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      مقدمه

عظمت  اقتدار و، رمز عزت ذخیره بزرگ الهی برای همه انسانها و ،پرچم جاودانه اسالم ،نقطه اوج ایمان ،حج با شکوه ترین جلوه توحید   

بیت اهلل شریف به کشور عربستان جهت ادای مراسم حج فرضی عازم  له از سر تا سر جهان به ملیون ها مسلمان همه سامسلمین جهان است. 

د و نمیگردرهسپار آن دیار  چنین مراسمجهت ادای  در حدود سی هزار متقاضیمیگردند. همچنان  از کشور عزیز ما نیز همه ساله سعودی 

در قسمت  کهجمع آوری و در این پروسه ملی به مصرف میرسد توسط وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف حج انوجوه هنگفت از جانب متقاضی

اداره عالی  بدین لحاظداخل و خارج کشور مشکالت و چالش های متعدد طی سال های گذشته موجود بوده،  ارایه خدمات برای حجاج در

  مورد بررسی قرار دهد. را  1398و  1397روند حج فرضی سال های  تصمیم اتخاذ نمود تاتفتیش 

 حکم شم از ظف بتأسیؤت میئه

ظف به بررسی ؤم 1399 /6/10              ( مؤرخ2482صالحیت نامه شماره ) ومقام اداره عالی تفتیش 23/9/1399( مؤرخ 1248اره )

فتیش یادآوری است که تقابل ثریت و مفیدیت مورد تفتیش عملکرد قرار داد. ؤقتصادیت، منظرداشت اصول ا گردید و روند حج فرضی را با در

 نمایندگی از جامعه مدنی به منظور شفافیت در روند بررسی  بتاریخبه ی صلح و دموکراسی نمدتوسط اداره عالی تفتیش و نهاد  فعلی مشترکاً

 حسب ذیل بازتاب می یابد : ی تفتیش ختم گردیده است که فشرده یافته ها 1400حمل  30آغاز و بتاریخ  23/9/1399
 

 

 یافته های تفتیش  خالصه
 

ظه به مالح متقاضیان حج فرضی گردیده است:پالن گذاری و سهمیه بندی غیر معیاری که سبب انتظار چندین سالهء  .1

( تن متقاضی 85,677تعداد )درست صورت نگرفته است، در مجموع به  گونهرسید که پالن گذاری در قسمت اعزام متقاضیان حج به 

را در ظرف  تن متقاضی (85,677)جهت ادای حج فرضی ثبت نام نموده است و وزارت پالنگذاری نموده تا تعداد  1400سال  الی

 کشور رضی اعزام نماید. در حالیکه سهمیه هر سال که از جانبف( هجری شمسی به حج 1418الی  1400ده سال آینده )جه

( سهم می باشد. در صورتیکه به گونه درست و معیاری پالن گذاری 30,000عربستان سعودی برای افغانستان داده می شود تعداد )

در ظرف سه سال میتوانند در مراسم حج فرضی اشتراک نمایند، ولی با کمال تأسف بنابر ضعف  گردد، هشتاد و پنجهزار متقاضی

    . منتظر بمانندو محدودیت در طرزالعمل امور حج، حجاج باید چندین سال  پالنگذاری و برنامه ریزی

استثنائی ادارات دولتی خالف فیصد سهمیه ( 15) تقسیمات و سهم دهی ادارات دولتی به گونه غیر عادالنه و بیشتر از .2

ر تفیصد می شود، باال( 18.75) ( سهم که5625به تعداد ) 1397نظر به معلومات ارایه شده به مالحظه رسید که طی سال   مقرره:

النه داز حد تعیین شده، به ادارات دولتی داده شده است و در میان ادارات بیشترین سهم را اراکین با صالحیت حکومت به گونه غیر عا

 به خود اختصاص داده اند. که اجراآت انجام یافته خالف مقرره تنظیم امور حجاج می باشد.  

 1398به مالحظه رسید که طی سال مالی  :تفتیش و نظارت نشده است 1398و  1397پروسه حج فرضی طی سال های  .3

تفتیش نگردیده و هیچ نوع بررسی اعم از  روند حج فرضی توسط ریاست تفتیش داخلی مورد بررسی قرار نگرفته و شامل پالن

عالوه بر آن نظارت از روند حج فرضی به اساس پالن عمل مبارزه  موضوعات امور مالی و حسابی و روند حج فرضی انجام نشده است.

 با فساد اداری که از جمله بنجمارک های وزارت می باشد، نیز صورت نگرفته است. 

بمالحظه رسید که طی  :دهء حج فرضی جهت اعزام متقاضیان بدون در نظر داشت نوبتسوء استفاده از احکام فوق العا .4

( تن از والیات به اساس احکام فوق 622( تن در مرکز و تعداد )1387به تعداد ) 1398( تن و طی سال 254به تعداد ) 1397سال 

عه کشی در مراسم حج فرضی اعزام گردیده اند. این جانب مقامات وزارت ارشاد، حج و اوقاف بدون در نظرداشت نوبت و قرمنالعاده 

در حالیست که متقاضیان جهت اشتراک در مراسم حج فرضی سال های سال در حال انتظار قرار دارند، نوبت شان برای افراد و 

شفافیت کامل وجود اشخاص که با مقامات در ارتباط اند،  داده می شود و از وضعیت معلوم می گردد که در صدور احکام فوق العاده 

 ندارد. 
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تن به عنوان علماء نخبه کشور به صفت مفتی و مبلغین به شکل استثنایی بدون در نظرداشت مقرره ( 82) اعزام تعداد .5

تن تحت عنوان علمای نخبه کشور  به صفت مفتی و مبلغین ( 82) تعداد 1398بمالحظه رسید که در سال  :و طرزالعمل امور حج

به منظور عرضه خدمات به  1398که تمامی مصارف آن از پول حجاج صورت گرفته، در پروسه حج فرضی سال به گونه استثنایی 

تن ناظمین نیز به همین منظور عازم کشور ( 680) تعداد 1398عربستان سعودی اعزام گردیده اند. این در حالیست که طی سال 

تن به گونه استثنایی بنابر ( 82) لمای کشور شامل می باشد و اعزامتن از ع( 454) عربستان سعودی گردیده که در جمع شان تعداد

بنابر عدم  و چنین اجراآت تن ناظم، غیر موجه و غیر ضروری به نظر می رسد( 680) موجودیت افراد و اشخاص نخبه و علما در جمع

 ولین وزارت را نشان می دهد.  ؤتضاد منافع مس نیازمندی در قسمت اعزام افراد متذکره،

تن ( 58) استفادهء غیر قانونی از امکانات و سهولت های حجاج رسمی در جریان مراسم حج توسط حجاج ویژه مجامله و .6

در پروسه نظر به مالحظه اسناد  :کشور عربستان سعودی 1398کارمندان شرکت هوائی کام ایر در مراسم حج فرضی سال 

بدون پرداخت مصارف بطور غیر قانونی از امکانات و کارمندان شرکت هوایی کام ایر ه مجامله ژاکثریت حجاج وی 1398سال  فرض حج

دن که سبب ضایع ش نموده اندرایگان استفاده به گونه  در بدل پول دریافت می نماید، ر سهولت های که حجاج رسمییرهایشی و سا

 پول جمع آوری شدهء حجاج گردیده است. 

 :لی و ازدیاد در تعداد اعضای کمیسیون متذکره خالف پیشنهادات منظور شدهضعف در وظایف نظارتی کمیسیون داخ .7

ولی  است. عضو تشکیل گردیده ( تن9)و تعداد  وزارت حج و اوقاف وزیر محترم کمیسیون داخلی تحت ریاست 1397سال در 

همچنان بمالحظه دفتر حاضری  کمیسیون متذکره از کمیته های کاری داخلی مطابق به اهداف تعیین شده نظارت ننموده است.

 1399( تن و در سال 54( به )10از ) 1398( تن و در سال 30( تن به )11تعداد افراد از ) 1397کمیسیون های داخلی در سال 

که سبب مصرف غیر موثر بودجه  است( تن بدون اسناد و دالیل موجه خالف پیشنهاد منظور شده، افزایش نموده 74( تن به )11از )

 ه است. گردید

ضعف مدیریتی در وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در قسمت تثبیت سهمیه حج ساالنهء کشور به اساس نفوس واقعی  .8

به مالحظه رسید که سهم حج فرضی به اساس نفوس شماری سال  :نشر شده اداره احصائیه مرکزی  با دولت عربستان سعودی

( 30,000عربستان سعودی در مقابل هر هزار نفر یک تن سهم که در مجموع )لیون تخمین زده شده از کشور یکه سی م 1396

 مجموعاً تعداد 1398میلیون نفر، در سال ( 31.6) مجموعآ نفوس کشور 1397در سال سهم می گردد، اخذ می گردد. در حالیکه 

که  1397و  1398طی دو سال ( میلیون نفر سرشماری شده است و 32.9جمعاً تعداد ) 1399میلیون نفر و در سال ( 32.2)

( سهمیه حج فرضی بنابر مدیریت ضعیف وزارت و عدم هماهنگی میان وزارت خارجه 3800مراسم برگزار گردیده در مجموع تعداد )

در حالیکه متقاضیان سالهای سال نسبت کمبود سهمیه منتظر می . و اداره احصائیه مرکزی با عربستان سعودی از دست رفته است

 باشند.

 :آریانادم تطبیق شرایط قرارداد و عقد قرارداد فرعی خالف قانون و طرزالعمل تهیه و تدارکات توسط شرکت هوایی ع .9

نتوانسته به اساس قرارداد، حجاج را انتقال نماید و قرارداد به گونه فرعی به جانب شرکت هوایی  آریاناشرکت هوایی  1398طی سال 

امریکائی بنابر عدم توانائی شرکت دالر ( 655,074) مبلغکام ایر واگذار گردیده است که چنین اجراآت باعث گردیده تا در مجموع 

 ملی، ضرر به بودجه حجاج وارد گردد.  و ضعف مدیریت قرارداد ها توسط اداره تدارکات آریانا

 :عدم موجودیت سیستم واحد الکترونیکی جهت پیشبرد روند پروسه حج فرضی در وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف .10

سی هزار حاجی، ( 30,000)به مالحظه رسید که جهت پیشبرد امورحج فرضی سیستم الکترونیکی موجود نمی باشد، ثبت نام تعداد 

روسه تمامی پ کهدر حالیکه نیاز است  فورمه ها و سایر امور حج فرضی به گونه ساده )غیر الکترونیکی( صورت می گیردخانه پری 

   اد زمانی کاهش بعمل آید.یعحج فرضی به گونه الکترونیکی به پیش برده شده تا از مصرف بودجه بیشتر و م
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( 13,100) و اعزام تعداد 1397ت قراردادی در سال در ارایه واکسین انفلونزا و مننجیت حجاج توسط شرک تأخیر .11

دوز ( 13,100) به مالحظه رسید که در تهیه و تدارک تعداد :متقاضی حج به کشور عربستان سعودی بدون تطبیق واکسین

مواصلت ورزیده  تأخیر( صورت گرفته،  به G TO G) که قرارداد آن از طریق اداره تدارکات ملی به گونه 1397واکسین  طی سال 

  حاجی بدون واکسین به کشور عربستان سعودی اعزام گردیده اند.( 13,100) و تعداد

در سال  :1397( تن متقاضیان به کشور عربستان سعودی جهت ادای فریضه حج فرضی سال 30,000عدم اعزام کامل ) .12

تن کمتر از سهمیه به کشور عربستان سعودی جهت  (523از سهمیه حج فرضی به گونه اعظمی استفاده بعمل نیامده، تعداد ) 1397

  ادای فریضه حج اعزام گردیده اند. این در حالیست که حجاج سالها در حال انتظار قرار دارند.

ضعف در تثبیت نیازمندی مواد اعاشوی در مجتمع الحجاج، نبود اسناد مکمل حمایوی پیرامون مواد اعاشوی و عقد  .13

به مالحظه رسید که تثبیت دقیق نیازمندی صورت نگرفته، اسناد  :دی از طریق روش منبع واحدقرارداد به گونه غیر اقتصا

حمایوی در مورد تعداد حجاج که در مجمع غذا صرف نموده اند موجود نمی باشد و مواد اعاشوی تدارک شده در مقایسه با نرخ بازار 

 بلند بوده است.  1397و  1396قایسه با سال های در م 1398خیلی بلند بوده  است و قرارداد منبع واحد طی سال 

در قسمت تدارک  :تأخیرعدم وضع جریمه در قسمت تحویل دهی اجناس تدارک شده در جریان پروسه حج  و  تأخیر .14

قرارداد  های از شرکت تأخیرصورت گرفته و جرایم  تأخیر 1398و  1397هایقرطاسیه برای پیشبرد امور حج فرضی طی سال 

( 48,020( افغانی از شرکت لوژستیکی ویمبلدون بابت جریمه تأخیر  و مبلغ )50,406که مبلغ ) وضع و تحصیل نگردیده استکننده، 

   افغانی بابت کم سنجشی جریمه تأخیر از شرکت لوژستیکی گرین قابل تحصیل دانسته می شود.

