

ت رفته به اداره و سبب میگردد تا عواید از دس ،در صورتیکه توزیع جواز نامه ها و باند های فریکونسی در زمان معین آن پالن نگردد

و از طرف دیگر در صورتیکه کار ها به موقع انجام نشود و خدمات بشکل  شودمؤثر تمام  غیر مفید وغیر مشتریان باندها غیر اقتصادی، 

اری همچنان عدم برگزیده و در کل اهداف اداره را تحت تاثیر قرار می دهد. دمشتریان گر نارضایتیدرست به مشتریان ارائه نگردد سبب 

( بدست 4Gعواید خویش را از توزیع ) وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتی( سبب گردیده تا 4G)پروسه داوطلبی توزیع فریکونسی 

 نیاورد.

 پاسخ مرجع

ترتیب و جهت منظوری به ۱۳۹۹سال  ۱7/۱۱/۱۳۹۸( مؤرخ ۱۶۲ذریعه نامه شماره ) ۱۳۹۸و۱۳۹7پالنهای مرتبه کاری سالهای مالی 

اداره اترا ار سال گردیده است ولی از منظوری آن اصول اطمینان صورت نگرفته، و همچنان از سال های قبلی نیز کدام اسناد  مقام محترم

 به هیات ارایه نگردیده و فیصدی تطبیق آن از طرف شعبات ارایه شده است.

 سفارش هیئت

وگیری ازسکتگی امورات یومیه، توزیع جوازنامه به منظور جل منجمنت طیف، یا سفارش میگردد، تا مدیریت خدمات فریکونسی -

( فقره 13جز) اداره وظرفیت موجوده مطابق هدایتها بموقع  وجمع آوری عواید پالن های خویش را با درنظرداشت مقتضیات 

 ترتیب نمایند. ( ماده ششم قانون تنظیم خدمات مخابراتی 1)

( را روی 4G)ودترین فرصت پروسه داوطلبی تعین و توزیع خدمات زمدیریت خدمات فریکونسی و اداره اترا مکلف است تا به  -

 بیشتر گردد.  (4Gدست گرفته و انرا انجام نماید تا عواید دولت از خدمات )
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 (10یافته شماره)

( Empty Fieldsموجودیت خانه های خالی) ضعف در دیتابیس ثبت جواز نامه باند های فریکونسی به نسبت  عنوان یافته:

 (Data typeاطالعات )ن نوعیت یتعی و عدم

 معیار

است. شدهء های تمامیت یا قوانین اجرادودیتتوسط یک سری از مح اطالعاتطور معمول در یک سیستم پایگاه به اطالعاتپارچگی یک

 .ارجاعی دامنههای رابطه ای: یکپارچگی موجودیت، تمامیت و یکپارچگی های تمامیت، بخش ذاتی از مدل دادهسه نوع از محدودیت

هر جدول باید دارای یک کلید اصلی و ستون یا ستون انتخاب شده به و یا  یکپارچگی موجودیت مربوط به مفهوم یک کلید اصلی است

 باشد.عنوان کلید اصلی منحصر به فرد 

 حالت

بعضی خانه  Admnameدر بخش ت واگذار کرده بود دریافت گردید که ریکونسی که شعبه مربوط به این هیئبا بررسی از اطالعات ف

به طور مثال خانه که به تاریخ در اطالعات در نظر است. ن نوع اطالعات به شکل درست انجام نشده یتعیهای خالی دیده میشود که 

ای تی ناقص نرا نیز قبول میکند، که از لحاظ نوع دیتا که درآن ستون درج گردد آگرفته شده است که باید تنها تاریخ را قبول کند اما هر 

 بوده است.

 علت

کافی مسئولین از دیزاین و انکشاف نداشتن معلومات نظارت نکردن ریاست فریکونسی از اطالعات فریکونسی و خود کارنبودن سیستم و  

 سیستم.

 تاثیرات

شود، وهم به پاسخ گوی  سؤ استفاده از خانه خالی  و درست و کامل نبودن اطالعات میگردد و تحلیل و تجزیه و نظارت بهتر انجام نمی

 بسیار زمان گیر است.

 پاسخ مرجع

( و ار ایه سافت اطالعات سیستم به هیئت بمشاهده رسید که یک تعداد خانه ITنظربه بازدید سیستم توسط کارمند تخنیکی بخش ) 

 خالی و عدم تعیین نوعیت اطالعات در آن موجود بوده است.های 

 سفارش

ن یسیستم به شکل خود کار باید خطا بگیرد ، برای خانه پری تمامی خانه های الزامی پیام بدهد و تعی در صورت پر نکردن خانه ها در

 نوع اطالعات به شکل معیاری انجام گردد.
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 (11یافته شماره )

  (Unlicensed Softwares) جواز  بدون  و استفاده از نرم افزارهای پالیسی امنیت اطالعات عنوان یافته: عدم موجودیت

 در اداره محترم اترا

 معیار

دارای پالیسی امنیت اطالعات باشد، تمام خطرات عملیاتی باید  فریکونسیریاست به اساس معیار های بین المللی تکنالوژی معلوماتی، 

پالیسی متذکره رهنمود  تا حفاظت نمایداطالعات استفاده و از بین رفتن  ؤمحترم را در برگرفته و در برابر س ادارهبه شمول اطالعات مهم 

 های الزم را در جهت امنیت اطالعات در مطابقت به قوانین و مقررات ارایه بدارد.

باعث استفاده از تمام امکانات موجود در نرم  (Licenseجواز )استفاده از نرم افزار های دارای  نظر به معیار های تکنالوژی معلوماتی،

 .اطالعات باال برخوردار میباشدافزار گردیده و در عین حال از امنیت 

 حالت

کاربرها در و  یسی مشخص امنیت اطالعات نمی باشدی پالادار تکنالوژی معلوماتی که ریاست محترم یددر جریان تفتیش دریافت گرد

جینل از بازار خریداری ( به صورت غیر قانونی استفاده می نمایند، یعنی بشکل اورUnlicensed)جوازبدون افزارهایاداره محترم اترا از نرم 

 ( میباشد.Crackنگردیده است. ویندوزها و نرم افزارها اصلی نمی باشد و از لحاظ امنیتی محفوظ نمی باشد و )

 علت

و عدم اداره اترا در  گاهی مسولین از اهمیت موضوع، و عدم آپروسه ناتکمیل حکومت داری تکنالوژی معلوماتی،جریان کاریموثریت  عدم

جواز در اداره  دارایراه کار )پالن مشخص خریداری چنین نرم افزار ها( برای استفاده نرم افزار و نبود  طههی مسئوولین مربوتوجه و آگا

 اترا .محترم 

 تاثیرات

 .گرددمی موارد ذیلنبود عدم موجودیت پالیسی جامع امنیت اطالعات مؤثرباعث 

 اطالعاتت و منظم برای امنیت مشخص کردن و طرح ریزی یک روش مدیریت و نگهداری درس -

 ادارهحفاظت و برقراری امنیت منابع اطالعاتی و محاسباتی  -

 میگردد نقض قوانین و مسئوولیت های کارکنانتی که سبب رفع مشکال -

 و اطمینان از صحت و تمامیت اطالعات ادارهی تجلوگیری از هدر رفتن منابع اطالعاتی و محاسبا -

 اطالعات ادارهتغییرات غیرمجاز بر روی  ایجادجلوگیری از دسترسی و  -

تشخیص و مهم اداره،  حساس و  معلوماتجلوگیری از بین رفتن  همچناناستفاده غیرقانونی از اطالعات و منابع  خطرکاهش دادن  -

در برابر سرقت و  ارهادحفاظت از دارایی های اطالعاتی محرمانه استفاده کنندگان به سیستم و معلومات، تعریف دقیق سطوح دسترسی 

 خرابی.

ممکن است از طرف  (Unlicensedبدون جواز )رگان دولتی در سطح کشور با استفاده از نرم افزار منحیث ا اترا محترم ادارهعالوه بر آن 

زار های کرک بر عالوه نرم اف گردد. مواجهبه چالش  (Unlicensedغیر مجاز )کمپنی مایکروسافت در اتهام به استفاده از نرم افزار 

(crack باعث ) گردد.آسیب پذیر  امنیت اطالعات در سیستم های  نرم افزاریمیشود تا 

 



 

34 | زیست  ریاست تفتیش عملکرد و محیط  
 

 پاسخ مرجع

بیس ریاست منجمنت طیف خود بخش از پروسیجر توزیع جواز نامه فریکونسی بوده ودارای کدام پالیسی وپروسیجر خاص سیستم دیتا

 باشد. نمی

 هئیت سفارش

پالیسی امنیت  ،بخش های مسوول تکثیر و عملی گرددو از سوی مقامات محترم تایید گردیده و به تمام  جادایپالیسی امنیت اطالعات 

 ذیل باشد: موارداطالعات شامل 

 اطالعات.در پالن امنیتی اداره شامل نمودن اطالعات ارزیابی خطر  -

 ؛سیستم تنظیماتدر تغیرات  انعکاس دادنبه منظور  اطالعاتنمودن پالن امنیت  (Updateبروز ) -

هماهنگ نمودن پروسیجر امنیت تکنالوژی  و ،تکنالوژی معلوماتی امنیت پالن کردننظارت بر عملی ، اطالعاتعملی نمودن پالن امنیت  -

 .ریاست تکنالوژی معلوماتی معلوماتی با پالیسی ها و پروسیجر های دیگر

جواز از نرم افزار های دارای  ترتیب نموده و  را ست نیازمندی نرم افزارهای خویشل باید اداره اترا  تکنالوژی معلوماتی ریاست همچنان  -

(License) .استفاده نماید 

 (21یافته شماره )

( جهت حفظ و نگهداری اطالعات، نبود Back Upپالیسی مدیریت کاربر و موقعیت دومی ) عنوان یافته: عدم موجودیت

فورم درخواست کاربر   و ( Administrator( مخصوصاً امتیازات  کاربر  ) usersکاربران )نظارت و ارزیابی دسترسی 

(User Formکه تضمین کننده معلومات هرشخص می باشد) 

 معیار

 نظارت و ازریابی کاربران باعث استفاده درست از سیستم میگردد. ، مشخص نمودن مسئولیت های کاربر ها در پالیسی -

 ( به افراد مسئول باید یک فورم درخواستی کاربر داشته باشد.User IDشناسه کاربر )ریاست فریکونسی  به منظور تسلیمی  -

نگهداری اطالعات در موقعیت دومی باعث میشود که اداره به شکل دایمی بدون وقفه به فعالیت های خود دوام بدهد و اطالعات  -

 محفوظ بماند. 