تعیین تعداد افراد در کمیته ها و نبود میکانیزم تردد و ضعف در فعالیت های کمیته های کاری، عدم موجودیت معیار برای  .15

به مشاهده رسید که ریاست محترم : فعالیت و پرداخت حق الزحمه برای اعضای کمیته های کاری داخلی مشخص برای ایجاد

( 52تعداد ) 1398( عضو و طی سال مالی 845( کمیته کاری با تعداد )74تعداد ) 1397بخاطر پیش برد پروسه حج طی سال حج، 

همچنان به مالحظه رسید که  .( عضو ایجاد نموده که نشان دهنده تردد در تعداد کمیته ها می باشد1350کمیته کاری با تعداد )

الیحه وظایف، پالن کاری، گزارش  . مکانیزم مشخص برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضای کمتیه های کاری موجود نمی باشد

و تناسب در پرداخت حق الزحمه برای اعضای  شته و نظارت برکار کرد کمیته های کاری، همآهنگی میان کمیته هامعیاری وجود ندا

  کمتیه های کاری نیز موجود نبوده است.

خالف فیصله  1398و  1397معرفی افراد و اشخاص در ترکیب اعضای بعثه خارج از تشکیل وزارت طی سال های  .16

( تن خارج از تشکیل وزارت در ترکیب اعضای بعثه شامل و به کشور عربستان 51رسید که تعداد )به مالحظه  :کمیسیون داخلی

عالوه بر آن به مالحظه رسید که ضعف در پالن گذاری، گزارش دهی، حاضری  ،سعودی با مصارف بودجه حجاج اعزام گردیده است

  ز موجود بوده است.و پرداخت سفریه اعضای کمیته های خارجی بعثه در عربستان سعودی نی

به مالحظه رسید که  :به کشور عربستان سعودی خالف طرزالعمل امور حج 1398و  1397اعزام حجاج متکرر در سالهای  .17

تن ( 98) تن در مرکز و تعداد( 104) تعداد 1398تن در والیات و در سال ( 102) تن در مرکز و تعداد( 90) تعداد 1397در سال 

ثبت گردیده است که خالف مقرره دانسته می شود و حجاج الی مدت ده سال حق ندارد تا دوباره به حج در والیات حجاج متکرر 

 فرضی اشتراک نمایند.

و  هبرنام عدمضعف در پروسه امتحان، گروپ بندی و فعالیت های ناظمین، دقیق نبودن پرداخت سفریه برای ناظمین،  .18

به مالحظه رسید که گروپ بندی ناظمین به گونه  غیر متناسب  : اسم حجنبود پالن و روند نظارت از ناظمین در جریان مر

 و صورت نگرفته کار کرد ناظمیناز درست صورت گرفته، ناظمین در جریان مراسم حج پالن کاری و گزارش کاری نداشته، نظارت

نمره مشخص کامیابی در پروسه  ،به گونه غیر دقیق پرداخت گردیده ، سفریه برای ناظمینانجام شده ارزیابی آنها در ختم پروسه

اجی ح تن اعزام شده که هر نفر ناظم بیشتر از یکاز تعداد تعیین شده تن ناظم بیشتر ( 41) تعداد ،موجود نمی باشد امتحان ناظمین
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 که سفریه اخذ نموده اند( %50) دالر بابت( 1844( الی )2600) دالر بابت مصارف مجموعی شان و مبلغ( 2650) . مبلغهزینه دارد

 ضرر به بودجه حج فرضی وارد گردیده است.  در واقع

د ایعضعف در قسمت ارایه خدمات از قبیل، غذا، مسکن، ترانسپورت، رهنمایی ناظمین، خدمات صحی و طوالنی بودن م .19

( حاجی که در مراسم حج فرضی 100تعداد )در جریان بررسی با  :زمانی در جریان مراسم حج در کشور عربستان سعودی

از جمله صد حاجی که مصاحبه فیصد  (30) در حدودرسید اشتراک نموده بودند ، مصاحبهء صورت گرفت به مالحظه  1398سال 

اد زمانی حج یعحجاج در جریان مراسم حج از کیفیت غذا، مسکن، ترانسپورت، رهنمایی ناظمین، خدمات صحی و م صورت گرفته

 خیلی ناراضی و شاکی بودند. 

عدم تطبیق شرایط قرارداد باالی بانک ملی افغان در قسمت تبادله اسعار به نرخ روز که باعث ضرر مالی در  بودجه جمع  .20

به مالحظه رسید که در قسمت تبادله اسعار وجوه جمع آوری شدهء حجاج دقت الزم صورت  آوری شدهء حجاج گردیده است:

نگرفته و نرخ تبادله به اساس نرخ روز د افغانستان بانک که بیشتر مدار اعتبار می باشد، صورت نگرفته و باعث ضرر مالی مبلغ 

  ( دالر امریکائی در بودجه جمع آوری شدهء حجاج گردیده است.229,913)

ی ابر اشتراک نکردن ورثه اصلثریت پالیسی سهمیه دهی حج فرضی برای ورثه شهدای نیرو های امنیتی کشور بنؤعدم م .21

همه ساله در نظر گرفته  ءسهیمه حج فرضی که برای ورثه شهدا : ءدر مراسم حج و مشکالت اقتصادی فرا راه وارثین شهدا

ثریت ندارد، در عوض ورثه شهید ؤم ءمی شود توسط اصل ورثه بنابر مشکالت متعدد مورد استفاده قرار نمی گیرد و برای ورثه شهدا

ا تغییرات بوجود آید ت ءیا کاکا، ماما و سایر اقارب ورثه اعزام میگردد، نیاز است تا در پالیسی سهمیه دهی برای ورثه شهدا وکیل و

 می باشد، مرفوع گردد.  ءثر و مفید واقع گردد و مشکالت اقتصادی که دامن گیر ورثه شهداؤبرای ورثه شهید م

حسابات بانکی خارجی )کشور عربستان سعودی( با دفاتر مصارفاتی حج  :ضعف در تطبیقات حسابات بانکی امور حج فرضی  .22

  فرضی در مرکز وزارت تطبیقات نگردیده است که باعث تفاوت در حسابات مالی امور حج بوجود آمده است. 

حج لیون دالر امریکایی پول خدماتی حجاج بحساب فرعی وزارت مالیه خالف مقرره تنظیم امور می( 15انتقال مبلغ ) .23

( واردات 3000208203041) پول خدماتی حجاج ( پانزده میلیون دالر امریکایی آن به حساب شماره15,000,000مبلغ ) :فرضی

( ریاست اسناد و ارتباط معاونیت منابع و اداره ریاست 13/6/1398رخ )ؤ( م3417فرعی وزارت محترم مالیه به اساس مکتوب شماره )

( ریاست عواید غیرمالیاتی ریاست عمومی 21/6/1398رخ )ؤ( مNTRO-91ج.ا.ا. و مکتوب شماره )عمومی دفتر مقام عالی ریاست 

( رئیس صاحب ج.ا.ا. و هدایت مقام محترم وزارت انتقال 12/6/1398رخ )ؤ( م1543ه و حکم شماره )یعواید وزارت محترم مال

 ی است، چنین اجراآت نادرست دانسته می شود.ینکه پول انتقال شده مربوط به حجاج می باشد و وجوه شخصا از گردیده،

عدم تطبیق مواد شرطنامهء معیاری در قسمت وضع جرایم باالی شرکت هوایی کام ایر بنابر عدم ارایه منوفیست )نام  .24

نظر به شرایط قرارداد، شرکت هوایی کام ایر مکلف گردیده تا در زمان تصفیه حساب نام : نویس حجاج( در موقع تصفیه حساب

( 2750مبلغ ) حاجیتابع جریمه تکت رفت و برگشت یک تن شرکت مذکور  1398، طی سال نویس حجاج را ارایه نماید، در غیر آن

 می گردد. دالر 

ده سال اخیر و چگونگی مصرف آن و جو معلومات در مورد پول جمع آوری شده طی ه عدم موجودیت احصائیه دقیق .25

در ارقام ارایه شده از جانب ریاست مالی و اداری و ریاست محترم  : 1398و  1397حجاج اعزام شده طی سال  نبود ارقام تعداد

حج فرضی در قسمت تعداد احصائیه دقیق حجاج به تفکیک مذاهب حنفی و جعفری، اطالعات واحد وجود ندارد و ارقام ارایه شدهء 

 دو ریاست متذکره با هم مطابقت ندارد. 
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 گیرینتیجه 

یافته های تفتیش نشان می دهد که ارایه خدمات برای حجاج در داخل و خارج کشور به گونه درست و معیاری انجام نپذیرفته و پروسه 

 .  حج فرضی به ضعف قابل مالحظهء مدیریتی مواجه بوده است

ه حجاج گردیده، سهمیه بندی غیر عادالنه و پالنگذاری غیر معیاری انتقال حجاج به کشور عربستان سعودی که باعث انتظار چندین سال

غیر معیاری ادارات دولتی، شامل نمودن متقاضاین بدون نوبت با استفاده از احکام فوق العاده در پروسه حج، تهیه و طبخ غذا خارج از 

جریان مراسم حج، جابجا فرهنگ غذائی افغانی و خالف شرایط قرارداد برای حجاج ، کمبود مسکن و ترانسپورت مناسب برای حجاج در 

نمودن حجاج مجامله و کارمندان شرکت های هوایی در عمایر بدون پرداخت پول به گونه غیر قانونی که سبب کمبود غذا و مسکن برای 

( سهمیه 3800حجاج رسمی گردیده، ضعف مدیریتی وزارت حج و اوقاف در قسمت تثبیت نفوس حقیقی کشور که باعث از دست دادن )

گردیده، ضعف در مدیریت مالی در قسمت تبادله نرخ اسعار که باعث ضیاع وجوه حجاج گردیده است.  همه از جمله مشکالت و در سال 

 چالش های عمده می باشد که در روند حج فرضی موجود بوده و حجاج را متأثر نموده است. 

ثر و مفید ؤنمودن سهولت های الزم برای حجاج و استفاده مثر و کارا جهت فراهم ؤبنابر این، وضعیت موجود نشان می دهد که مدیریت م

از بودجه جمع آوری شده، صورت نگرفته است. فلهذا نیاز است تا تغییرات الزم مدیریتی، نظارتی و اصالحات دقیق در طرزالعمل ها به 

 منظور مدیریت درست پروسه حج فرضی به وجود آید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      7

 

 

 

 

 بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات راجع به تفتیش
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 بررسی تحت مرجع معرفی
 

 پس منظر 

ان درتشکیل این ارگ ظاهرشاه، شاه اسبق افغانستان بوده و محمد مرحوم که رئیس افتخاری آنسیس یافته أاداره عالی اوقاف ت 1349درسال   

انتقال حجاج ازطریق این نهاد صورت میپذیرفت، چنانچه الی سال  اماکن متبرکه گنجانیده شده بود که ثبت نام، تنظیم و مدیریت حج و

( نفر آن 2000تعداد ) ( تن آن ازطریق فضا و3000میگردید که ) سلسله همین مدیریت تنظیم ( حاجی از5000همه ساله تعداد ) 1357

صرف  اداره عالی اوقاف منحل و 1357سال  ند، دریدطریق زمین جهت ادای فریضه حج به بیت اهلل شریف اعزام میگرد به شکل کاروان از

مجدداً ریاست شؤن اسالمی  1359سال  چوکات وزارت عدلیه فعالیت مینمود در اوقاف باقی ماند که در مدیریت عمومی اماکن متبرکه، حج و

ست شؤن اسالمی به وزارت ریا 1362افغانی ریاست آن را به عهده داشت، متعاقباً درسال  آن زمان مرحوم داکتر سید تأسیس یافت که در

اماکن متبرکه  مدیریت حج و ،اوقاف مسمی گردید کرد، درحکومت طالبان وزارت شؤن اسالمی بنام وزارت ارشاد، حج و اءشؤن اسالمی ارتق

تشکیل  اوقاف مطابق جنب سایر ریاست ها وزارت ارشاد، حج و زیارت مبدل شده است که الی اکنون در نیز درهمین زمان به ریاست حج و

 به فعالیت های خویش ادامه میدهد.منظورشده 

( 11) ازدیاد امور ( تن پرسونل خدماتی بوده همچنان بنابر حجم و14) ( تن کارمند و43تشکیل منظورشده دارای ) زیارت در ریاست حج و

 اجرای امور محوله میپردازند.استقامت های مختلف به  مربوطات اینریاست استخدام گردیده که در لمقطع نیز درتن کارکن با

نفر به اساس نفوس ( 30,000) روند حج فرضی قسمی طرح ریزی می گردد که همه ساله نظر به سهمیه کشور عربستان سعودی به تعداد

اهلل شریف می گردند و این سهمیه به اساس نفوس هر کشور از هر هزار نفر یک نفر سهمیه در نظر گرفته می شود و سهمیه  تکشور، عازم بی

متقاضیان حج جهت ادای ( 60,000) مجموعآ به تعداد  1398و  1397بندی والیات نیز به همین شکل به پیش برده می شود که طی سال 

متقاضیان حج تن ( 87,744) وضعیت فعلی ریاست محترم  حج فرضی قسمی است که اکنون به تعداد مراسم حج فرضی اعزام گردیده اند.

طح مراسم حج فرضی به س ثبت نام نموده و پروسه قرعه کشی هم صورت گرفته است که به نسبت شیوع ویروس کرونا  فعالً 1399الی سال 

یان س کرونا و تراکم بیش از حد متقاضوم متقاضیان حج فرضی بابت شیوع ویرتمام کشور های اسالمی متوقف میباشد و همچنان روند ثبت نا

 متوقف بوده است.

همه ساله از مجموع سهمیه حج فرضی که از جانب عربستان سعودی اخذ می گردد، قابل تذکر دانسته می شود که به اساس مقرره امور حج 

ولین دفتر مقام محترم ریاست ؤتنظیم امور سهمیه دهی ادارات دولتی توسط مسمی شود و ( فیصد آن برای ادارات دولتی تخصیص داده 15)

در پروسه حچ بیت اهلل شریف برای ورثه شهدای قوای امنیتی پولیس، اردوی  سهم ادارات دولتی،عالوه بر جمهوری به پیش برده می شود،  

ادارات مربوطه صورت می گیرد، به اساس سهمیه زیارت حج بیت ملی و امنیت ملی نیز سهمیه در نظر گرفته می شود و مصارف آن از طریق 

بعداً به اساس حکم مقام وزارت مربوطه ، اهلل شریف که از وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف به ادارات مواصلت میورزد پروسه آغاز میگردد

 ردد. کمیسیون مختلط از ریاست های تحت اثر ایجاد می شود و به پروسه قرعه کشی آغاز می گ

قرار داد که نتایج بررسی در بخش دوم  ارزیابیرا در وزارت محترم امور داخله مورد  ءورثه شهداروند سهمیه دهی برای هیئت به گونه نمونه 

  این گزارش بازتاب یافته است.

 

 

 



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      9

 

 (  Hajj Process Mappingپروسه ها و طی مراحل کاری حج فرضی )

 : ذیل به پیش برده می شودروند کاری در امور حج فرضی قرار 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

، پیشنهاد کمیسیون داخلی
ارزیابی پروسه قبلی، 

بازنگری لواح و طرزالعمل 
ها و طرح پیشنهادی 

سفر هیئت جهت تثبیت 
سهمیه حج و امضای توافقنامه 

با کشور سعودی 

توزیع سهمیه حج  مرکز 
ووالیات مطابق به ارقام نفوس 
احصائیه و ایجاد کمیته های 

داخلی  

قرعه کشی متقاضیان حج 

تنظیم سهم ادارات دولتی
آغاز مرحله بایمتریک و اخذ 

پاسپورت برای حجاج  

گزینش ناظمین و مرشدین، 
توزیع کتاب رهنما و رساله 
های اعمال پنچ روزه حج و 

ادعیه  

تهیه و تدارک، خریداری ها و 
قرار داد های داخلی

قرارداد های خارجی در 
غذ، مسکن، : سعودی شامل 

ترانسپورت، استخدام کارمندان 
محلی  

پروسه تحویلی دهی  قسط دوم  
پول حجاج

پروسه  درج معلومات 
متقاضیان در سیستم حج 
سعودی و مسارالکترونیکی 

همآهنگی و تنظیم فعالیت 
های ملی توسط کمیته ملی 

حج

ایجاد کمیته های بعثه جهت 
ارایه خدمات  برای حجاج  در 
کشور عربستان الی بازگشت 

حجاج



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      10

 

 ستراتیژی سکتور امور دینی ا

و اوقاف کدام  پالن استراتیژی به سطح وزارت ندارد اما صرف در بخش سکتور امور دینی استراتیژی ترتیب گردیده  جمحترم ارشاد، حوزارت 

  میباشد. 1392الی  1387که از سالهای 

 امور دینیدیدگاه وزارت بخش سکتور 

اف افغانستان قت انکشؤتشکیل میدهد. برنامه استراتیژی م فرهنگ اکثریت نزدیک به اتفاق مردم افغانستان را دین مقدس اسالم بنیاد اعتقاد و

ی، دینده سال آینده درعرضه خدمات  میداند تا فقرزدایی درکشور انکشاف و عامل ترقی و عنصراساسی شامل درتمام عرصه ها و دین اسالم را

 و مهارت های مسلکی علما ارتقای ظرفیت دانش و تعالیم واالی اسالمی، تقویت نهادهای دینی و ایجاد مدارس دینی، توسعه آگاهی مردم از

 .خواهدشد گیری رونما روحانیون تحوالت چشم
 

 سکتور امور دینی هدف کلی

ه اجرای برنامه های انکشافی دولت ک عرضه خدمات شایسته دینی باالبردن سطح آگاهی دینی مردم برای توسعه وتحکیم سهمگیری ایشان در 

اعزام حجاج به کشور عربستان  توزیع عادالنه سهم به عموم واحدهای اداری کشور، ثبت نام متقاضیان، تنظیم و .منتج به کاهش فقرمیگردد

 .خارج کشور خدمات معیاری برای ایشان در داخل و عرضه سعودی و
 
 

 )ریاست حج فرضی( اسناد تقنینی اداره

 ؛مقره تنظیم حج فرضی -

 ؛فرضی جطرزالعمل امور ح -

 ؛طرزالعمل قرعه کشی حجاج -

 ؛طرزالعمل ایجاد کمیته های کاری پروسه حج فرضی -

 ؛طرزالعمل ریاست کوچی ها -

 ؛کشور های  ایران و پاکستانمیکانیزم اعزام مهاجرین افغان مقیم  -

 ؛طرزالعمل چگونگی امتحان ناظمین -

 ؛رهنمود کاری بخش امتحانات ناظمین -

  ؛پالن استراتیژی در امور دینی -

  ؛پالن های ساالنه و پالن های عملیاتی -
 

 هدف ریاست حج فرضی

کشور با درنظرداشت استراتیژی ملی سکتوردینی، فراهم آوری زمینه های مساعد، ایجاد سهولت های الزم، عرضه خدمات مناسک برای حجاج 

 اجرای بموقع امور محوله در روشنی پالن تدابیری. اداره پروسه حج در کنگره عظیم جهان اسالم و ترتیب، تنظیم، سوق و
 

 فعالیت های ریاست حج فرضی

ت تجاوز صور میان متقاضیان در هدایات مقامات ذیصالح، اجرای عملیه ثبت نام متقاضیان، برگزاری پروسه قرعه کشی رعایت قوانین، احکام و

حجاج، فراهم آوری تسهیالت درعرصه های مختلف  دوم پول مصارف حج از متقاضیان و متقاضیان از سهم معینه تحویل گیری اقساط اول و

خارج  داخل و ربرگشت( تغذیه، تکت ریل، ترانسپورتیشن زمینی د رفت و سکن، انتقالمقبیل ) پیشنهاد نیازمندی پروسه از پروسه، ترتیب و

جریان در آموزشی برای حجاج قبل از سفر و تدویر حلقات درسی و معتبر و فوتی برویت اسناد اصولی و تادیه حقوق حجاج معذرتی و کشور و

.سفر
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 و مصارف از پول خدماتی حج فرضیجمع آوری شده بودجه 

  :پروسه حج فرضی قرار جذول ذیل می باشد در 1399الی  1397 طی سه سالبودجه و مصارف انجام یافته 

 نمبر حساب شماره

 مشخصات حساب نمبر

 سال
باقی مانده سال 

 گذشته
 باقی مانده  مصرف شده جمع آوری شده

 اسم بانک نام

1 1001336096327 

ت
ار

زی
 و 

ج
 ح

ول
ی پ

ور
ع آ

جم
 

 بانک ملی افغان

 

1397 $93,815,740.00 $59,104,571.80 $70,808,795.13 $82,111,516.67 

2 1001336096327 1398 $82,111,516.67 $ 68,163,370 $92,989,653.87 $57,285,232.81 

3 1001336096327 1399 $57,285,232.81 $4,592,339.00 $1,227,186.70 $60,650,385.11 

 (1جدول شماره )  

 .می باشد قابل دسترس ضمایم این گزارش بخش (7)شماره  ضمیمه سعودی در بانکی در حساباتسایر معلومات مکمل در رابطه به بودجه و    
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  ف تفتیشاداه

 این بررسی به منظور تحقق اهداف ذیل انجام شده است : 

  ؛به حجاج ثریت ارایه خدماتؤمچگونگی ارزیابی 

  ؛پروسه حجموثریت مدیریت  ارزیابی چگونگی 

   ؛تحلیل چگونگی  مصرف بودجه حجارزیابی و 
 

 سواالت تفتیش

 ؟است  ثر ارایه گردیدهؤعرضه خدمات در پروسه حج به گونه مآیا  -

 ؟است  در پروسه حج به شکل اقتصادی و مفید مدیریت گردیده و مصارف  آیا جمع آوری پول -

 معیار های تفتیش

 در این بررسی معیار های ذیل مصداق قرار داده شده است: 

  ؛تنظیم حج فرضیمقره 

 ؛طرزالعمل امور حچ فرضی 

 ؛طرزالعمل قرعه کشی حجاج 

 ؛طرزالعمل ایجاد کمیته های کاری پروسه حج فرضی 

 ؛طرزالعمل ریاست کوچی ها 

 ؛میکانیزم اعزام مهاجرین افغان مقیم کشور های  ایران و پاکستان 

 ؛طرزالعمل چگونگی امتحان ناظمین 

 ؛رهنمود کاری بخش امتحانات ناظمین 

 ؛پالن استراتیژی در امور دینی  

 ؛پالن های ساالنه و پالن های عملیاتی 
 

 حدود و میتودولوژی تفتیش

و  1397های ن طی سالو مدیریت جمع آوری پول و مصارف آ حدود تفتیش در برگیرنده چگونگی سیستم  ارایه خدمات پروسه حج 

 مطابقت حج فرضی وزارت ارشاد، حج و اوقاف که در محترممؤثریت در ریاست  اصول اقتصادیت، مفیدیت و با در نظر داشت  1398

( سواالت 11( هدف فرعی و تعداد )2) ،تفتیش ( هدف اساسی1) :در مجموع به تعدادبا  قوانین و طرزالعمل پروسه حج  را در بر دارد. 

که شامل مع آوری پول و مصارف آن دیریت جثریت، مفیدیت و اقتصادیت ارایه خدمات پروسه حج و مؤارزیابی م فرعی دربخش

رصه ع مشکالت که دراین دو تاسایر موارد مصرفی می باشد در نظر گرفته شده است  کاری و یته هایقراردادها، پرداخت پول برای کم

 . گرددیه های حل آن سفارشات ارابرای جستجوی راه  و شناسایی موجود بوده

به گونه مختلط میباشد. در جریان بازرسی مفتشین  (نتیجه سیستم و ) روش تفتیش عملکردبه اساس در این بررسی  روش تفتیش

پرسشنامه ها، مصاحبه با حجاج، جلسات با مدیران ارشد و کارمندان، چک اطالعات، تحلیل و تجزیه ارقام،  برای جمع آوری معلومات و

 . نموده اندمستند استفاده به گونه لیست و چک اسناد 

حدود، اهداف و میتودولوژی تفتیش رسمی جلسه طی ریاست حج فرضی ولین ؤبا مس ءتفتیش، مرحله اجراکاری  کمیل پالنبعد از ت

 اری، کمستند سازی یافته ها و اوراق  اطالعات، تحلیل و تجزیه اطالعات، . به تعقیب آن، جمع آوریاستمورد بحث قرار گرفته 

 تاریخب طی جلسه اختتامیه اهداف تفتیش صورت گرفته است. یافته ها و نتایج بررسی کار وتکمیل نمودن پالن  به منظورمباحثات 

شریک و پیرامون یافته ها و سفارش ها نظر مدیریت ارشد وزارت نیز اخذ  وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقافمحترم  با 13/2/1400

 گردیده است. 



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      13

 

 

 محدودیت های تفتیش

ت یئه اًبن است از طریق اداره تدارکات ملی صورت گرفته 1398سال مالی  ارجیتمام طی مراحل قرارداد های داخلی و خ -

  را در وزارت حج و اوقاف بررسی نماید.  1398طی مراحل قرارداد نتوانست 

ت ئمیباشد و هی قفوس کرونا متوروی عیوالی اکنون بخاطر ش 1399روند اعزام حجاج جهت ادای مراسم حج فرضی از سال  -

صول و ح از ارایه خدمات به حجاج و تطبیق قرارداد عقد شده در کشور عربستان سعودی کنترول عینی داشته نتوانست مؤظف

 . اطمینان نماید

بوده که مرور و مالحظه چنین اسناد برای هیئت مقدور  به زبان عربی 1398یکتعداد قرارداد ها و اسناد مصارفاتی سال مالی  -

 . ودب

که در عربستان تمام اسناد و قرارداد های تدارکات ملی به پیش برده شده است،  اداره وسطازینکه پروسه های تدارکاتی ت -

نزد وزارت موجود بوده آنهم به زبان عربی نبوده، صرف یک کاپی قرارداد آن ، اسناد مکمل آن نزد وزارت سعودی انجام شده

هیئت نتوانست آن تعداد قرار داد ها را متباقی اسناد قرارداد و پروسه های تدارکاتی نزد اداره تدارکاتی ملی بوده و بوده و 

 مالحظه نماید. 