 حالت

برای  در سیستم فریکونسی نمی باشد، و همچنان رای پالیسی مدیریت کاربردر جریان بررسی دریافت گردید که ریاست فریکونسی دا

 ندارد. ( در سیستم فریکونسی users access privileges پروسیجر امتیازات دسترسی کاربر  )

نظارت و  ارد.ند (  administrator(  مخصوصاً امتیازات  کاربر  ) usersدسترسی کاربران  )از نظارت و ارزیابی  هیچعالوه بر آن 

 ارزیابی از دسترسی کاربران باعث استفاده درست اطالعات میگردد.

عالوه بر آن به مالحظه رسید که  ریاست طیف منجمنت به سطح ریاست برای اخذ یوزر هیچ نوع فورم به منظور دریافت کاربر از سیستم 

به منظور و  .ات سیستم مهم و ارزنده دانسته می شودرمیت وحفظ اطالعترتیب نشده است، موجودیت فورم متذکره برای تضمین مح

در اختیار ندارد تا در حاالت ضروری اطالعات حفظ و نگهداری  (Back Up)دریافت و نگهداری معلومات ریاست محترم موقعیت دومی 

 گردیده از دست نرود. 
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 تلع

ورد ایجاد مدر  وظیفوی کارمندان ریاست فریکونسی کافی در مورد پالیسی مدیریت کاربر ها و مشخص نبودن مسئولیت عدم معلومات

جرات بوده و ضعف مدیریت ریاست محترم و نظارت نکردن شخص رئیس فریکونسی، یکی از عوامل اساسی چنین ا سهل انگاریپالیسی، 

 اند، و نگهداری غیر مسلکی اطالعات که احتمال از بین بردن اطالعات خواهند گردید.

 تاثیرات

 را  افزایش میدهد و عات و معلوماتکاربر ها و طرز فعالیت آنها خطر دسترسی کارمندان که وظیفه را ترک کرده، به اطالعدم نظارت از 

ز بین رفتن انبود مکان دومی باعث استفاده سو از سیستم توسط اشخاص غیر مسئول باعث از بین رفتن اطالعات کاربران میگردد، 

 .مکن خواهد بوداطالعات و دسترسی به اطالعات غیر م

 پاسخ مرجع 

 به یافته های فوق، ابراز قناعت صورت گرفته است. 

 هیئت سفارش

 ا در موارد ذیل توجه صورت گیرد: سفارش میگردد ت

شکل هارد  پالیسی متذکره در دسترس تمام کارمندان به ،پالیسی ، پروسیجر دسترسی منطقی ترتیب و مرعی االجراء گردد -

 ت آگاهی شان قرار گیرد.ت کاپی جهکاپی یا ساف

تغییرات طرز فعالیت فعلی ید در سیستم های اداره اترا، ایجاد یوزرجد )پالیسی متذکره بر عالوه از ابعاد دیگر شامل موارد  -

قبل از تغییرات وارده درمحیط دسترسی منطقی یوزرس ذف  آن در اداره معلوماتی اترا و یوزرس از قییل دسترسی به و ح

دیق نماید( ید یک فورم رسمی برای تغییرات متوقع توسط شخص متذکره خانه پری و مدیر مربوطه آنرا  تصموجود/جدید با

 باشد.

مقامات جهت حصول اطمنیان از کار کرد مناسب دسترسی منطقی به طور منظم از دسترسی یوزرس در محیط منطقی  -

نموده، بعد از دریافت کاربر های که بدون فورم درخواستی  د و ریاست فریکونسی به طور منظم  از کاربران نظارتبازنگری نماین

 کاربری ایجاد گردیده است را مسدود و یا حذف  نمایند.

تیب نمایند اداره محترم بخاطر تضمین اطالعات فورم درخواستی کاربران و چگونگی استفاده آن توسط ریاست فریکونسی تر -

 یجاد گردد.موقعیت دومی نیز ا م ریاست محترم برای نگهداری اطالعاتوهتا تمام اطالعات به شکل محرم نگهداری گردد، 
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 بخش سوم

 

 نتیجه گیری تفتیش
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 در مورد یافته های تفتیش پاسخ مرجع

، درارایه بموقع معلومات مورد نیاز، محدود بودن تایم رییلریاست منجمنت طیف وپروژه هیئت مؤظف بازرسی، باوصف تأخیر مسؤولین 

بریاست متذکره تسلیم نموده، تا  ۹/۹/۹۱۳۹ ( مؤرخ ۲۸یش را ترتیب نموده وذریعه نامه شماره )زمان بازرسی، مسودة یافته های تفت

ارایه پاسخ  اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی )اترا( تا الحال پاسخ ند، که نمای باالثر آن نظریات شانرا پیرامون یافته های تفتیش ابراز

 است. نکرده

 نتیجه گیری

محصول ده فیصد کریدت کارت  ،قوانین و مقررات وضع شدهنتوانسته با درنظرداشت مخابرات  محترم وزارتینست که آنچه که دریافتیم ا

جمع آوری نماید. ارقام و اطالعات مالی پیرامون ده فیصد محصول کریدت کارت ها از جانب شرکت  شفاف معیاری و به شکلمخابراتی را 

و اطالعات ارایه شده ( ظرفیت ثبت اطالعات را ندارد  Real Timeحاسبه می گردد، سیستم )ممحصول ده فیصد ها ارایه و به اساس آن 

ده فیصد محصول  روند نظارت که به منظور تطبیقات ارقام و اطالعاتباشد. از جانب شرکت ها به نسبت تضاد منافع قابل اطمینان نمی 

 مواجه می باشد.   ،نبود کارمندان مسلکیبه نسبت اد شده است، به ضعف قابل مالحظه ایج کریدت کارت ها

د در رابطه به محصول ده فیص را شرکت های مخابراتی ارقام و اطالعات نادرست و غیر حقیقی یافته های تفتیش نشان می دهد که

و جرایم ده تحویل بانک نگردیعواید ده فیصد محصول توسط شرکت ها در زمان مشخص کریدت کارت ها ارایه داشته اند، عالوه بر آن 

وضع شده بابت تاخیر و ارایه ارقام و معلومات نادرست، تحصیل نگردیده است. اداره محترم اترا در قبال تحصیل و وضع جرایم شرکت ها 

اجراآت دوگانه نموده، شرکت مخابراتی افغان بی سیم را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نموده ولی در قبال سایر شرکت های که 

 زی نموده اند، سکوت اختیار نموده است.خالف ور

پالن و برنامهء منظم نظارتی موجود نمی باشد و اداره محترم اترا فعالیت شرکت های مخابراتی  های فعالیتور نظارت و کنترول به منظ

جریان بررسی دریافتند  همچنان مفتشین درنظارت ننموده است.  پالن و برنامه منظم،های شرکت های مخابراتی را به گونه مستمر، طبق 

تایم با وجود گذشت چندین سال توسط شرکت قراردادی به پیش برده می شود و ارتقای ظرفیت و انتقال مهارت های  رییلسیستم که 

 تایم تا هنوز صورت نگرفته است.  رییلتخنیکی به کارمندان شامل تشکیل پروژه 

در زمان د از آن استفاده مینما یمتقاضیان  های که به آن نیاز است و تمام بخشاداره محترم اترا نتوانسته باندهای فریکونسی را در

 بخش فعالیت های غیر مجاز باندها شیوه وکار کرد نظارتی از .دجمع آوری نمایخیر بدون تأعواید آن به صورت شفاف  توزیع ومشخص 

. در قسمت ه احسن وطور شفاف جمع آوری نگردداید به وجنهایت ضعیف بوده است. ضعف مدیریتی و عملیاتی اداره باعث گردیده تا عو

که عمالً در  تعداد شرکت های مقروضیت آنضعف های کاری موجود بوده اداره و نتوانسته تحصیل مقروضیت دارنده گان جواز نامه ها 

فریکونسی بدون جواز که به گونه غیر . عالوه بر آن اداره محترم اترا باالی استفاده کننده گان باند تحصیل نماید ساحه فعالیت داشته

قانونی از ابزار های مخابراتی استفاده می نمایند که شامل صالون های عروسی و شفاخانه ها و سایر تأسیسات می باشد، کنترول نداشته 

را اغاز نموده اما مزایده  (4Gاستفاده تکنالوژی ) ۱۳۹۶شرکت های مخابراتی از سال و نتوانسته عواید را از این ناحیه جمع آوری نماید. 

 و عواید هنگفت دولت ضایع گردیده است  باندهای فریکونسی صورت نگرفته اند

فعالیت های )مدیریتی وعملیاتی( مربوط به جمع آوری عواید ده فیصد کریدت کارت ها و توزیع  نظرداشت موارد یاد شده،  با درباالخره 

و سیستم موجود در رابطه به جمع آوری محصول خدمات مخابراتی و جمع آوری عواید  شفافیت الزم وجود نداردباندهای فریکونسی 

  پاسخگو نبوده و عواید سکتور ضیاع و احتمال حیف و میل آن بیشتر است.فریکونسی 
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 ل تایم یریسیستم آن با دیتای مقایسه ( معلومات تحویل شده ده فیصد کریدت کارت و 1ضمیمه شماره )

 شرکت روشن - 1

فاوت تاریخ ت
وارهردوبخش 

پری پید 
 والکترونیکی

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 الکترونیکی سیستم
الکترونیکی 
 تحویل شده

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 پری پید سیستم
پید تحویل ی پر

 شده
 تاریخ

 2020پریلا15-1 20,743,942 20,827,847 83,905- 11,283,065 11,406,045 122,980- 206,885-

 2020اپریل30-16 19,593,726 19,696,555 102,829- 11,463,864 11,578,646 114,782- 217,611-

 2020می15-1 19,144,852 19,223,040 78,188- 12,031,218 12,150,996 119,778- 197,966-

 2020می31-16 24,326,307 24,095,725 230,582 18,839,368 13,900,246 4,939,122 5,169,704

 2020جون15-1 19,233,830 19,232,485 1,345 10,936,907 10,913,389 23,518 24,863

 2020نجو30-16 20,395,049 20,394,445 604 13,356,719 13,378,210 21,491- 20,887-

 2020والیج15-1 21,554,444 21,554,265 179 14,706,662 14,737,075 30,413- 29,809-

 2020جوالی31-16 23,753,045 23,752,555 490 16,445,594 16,465,872 20,278- 19,788-

 2020تاگس15-1 22,163,051 22,162,060 991 14,630,527 14,658,386 27,859- 26,868-

 2020اگست31-16 22,908,778 22,908,525 253 17,034,249 17,140,294 106,045- 105,792-

 2020سپتمبر15-1 21,677,679 21,606,602 71,077 16,301,500 16,415,993.7 114,494- 43,417-

 2020سپتمبر30-16 21,124,551 21,123,340 1,211 16,132,784 16,243,520.8 110,737- 109,526-

 2020اکتوبر15-1 20,828,757 20,829,155 398- 16,493,996 16657403 163,407- 163,805-

 مجموع 277,448,011 277,406,599  189,656,453 185,646,077  1,142,354

 

 

)AWCC شرکت افغان بیسیم ) -2  

تفاوت تاریخ    
وارهردوبخش 

پری پید 
 والکترونیکی

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 الکترونیکی سیستم
الکترونیکی تحویل 

 شده
مبلغ اضافه/کم 

 پرداخت
 تاریخ پرپید تحویل شده پری پید سیستم

 2020ریلاپ15-1 25,580,725 25,514,036 66,689 11,573,064 11,545,797 27,267 93,956

 2020اپریل30-16 23,522,230 23,498,656 23,574 10,456,693 10,457,788 1,095- 22,479

 2020می15-1 23,073,905 23,065,011 8,894 11,373,790 11,374,805 1,015- 7879

 2020می31-16 28,265,815 28,229,986 35,829 12,776,421 12,764,905 11,516 47,345

 2020جون15-1 24,988,800 24,966,266 22,534 12,532,661 12,587,041 54,380- 31,846-

 2020جون30-16 24,993,365 24,961,912 31,453 12,964,555 13,117,160 152,605- 121,152-

 2020الیجو15-1 24,700,620 24,619,095 81,525 13,784,170 13,931,364 147,194- 65,669-

 2020جوالی31-16 28,014,270 27,906,630 107,640 15,512,005 15,752,928 240,923- 133,283-

 2020اگست15-1 25,205,995 25,078,771 127,224 13,790,651 13,732,438 58,213 185,437

 2020گستا31-16 26,151,815 26,114,011 37,804 16,221,097 16,221,049 48 37,852

 2020سپتمبر15-1 24,758,515 24,603,876 154,639 16,138,153 16,086,411 51,742 206,381

 2020سپتمبر30-16 24,557,775 24,470,401 87,374 16,042,464 16,012,904 29,560 116,934

 2020اکتوبر15-1 24,301,080 24,258,661 42,419 16,013,637 16,018,177 4,540- 37,879

351950-  مجموع 328,114,910 327,287,312 827,598 + 179,179,361 179,602,767 601,752- 

 ج 
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MTN 3- شرکت  

تفاوت تاریخ 
وارهردوبخش پری 

 پید والکترونیکی

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 الکترونیکی سیستم
الکترونیکی 
 تحویل شده

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 تاریخ پرپید تحویل شده پری پید سیستم

 2020اپریل15-1 24,430,951 24,620,075 189,124- 15,375,041 16,237,844 862,803- 1,051,927-

-1,300,319 -1,066,304 16,520,808 15,454,504 -234,015 23,908,311 23,674,296 
30-

 2020اپریل16

 2020می15-1 22,521,907 21,267,836 1,254,071 16,414,532 16,285,881 128,651 1,382,722

 2020می31-16 28,710,107 28,961,946 251,839- 18,698,454 19,914,696 1,216,242- 1,468,081-

 2020جون15-1 25,923,631 26,103,446 179,815- 18,822,257 19,765,113 942,856- 1,122,671-

 2020جون30-16 25,651,723 2,5874,489 222,766- 19,340,091 20,306,808 966,717- 1,189,483-

 2020جوالی15-1 25,814,979 25,992,228 177,249- 20,554,757 21,561,578 1,006,821- 1,184,070-

-1,319,243 -1,099,423 24,182,087 23,082,664 -219,820 28,738,296 28,518,476 
31-

 2020جوالی16

 2020اگست15-1 25,904,915 26,061,525 156,610- 20,051,713 21,038,827 987,114- 1,143,724-

-1,221,636 -999,455 23,048,930 22,049,475 -222,181 26,230,663 26,008,482 
31-

 2020اگست16

-1,122,459 -968,642 23,387,877 22,419,235 -153,817 24,554,736 24,400,919 
15-

 2020سپتمبر1

-1,131,342 -928,547 22,827,813 21,899,266 -202,795 23,706,642 23,503,847 
30-

 2020سپتمبر16

 2020اکتوبر15-1 23,066,618 23,203,404 136,786- 22,349,573 23,304,594 955,021- 1,091,807-

 مجموع 328,130,851 329,223,597 2,346,817- 256,511,562 268,382,856 11,999,945 - 14,346,762 -

 

شرکت اتصاالت – 4  

تفاوت تاریخ 
وارهردوبخش پری 

 کیپید والکترونی

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 الکترونیکی سیستم
الکترونیکی 
 تحویل شده

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 تاریخ پرپید تحویل شده پری پید سیستم

 2020اپریل15-1 23,824,010 23,823,872 139 16,104,090 16,245,745 141,655- 141,516-

 2020اپریل30-16 22,702,063 22,701,900 164 15,923,139 16,345,793 422,654- 422490-

 2020 می15-1 21,776,664 21,776,570 95 16,536,264 16,698,173 161,909- 161,814-

 0 202 می30-16 27,636,927 27,636,979 52- 19,775,488 19,822,408 46,920- 46,972-

 202جون15-1 24,417,783 24,417,828 45- 18,812,375 18,942,707 130,332- 130377-

 2020جون30-16 21,218,782 21,218,782 0 18,509,253 18,965,744 456,491- 456,491-

 2020جوالی15-1 19,657,782 19,657,782 0 18,437,965 19,204,856 766,891- 766,891-

 2020جوالی31-16 22,547,932 22,547,941 9- 20,811,855 21,005,009 193,154- 193,163-

 2020اگست15-1 23,508,745 23,508,658 87 19,287,512 19,937,804 650,292- 650,205-

 2020اگست31-16 24,464,560 24,464,604 44- 21,859,682 22,020,954 161,272- 161,316-

 2020سپتمبر15-1 23,014,884 23,014,894 10- 21,351,403 21,597,789 246,386- 246,396-

-76,916 -76,915 20,724,701 20,647,786 -1 22,358,199 22,358,198 
30-

 2020سپتمبر16

 2020اکتوبر15-1 21,515,487 21,515,487 0 21,076,873 21,417,017 340,144- 340,144-

 مجموع 298,643,817 298,643,494 323 + 249,133,685 252,928,701 3,795,016- 3,794,691 -
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رکت افغان تلیکامش -5  
 

تفاوت تاریخ 
وارهردوبخش پری 

 پید والکترونیکی

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 الکترونیکی سیستم
الکترونیکی 
 تحویل شده

مبلغ اضافه/کم 
 پرداخت

 تاریخ پرپید تحویل شده پری پید سیستم

 2020اپریل1-15 7,566,440 7,566,440 0 4,945,641 4,945,586.42 55 55

 2020اپریل16-30 7,467,975 7,467,975 0 5,144,361 5,144,140.91 220 220

 2020می1-15 7,790,665 7,704,185 86,480 5,510,877 5,467,964.31 42,913 129,393

 2020می16-31 9,603,595 9,603,595 0 6,308,131 6,308,131 0 0

 2020جون15-1 8,580,020 8,580,020 0 5,847,331 5,847,320 11 11

 2020جون30-16 8,870,935 8,870,935 0 6,184,341 6,184,340.7 0 0

 2020جوالی15-1 8,468,860 8,468,860 0 6,223,161 6,223,161.3 0 0

 2020جوالی31-16 9,024,885 9,024,885 0 7,897,274 789,7250 24 24

 2020اگست15-1 7,838,105 7,83,8105 0 6,476,171 6,476,170.8 0 0

 2020اگست31-16 7,736,575 7,736,575 0 7,946,387 7,946,260.5 127 127

 2020سپتمبر15-1 7,687,190 7,687,190 0 6,984,138 6984127.4 11 11

21 21 6,918,344.5 6,918,365 0 7,687,935 7,687,935 
30-

 2020سپتمبر16

 مجموع 98,323,180 98,236,700 86,480+ 76,386,178 76,342,797.8 43,382+ 129862 +

 

 

 لیست شفاخانهای خصوصی مرکز( 2ضمیمه شماره )
 