ده سال گذشته و چگونگی مصرف آن جعدم ارایه ارقام و اطالعات در رابطه به پول جمع آوری شده از حجاج طی هبه نسبت  -

 ف هیئت نتوانست پیرامون پول جمع آوری شده و چگونگی مصرف آن ابراز نظر نماید. اوقااز جانب وزارت ارشاد، حج و 
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 (1یافته شماره )

  تگردیده اس حج فرضی متقاضیان انتظار چندین سالهء که سببغیر معیاری سهمیه بندی  و عنوان یافته : پالن گذاری
 

 معیار 

 رضه خدمات بهتر و به موقع به حجاج و متقاضیان حج.م امور حج چنین تصریح میدارد : عی( مقرره تنظ1اول بند )ماده 

آورده است: تعیین و توزیع سهمیه حج برای  ( مقرره تنظیم امور حج نیز در قسمت سهمیه بندی چنین تذکر بعمل2ماده سیزدهم بند )

 ارایه شدهء اداره مرکزی احصائیه.  مرکز و والیات با نظر داشت تناسب نفوس به اساس ارقام
 

  حالت

سال  الی تن متقاضی (85677) به مالحظه ر سید که در مجموع به تعداد 1400ثبت نام متقاضیان حج فرضی سال به اساس جدول 

ست. ا شده داده انعکاسثبت نام نموده است و این رقم به سال های بعد سهمیه بندی و تقسیمات گردیده است که در گراف ذیل  1400

ردد باعث می گ ته شده است وفر معیاری در نظر گرپالن گذاری در قسمت ثبت نام حجاج به گونه غیچنین وضعیت نشان می دهد که 

سال در  حتی نوبت متقاضیاننشان می دهد که  بدست آمده که متقاضیان حج فرضی چندین سال در حالت انتظار قرار گیرند و اطالعات

خاص افراد و اش ،در حالیکه اکثریت ولسوالی ها و والیات سهمیه اصلی خویش را تکمیل نتوانسته و در عوض نظر گرفته شده در 1419

یافته  انعکاس ذیل گراف جزئیات بیشتر حسب ..تنظیم و شامل پروسه حج گردیده است به گونه فوق العاده کم مقام وزارتبه اساس ح

  :می باشدبخش ضمایم این گزارش قابل دسترس  (1)ضمیمه شماره در جداول آن به گونه نمونه و  است
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 (401) والیت کاپیسا: مجموع سهم تعیین شده بعدازافزودی
شماره

 

 اصل سهم ولسوالی ها
  (ومابعدآن1400جدول توحیدی ثبت شده گان متقاضیان حج به سال )

 مالحظات مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

 14 73 73 73 73 تگاب 1
  

233 
 

 21 62 62 62 حصه اول 2
   

145 
 

 32 42 42 42 حصه دوم 3
   

116 
 

 2 33 33 33 اله سای 4
   

68 
 

 10 60 60 مرکز ۵
    

70 
 

 79 101 101 نجراب ۶
    

180 
 

 19 20 کوه بند ۷
     

 کمبود 19

 0 5 کوچیها ۸
     

 کمبود 0

 1 5 معلولین ۹
     

 کمبود 1

 14 128 299 391 401 مجموع
  

832 
 

 مبلغ پنجصد دالر تحویل بانک نموده اند.( تن حجاج ۸۲۲تن حجاج مبلغ یکهزار دالر وبه تعداد )( ۱۰نوت : ازجمله به تعداد )

 (2جدول شماره)    

  علت

 که سهم یکبه تعدیل دارد. در طرزالعمل چنین شرایط   در طرزالعمل می باشد که نیاز عدم وضاحت موضوععلت اساسی چنین اجراآت 

ود در نظر گرفته نشده است و محدودیت وج، بودن، انتقال گردد والیت به والیت دیگر و از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر در صورت اضافه

می ن اشتراک کرده فرضی در مراسم حجو  اضایان سال های سال منتظر می مانندمتقباعث گردیده تا اری غیر معیدارد، چنین وضعیت 

که در این ناحیه امکان فساد در قسمت فروش سهمیه حجاج نیز  ،فوق العاده و استثنایی زده می شود و در عوض دست به احکام توانند

    متصور می باشد. 
 

 تأثیرات 

و در عوض آنها افراد و اشخاص به اساس حکم مقام  گردیده که سبب سال های انتظار متقاضیان برای متقاضیانارایه خدمات غیر معیاری 

و تن ( 254تعداد ) 1397لعاده شامل پروسه حج گردیده است، که در سال بدون جدول نوبتی و روند قرعه کشی به گونه استثنایی و فوق ا

 اهلل شریف گردیده اند.  ت( بدون نوبت به اساس حکم مقام عازم بی2009تعداد ) 1398در سال 
 

 پاسخ مرجع 

 . مرجع مربوطه ابراز نظر موافق نموده است ،پیرامون موضوع
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 سفارش هیئت 

تا به اساس نیازمندی سهمیه  و به اداره عالی تفتیش اطمینان داده شود  تعدیل گردددر ظرف یک ماه در قدم نخست باید طرزالعمل 

سال،  به اساس ثبت نام درباید متقاضیان  ،یو در قدم بعد شودتنظیم دیگر یک والیت به والیت دیگر و از یک ولسوالی به ولسوالی 

 . پالنگذاری گردداولویت بندی و 
 

 (2یافته شماره )

  تعیین شده  فیصد سهمیه( 15) تقسیمات و سهم دهی ادارات دولتی به گونه غیر عادالنه و بیشتر ازعنوان یافته : 
 

 معیار

از مجموع عازمین حج بیت ( %15) تثبیت سهمیه استثنائی الی "امور حجاج چنین صراحت داردماده سیزده هم بند سوم مقرره تنظیم 

  ".صورت می گیرداهلل شریف 
 

 حالت

مطابق  آن (%15)، عازم بیت اهلل شریف میشود که از مجموع فرضی جهت ادای مراسمحج  متقاضیتن (  30,000) همه ساله در حدود

  را تشکیل می دهد.تن ( 4500) کهمی شود رات دولتی در نظر گرفته ااد به سهمیه  تنظیم امور حج به مقرره

تر از حد باالفیصد می شود، ( 18.75)سهم که (  5625 ) به تعداد 1397طی سال نظر به معلومات ارایه شده به مالحظه رسید که 

 از طریق مرکز و تعداد ( سهم4299) جمله تعداد خالف مقرره می باشد. ازکه  صورت گرفتهبه ادارات دولتی  سهمیه دهیتعیین شده 

 باقیمانده است. به همین ترتیب در سالسهمیه ( 343) تعداد اعزام گردیده اند ومتقاضیان  تنظیم و ( سهم از طریق والیات مربوط983)

اعزام  ( متقاضی5129) دادتعمی شود تخصیص داده شده که از جمله ( %17.6) که ادارات دولتی ( سهمیه برای5285تعداد )به  1398

سهم حج  ( 90) سهم تعداد( 5129) از جمله 1398طی سال اسناد نشان می دهد که سهمیه باقیمانده است. ( 156) و تعداد گردیده

حزب سیاسی در نظر ( 12) سهم حج برای تعداد( 106) تعدادسهم ادارات ( 5625) از مجموع 1397حزب سیاسی و در سال ( 12) به

 می باشد.  ثمک ت که قابل توجه وشده اسگرفته 

آن اطالعات نشان می دهد که سهمیه بندی به گونه معیاری صورت نگرفته و معیار مشخص جهت سهمیه بندی ادارات دولتی  عالوه بر

موجود نمی باشد. شورای ملی، شورا های والیتی، ریاست اجرائیه و مقام محترم ریاست جمهوری از جمله ادارات می باشند که در مقایسه 

 بیشترین سهمیه ادارات دولتی را به خود اختصاص داده اند.ن و معیوبین و سایر ادارات دولتی معلولیبا معلمین وزارت معارف، 

عالوه بر آن در مقرره نیز به گونه واضح تذکر نگردیده است که هدف از سهمیه دهی ادارات دولتی، تخصیص سهم به کارکنان دولت می 

 ،باید برای کارکنان دولت داده شود یر است که سهمیهساز نفس موضوع تف ولی، باشد و یا این سهم به مقامات ادارات دولتی داده می شود

اما به نسبت نبود میکانیزم مشخص و مصاحبه با مسئوولین ریاست حج و اوقاف احتمال دارد مقامات ادارات دولتی سهمیه حج را برای 

همیه دهی برای احزاب سیاسی نیز تذکر نگردیده ولی همچنان در مقرره از س  شخص خود، اعضای فامیل، اقارب خویش اختصاص دهند.

برای احزاب سیاسی از جانب ریاست محترم جمهوری سهم در نظر گرفته شده است و میکانیزم مشخص در قسمت سهمیه بندی ادارات 

ول و جدته است. سهمیه بندی ادارات دولتی در گراف ذیل انعکاس یاف جزئیاتدولتی که نیاز جدی محسوس می باشد، موجود نیست. 

 : بخش ضمایم این گزارش قابل دسترس می باشد( 2آن در ضمیمه شماره )
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 علت

 .عدم وضاحت دقیق پیرامون سهمیه بندی ادارات دولتی مشخص برای کارمندان دولت -

 .نبود میکانیزم مشخص سهمیه بندی ادارات دولتی -

 همیامور سهه حکومت و مداخله ادارات با صالحیت در قسمت سهمیه بندی نادرست و غیر عادالنه توسط مقامات عالی رتب -

 وقاف.  بندی وزارت حج و ا
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معلمین وزرات محترم معارف

شورا های والیتی

ستره محکمه

وزارت امور عودت و مهاجرین

وزارت محترم سرحدات اقوام و قبایل

والیت34والیان 

شورای امنیت

شورای ملی

وزارت خانه ها 

خانم اول کشور

ورثه شهدای ریاست عمومی امنیت ملی

ورثه شهدای وزارت امور داخله

ورثه شهدای وزارت دفاع ملی

ریاست امنیت ملی

معاونین ریس جمهور

زیاست اجراییه

ریاست کوچی ها

معلولین و معیوبین

ناظمین و مساعدین

مقام محترم ریاست جمهوری 

1397گراف سهم ادارات دولتی سال 
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تانسهم برای دفترمقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانس

معلولین و معیوبین

ریاست کوچی ها

معلمین وزرات محترم معارف

شورا های والیتی

ستره محکمه

وزارت امور عودت و مهاجرین

وزارت محترم سرحدات اقوام و قبایل

والیت34والیان 

شورای امنیت

شورای ملی

وزارت خانه ها 

خانم اول کشور

ورثه شهدای ریاست عمومی امنیت ملی

ورثه شهدای وزارت امور داخله

ورثه شهدای وزارت دفاع ملی

ریاست امنیت ملی

معاونین ریس جمهور

ریاست اجراییه

1398گراف سهم ادارات دولتی سال 
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 تأثیرات

کارمندان ادارات دولتی تلف گردد و عدالت در قسمت سهمیه بندی تأمین نگردد و سهمیه که حق تا باعث خواهد شد چنین اجراآت 

اد محدود ادارات که صالحیت و قدرت تصمیم گیری بیشتر دارند،  به تعدمختص به ادارات دولتی نظر به قانون در نظر گرفته شده است، 

و سهم که به کارمندان دولت اختصاص داده شده است، بنابر نبود میکانیزم مشخص و عدم وضاحت موضوع در  اختصاص داده شود

  استفاده صورت گیرد.ء مقرره، سو
 

 پاسخ مرجع

 پیرامون یافته های فوق الذکر، مرجع مربوطه ابراز نظر موافق نموده است. 
 

 سفارش هیئت 

مقرره ( 3) ، بندمت خویش را مطابق ماده سیزدهاجراآ وزارت محترم حج و اوقاف مکلف است تا در قسمت سهمیه بندی ادارات دولتی

 یدارات دولتای انتخاب سهم برادر ظرف دو ماه  مشخص میکانیزمدر قدم نخست نماید تا ایجاب می  تنظیم امور حجاج  تنظیم نموده و

 . صورت گیرد و معیاری  ارات دولتی به گونه عادالنهاد بندی سهمیه تا و روی تعدیل مقرره نیز کار صورت گیرد ترتیب
 

 

 (3یافته شماره )

 ساالنهء کشور  فرضی عنوان یافته: ضعف مدیریتی در قسمت تثبیت سهمیه حج

 معیار

( تثبیت سهمیه ساالنه کشور در هماهنگی با مقامات دولت عربستان سعودی تعیین و 2و1ماده سیزدهم مقرره تنظیم امور حج بند )

 توزیع سهمیه حج برای مرکز و والیات با نظر داشت تناسب نفوس به اساس ارقام ارایه شده اداره مرکزی احصائیه. 

 ( سایر امور مربوطه به تشخیص وزارت. 5ت های وزارت امور خارجه بند )ماده چهاردهم مکلفی

 حالت

لیون نفوس، یک هزار نفر سهمیه در نظر یدولت عربستان سعودی سهمیه حج فرضی را به اساس نفوس هر کشور در مقابل هر یک م

که نفوس کشور در آن سی میلیون  1396سال سالنامه احصائیه مرکزی  می گیرد. وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف به اساس انتشار

( سی هزار نفر اخذ می نماید. در حالیکه 30,000یید شده بود، سهمیه ساالنه حجاج را از کشور عربستان سعودی به تعداد )أسنجش و ت

     مجموعاً تعداد 1398میلیون نفر، در سال ( 31.6) مجموعآ نفوس کشور 1397به اساس انتشار سالنامه اداره احصائیه مرکزی در سال 

اما در مورد ازدیاد نفوس کشور که مستقیمًا . ( میلیون نفر سرشماری شده است32.9جمعاً تعداد ) 1399میلیون نفر و در سال ( 32.2)

ته رت نگرفباالی سهمیه ساالنه حجاج اثر گذار است کدام اقدام و یا هماهنگی با اداره ملی احصائیه و معلومات از جانب وزارت محترم صو

( 2.9) طرفبدین  1396صورت می گیرد در حالیکه نفوس کشور از سال  1396است و سهیمه دهی به اساس نفوس شماری سال 

ن چند و وزارت محترم میتوانست در همی( سهم حجاج افزایش میافت 2900لیون نفر نفوس کشور افزایش یافته و به اساس آن باید )یم

 ر عربستان سعودی به اساس نفوس شماری جدید، اخذ می نمود که چنین کار صورت نگرفته است.  سال سهمیه بیشتری را از کشو

 علت

ضعف مدیریتی، عدم هماهنگی موضوع میان وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف، وزارت امور خارجه، اداره ملی احصائیه و معلومات در  

 مورد ازدیاد سهمیه ساالنه حجاج به اساس تثبیت نفوس واقعی کشور و نفوس شماری جدید. 