 موقعیت شفاخانه شفاخانه شماره
فیس اداری  

 یکساله
 مبلغ باند یکساله فیس ثبت مخابره یک دفعه

1 Aryana Hospital Dih Kipak 
دالر 35 دالر 50   20340 

2 Be be Fatimatullzarah hospital Gulaye Hisa Awal 
دالر 35 دالر 50   20340 

3 Afghan Hospital Gulaye Hisa Awal 
دالر 35 دالر 50   20340 

4 Shifa Hospital Hisa Sewom Khair khana 35 دالر دالر 50   20340 

5 Taban Hospital Sarak 3 Proje Tamini 
دالر 35 دالر 50   20340 

6 Khedmat Hospital Charahe Taimani 
دالر 35 دالر 50   20340 

7 Kisha Health care center Charahe sar sabzeze 
دالر 35 دالر 50   20340 

8 Pirzad Hospital karte 4 
دالر 35 دالر 50   20340 

9 Arya City Hopital Kololapeshta 
دالر 35 دالر 50   20340 

10 Afghan Fourts Hospital Arzan Qimat 
دالر 35 دالر 50   20340 

11 Balasoom Hospital Shahre now 
دالر 35 دالر 50   02034  

12 MHC clinic Sarak 2 kaerte now 
دالر 35 دالر 50   20340 

13 Kabul International Hospital Rahman Mena 
دالر 35 دالر 50   20340 

14 30 Beds Syawash Hospital Sarak 1 sha Shaheed 
دالر 35 دالر 50   20340 

15 Nawabi Hospital Shah Shaheed Karte now 
دالر 35 دالر 50   03402  

16 Bost Hospital karte now 
دالر 35 دالر 50   20340 

17 Shenozada Hospital Makroyan chahr 
دالر 35 دالر 50   20340 

18 Mashal Hospital Kololapeshta 
دالر 35 دالر 50   20340 

19 Al Said Hospital Makroyan chahar 
دالر 35 دالر 50   20340 

20 Shams Ullrahman Hospital Kololapeshta 
دالر 35 دالر 50   20340 

21 Mehdi Hospital Jangalak 
دالر 35 دالر 50   20340 
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22 Raheem Saul Hospital Bazar Company 
دالر 35 دالر 50   20340 

23 Firdous Hospital Pul Sukhta 
دالر 35 دالر 50   20340 

24 Darman Hospital Kotee Sange 
دالر 35 دالر 50   20340 

25 Wahaj Hospital Kar te parwan 
دالر 35 دالر 50   20340 

26 Speen Ghar Hospital Kote Sangee 
دالر 35 دالر 50   20340 

27 Amar Khel Hospital Sarak 4 selo 
دالر 35 دالر 50   20340 

28 Qayomi Hospital Sarak Shura 
دالر 35 دالر 50   20340 

29 Watan Hospital Dih Mazang 
دالر 53 دالر 50   20340 

30 Hamkar Hospital dih mazang 
دالر 35 دالر 50   20340 

31 Hakim Naser Khesrow Balkhi hos Mahtab Qala 
دالر 35 دالر 50   20340 

32 Wardak Hospital  
دالر 35 دالر 50   20340 

33 Madena Hospital Jamal Mina 
دالر 35 دالر 50   20340 

34 Nejat Hospital Chel setton 
دالر 35 دالر 50   20340 

35 Afghan clinic Kololapeshta 
دالر 35 دالر 50   20340 

36 Sama clinic Khair khana 
دالر 35 دالر 50   20340 

37 Maraim Khair khana 
دالر 35 دالر 50   20340 

38 Alfarooq clinic Khair khana 
دالر 35 دالر 50   20340 

39 Yasara Hospital labe jar 
دالر 35 دالر 50   20340 

40 Said Jamalluddin afghan Sarak 4 selo 
دالر 35 دالر 50   20340 

41 Atiqullah Armirkhel hospital Sarak 4 selo 
دالر 35 دالر 50   20340 

42 Nadimi clinic Sarak 4 selo 
دالر 35 دالر 50   20340 

43 Lemar clinic chara sar sabze 
ردال 35 دالر 50   20340 

44 Roz clinic Charahe Taimani 
دالر 35 دالر 50   20340 

45 Mahtab clinic Charahe sar sabzeze 
دالر 35 دالر 50   20340 

46 Afghan seweea clinic charah sar sabzee 
دالر 35 دالر 50   20340 

47 Kabul Asia  
دالر 35 دالر 50   20340 

48 Hosai Hesat opd clinic Baghe rayees 
دالر 35 دالر 50   20340 

49 Amir Faiz Hospital  
دالر 35 دالر 50   20340 

50 Alfaozan Hospital  
دالر 35 دالر 50   20340 

51 Najeb Sedeqi Hospital Sar Kotal 
دالر 35 دالر 50   20340 

52 Alkozia Clinic nsaje Bagramii 
دالر 35 دالر 50   20340 

53 Ghaze AmanullahKhan Hos Qia Markaz 
دالر 35 دالر 50   20340 

54 Merwise Hospital  
دالر 35 دالر 50   20340 

55 Zuwandon Clinic company 
دالر 35 دالر 50   20340 

56 Kausar Clinic Karte now 
دالر 35 دالر 50   20340 

57 Islam Hospital Nahe 5 
دالر 35 دالر 50   20340 

58 Marastton Clinic Nahe 5 
دالر 35 دالر 50   20340 

59 Faisal Hospital  
دالر 35 دالر 50   20340 

60 Afghan Japan Hospital Sar Kotal 
دالر 35 دالر 50   20340 

61 Elham reza Clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

62 Elaj Hospital Sare kotal 
دالر 35 دالر 50   20340 

63 Tamadun Clinic  
لردا 35 دالر 50   20340 

64 Imam Zaman clinc  
دالر 35 دالر 50   20340 
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65 faiz Clinic Ahmadshah mena 
دالر 35 دالر 50   20340 

66 Baran Sehat Hospital Sare kotal 
دالر 35 دالر 50   20340 

67 Ghaze Usman Khan Hospital  
دالر 35 دالر 50   20340 

68 Feroz Khan Hsp Murat khani 
دالر 35 دالر 50   20340 

69 Khair Khaha Hsp Sare kotal 
دالر 35 دالر 50   20340 

70 Arayan Shefa Hsp Gulaye Park 
دالر 35 دالر 50   20340 

71 Nazo Ana Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

72 Naderai Sedei Hps Afsotar 
دالر 35 دالر 50   20340 

73 Kahkashan Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

74 Ghowse Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

75 Melat Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

76 Ghaleb Hps Sehe 2 karte parwan 
دالر 35 دالر 50   20340 

77 Alimi Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

78 Fatimullah Zahra Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

79 Khorami Hps Sare kotal 
لردا 35 دالر 50   20340 

80 Cure Clininc  
دالر 35 دالر 50   20340 

81 Kawsar Crative Hps Ahmadshah mena 
دالر 35 دالر 50   20340 

82 Jawhar Speciality Hps Pul safed Qalacha 
دالر 35 دالر 50   20340 

83 family health Clininc  
دالر 35 دالر 50   20340 

84 rahman Medical Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

85 Koche doctors Collection Sarak Maidan 
دالر 35 دالر 50   20340 

86 Efat specil Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

87 Khatull Nabiyem Hps Sarak Darul Aman 
دالر 35 دالر 50   20340 

88 Avesta Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

89 Omar Masih OPD Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

90 Afghan Aplolo hind Hps 3rth street porja taimani 
دالر 35 دالر 50   20340 

91 Family Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

92 Sehat Sarwat clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

93 rahman Omid clinic qale safid 
دالر 35 دالر 50   20340 

94 Omid Moderen curative hps Kargar Anvenue 
دالر 35 دالر 50   20340 

95 Masood Mustan  
دالر 35 دالر 50   20340 

96 Afghan mersi Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

97 Mehraban clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

98 Doctor ramin Zahed clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

99 Docotr sadruddin fakheri hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

100 Tabeb sahr clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

101 baran sehat clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

102 makroyan hps Matbia makroyan 
دالر 35 دالر 50   20340 

103 newa kawsar clinic 16th district 
دالر 35 دالر 50   20340 

104 merwise razeqi hps taimani 5th street 
دالر 35 دالر 50   20340 

105 Abu Ali sena mentanality hps deh buri 
دالر 35 دالر 50   20340 

106 saidull Shuhada clinic marefat street 
دالر 35 دالر 50   20340 

107 Afghan Japan Decniciy clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 



 

43 | زیست  ریاست تفتیش عملکرد و محیط  
 

108 Cheragh Medical clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

109 Medawa clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

110 Aryanan Sabet curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

111 Mansorr Radilogy center  
دالر 35 دالر 50   20340 

112 Hamid Khorami clinic parmir city 
دالر 35 دالر 50   20340 

113 Ghani aghan medical Complex Sarak 2 kaerte now 
دالر 35 دالر 50   20340 

114 Etimad curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

115 Sehat watan hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

116 Bakhatar Multi Specaility Hps kar te now 
دالر 35 دالر 50   20340 

117 Hela Shefa OPD clinic  
دالر 35 لردا 50   20340 

118 Amiri Medical Complex  
دالر 35 دالر 50   20340 

119 Royal Medical Complex Charahe sazbaq 
دالر 35 دالر 50   20340 

120 Afghan Garman International  
دالر 35 دالر 50   20340 

121 Dewan Bege clinic Dewan bege 
دالر 35 دالر 50   20340 

122 Unique Obstric and gynecology hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

123 Alkhair Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

124 Sakha curatiove hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

125 karimi Curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

126 Kabul Complex curtative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

127 Al ashraf Clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

128 Dunya Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

129 Babor shah opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

130 Ekhlas curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

131 Tayed shefa medicl complex  
دالر 35 دالر 50   20340 

132 Alisena Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

133 Adei curative hps 200 family rahman mena 
دالر 35 دالر 50   20340 

134 Al khyber opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

135 Baray curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

136 Bahar Sehat hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

137 Nede Sehat hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

138 ferdos clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

139 Mawla Ali hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

140 Salam Opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

141 Khairul Shefah Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

142 Emama Ali Opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

143 Chel dukhtaran clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

144 Safa Marwa Amini hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

145 Lajward Ahmazia Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

146 Haider sedeqi clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

147 Al khedmat hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

148 Haidari  
دالر 35 دالر 50   20340 

149 Khesrow Senaa Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

150 dunaya Naveen Sehat clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 
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151 Eqra Asere clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

152 Amiri medical Labetory Khair khana 
دالر 35 دالر 50   20340 

153 Kojasta Jalai clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

154 Al Hayat hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

155 Omer haide clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

156 Moderen specaility hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

157 Ramos Eye hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

158 Taban Shefa hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

159 Rahim Health care hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

160 Mother health hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

161 Tolo hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

162 Aman Yashfeen Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

163 Al Alenabe Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

164 Afghan Shefa Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

165 Saidull Shuhada hps  
دالر 35 لردا 50   20340 

166 Senan Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

167 Sana Medical Complex  
دالر 35 دالر 50   20340 

168 Arven Darmatology hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

169 Zaitoon Skin hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

170 Dr Faqirmal curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

171 Sena afghan tajtek hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

172 Alhaj Musa Wardak Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

173 Al Noor clinic Allauddin 
دالر 35 دالر 50   20340 

174 Sedarat clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

175 Modern  
دالر 35 دالر 50   20340 

176 Arayan Shefa Hsp  
دالر 35 ردال 50   20340 

177 Atayee  
دالر 35 دالر 50   20340 

178 Bagrame persion  
دالر 35 دالر 50   20340 

179 Pul clinic higher education  
دالر 35 دالر 50   20340 

180 Nowe gulaf hps 3rth kare te now 
دالر 35 دالر 50   20340 

181 Jahane Hussiani Curative hps  
دالر 35 دالر 50   40203  

182 qais iqbal amiri clinic 2nd howza baghe bala 
دالر 35 دالر 50   20340 

183 Tuba opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

184 ansar hps Khair khana 
دالر 35 دالر 50   20340 

185 Hanzala Ghurzang surgical hps khoshal khan 
دالر 35 دالر 50   20340 

186 bastan Asre mediccal labtory  
دالر 35 دالر 50   20340 

187 Belasson health care center Majeed hanzala 
دالر 35 دالر 50   20340 

188 Atal Arsaan curative hps qargha 
دالر 35 دالر 50   20340 

189 Khaikhah medical complex Qlae najara 
دالر 35 دالر 50   20340 

190 Kamal pure clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

191 Kabul orpidic hps warzer akbar khan 
دالر 35 دالر 50   20340 

192 Makroyan gynae hps Makroyan 4 
دالر 35 دالر 50   20340 

193 Ajab khan ortipidic hps  
دالر 35 دالر 50   20340 
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194 Salam Aziz Surgical hps Gulaye khair khana 
دالر 35 ردال 50   20340 

195 Usra curative clcinic Khair khana 
دالر 35 دالر 50   20340 

196 Al Bader Hps Ahmadshah mena 
دالر 35 دالر 50   20340 

197 Kabul Ashana Private hps charahe butkhak 
دالر 35 دالر 50   20340 

198 Kem ten bed clinic Karte now 
دالر 35 دالر 50   20340 

199 Serat hps Karte now 
دالر 35 دالر 50   20340 

200 Baset curative hps parwan 3 
دالر 35 دالر 50   20340 

201 Sadat hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

202 Ghana skin curative clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

203 Khurshid family opd clinic district 13 
دالر 35 دالر 50   20340 

204 Doctor ghazanfar hps emam zaman 
دالر 35 دالر 50   20340 

205 Al qayom Rahim labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

206 Behbod medical labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

207 Zendage medical labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

208 Hasane hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

209 Aman Medical Eye clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

210 Naser Ahamd Ehsas medical clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

211 Dural Salam Hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

212 Paitakht Skin clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

213 babor Curative clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

214 New city opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

215 city medical complex  
دالر 35 دالر 50   20340 

216 Mohammad Wardak opidic hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

217 Omid eye specaility hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

218 Merhzad medical Labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

219 Kamal Curative hps Khair kahan 
دالر 35 دالر 50   20340 

220 Kabul city curative clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

221 Skin beautiy specailized hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

222 faiz Mohammad Kated curative hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

223 Alem Medical Labeotry  
دالر 35 دالر 50   20340 

224 Najmul Sama shefa jo hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

225 Musa Wardak Memorial clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

226 Rayan danesh clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

227 Azhar opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

228 Boyotic one clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

229 Sajed arman Nurue hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

230 city health complex  
دالر 35 دالر 50   20340 

231 Noorzia medicl labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

232 Asa Lub medical labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

233 Saberi OPD clinic  
دالر 35 ردال 50   20340 

234 Mustafa medical labetory  
دالر 35 دالر 50   20340 

235 Mir Ansari medecal labeotry share now 
دالر 35 دالر 50   20340 

236 Muwla estalef hps  
دالر 35 دالر 50   20340 
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( لیست تاالر های عروسی شهر کابل3ضمیمه شماره )  

 فیس ثبت مخابره یک دفعه مبلغ باند یکساله
فیس 

اداری  
 یکساله

 موقعیت شماره تماس
ناحیه 

بوطهمر  
 شماره اسم تاالر

4کارته   دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 3ناحیه    1 ستایش 

4کارته  0781535052 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 3ناحیه    2 ماریوت 

4کارته  0778810549 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 3ناحیه    3 شهزاده شهر 

4ته کار 0788083710 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 3ناحیه   4ستاره کارته    4 

4سرک اول کارته  0744307020 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 3ناحیه    5 مجلل 

3ناحیه  کارته سخی 0774126054 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  6 قصر گل ها 

3ناحیه  ایستگاه سابقه سرای غزنی 0785200474 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  7 الماس غرب 

3ناحیه  گوالیی پل سرخ  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  8 ستاره طالیی 

3ناحیه  گوالیی دواخانه 0784517210 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  9 نصیب 

4ناحیه  چهارراهی سرک پنج پروژه تایمنی 0748596062 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  10 قصر سفید 

4ناحیه  چهارراهی سرک پنج پروژه تایمنی 0777240140 الرد 35 دالر 50 افغانی 20340  11 وینوس 

4ناحیه  چهارراهی سرک پنج پروژه تایمنی 0707777222 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  12 روشن مارکوپولو 

4ناحیه  سرک سوم پروژه تایمنی 0782854417 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  13 امارات 

4ناحیه  چهارراهی تایمنی 0791224770 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  14 قصر بینظیر 

4ناحیه  چهاررهی تایمنی 0784261091 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  15 آرزو شهر 

4ناحیه  چهارراهی سابقه تایمنی 0781813333 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  16 همسفر 

7107991777 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 4ناحیه  چهارراهی سابقه تایمنی   17 کابل پاریس 

تایمنی 11سرک  0780118854 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 4ناحیه    18 زمرد شاهی 

4ناحیه  چهارراهی گل سزخ 0796310002 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  19 گل سرخ 

نی و گل سرخبین چهارراهی تایم 0799150026 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 4ناحیه    20 بابه امیر 

4ناحیه  چهارراهی لب جر 0787851385 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  21 خراسان 

4ناحیه  چهارراهی لب جر 0777385757 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  22 قصر نوین 

4ناحیه  چهارراهی ترافیک 0783682244 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  23 کابل سبز 

4ناحیه  چهارراهی لب جر 0783331274 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  24 ماه نور 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی 0700277613 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  25 عروس شهر 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  26 قصر میهن 

8415747078 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 4ناحیه  چهارراهی سرسبزی   27 سیاره 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی 0784444713 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  28 پیوند قلب ها 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی 0730617131 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  29 زینت شهر 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی 0700057327 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  30 کرستال 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی 0788131315 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  31 شام پاریس 

4ناحیه  چهارراهی سرسبزی 0799333469 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  32 قصر پاریس 

4ناحیه  چهارراهی مارکیت 0780868686 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  33 اتالنتیس 

4ناحیه  چهارراهی مارکیت 0786567777 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  34 فانوس 

4ناحیه  چهارراهی مارکیت 0786411823 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  35 نیو کابل ستار 

4ناحیه  چهارراهی مارکیت 0786595959 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  36 مروارید 

4ناحیه  چهارراهی ترافیک 0730183030 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  37 ارمغان 

237 Dr habib fiarid clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

238 Adena Senzal clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

239 Al Sabat hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

240 Muslem Curatlive hps clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

241 Shabaz Belekhel opd clinic chel tan qale abdul ali 
دالر 35 دالر 50   20340 

242 Al Madena hps  
دالر 35 دالر 50   20340 

243 Maher medical Labeotry paghman 
دالر 35 دالر 50   20340 

244 Gul Bagh opd clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

245 New Rahman curative hps chahr asai 
دالر 35 دالر 50   20340 

246 Wolayte clinic  
دالر 35 دالر 50   20340 

247 Janatgul zada islamic cutaive medicin  
دالر 35 دالر 50   20340 

248 Moran curative hps dan chaman 
دالر 35 دالر 50   20340 

دالر 8680 مجموع  

مخابره  5× دالر12400

 دالر    =62000
 

5,044,320 افغانی   
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4ناحیه  بین پروان دو و سه 0787066500 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  38 قصر زرین 

4ناحیه  چهارراهی پروان سوم 0777222770 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  39 زعفران 

4یه ناح پروان دو 0777504771 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  40 الجورد 

4ناحیه  پروان دو 0782579009 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  41 زیتون 

4ناحیه  پروان سوم 0729736126 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  42 قصر الماس 