 تأثیرات

ردم متدین ما در انتظار آن بسر می برند، و اسناد نشان می دهد که تعداد از انجایکه سهمیه حج کشور همه ساله کمتر از آنست که م

تن ثبت نام نموده و قرعه کشی شان نیز صورت گرفته و منتظر به سفر بیت اهلل شریف به اساس نوبت می باشند و از طرف ( 85677)
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می باشد و تعداد کثیر مردم کشور منتظر آغاز به این طرف پروسه ثبت نام به نسبت شیوع ویروس کرونا متوقف  1399دیگر از سال 

پروسه هستند. بناً اگر سهمیه به اساس نفوس فعلی کشور از عربستان سعودی اخذ گردد. تعدادی زیادی از متقاضیان شامل پروسه حج 

 می گردد و بیشتر منتظر نمی مانند. 

 پاسخ مرجع

جانب دیگر چون درسهمیه عمومی حج کدام  از ،ع سهم حج انجام پذیرفته)سالنامه احصائیه مرکزی( توزی انتشار قبل از 1397درسال 

یات راتی را نمیتوان درسهمیه حج مرکز ووالیر نماید هیچگونه تغییمبرهن است که هرگاه احصائیه نفوس نیز تغی ،یر رونما نگردیدهیتغ

 وارد کرد.

 هیئت سفارش

وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در همآهنگی میان اداره محترم احصائیه و معلومات وزارت محترم امور خارجهه در قسهمت تثبیهت  

و پیرامهون نتهایج آن در ظهرف  حقیقی نفوس کشور و ازدیاد سهمیه حج فرضی با کشور عربستان سعودی اجراآت الزم را انجام دهند

   ا، اداره عالی تفتیش را اطمینان دهد.یک ماه بعد از دریافت گزارش هذ
 

 (4یافته شماره )

  ورثه شهدای نیرو های امنیتی کشورثریت پالیسی سهمیه دهی حج فرضی برای ؤعنوان یافته : عدم م

 ارعیم

از  ءاز جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف و مصارف حج فرضی ورثه شهدا ءهمه ساله سهمیه مشخص به منظور کمک برای ورثه شهدا

 بودجه وزارت مربوطه به اساس قرعه پرداخت می گردد.

  حالت

معرفی و به حج بیت اهلل شریف اعزام شده اند که  ء( تن ورثه شهدا170تعداد ) 1398( تن و طی سال 170تعداد ) 1397طی سال 

 : مشکالت و نواقصات ذیل در جریات بررسی اسناد ارایه شده بمالحظه رسید

 مالحظه اول 

( تن از ورثه شهید را بطور قیدی انتخاب نموده که از مجموع تعداد 50ت تعداد )ئهی ء( تن ورثه شهدا170از تعداد ) 1397در سال 

( تن آن وکیل شهید بوده، قابل یاد آوری است که وکیل شهید کسی بوده که به اساس وثیقه خط وکیل ورثه شهید بخاطر اخذ 29)

ه رفی کردعشهید انتخاب شده اند اما وزارت محترم داخله ایشان را به حج بیت اهلل شریف محقوق شان به صفت وکیل شرعی ورثه 

و وکیل شرعی ورثه شهید کسانی بوده  را اخذ نمایند و در این مورد کدام اسناد هم وجود ندارد شهیدبدون اینکه رضایت ورثه  ست،ا

امای شهید، بچه خاله شهید، پسر مامای شهید و بعضی اشخاص که م ،اند که از اقارب ورثه شهید می باشند بطور مثال خسر شهید

اما وکیل شرعی برای اخذ حقوق شهید شناخته شده و به حج بیت اهلل شریف اعزام گریده  ،هیچ نوع قرابت با ورثه شهید ندارند اصالً

کیل شرعی برای اخذ حقوق شهید هم نمی نها خسر شهید بوده اند و وآ( تن دیگر 2نها مامای شهید و )آاند. تعداد سه تن که یکی 

تعداد  1397باشند بدون در نظرداشت اخذ رضایت ورثه شهید فرستاده شده اند. به اساس جدول ارایه شده و مالحظه اسناد در سال 

ند و به عوض ا که در قرعه کشی برنده بودند نظر به مشکالت که داشتند حاضر به سفر بیت اهلل شریف نگردیده ء( تن از ورثه شهدا15)

به اساس احکام فوق العاده مقام محترم وزارت داخله معرفی به سفر بیت اهلل شریف شده اند در حالیکه باید از ورثه تن ( 15شان تعداد )

تن ( 15) همان سال که مطابق به پروسه کاری کمیسیون انتخاب می شد، نشده است. برویت اسناد معلوم نمی شود که تعداد ءشهدا

 که معرفی شده اند مربوط کدام سال می باشند.  ءثه شهدااز ور
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 مالحظه دوم 

که از  گردیدهانتخاب  غرض بررسی بگونه قیدی ظفؤتوسط هیئت م ( تن37تعداد ) ید،( تن ورثه شه170از تعداد ) 1398در سال 

در قسمت تعیین وکیل را رضایت ورثه شهید  محترم امور داخلهوزارت  و در این سال ( تن وکیل ورثه شهید بوده10ن تعداد )آمجموع 

 زاده شهید که بعد پسر خاله شهید، پسر مامای شهید، خسر شهید، و خواهر ،اصال ورثه شهید نبوده معرفی شده افرادی ولی اخذ نموده

و نبود  اقتصادی شکالتکه به نسبت م تذکر نمودهدر این مورد ورثه شهید اند،  گردیدهاز اخذ رضایت ورثه شهید به پروسه حج معرفی 

ت ئر به هیضبه صفت غیر حا تن (30تن به تعداد ) (170از مجموع تعداد ) 1398. در سال حج اشتراک نمیتوانند در پروسهمحرم 

به اساس احکام فوق العاده به پروسه حج معرفی شده اند بدون  ء( تن از ورثه شهدا30معلومات داده شده است که به عوض شان تعداد )

در نظر داشت قرعه کشی و اکثریت شان هم ورثه شهید نبوده یا وکیل شهید بوده و یا هم ماما، پسر خاله، خسر و یا هم خسر بوره 

  شهید بوده اند.

 علت 

 عدم موجودیت میکانیزم مشخص در قسمت تثبیت ورثه شهید و ضعف مدیریتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف و ادارات امنیتی. 

 تأثیرات 

در صورتیکه ورثه شهید از سهمیه حج مستفید نگردد و اقارب درجه دوم آن به حج بین اهلل شریف اعزام گردد، ورثه شهید که عبارت 

ثریت ندارد و ضایع بودجه جمع آوری شده حجاج می ؤپدر، برادر و خواهر می باشد در واقع پول مصرف شده ماز فرزند، همسر، مادر، 

  باشد. 

 پاسخ مرجع 

 پیرامون موضوع مرجع مروبطه ابراز قناعت و معلومات ارایه نموده اند. 

 سفارش

در قسمت طرح ریزی طرزالعمل خاص پیرامون  امنیتی در قدم نخست وزارت محترم حج، ارشاد و اوقاف در همآهنگی با ادارات مربوطه

نیروی های امنیتی اقدم عملی را روی دست گیرد و در طرزالعمل مربوطه روی سهمیه دهی اختیاری حج و  یسهمیه دهی ورثه شهدا

ه توانمندی سفر ب ء. امکان سنجی آن مطالعه گردد در صورتیکه ورثه شهداتمرکز صورت گیرد ءیا بدیل آن پول نقد برای ورثه شهدا

بیت اهلل شریف را به نسبت نبود محرم، مشکالت اقتصادی و سایر عوامل تأثیر گذار ندارند، در بدل آن پول سهمیه حج برای وارثین 

ر از از جانب دیگ صورت گیرد، گیرسید ءتادیه گردد. چنین اجراآت باعث می گردد تا از یک جانب به مشکالت اقتصادی وارثین شهدا

پسر خاله و غیره اقارب درجه دوم شهید سهمیه دهی می گردد و که برای وکیل، خسر،  ثر پول جمع آوری شدهء حجاجؤغیر م مصرف

  .آیدجلوگیری بعمل  وارثین درجه اول و نزدیک شهید از مزایای سهمیه حج مستفید نمی گردند،
 

 

 (5یافته شماره )

 1397 طی سال( تن متقاضیان حج بیت اهلل شریف به کشور عربستان سعودی 30,000عنوان یافته : عدم اعزام کامل )

 معیار

حج جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت حج و عمره  ت امورئمیان هی 1397مطابق به موافقتنامه تنظیم امور حجاج از بابت حج سال 

 ن گردیده است. یافغانستان تعی 1397ه سال میتن سه( 30,000) کشور عربستان سعودی که در آن تعداد

 حالت

( تن 29477در مجموع تعداد ) 1397نظر به اسناد ارایه شده از جانب ریاست محترم حج فرضی، به مالحظه رسید که طی سال 

تن ناظم جهت ادای فریضه حج به کشور عربستان سعودی اعزام گردیده اند که نظر به سهمیه مجموعی ( 680) متقاضیان بشمول
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( تن از سهمیه اصلی کم فرستاده شده و از سهمیه حج به گونه اعظمی استفاده بعمل نیامده و این در حالیست که 523تعداد )کشور 

 متقاضیان حج سال ها در انتظار قرار دارند تا در مراسم حج فرضی اشتراک نمایند. 

 علت

 و وزارت حج و اوقاف.  توسط ریاست حج فرضیعدم مدیریت درست از روند پروسه حج فرضی 

 تأثیرات

از اینکه تعداد متقاضیان حج فرضی همه ساله بیشتر از آن است که سهمیه در نظر گرفته می شود و چینن اجراآت غیر معیاری و عدم  

و سبب افتاده که منتظر هستند به تعویق  متقاضیانتن ( 523) حد اقلاستفاده از سهمیه داده شده، باعث می شود که نوبت تعداد 

 عدم رضایت متقاضیان حج می گردد. 

 پاسخ مرجع

 حدود 1397هر سال تعداد کم و بیش به حکم مجبوریت و ناگزیری های روی دالیل واضح و روشن از تنظیم باز می مانند که در سال  

مراحل و شامل پروسه حج می شدند و در موقع معرفی نگردیدند تا اسناد شان طی  تن از سهم فوق العاده ادارات دولتی اصالً( 363)

راضات اعت ،وجود داشت این بود که با اوامر مقام وزارت این کمبودی ها باید پر می شد اما به دالیل ءیگانه راهیکه برای پر کردن این خال

از طرف دیگر سیستم و انتقادات زیاد  تیم های بررسی، وزیر صاحب وقت در اعطای امر در عوض غیر حاضران محدودیت احمال کرد و 

 ویزه سعودی و پرنترهای سفارت در آن مشکالت خود را نیز داشت. 

 هیئت سفارش

ن آغاز نماید تا باشد تمام متقاضیان حج فرضی اعم از سهم آریاست محترم حج فرضی پروسه کاری حج فرضی را در زمان مناسب 

باشد وقت کافی برای طی مراحل اسناد خویش داشته باشند که در  عادی و نیز از سهم ادارات دولتی که نوبت شان در همان سال می

 نمانند. یکی از حجاج از پروسه حج باز چپروسه سال های آینده هی
 

 (6) شماره  یافته

 از طریق احکام فوق العاده بدون نوبت  فرضی اعزام متقاضی حجعنوان یافته: 

 معیار 

  مینأبه منظور جلوگیری از هر نوع بی نظمی، سوء استفاده و جهت تچنین تصریح میدارد : حج فرضی ( طرزالعمل 83ماده شماره )

ری خالف این دیگص عدالت در پروسه حج هیچ یکی از مقامات وزارت و بیرون از وزارت نمی توانند سهم  شخص مستحق را به شخ

 لو از اقارب صاحب سهم نیز باشد.  و دهد، رزالعمل انتقالط

هیچ شخص نمیتواند به عوض متقاضیان غیر حاضر، معذرتی، فوتی و منصرف ( طرزالعمل حج فرضی چنین تصریح می دارد: 21ماده )

هدایت و موافقه کتبی شخص  ( صدق نماید و یا در مورد18ماده )شده از حج، اشخاص دیگری را تنظیم نماید، مگر اینکه در مورد آن 

 ارشاد، حج و اوقاف موجود باشد.  وزیر

اشخاصیکه پول خویش را از بانک مسترد مینمایند نوبت  خود را از دست میدهند و  "تأکید می نماید طرزالعمل( 18) همچنان ماده

  ".غاز نمایندآمانند متقاضیان جدید در صورت تقاضای مجدد الزم است ایشان دوباره پروسه ثبت نام را 

        تم ضرب العجل تعیین شده و نیز وقت اضافه داده شده، با در نظر داشتدر صورت که متقاضیان حج یک والیت الی خ " 16ماده 

 منحیث سهم احتیاطی ن والیت باشند، سهم باقی مانده آن به مرکز انتقال وآ)حاالت خاص بعضی از ولسوالی ها( کمتر از سهم معینه 

  ".و الزم، از آن استفاده میگردد در موارد مناسب
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 حالت

تعداد و در مرکز ( متقاضی 1387به تعداد ) 1398حج فرضی و طی سال  ( متقاضی254به تعداد ) 1397طی سال بمالحظه اسناد 

کشی اعزام الیات به اساس احکام فوق العاده از جانب مقامات وزارت ارشاد، حج و اوقاف بدون در نظرداشت نوبت و قرعه و ( تن از622)

 داعزام میگرد وور عربستان سعودی تعیین نفر به اساس نفوس کشور از جانب کش( 30,000) همه ساله تعداد . در حالیکهه استگردید

یشتر از سهمیه تعیین شده می باشد و سال ها انتظار می کشند تا در پروسه حج فرضی شامل گردند متقاضیان حج فرضی در والیات بو 

 (83خالف ماده شماره ) دالیل موجه احکام فوق العاده بدون م شود به اساسولی با کمال تأسف سهمیه که باید باالی والیات تقسی

رفته ت گعرایض که بابت احکام فوق العاده صوربه افراد و اشخاص بدون نوبت در نظر گرفته می شود و اکثریت  حج فرضی طرزالعمل

ها ن، اکثر آوزارت محترم احکام شدهن کبر سن درج و ازجانب مقام اما بمالحظ اسناد عرایض که در آ تذکر گردیده،ن کبر سن موضوع آ

قابل در بخش ضمایم این گزارش  (3شماره )ضمیمه می باشد که شهرت و جزئیات آن طی جدول سال ( 46) الی( 30) سندارای 

 دسترس است. 
 