4ناحیه  پروان سوم 0784681300 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  43 ملکه شهر 

7867772220 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 4ناحیه  پروان سوم   44 شهریار 

4ناحیه  پروان سوم 0785500301 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  45 استانبول 

4ناحیه  نود فامیلی 0747974620 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  46 محبت 

4ناحیه  چهارراهی بره کی 0793471514 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  47 تاج کانتیننتال 

4ناحیه  پروان دو 0700140140 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  48 شاهی 

4ناحیه  چهارراهی سلیم کاروان 0785967005 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  49 افغان خیبر 

5ناحیه  کوته سنگی 0785202850 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  50 آریانا کابل 

5ناحیه  خوشحال مینه 0788181690 ردال 35 دالر 50 افغانی 20340  51 لکی فایف 

5ناحیه  خوشحال مینه 0777778910 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  52 باختر 

5ناحیه  خوشحال خان چهارراهی سپین کلی 0787805910 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  53 ستاره سحر 

یدیوان بیگ 0202563500 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 5ناحیه    54 باران 

5ناحیه  چهارراهی افشار 0788505461 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  55 ستاره افشار 

6ناحیه  داالرامان 0781131447 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  56 قصر رویا 

6ناحیه  داالرامان 0793092020 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  57 سلطان جهان 

6ناحیه  چهار قلعه 0781787475 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  58 امید روشن 

6ناحیه  داالرامان 0787507602 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  59 خاطره ها 

6ناحیه  گوالیی مهتاب قلعه 0799195454 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  60 میالد نور 

مهتاب قلعه گوالیی 0794294548 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 6ناحیه    61 بهشت زنده گی 

6ناحیه  چهار قلعه 0799155400 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  62 کابل امارات 

6ناحیه  چهار قلعه 0780531541 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  63 خورشید 

6ناحیه  شهرک امید سبز 0779926850 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  64 ستاره غرب 

6ناحیه  سرک داراالمان 0779194409 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  65 کابل دوبی 

7ناحیه  سرک عمومی چهلستون 0782500081 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  66 ستاره تاج محل 

7ناحیه  نه برجه چهلستون 0787979809 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  67 پنج ستاره روشن 

8ناحیه  سرک اول شاه شهید 0772012107 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  68 برگ سبز 

8ناحیه  چمن حضوری 0786002131 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  69 ستاره شب 

8ناحیه  مقابل کابل ننداری 0781280470 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  70 افغانستان نوین 

7770795117 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 9ناحیه  مکروریان اول   71 ستاره طالیی 

9ناحیه  مکروریان دوم  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  72 محفلی خورشید 

9ناحیه  مطبعه 0788596065 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  73 تاالر هوتل کابل 

10ناحیه  چهارراهی میدان هوایی 0787177771 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 اناآری   74 

10ناحیه  چهارراهی میدان هوایی 0777340340 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  75 ستاره ها 

10ناحیه  سرک میدان هوایی  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  76 قصر مکروریان 

10ناحیه  چهارراهی سلیم کاروان 0731161212 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  77 ستاره صمیم 

10ناحیه  چهارراهی سلیم کاروان 0782101714 دالر 35 دالر 50 غانیاف 20340  78 خوشی ها 

10ناحیه  شهر نو متصل لوی سارنوالی 0786240224 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  79 شهر نو 

11ناحیه  خیر خانه حصه سوم 0777780925 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  80 پروان 

11ناحیه  خیر خانه حصه سوم 0777282064 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  81 هزارو یک شب 

11ناحیه  خیر خانه حصه سوم 0798249116 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  82 آمو 

11ناحیه  چهارراهی پنجصد فامیلی 0786200711 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  83 قصر ساطنت 

3080731020 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 11ناحیه  حصه اول خیر خانه   84 شب طالیی 

12ناحیه  بگرامی  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  85 لمر 

12ناحیه  بگرامی 0788515518 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  86 صلح 

13ناحیه  سرپل 0799145780 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  87 قصر آسایش 

13ناحیه  قلعه نو 0773035289 ردال 35 دالر 50 افغانی 20340  88 ستاره 

13ناحیه  قلعه نو 0799333819 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  89 بهار سهراب 

13ناحیه  قلعه نو 0784424435 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  90 تاالر مهر 

13ناحیه  تانگ تیل 0792308080 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  91 احمیان 

13ناحیه  ریگریشن 0775441912 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  92 قصر صفا 

13ناحیه  کوچه عبدالحلیم شهید 0785101140 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  93 صالون خوشبختی 

13ناحیه  تانگ تیل سرای قبر ها 0744478877 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  94 ستاره شهر 

13ناحیه  چهارراهی حاجی نو روز  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  95 قصر دبی 

13ناحیه  سرپل 0783415699 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  96 گل سرخ 

13ناحیه  سر پل 0785335700 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  97 وصال قلب ها 

13ناحیه  عقب دانشگاه کاتب 0784883045 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340 الر وصالتا   98 

13ناحیه  ایستگاه فروشگاه بزرگ غزب  دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  99 پیوند قلب ها 

13ناحیه  قلعه نو 0771564672 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  100 بهار امید 

15ناحیه  جاده سلطان محمود غزنوی 0799157474 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  101 اورانوس 

15ناحیه  جاده سلطان محمود غزنوی 0785644444 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  102 ستاره شهر 

15ناحیه  جاده سلطان محمود غزنوی 0786600555 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  103 ممتاز محل 

15ناحیه  جاده سلطان محمود غزنوی 0785202012 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  104 استقالل 

15ناحیه  جاده سلطان محمود غزنوی 0773100100 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  105 خلیج 

15ناحیه  چهارراهی شهید 0781270023 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  106 سلطان شهر 

15ناحیه  سه راهی خواجه بغرا 0780118846 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  107 ارگ 

15ناحیه  سرک قصبه 0780123141 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  108 تاج محل 
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15ناحیه  سرک قصبه 0786713777 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  109 الماس شهر 

16ناحیه   0785400244 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  110 مهتاب شرق 

17ناحیه  سر کوتل هده مزار شریف 0786309998 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  111 تاالر های تاج محل 

17ناحیه  سر کوتل 0789521066 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  112 پنج ستاره کابل 

17ناحیه  سر کوتل 0786307474 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  113 تک ستاره 

17ناحیه  سر کوتل 0784077805 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  114 ستاره شمال 

17ناحیه  سر کوتل 0798266565 دالر 35 دالر 50 انیافغ 20340  115 قصر سمیر 

17ناحیه  سر کوتل 0783681891 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  116 تاالر زحل 

17ناحیه  سر کوتل 0781848582 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  117 پروان زیبا 

18زه حو پل خشک 0775929249 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  118 شهزاده غرب 

18حوزه  گوالیی 0706623081 دالر 35 دالر 50 افغانی 20340  119 قصر مهتاب 

(119محموع هوتل ها بتعداد ) دالر 4165 دالر 29750=5× 5950 افغانی 2420460  

(248مجموع شفاخانه ها بتعداد ) دالر 8680 دالر 62000=مخابره  5× 12400 افغانی 5044320  

فغانیا 244080 دالر 3000  دالر 420  شفاخانه های دارنده جواز نامه  4هوتل ها  و  8نفی تعداد    

(355مجموع  هوتل ها  و شفاخانه ها بتعداد  ) دالر 12,425+88,750=101,175 افغانی 7,220,700  

 

 مه های خویش را تمدید نکرده اندکه فعالیت دارند اما تا هنوز جواز ناچینل های رادیو و تلویزیون ( باقیداری 4ضمیمه شماره )

Sr. 
N
o. 

Station 
Name 

Owner 
Name 

Prov
ince 

Lice
nse 

Num
ber 

Issue 
Date 

Expiry 
Date 

Openin
g 

Balance
s 

Renewal Fee 
Spectru
m Fee 

Penalt
ies on 

Sp. 
Fee 

Total for 
1398 

(Current 
Yr) 

Cumulative total 
In 

USD 
Ex. 
Rate 

In 
AFS 

1 

Aiena TV 
Yar Mohmand 

Dostum 

BGN 127 03/04/2004 03/03/2005 897,058 35 77.87 2,725 31513 31,513 65,751 962,809 

24,939,817 

2 SMN 126 03/04/2004 03/03/2005 708,570 35 77.87 2,725 24510 24,510 51,745 760,315 

3 JZN 124 03/04/2004 03/03/2005 11,152,739 35 77.87 2,725 400162 400,162 803,049 
11,955,78

8 

4 BLK 132 03/04/2004 03/03/2005 1,028,441 35 77.87 2,725 36015 36,015 74,755 1,103,196 

5 KNZ 125 03/04/2004 03/03/2005 903,273 35 77.87 2,725 31513 31,513 65,751 969,024 

6 SPL 123 03/04/2004 03/03/2005 373,269 35 77.87 2,725 12450 12,450 27,625 400,894 

7 FRB 129 03/04/2004 03/03/2005 1,238,574 35 77.87 2,725 43573 43,573 89,871 1,328,445 

8 TKR 130 03/04/2004 03/03/2005 708,570 35 77.87 2,725 24510 24,510 51,745 760,315 

9 BDN 122 03/04/2004 03/03/2005 708,570 35 77.87 2,725 24510 24,510 51,745 760,315 

10 FRB 131 03/04/2004 03/03/2005 708,570 35 77.87 2,725 24510 24,510 51,745 760,315 

11 KBL 128 03/04/2004 03/03/2005 3,463,342 35 77.87 2,725 224091 24,510 251,326 3,714,668 

12 JZN 133 03/04/2004 03/03/2005 1,364,464 35 77.87 2,725 72029 24,510 99,264 1,463,728 

13 Sharq FM 
Shafiqullah 

Shaiiaq 
NGR 22 29/07/2003 28/07/2004 1,090,204 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,309,017 1,309,017 

14 Payam FM Abdullah BDN 381 07/12/2004 06/12/2005 524,056 35 77.87 2,725 18991 18991 40,707 564,763 564,763 

15 
Sada-e-
Paktika 

FM 

M. Barat 
Mashaal 

PKK 1052 12/03/2004 12/02/2008 1,161,041 35 77.87 2,725 - - 2,725 1,163,766 1,163,766 

16 

Tapish FM Azizullah Amir 

KBL 3566 02/09/2008 02/08/2010 1,963,156 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 2,181,970 

2,210,439 

17 KBL 5670 03/04/2009 03/03/2010 25,006 35 77.87 2,725 369 369 3,463 28,470 

18 
Mehraban 

TV 
Haji Nader 

BLK 7036 05/10/2010 05/09/2011 1,648,370 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,867,183 

3,949,823 

19 BLK 9880 11/02/2011 11/01/2012 1,791,799 35 77.87 2,725 144,058 144,058 290,841 2,082,640 

20 
Sadi 

Mardom 
FM 

Ziaudin 
Sharyar 

HRT 6022 07/12/2009 07/11/2011 1,613,186 35 77.87 2,725 108,147 108,147 219,019 1,832,205 1,832,205 

21 Jaghori FM 
Ahmad 
Hussain 

GZI 351 12/02/2004 03/02/2011 383,304 35 77.87 2,725 - - 2,725 386,029 386,029 

22 

Afghan TV 
Ahmadshah 

Afghanzi 

KBL 221 27/06/2004 09/06/2012 1,577,423 35 77.87 2,725 126,051 126,051 254,827 1,832,250 

4,157,190 23 KBL 268 15/08/2004 14/08/2012 1,328,127 35 77.87 2,725 108,147 108,147 219,019 1,547,146 

24 KNZ 6700 10/05/2009 10/04/2012 675,473 35 77.87 2,725 49,798 49,798 102,321 777,794 

25 
Abassin 

FM 
Ajmal Sadaat NGR 5736 27/04/2009 26/04/2012 1,438,303 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,657,116 1,657,116 

26 
Hamisha 
Bahar FM 

Tmim Tariq 
Safi 

NGR 8365 04/02/2011 04/01/2012 1,471,457 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,690,270 1,690,270 
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27 
Neshter 

FM 
Najibullah KNR 8770 07/03/2011 07/02/2012 133,445 35 77.87 2,725 - - 2,725 136,170 136,170 

28 

Daawat TV Saiiaf 

KBL 5738 05/04/2009 05/03/2013 1,640,955 35 77.87 2,725 144,058 144,058 290,841 1,931,796 

3,384,657 

29 KBL 5737 05/04/2009 05/03/2013 1,234,047 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,452,860 

30 
Wolosi 

Jerga FM 
Wolosi Jerga KBL 

10580 03/11/2012 03/11/2013 1,266,015 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,484,828 

2,757,409 

31 15472 30/12/2013 29/12/2014 1,017,753 35 77.87 2,725 126,051 126,051 254,827 1,272,580 

32 
Delaram 

FM 
M. Esmail 

Mayel 
BLK 5655 25/02/2009 24/02/2013 1,274,895 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,493,708 1,493,708 

33 Awa FM 
Hussian Jan 

Yousofi 
HRT 11252 06/03/2012 06/02/2013 1,216,877 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,435,690 1,435,690 

34 
Jahan 

Warzesh 
Abdul Maqsod 

Mirzada 
PRN 11249 28/05/2012 27/05/2013 279,651 35 77.87 2,725 - - 2,725 282,376 282,376 

35 Zendaggie 
M. Homaion 

Ghafori 
HRT 6836 14/01/2010 13/01/2013 1,303,223 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,522,036 1,522,036 

36 

Jawan TV 
Sayed Amin 

Hussaini 

KBL 1168 05/03/2006 05/02/2014 1,151,191 35 77.87 2,725 93,934 93,934 190,593 1,341,785 

7,732,023 

37 BLK 15712 02/09/2014 02/08/2015 1,127,873 35 77.87 2,725 144059 144059 290,843 1,418,716 

38 KNZ 15713 02/09/2014 02/08/2015 988,053 35 77.87 2,725 126051 126051 254,827 1,242,880 

39 KDR 15714 02/09/2014 02/08/2015 988,053 35 77.87 2,725 126051 126051 254,827 1,242,880 

40 NGR 15715 02/09/2014 02/08/2015 988,053 35 77.87 2,725 126051 126051 254,827 1,242,880 

41 HRT 15716 02/09/2014 02/08/2015 988,053 35 77.87 2,725 126051 126051 254,827 1,242,880 

42 
Amozgar 

FM 
Rahmatullah 

Bigana 

KBL 5669 03/03/2009 03/02/2014 40,341 35 77.87 2,725 3,009 3,009 8,743 49,085 

1,012,849 

43 KBL 4448 08/05/2008 08/04/2015 744,745 35 77.87 2,725 108147 108147 219,019 963,764 

44 

3Sport TV 
Shafiqullah 
Salim Poya 

KBL 3754 03/05/2008 03/04/2014 1,398,797 35 77.87 2,725 144,196 144,196 291,117 1,689,915 

9,842,538 

45 KBL 3755 03/05/2008 03/04/2014 1,050,943 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,269,757 

46 KBL 3756 03/05/2008 03/04/2014 80,873 35 77.87 2,725 7,225 7,225 17,175 98,049 

47 HRT 12937 25/02/2013 24/02/2014 1,405,363 35 77.87 2,725 144,058 144,058 290,841 1,696,205 

48 KDR 12936 25/02/2013 24/02/2014 1,405,363 35 77.87 2,725 144,058 144,058 290,841 1,696,205 

49 NGR 12935 25/02/2013 24/02/2014 1,405,363 35 77.87 2,725 144,058 144,058 290,841 1,696,205 

50 BLK 13582 25/02/2013 24/02/2014 1,405,363 35 77.87 2,725 144,058 144,058 290,841 1,696,205 

51 
Aman 

Ghag FM 
Hedayatullah NGR 13341 21/04/2013 20/04/2014 1,023,713 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,242,527 1,242,527 

52 
Qoyash 

FM 
Raana Shairzai FRB 431 14/02/2005 20/03/2014 16,379 35 77.87 2,725 - - 2,725 19,105 19,105 

53 
Omid 

Jawan TV 
Abdul Sabor 

Hamidi 

BLK 7455 08/03/2010 08/02/2014 963,325 35 77.87 2,725 108,044 108,044 218,813 1,182,139 

1,549,025 

54 GZI 1160 25/03/2006 24/03/2015 289,463 35 77.87 2,725 37,349 37,349 77,423 366,886 

55 Ershad FM 
M. Ashraf 

Arian 
BLK 8367 04/05/2011 04/04/2014 150,884 35 77.87 2,725 8,004 8,004 18,733 169,618 169,618 

56 Baran FM Zia Qorishi HRT 5676 03/11/2009 03/10/2014 1,066,159 35 77.87 2,725 108,147 108,147 219,019 1,285,179 1,285,179 

57 Nan FM 
M. Aslam 
Qanoni 

KST 6889 24/03/2010 23/03/2014 355,631 35 77.87 2,725 - - 2,725 358,357 358,357 

58 

Elham TV 
Syed Qasim 

Farid 

PRN 11251 29/05/2012 28/05/2014 267,981 35 77.87 2,725 28011 28011 58,747 326,729 

575,305 

59 PRN 11250 29/05/2012 28/05/2014 203,833 35 77.87 2,725 21009 21009 44,743 248,577 

60 
Warzesh 1 

FM 
Aslam Askaryar TKR 14036 08/07/2013 08/06/2014 342,517 35 77.87 2,725 0 0 2,725 345,243 345,243 

61 Rostam TV Najibullah SMN 14322 16/09/2013 15/09/2014 310,309 35 77.87 2,725 28,032 28,032 58,789 369,099 369,099 

62 
Piwand 
Bamyan 

FM 
Akbar Danish BMN 9895 12/03/2011 12/02/2014 176,349 35 77.87 2,725 - - 2,725 179,075 179,075 

63 
Danishjo 

FM 
Balkh 

University 
BLK 11747 09/08/2012 08/08/2014 11,355 35 77.87 2,725 - - 2,725 14,081 14,081 

64 
Darman 

FM 
Nehad Ejtmaie 

Torkistan 
JZN 6893 04/06/2010 04/05/2014 49,643 35 77.87 2,725 - - 2,725 52,369 52,369 

65 Aria TV 
Abdul Ghafar 

Dawi 
KBL 1171 05/10/2006 05/09/2015 1,055,457 35 77.87 2,725 144196 144196 291,117 1,346,574 2,799,225 
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66 BLK 12645 30/12/2014 31/12/2012 1,161,809 35 77.87 2,725 144058 144058 290,841 1,452,650 

67 Sana FM Obaidullah BGN 6896 04/11/2010 04/10/2015 275,445 35 77.87 2,725 0 0 2,725 278,170 278,170 

68 
Shirintaga

b TV 
Gul 

Mohammad 
FRB 12644 25/12/2012 24/12/2015 43,691 35 77.87 2,725 5693 5693 14,111 57,802 57,802 

69 Kaam TV 
Ahmad Farhad 

Balki 
BLK 8683 21/06/2014 20/06/2015 1,023,671 35 77.87 2,725 144058 144058 290,841 1,314,512 1,314,512 

70 
De Helo 
Karwan 

FM 
M. Rahman KST 5724 22/04/2009 21/04/2015 273,193 35 77.87 2,725 0 0 2,725 275,918 275,918 