 علت

مشکالت در طرزالعمل امور حج فرضی که سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی در قسمت احکام فوق العاده که جنبه قانونی ندارد و 

  دارد. تعدیل نیاز به 

 تأثیرات

بیشتر  نآاز آن جایکه تعداد متقاضیان حج فرضی همه ساله بیشتر از سهم تعیین شده میباشد و والیات که تعداد متقاضیان حج در 

داد باعث خواهد شد حق یکتع  وضعیتچنین  بناً  د تا مطابق سهمه بندی والیت مربوط اعزام شونداست باید سالهای زیاد منتظر بمانن

ه در ک زمینهء سوء استفاده از احکام فوق العاده باعث عدم شفافیت و امکان فساد در پروسه می گردد متقاضیان حج فرضی تلف شود و

 . گردیدسبب عدم اعتماد حجاج به پروسه خدماتی حج خواهد نهایت 

 پاسخ مرجع

  ریاست حج و اوقاف ابراز قناعت نموده است.پیرامون یافته فوق الذکر 

 سفارش

و طرزالعمل مذکور را در ظرف دو  اقدام نماید در قسمت تعدیل طرزالعمل موجوده امور حج فرضیوزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف 

عداد ات که تحاضر، معذرتی والیعوض متقاضیان غیر  تا درماه بعد از دریافت گزارش هذا، تعدیل و به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند 

دارد. تنظیم گردد. عالوه بر آن در قسمت احکام فوق العاده نیز والیات که تعداد متقاضیان حج بیشتر  متقاضیان حج کمتر می باشد، 

 توجه جدی نموده و احکام فوق العاده باید به اساس طرزالعمل و دالیل موجه صورت گیرد. 
 

 (7)شماره یافته 

ر د تن به عنوان علماء نخبه کشور به صفت مفتی و مبلغین به شکل استثنایی (82) تعداد غیر موجهء اعزامعنوان یافته : 

  مراسم حج فرضی 

 معیار

مصارف سفر، اقامت، اعاشه، جیب خرج و " چنین تصریح می دارد : نیرئ( مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زا7ماده یازدهم بند )

رره مفتی و مبلغین در مق ازدر حالیکه  ".وزارتن محلی مطابق نورم معینه ناظمین، مرشدین، مساعدین، اعضای بعثه و کار کناتشویق 

 تذکر نگردیده است. 
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 حالت

تحت  تن( 82) تعدادد، حج و اوقاف مقام محترم وزارت ارشا 22/03/1398رخ ؤم( 39) پیشنهاد شماره رسید که به اساس بمالحظه 

از پول مصارف آن تمام که  به گونه استثنایی 1398 ی و مبلغین در پروسه حج فرضی سالبه صفت مفت عنوان علمای نخبه کشور 

به شادی و فرهنگی و تبلیغاتی عرضه خدمات بیشتر بخصوص در عرصه اربه منظور  1398حج سال  پروسهدر  حجاج صورت گرفته،

عازم کشور به همین منظور تن ناظمین نیز ( 680) تعداد 1398این در حالیست که طی سال عربستان سعودی اعزام گردیده اند. 

بنابر تن به گونه استثنایی  (82)کشور شامل می باشد و اعزام تن از علمای ( 454) در جمع شان تعدادکه  عربستان سعودی گردیده

 . به نظر می رسیدموجه و غیر ضروری ، غیر تن ناظم( 680) در جمع ءه و علمااشخاص نخب موجودیت افراد و

 دیگر هیچ نوع موجود نبوده و از جانب ،تن از اشخاص متذکره از علماء نخبه کشور است( 82)عالوه بر آن، اسناد که اثبات نماید تعداد 

باشد، قابل محسوس تن مفتی و مبلغین ارایه گردیده ( 82)از جانب تعداد  1398ثریت اشخاص فوق و خدمات که برای حجاج سال ؤم

              و مبلغ بابت بدل اعاشه و پول قربانی یدالر امریکای( 700) مبلغ فی نفر  نمی باشد و اسناد بدسترس هیئت قرار داده نشد. بنابر این

غیر ، ثرؤمبنابر نبود اسناد معتبر غیر می شود،  امریکایی ( دالر282,900مبلغ )  در مجموع( تن 82) که حج دالر مصارف( 2750)

 و ضایع پول جمع آوری شدهء حجاج دانسته می شود که خالف مقرره به مصرف رسیده است.  اقتصادی
 

 علت

تن تحت عنوان علمای کشور در پروسه حج شامل گردیده و مصارف هنگفت نیز در این  (82)ازینکه بدون نیازمندی و ضرورت تعداد 

هبری سطح رولین ذیدخل متصور بوده و چنین اجراآت نشان دهنده مدیریت ضعیف ؤقسمت صورت گرفته است، امکان تضاد منافع مس

  می باشد. در زمینه و اوقاف ارشاد وزارت حج 

 تأثیرات

که  تن از متقاضیان حج فرضی( 82) یهسهم ضایع و دالر امریکایی پول جمع آوری شدهء حجاج (282,900) مصرف نادرست مبلغ 

است. چنین اجراآت نادرست سبب بی  سال ها در حال انتظار می باشند و در عوض شان افراد که اصالً ضرورت نبوده، اعزام گردیده

 . اعتمادی مردم و متقاضیان باالی پروسه حج فرضی می گردد

 پاسخ مرجع

 ولین ابراز نظر موافق نموده اند. ؤپیرامون یافته فوق الذکر، مس

 هیئت سفارش

نادرست خودداری نموده و از اعزام افراد و اشخاص غیر ضروری در پروسه حج جداً ت وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف از همچو اجراآ

ر صورت د نیازمندی های منابع بشری در پروسه حج باید به صورت واقعبینانه و دقیق سنجش و در نظر گرفته شود. جلوگیری نماید.

 ولیت متوجه مقامات ذیصالح وزارت خواهد بود. ؤ، مستکرار همچو موارد
 

 

 ( 8یافته شماره )

داد تعدر جریان مراسم حج توسط  رسمیحجاج تسهیالت  رهایشی و سایر عنوان یافته : استفادهء غیر قانونی از امکانات

 کارمندان شرکت هوائی کام ایر ( 56تعداد )و  حجاج ویژه مجامله( 366)

 معیار

 چنین تصریح می دارد :  مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین شماره یازدهمماده  

وزارت، پول مصارف خدماتی ذیل را از عازمین حج بیت اهلل شریف تحصیل می نماید: مصارف تهیه پاسپورت، قیمت ( 1) بند( 1)

تکت رفت و برگشت، کرایه محل رهایش در مکه مکرمه و مدینه منوره، کرایه وسایط ترانسپورتی در داخل و خارج کشور، 

مدت اقامت، مصارف خدماتی ثابته و اضافی کشور عربستان  مصارف اعاشه در داخل، حرمین شریفین مشاعر مقدسه در طول
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سعودی، مصارف سفر، اقامت، اعاشه، جیب خرچ و تشویق ناظمین، مرشدین، مساعدین، اعضای بعثه و کارکنان محلی مطابق 

و خارج کشور، نورم معینه وزارت، مصارف قرطاسیه، البسه، امور اداری، ارشادی، فرهنگی و خدماتی و مصارف متفرقه در داخل 

در تنظیم امور مربوط به حجاج در داخل و  مؤظفپول واکسین و اودیه مورد نیاز، مصارف حق الزحمه و اضافه کاری کارکنان 

 خارج کشور، مصارف احتیاطی. 

مین ( این ماده همه ساله توسط کمیسیون داخلی حج تثبیت و بعد از منظوری مقام وزارت توسط عاز1( مصارف مندرج فقره )2)

حساب بانکی خاص تحویل میگردد و پول باقی مانده از مصارف سنجش شده در مصالح پروسه های حج سال آینده و ه حج ب

 امور خیریه مطابق طرزالعمل مربوط بعد از کسب رضایت حجاج به مصرف می رسد.

 حالت 

سفارت سعودی  طریق از بدون در نظرداشت نوبت مستقیمژه و ویبه گونه که همه ساله  اند حجاج  ه، آن تعداد ازحجاج ویزه مجامل

و تحت عنوان حجاج مجامله با مصارف شخصی خویش عازم کشور عربستان سعودی جهت ادای  می نماینددریافت  ویزه مقیم کابل

ان شنان، مامورین بلند رتبه دولتی و اعضای فامیل ی، معی پارلمان و مشرانو جرگه، وزراء محترم وکالی اکه اکثرفریضه حج می گردند 

   می باشد.

ه مجامله بدون پرداخت مصارف بطور غیر قانونی  از امکانات ژاکثریت حجاج وی 1398سال  فرضی در پروسه حجنظر به مالحظه اسناد 

 . نموده اندتفاده رایگان اسبه گونه  در بدل پول دریافت می نماید، ر سهولت های که حجاج رسمییرهایشی و سا

به شمول ناظمین مساعدین حجاج تن ( 30732) به تعداددر مجموع  در عربستان سعودی نظارتی کمیته سکن های گزارش به اساس

به اساس . بودندگردیده  در کشور عربستان سعودی جهت ادای فریضه حج مسکن گزینزون چهار اعماره در ( 34) و اعضای بعثه در

تن حجاج بشمول ناظمین مساعدین و اعضای بعثه به ( 130236) مالی و ریاست حج به تعداد جانب ریاستاز معلومات ارایه شده 

گردیده مسکن گزین  که در زون هارا نشان می دهد تن ( 1496تفاوت تعداد )که داده شده است  انتقال 1398طی سال  کشور سعودی

 می استفاده نموده اند. اند و از امکانات حجاج رس

ریاست  7/5/1398رخ ؤبدون شماره مپیرامون موضوع هیئت سه نفری به منظور جمع آوری پول از نزد حجاج مجامله طی پیشنهاد 

کدام نورم  موجودیتی( بدون یدالر امریکا 400و  700، 800، 850، 1000مبالغ متفاوت )  تن( ۱۳۰) از تعدادمالی و اداری تعیین و 

ست که طی سال در حالیاین  .و یا طرزالعمل مشخص جمع آوری و به حساب مشخص خدماتی حج تحویل بانک ملی گردیده است

در  و گردیده بوداعزام  عربستان سعودی تن حجاج رسمی بشمول ناظمین، مساعدین و اعضای بعثه به کشور(  30236 ) تعداد 1398

پول تن  (496که میبایست از تعداد ) گردیده در اماکن رهایشی مسکن گزین توسط کمیته سکنحاجی تن ( 30732) تعداد مجموع

 کهتن (  366 ) متباقی( تن پول جمع آوری شده  و از 130مصارف جمع آوری می گردد ولی چنین اجراآت صورت نگرفته از تعداد )

د از تعداه اند عمایر مکه مکرمه و نیز در ایام مشاعر استفاده نمودامکانات رهایشی، تغذیه و خدمات تراسپورتی حجاج رسمی اعم در از 

 پول جمع آوری نگردیده است.( تن 366)

( وزارت محترم 1054/1094شرکت هوایی کام ایر و مکتوب شماره ) ) 01/05/1398 مؤرخ( 307عالوه بر آن نظر به نامه شماره )

تن از کارمندان شرکت ( 56) ارشاد، حج و اوقاف به وزارت محترم امور خارجه پیرامون اخذ ویزه عربستان سعودی. که در نتیجه تعداد

ت نظارتی سال یئاشتراک نموده اند بمالحظه گزارش ه 1398نامبرده به عنوان تیم کاری شرکت هوایی کام ایر در پروسه حج سال 

تن از کارمندان شرکت هوایی کام ایر در عمایر مختلف تسکین شده و از تمام امکانات حجاج رسمی درجریان پروسه ( 56) تعداد 1398

استفاده نموده اند. در مقابل استفاده از خدمات پروسه حج فرضی توسط  کارمندان شرکت متذکره، کدام پول جمع آوری نگردیده  جح

چنین وضعیت از یک جانب باالی کیفیت خدمات برای حجاج بدون تأثیر منفی نبوده و از جانب دیگر نشان دهندهء بی نظمی  است.

ولین کمیته ها از پروسه حج را نشان ؤه نظر نمی رسد که در کل ضعف مدیریت در نظارت دقیق مسدر روند حج بوده و پروسه شفاف ب

 می دهد.   