71 Tawan FM 
Kanishka 
Nawabi 

PRN 13317 04/07/2013 04/06/2015 276,263 35 77.87 2,725 0 0 2,725 278,988 278,988 

72 
Sadayee 
Ghazyan 

FM 

Abdul Hadi 
Hedayat 

TKR 9511 10/02/2013 10/02/2015 286,765 35 77.87 2,725 0 0 2,725 289,490 289,490 

73 
Semy-e-
Solh TV 

M. Hanif SMN 

16788 25/08/2014 24/08/2015 173,327 35 77.87 2,725 24510 24510 51,745 225,072 

334,171 

74 21246 25/08/2016 26/08/2017 64,355 35 77.87 2,725 21009 21009 44,743 109,098 

75 Lema FM Azizulla Amiri PKK 16889 22/09/2014 21/09/2015 112,175 35 77.87 2,725 15820 15820 34,365 146,540 146,540 

76 Norin FM M. Arif Noori KBL 1685 07/10/2007 07/09/2016 540,657 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 759,470 759,470 

77 Mozel FM 
Nanggyal 

Nang 
NGR 9072 09/03/2015 09/02/2016 39,517 35 77.87 2,725 72029 72029 146,783 186,300 186,300 

78 
Pazhwak 

FM 
Mahfoz Sayedi BGN 3478 08/11/1386 27/06/2016 37,517 35 77.87 2,725 0 0 2,725 40,242 40,242 

79 Adib FM 
Habibur 
Rahman 

BGN 5631 02/04/2015 02/03/2016 135,246 35 77.87 2,725 0 0 2,725 137,971 137,971 

80 
Andarab 

FM 
Abdullah 

Khodadad 
BGN 18120 02/02/2015 02/01/2016 30,873 35 77.87 2,725 0 0 2,725 33,598 33,598 

81 
Shirintaga

b FM 
Gul 

Mohammad 
FRB 

12643 25/12/2012 24/12/2016 21,910 35 77.87 2,725 4270 4270 11,265 33,175 

74,889 

82 12644 25/12/2012 24/12/2016 27,602 35 77.87 2,725 5693 5693 14,111 41,713 

83 Oloss FM Hedayatullah FRB 19086 06/06/2015 06/05/2016 128,707 35 77.87 2,725 0 0 2,725 131,432 131,432 

84 
Shkulla 

FM 
Syed Hewad 

Hashimi 
KNR 18449 24/02/2015 24/02/2016 60,249 35 77.87 2,725 9337 9337 21,399 81,648 81,648 

85 
Hekmat 

FM 
Jafar Tawakoli HRT 9177 09/12/2014 09/12/2016 68,721 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 287,534 287,534 

86 
Pohanton 

Harat 
Harat 

University 
HRT 186 06/07/2014 06/06/2016 7,245 35 77.87 2,725 0 0 2,725 9,970 9,970 

87 Samaa FM Sayed Nasrat GZI 13835 25/06/2015 24/06/2016 40,481 35 77.87 2,725 37349 37349 77,423 117,904 117,904 

88 
Breshna 
yak FM 

Noor Ahmad 
Khoshhal 

TKR 19854 29/11/2015 28/11/2016 105,815 35 77.87 2,725 0 0 2,725 108,540 108,540 

89 
Samon 

Ghag FM 
M. Nawab 

Mangal 
PKA 19271 30/06/2016 29/06/2016 105,815 35 77.87 2,725 0 0 2,725 108,540 108,540 

90 Nan FM 
M. Aslam 
Qanoni 

PKA 18727 30/03/2015 29/03/2016 116,175 35 77.87 2,725 0 0 2,725 118,900 118,900 

91 Eiman FM Abdul Manan PKA 19869 15/12/2015 14/12/2016 86,821 35 77.87 2,725 0 0 2,725 89,546 89,546 

92 
Paiwaston 

FM 
Faridullah UZN 7274 26/07/2015 25/07/2016 49,723 35 77.87 2,725 0 0 2,725 52,448 52,448 

93 Aftaab TV 
Abdul Sabor 

Hamidi 
GZI 16207 16/04/2016 16/04/2017 172,484 35 77.87 2,725 49798 49798 102,321 274,805 274,805 

94 
Biltoon 

FM 
Abasin KBL 

3302 12/06/2016 12/05/2017 352,972 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 571,785 

580,093 

95 5717 11/05/2016 12/05/2017 5,294 35 77.87 2,725 144 144 3,013 8,307 

96 Bahar TV 
Samim 

Stanikzai 
NGR 20159 27/02/2016 26/02/2017 533,042 35 77.87 2,725 144058 144058 290,841 823,883 823,883 

97 Naaly 
Faizmohamma

d Hamdard 
KDR 19998 01/04/2016 01/04/2017 395,590 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 614,403 614,403 

98 Zuhal FM Omar Nasir HRT 3988 20/01/1387 04/08/2017 373,380 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 592,193 592,193 

99 Maihan TV 
M. Azim 

Qanawizyan 
HRT 6887 23/01/2016 13/03/2017 516,236 35 77.87 2,725 144058 144058 290,841 807,077 807,077 

100 
Kaliwal 

FM 
Zabiullah BLK 21092 08/09/2016 08/08/2017 301,350 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 520,163 520,163 

101 
Afghan 
Music 

(AMC) FM 
Najibullah BLK 21485 10/03/2016 10/02/2017 408,194 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 627,007 627,007 

102 
Tarajmir 

FM 
Mahfoz Sayedi BGN 15 12/10/2013 16/07/2017 43,862 35 77.87 2,725 0 0 2,725 46,587 46,587 
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103 Taraqi TV 
S. Esmail 
Rahimi 

HRT 8408 03/02/1390 22/04/2017 485,024 35 77.87 2,725 144058 144058 290,841 775,865 775,865 

104 Sahar FM 
Weman Social 

Services 
Organization 

HRT 24 04/09/2016 03/09/2017 285,744 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 504,557 504,557 

105 
Hewad 
TV, FM 

Qayoum Karzai KDR 

1284 16/07/2006 17/07/2017 416,982 35 77.87 2,725 144053 144053 290,831 707,813 

1,144,427 106 20867 17/07/2016 17/07/2017 15,868 35 77.87 2,725 3858 3858 10,441 26,309 

107  1100 08/02/2006 07/02/2018 191,491 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 410,304 

108 
Samaa 

Maiwand 
Basir Ahmad KDR 19841 22/11/2015 21/11/2018 20,423 35 77.87 2,725 108044 108044 218,813 239,236 239,236 

109 
Payek 

Bamyan 
FM 

Bamyan 
University 

BMN 8325 05/03/2012 06/03/2011 15,083 35 77.87 2,725 0 0 2,725 17,808 17,808 

Total   95,300,737 

 

جی و جی سی ام                          3ی شرکت مخابراتی روشن از لنک های مایکرویف و چینل های لیست باقیدار  

31/07/2020ست باقیداری لنک های مایکرویف شرکت مخابراتی روشن الی یل  

شماره
 

 نوعیت و تعداد جوازنامه
تاریخ ختم 

 جوازنامه

، 2018اجرت تمدید ازبابت سالهای  

 2020و  2019

(USD) 

 اجرت ساالنه 

(AF) 

اجرت ساالنه از بابت سالهای 

 (AF) 2020و  2019، 2018
 (AF) مجموع (AF)جریمه 

 207068067.2 95,807,613 111,260,454 37,086,818 182280 31/12/2017 لنک مایکرویف 1736 1

 207,068,067.17 ←( AFمجموع اجرت ساالنه و جریمه ) 182,280  ←(USDمجموع اجرت تمدید )

ست باقیداری چینل های یل GSM 3و  G 31/07/2020شرکت مخابراتی روشن الی    

شماره
 

 نوعیت و تعداد جوازنامه
تاریخ ختم 

 جوازنامه

، 2018اجرت تمدید ازبابت سالهای 

 2020و 2019

(USD) 

 اجرت ساالنه 

(USD) 

اجرت ساالنه از بابت سالهای 

 (USD)2020و  2019، 2018
 (USD)مجموع  (USD)جریمه 

 GSM 22/04/2018 210 336,000 1,008,000 784,000 1,792,000چینل  84دو قطعه جوازنامه  1

 3G 29/04/2018 105 200,000 600,000 466,667 1066667یک قطعه جوازنامه فریکونسی  2

 2,858,667 ←( USDمجموع اجرت ساالنه و جریمه ) 315  ←(USDمجموع اجرت تمدید )

 ۲۰۲۰-7-۳۱(شرکت وصل تیلکام الی  wifiک های مایکرویف و)لست باقیداری لن

شماره 
 

 نوعیت و تعداد جوازنامه 
تاریخ ختم 

 جوازنامه

 اجرت تمدید

(USD ) 

 اجرت ساالنه 

(AF) 
 (AFمجموع ) (AFجریمه ) (AF)ه سال( 5)باقیداری از اجرت 

 16087455.42 7694000.417 8393455 1678691 11200 12/31/2015 لنک مایکرویف 64 1

 57.5 27.5 30 6 175 12/31/2015 یک لنک مایرویف 2

 21834 9704 12130 2426 175 31/01/1395 یک لنک مایرویف 3

 Wifi 1/4/2016 175 180073 900365 780316.3333 1680681.333یک  4

 17,790,028 ←( AFمجموع اجرت ساالنه و جریمه ) 11725   ←(USDمجموع اجرت تمدید )

 31/07/2020شرکت و صل تیلی کام الی  CDMAست باقیداری چینل های یل

شماره 
 

 نوعیت و تعداد جوازنامه 
تاریخ ختم 

 جوازنامه

 اجرت تمدید

(USD ) 

 اجرت ساالنه 

(USD) 

 هسال( 6( و )5)باقیداری از اجرت 

(USD) 
 (USD)مجموع  (USD)جریمه 

 CDMA 31/01/1395 175 75000 375000 318750 693750چینل  3 1

2 
 AFTELکه از  CDMAچینل  4

 خریده اند
9/1/2014 840 100000 600000 516,667 1116666.667 

 ←(USDمجموع اجرت تمدید )
    

 1,810,417 ←( USDمجموع اجرت ساالنه و جریمه ) 1015  

 