 

 

 



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      26

 

 علت

ضعف مدیریتی کمیته ها در قسمت عدم و در مراسم حج فرضی حجاج مجامله پیرامون اشتراک کانیزم مشخص یعدم موجودیت م

 نظارت دقیق از روند حج در عربستان سعودی. 

 تأثیرات

مشخص و نظارت دقیق در قسمت جمع آوری پول صورت نگیرد، شفافیت پروسه که برای تشخیص حجاج مجامله میکانیزم یدر صورت

و از  بوجود آیدت باعث می شود تا زمینه فساد در جمع آوری پول حجاج در کشور سعودی آچنین اجراحج را تحت سوال قرار داده و 

در و سوء استفاده از امکانات حجاج رسمی سبب بی نظمی  در اعماره های حجاج رسمی  تسکین نمودن حجاج مجامله جانب دیگر

 گردد. عتمادی حجاج بر روند پروسه حج فرضی می امراسم حج فرضی می شود و همچنان سبب بی 

 پاسخ مرجع

 مرجع مربوطه پیرامون مشکالت فوق ابراز نظر موافق نموده است. 

 هیئت سفارش

یزم ترتیب میکانو وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در تفاهم با سفارت محترم عربستان سعودی مقیم کابل در قسمت طرح  -

نماید تا روند حجاج مجامله به گونه دقیق تحت نظارت قرار  اقدامطی دوماه حجاج مجامله مشخص عملیاتی و نظارت 

 . داشته باشد

( تن کارمندان شرکت هوایی کام ایر که از تمام امکانات 56) و اوقاف موضوعتفتیش داخلی وزارت محترم ارشاد، حج  -

را مورد بررسی قرار دهد و مصارف صورت گرفته باالی کارمندان  حجاج رسمی در جریان مراسم حج استفاده نموده اند

 . در ظرف یک ماه بعد از دریافت این گزارش، تحصیل نماید شرکت مذکور را تثبیت و

 (9شماره )یافته 

 در وظایف نظارتی کمیسیون داخلی مدیریتی ضعفازدیاد غیر قانونی در تعداد اعضای کمیسیون داخلی و  عنوان یافته:

 عیارم

 تصریح می دارد : ( 1) رین بندئماده پنجم مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زا

 و نظارت از فعالیت کمیته های ینرئنفر حاجی، معتمر و زا به منظور تنظیم امور حج فرضی،  تثبیت و تعیین مصارف مجموع فی. 1

 د.دهمه ساله ایجاد می گر به منظور فراهم آوری تسهیالت برای حجاج ج و اوقافکاری،کمیسیون داخلی از طرف وزارت ارشاد، ح

( این ماده به منظور فراهم آوری تسهیالت مناسب برای حجاج، معتمر و زائرین، کمیته های کاری را 1کمیسیون مندرج فقره ) .2

 در مرکز و کمیته های کاری فرعی را در والیات ایجاد می نماید.
، 27/7/1398 مؤرخ( 2665شماره )و  1/12/1397( 4488شماره )، 24/8/9613 مؤرخ( 5215شماره ) اتهمچنان به اساس پیشنهاد

 1399( تن برای سال 11و تعداد ) 1398در سال تن ( 10تعداد ) ،1397سال به حیث اعضای کمیسیون داخلی تن  (11تعداد )

 اعضای کمیسیون داخلی توسط مقام وزارت تعیین و منظور گردیده است. 

 حالت

ولی  است. عضو تشکیل گردیده ( تن9)و تعداد  اسبق وزارت حج و اوقاف وزیر محترم داخلی تحت ریاست کمیسیون 1397سال در 

 تنظیم امور حج فرضی،  تثبیت و تعیین مصارف مطابق به اهداف تعیین شده که عبارت از کمیسیون متذکره از کمیته های کاری داخلی

موضوع نظارت از کمیته  نظارت ننموده است. می باشد، و نظارت از فعالیت کمیته های کاری ینرئمجموع فی نفر حاجی، معتمر و زا

در نتیجه پاسخ  ،مدآپرسش بعمل  25/11/1399مؤرخ  (00662)ه ذریعه استعالم شمار 1398و  1397های کاری داخلی سالهای 

، اریکصورت نگرفته و کدام گزارش  از کارکرد کمیته های کاری توسط کمیسیون محترم داخلی مؤثر معلوم گردید نظارت، ارائه شده
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ه ماه به گونه متواتر حق الزحم ششاین در حالیست که اعضای کمیسیون متذکره برای مدت اشد. ب نظارتی موجود نمی پالن و برنامهء

 است.  ی نظارتی خویش را به گونه درست انجام ندادهخذ نموده ولی وظایف و مکلفیت هااز پول خدماتی حجاج ا

ون رسید که در تعداد اعضای کمیسی بمالحظهذکور وظایف و مکلفیت های خود را به گونه درست انجام نداده، ماینکه کمیسیون  رعالوه ب

حق الزحمه پرداخت گردیده  خارج از پیشنهاد منظور شده، داخلی خالف پیشنهاد منظور شده، ازدیاد بوجود آمده و برای افراد و اشخاص

  است. 

( تن منظور گردیده است 10تعداد ) 1398( تن و در سال 11تعداد ) 1397نهادات در سال شاساس پیاعضای کمیسیون داخلی به 

 که قرار ذیل می باشد: 
 

اعضای کمیسیون داخلی سال  شماره
1397 

اعضای کمیسیون داخلی سال 
1398 

اعضای کمیسیون داخلی سال 
1399 

 محترم وزیر اسبق فیض محمد عثمانی 1
، ارشاد وزیرمحترم مولوی عبدالحکیم منیب 

 حج واوقاف

محترم مولوی عبدالحکیم منیب 

 وزیرارشاد، حج واوقاف

 محترم معین مسلکی محترم معین مسلکی محترم معین مسلکی 2

 مفتی حجت اهلل نجیح رئیس مجمع علمی مفتی حجت اهلل نجیح رئیس مجمع علمی معین صاحب اداری 3

 محمدمختار رئیس حج فرضیفیض  فیض محمدمختار رئیس حج فرضی رئیس دفتر 4

 محراب دانش مشاور مقام محراب دانش مشاور مقام رئیس حج فرضی 5

 مولوی اسرار الحق عرب مولوی احمد گل رئیس اعتدال رئیس مجمع علمی 6

 محراب دانش مشاور ارشد مقام 7
 حبیب الرحمن صالحی کارمند تدقیق و

 مطالعات
 ذبیح اهلل حقمل مشاور مقام

 حبیب مشاور امور حجگل آغا  8
محمدهمایون زرمتی مدیرعمومی جنسی 

 وزارت

محمدهمایون زرمتی مدیرعمومی جنسی 

 وزارت

قاضی ریاض اهلل صابر رئیس تدریب  9

 ائیمه

 احمدفهیم ناصری کارمند ریاست حج احمدفهیم ناصری کارمند ریاست حج

 مولوی رحمت اهلل وحید یار مشاور  مولوی اسرارالحق کارمند مساجد نوراهلل صافی رئیس احتساب 10

 محمدشریف رباطی رئیس تدقیق و 11

     مطالعات علوم اسالمی

 فضل احمد حسینی -

 (3جدول شماره )     

( به 10از ) 1398و در سال  تن( 30) ه( تن ب11از ) تعداد افراد 1397داخلی در سال  های ری کمیسیونولی بمالحظه دفتر حاض

منظور  اتدر حالیکه در پیشنهادبدون اسناد و دالیل موجه افزایش نموده است. ( تن 74به ) تن( 11از ) 1399و در سال  تن (54)

( تن در سال 11و ) 1398تن در سال  (10) ، 1397ن در سال ت( 11) به شمول وزیر صاحب همان وقت تعداد اعضای کمیسیونشده 

 باشدیزمان م نوط به وزیر و معینان هماو یاور مرب تررتی، سکیکارمندان امن عبارت ازمنظور و تعیین گردیده است. افراد اضافی 1399

 و برای شان حق الزحمه پرداخت گردیده است.  که بدون ضرورت و نیازمندی شامل کمیسیون های داخلی گردیده اند

 تعداد 1398در سال  جلسه،( 32) به تعداد 1397عالوه بر آن یافته های تفتیش نشان می دهد که کمیسیون های متذکره در سال 

به ماه  ششمدت لی حق الزحمه برای و تدویر نموده اندنظر به دفتر ثبت جلسات جلسه ( 21) تعداد 1399و در سال جلسه  (27)

( 54ماه برای ) ششبرای مدت  1398الی اسد  1397و از برج حوت ( تن 30برای ) 1397سد الی ا 1396گونه متواتر از برج حوت 

           ه مبلغنروزا 29/12/1398الی  20/08/1398از تاریخ ماه ( 4.5)تن به مدت  (74برای ) 1399تن  و به همین ترتیب در سال 

افغانی روزانه پرداخت ( 700) افغانی و برای کارکنان خدماتی مبلغ( 1000) افغانی برای رئیس کمیسیون، برای اعضا مبلغ(  1500)

و از انجام سایر  جلسه تدویر نموده (80) در مجموع در حالیکه کمیسیون های متذکره صرف طی سال های یاد شدهگردیده است. 

  11:00 و( 10) ساعات رسمی تو جلسات انجام شده نیز در جریان اوقا گیردت قرار یئه ستا به دستر موجود نمی باشدوظایف اسناد 

به مدت ولی مکمل  وظایف روزمره کارمندان می باشد ءبجه بعد از ظهر، تدویر گردیده که جز 2:00بعد از ظهر،  1:30، قبل از ظهر

طی سال ( 7,083,100و مبلغ )  1398( افغانی در سال 5,829,900، مبلغ )1397( افغانی در سال3,778,500مبلغ )ماه  شش
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مصرف  بهاقتصادی رف انجام شده به گونه غیر که مصا پرداخت گردیده حقوق و امتیازمه کمیسیون محترم داخلی حبابت حق الز 1399

  شده طی سه سال افزایش نموده است که در گراف های ذیل انعکاس یافته است. رسیده و مصارف انجام 

 

 
 

 
 

 طعام بابت مصارف ( افغانی523,095)مبلغ  1398در سال  ( افغانی،256,310مبلغ ) 1397سال طی عالوه بر مصارف حق الزحمه، 

شده مالی و تدارکات نشان می دهد که در خریداری طعام برای کمیسیون  ءاسناد اجرابه مصرف رسیده است.  داخلیکمیسیون های 

اقسام  انواع و است، در نظر گرفته نشدهصرفه جوئی با وجود چنین شرایط و مشکالت اقتصادی که دامن گیر کشور می باشد،  داخلی

( 7م )تدارک گردیده که نمونهء از  ،مختلف رژی ریدبول انواع و اقسام غذا ها و کباب هایغذا ها از قبیل چندین نوع میوه موسمی، ان

 این گزارش قابل دسترس است. بخش ضمایم  (8)شماره ضمیمه در ول پرداخت حق الزحمه شده، با جد ءاجرا
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 علت

در قبال نظارت از کارکرد  مذکور و ضعف مدیریت وزارت جمقرره امور ح شرایط تطبیق توجه وزارت محترم حج اوقاف در قسمت عدم

تعیین تعداد اعضای کمیسیون داخلی. نبود تقسیم اوقات معین عدم موجودیت طرزالعمل مشخص در مورد همچنان  ی.کمیته های کار

 ی از قبل تعیین شده در مورد خریداری طعام.یبرای تدویر جلسات کمیسیون و عدم موجودیت مینوی غذا

  تتاثیرا

رأس آن محترم وزیر اسبق وزارت قرار داشته، نظارت درست  در ازینکه از کمیته های کاری داخلی توسط کمیسیون ایجاد شده که

به گونه غیر  ( افغانی می شود16,691,500که در مجموع مبلغ ) صورت نگرفته، از یک جانب پول پرداخت شده به عنوان حق الزحمه

 ند. انجام نده نآوظایف خود را بشکل درست  کاری تا کمیته های شدهسبب دیگر و از جانب  اقتصادی به مصرف رسیده 

ت سبب می شود تا مصارف خدماتی برای متقاضیان حج اضافه شده و بگونه غیر اقتصادی برای حجاج تمام چنین اجراآعالوه بر آن  

 شود که سبب نارضایتی حجاج محترم می شود.

 پاسخ مرجع

رفته که گ وپی از برنامه واتس آپ صورتروند نظارت کمیسیون از کار کرد کمیته های کاری بشکل حضوری، تیلفونی و به طریقه گر

 و در مورد ازدیاد تعداد کمیسیون ها و مصارف صرف طعام، ابراز قناعت نموده اند.  شدگزارش بشکل تحریری موجود نمی بااً طبع

 هیئت فارشس

اید. نم تنظیم مدیریتی معیار های اید فعالیت های انجام شده را به گونه درست مستند سازی و به اساسوزارت محترم ب -

 و ظارتی و تفکیک وظایف صورت گیردپالن عملیاتی ن یباید برنامه ریزی گردد، در قدم بعد نخستروند نظارت در قدم 

 گردد.  مل پیادهدر ع اًبعد

خص مش یکانیزمبنابر ضعف مدیریتی خیلی قوی در روند نظارت از کمیته های کاری ایجاب می نماید تا وزارت محترم م

  عملی نماید.  در زمان معین آن  ترتیب و در ظرف دو ماه  عالیت های کمیته های کاری رانظارت بر ف

ازینکه جلسات کمیسیون داخلی در اوقات رسمی تدویر گردیده و مطابق به مکلفیت های وظیفوی اعضای کمیسیون  -

شده به اساس هدایت مقام  ءاجرااجراآت صورت گرفته، بنابر این اعضای کمیسیون مستحق حق الزحمه نمی گردند و پول 

وزارت صورت گرفته و در حقیقت پول پرداخت شده، ضایع به بودجه جمع آوری شدهء حجاج می باشد و ضعف مدیریتی 

و مبلغ  1397الی اسد سال  1396حوت سال از برج  ( افغانی3,778,500هد، فلهدا مبلغ )دمی  وزرای مربوطه را نشان

الی  1398( افغانی از برج عقرب سال 7,083,100و مبلغ ) 1398الی اسد  1397حوت  ( افعانی از برج5,829,900)

 تحصیل وقتوزرای همان  ی و سهل انگاریبابت حق الزحمه کمیسیون داخلی به نسبت ضعف مدیریت 1398حوت سال 

افراد و اشخاص در و به حساب خدماتی حج فرضی انتقال گردد. و در آینده از همچو اجراآت و پرداخت حق الزحمه به 

 ن اوقات رسمی جلو گیری بعمل آید.جریا

 از تدارک غذا و صرف طعام به گونه مجلل و اصراف آمیز اجتناب صورت گیرد.  -

به ریاست محترم تفتیش داخلی توصیه می گردد که در آینده از همچو اجراآت بگونه جدی نظارت و تفتیش بعمل آورد  -

وزارت محترم اقدام  ،و در مورد تنظیم شود در ظرف سه ماه نیکیود به شکل الکترحاضری تمامی کارمندان وزارت بایو 

 عملی و عاجل را روی دست گیرد. 
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 ( 10یافته شماره )

عدم موجودیت سیستم واحد الکترونیکی جهت پیشبرد روند پروسه حج فرضی در وزارت محترم ارشاد، عنوان یافته: 

 حج و اوقاف

 معیار

بمنظور ایجاد سیستم واحد  23/09/1398توافق نامه که میان وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف و وزارت محترم مخابرات بتاریخ 

 دهنموانب را مکلف به ایجاد سیستم الکترونیکی پروسه حج جرسیده است هر دو  ءماده به امضا( 10)الکترونیکی سازی پروسه حج در 

 است. 

پیرامون  کمیسیون محترم داخلی 12/8/1398و  06/1/1397،  22/9/1396، 17/11/1398 ،4/11/1394 مؤرخفیصله های جلسات 

  .تأکید نموده استالکترونیکی  راه اندازی پروسه حج فرضی به گونه

 حالت 

فوق طی یافته های جداگانه در این گزارش انعکاس گردیده، علت و انگیزه آن پیشبرد پروسه حج مشکالت و چالش های که در اکثریت 

ترونیکی به منظور ساده سازی و الک که توافقنامهءبه گونه کالسیک بنابر نبود سیستم الکترونیکی می باشد.   1398و  1397طی سال 

 ءبه امضا و آسان خدمت میان وزارت حج و اوقاف 1398سال  در برج قوس فرضی سازی جهت حل مشکالت موجود متقاضایان حج

نگردیده است. روند  ( ایجادE- Hajjسیستم الکترونیکی حج )یک سال و شش ماه  رسیده است با کمال تأسف با وجود گذشت تقریباً 

 به پیش برده می شود که باعث مشکالت متعدد و عدم شفافیت و حسابدهی بهتر پروسه گردیده است. به گونه کالسیک 

همه طی مراحل اجراآت کاری  عربستان سعودی دارد و مرکز، والیات و حج همه معلومات پروسه کاری را در الکترونیکی سیستم

استفاده از عمایر، بایومتریک  حاجی و گشتبر نیز اعالم رفت و )ثبت نام، تحویلی قسط های پول، آماده کردن پاسپورت و متقاضی

عربستان سعودی به این سیستم دسترسی  مرکز، والیات و همه کارمندان حج در مصارف را کنترول می نماید، و حجاج، عیادت و

ج را درسیستم درج نماید معلومات ح خواهند داشت. کارمند مسؤول باداشتن یک یوزر مخصوص میتواند که داخل این سیستم شود و

یک تفاهمنامه میان های این سیستم دسترسی خواهد داشت تا از پروسه حج نظارت نماید.  گزارشهمچنان رهبری وزارت به برخی  و

( ماده به امضاء رسیده 10در ) 23/09/1398، حج و اوقاف و وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بتاریخ دوزارت محترم ارشا

  این گزارش قابل دسترس می باشد. (4سیستم الکترونیکی حج در بخش ضمیمه شماره )مزایای  اهداف وجزئیات که ت، اس

میان وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف و زارت محترم مخابرات و تکنالوژی  متعددیاسناد و مکاتیب قابل تذکر دانسته می شود که 

غاز پروسه الکترونیکی سازی حج و پیشرفت کاری سیستم رد و بدل گردیده است. نظر آمعلوماتی در مورد ایجاد کمیته کاری مشترک، 

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در مورد ایجاد کمیته مریت تکنالوژی معلوماتی به مقام آ 25/09/1398 مؤرخ( 5199شماره ) به پیشنهاد

وزارت محترم مخابرات ( 19/004) ( تن از کارمندان وزارت تعیین گردیده است و قرار مالحظه مکتوب شماره7کاری که در آن تعداد )

ن مکتوب که از جانب وزارت از کارمندان تخنیکی به وزارت ارشاد، حج و اوقاف معرفی گردیده است. آخری تن (2تکنالوژی معلوماتی ) و

 باًقریاز پیشرفت ت در مورد تسلیم دهی سیستم بوده و ارشاد، حج و اوقاف به وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مواصلت نموده

فته ( در کار سیستم صورت نگر%95نوع پیشرفت ) چمعلومات شفاهی بخش های مربوط ریاست حج هی ( تذکر داده است اما قرار95%)

حج خبر کار روی  سیستم ( %62) سان خدمت در مورد پیشرفتوزارت مخابرات بخش آ 29/02/2020 مؤرخل یاست. به اساس ایم

معلومات گردیده  سان خدمت از بدنه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جدا شده و مربوط اداره ملی احصائیه واداره آ داده اند اما بعداً

ن اداره کاریکه روی سیستم صورت گرفته بود قابل قبول شان نبوده و دوباره در یرات در کارمندان تخنیکی آیت تغکه در نتیجه به نسب

یان انتری آن کار جرهماهنگی باوزارت محترم باالی سیستم کار دوباره از سر گرفته شده و جریان دارد که تا الحال صرف در بخش دیتا 

 است.  تکمیل نگردیده دارد و سیستم متذکره
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 علت

      هیری کمیتذولیت پؤسان خدمات  وزارت ارشاد، حج و اوقاف و عدم مسیق شرایط تفاهم نامه توسط اداره آعدم توجه الزم در تطب

   ت.اداره آسان خدم نفری کارمندان وزارت و( 9)

 تأثیرات

بت ث در بخش های راجستر و اوقاف حج و ارشاد،تسهیالت الزم برای حجاج وکارمندان وزارت لکترونیکی حج سیستم ا در صورت ایجاد

 اعتماد ی، ایجاد فضاروند حجدر و پاسخدهی ایجاد شفافیت  ،خذ تمام معلومات حجاج در کمترین زماناسناد، ا مراحلنام حجاج طی 

ش ای کاری داخلی، کاهکمیته ه هزینهءش مرکز ووالیات، کاه حج در سیستمفالین به به گونه آنالین و آدسترسی  میان مردم و وزارت،

  ولت و شفافیت در سیستم قرعه کشی، فراهم می گردد.در مصارف پروسه حج، سه

به منظور ایجاد کمیته های کاری، مصارف قرطاسیه و  حج کی حج سبب می شود که مصارف پروسهسیستم الکترونی عدم موجودیت

 که مجموعکمیته کاری  (74تعداد ) 1397سال  به متقضایان حج ارایه نگردد. چنانچه طی یید و خدمات معیار افزایش نما غیره

بابت پرداخت حق  مصارف مجموعی شان ( کمیته کاری و52تعداد ) 1398سال  درو افغانی  (21,585,400)در این قسمت  مصارف

رفته است، در صورت ایجاد سیستم الکترونیکی ضرورت به ایجاد کمیته می کند صورت گ ءافغانی را احتوا( 29,697,490) مبلغمه حالز

 های کاری متعدد نمی باشد. 

 مرجع پاسخ

 ولین پیرامون یافته فوق الذکر ابراز نظر موافق نموده اند. ؤمس

 هیئت سفارش

وده نماقدام آینده ماه چهار ظرف در  ایجاد سیستم الکترونیکی پروسه حج قسمتدر مکلفیت دارد تا وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف 

 ستم،طوالنی در ایجاد سی تأخیربنابر  که وزارت محترم مخابرات و اداره احصائیه و معلومات قادر به ایجاد سیستم نمی باشد،یدر صورت و

از وجوه خدماتی حج با استفاده از امکانات سکتور خصوصی با یکی از شرکت های معتبر در قسمت ارشاد، حج و اوقاف  وزارت محترم

قاضیان و سیستم بایمتریک مت نمایدهمانند سایر کشور های اسالمی، اقدام که جوابگو تمام روند باشد ایجاد سیستم معیاری و مورد نیاز 

 ونه بایمتریک شامل سیستم گردند. حج باید فعال ساخته شود تا تمامی متقاضیان حج به گ
 

 

 (11یافته شماره )

عنوان یافته: تردد و ضعف در فعالیت های کمیته های کاری، عدم موجودیت معیار برای تعیین تعداد افراد در کمیته ها و 

 نبود میکانیزم مشخص برای ایجاد، فعالیت و پرداخت حق الزحمه برای اعضای کمیته های کاری داخلی

 معیار

به منظور ارایه خدمات بهتر و به موقع به عازمین " :کهرین چنین تصریح میدارد ئتنظیم امور حجاج، معتمرین و زاماده دوازدهم مقرره 

ت بعثه، ناظمین، مرشدین و مساعدین در کشور و عربستان ئهی کمیته های کاری حسب ضرورت در داخل کشور وبیت اهلل شریف 

 ".گرددسعودی تعیین و توظیف می 

، ین مصارف مجموعی فی نفر حاجی، معتمریبه منظور تنظیم امور حج فرضی، تثبیت و تع" :ماده پنجم مقرره فوق الذکر بیان میدارد که

  ".نظارت از فعالیت کمیته های کاریر و ئو زا

در پروسه حج با در نظر داشت تعداد کمیته های کاری ": طرزالعمل ایجاد کمیته های کاری در پروسه چنین صراحت دارد (1)بند 

 ".ت و منظوری مقام وزرات تعیین و مشخص گرددازیار حجم کاری بخشهای مربوطه به اساس پیشنهاد ریاست حج و

کمیته نظارت داخلی مکلف است تا در هماهنگی با کمیته داخلی حج از پروسه ":طرزالعمل امور حج فرضی تصریح داشته که 103ماده 

 ".وردآیز مراقبت به عمل اخل کشور ند حج در
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ولین کمیته ها مکلفیت دارند گزارش کارکرد های خویش را هفته وار همراه با ؤمس" :ماده پنجم طرزالعمل فوق چنین صراحت دارد که

 ".یه ریاست حج و زیارات تسلم نمایندئاضری کارمندان و کارکنان خدماتی تحت اثر خویش را به مدیریت اجراحجدول راپور 

چنین   15/11/1396 مؤرخسیون محترم داخلی حج  در مورد حق الزحمه کمیته های کاری طی جلسه یبر موارد فوق، کمافزون 

حق الزحمه کمیته های کاری از مجاری اصولی و قانونی پرداخت گردد، ریاست حج مکلف است تا ساعات  -1 " :فیصله نموده است که

در پایان جدول حق الزحمه کمیته های  -2به کمیسیون داخلی حج تقدیم نماید.  اضافه کاری کمیته های کاری را مشخص نموده و

کمیسیون داخلی، مطابق فیصله کمیسیون داخلی، حق  17/04/1397 مؤرخجلسه  ".نماید ءسیون داخلی حج امضایکاری اعضای کم

 ولین کمیته ها و حاضری پرداخت خواهد شد.ؤدی مسأییمه بر اساس گزارش کاری و تحالز

  حالت

پروسه حج  یک پروسه اسالمی و ملی بوده و همه ساله طی چند ماه محدود سال، این پروسه شروع و به انجام میرسد، چون این پروسه 

طی چند ماه انجام می شود لذا برای پیش برد آن تشکیل دایمی و کافی در ساختار تشکیالتی وزارت  وجود ندارد و از طرف دیگر انجام 

لذا ایجاب ایجاد کمیته های کاری موقت را می نماید. به مالحظه اسناد  ،توان کارمندان و کارکنان دایمی بیرون استاین پروسه از 

( 845( کمیته کاری با تعداد )74تعداد ) 1397مربوطه، به مشاهده رسید که ریاست محترم حج، بخاطر پیشبرد پروسه حج طی سال 

( افغانی پرداخت گردیده است و هکذا طی سال مالی 21,585,400اعضای کمیته ها مبلغ )عضو ایجاد نموده است و بابت حق الزحمه 

( 29,697,290( عضو ایجاد نموده و بابت حق الزحمه اعضای کمیته های کاری مبلغ )1350( کمیته کاری با تعداد )52تعداد ) 1398

یرد که مرحله اول ثبت نام ذچهار مرحله انجام می پ افغانی پرداخت شده است. براساس معلومات مرجع، پروسه حج همه ساله در

مرحله دوم تحویل قسط دوم پول حجاج، پروسه بایمتریک حجاج و کار با ادارات به  ،به مدت دو ماه متقاضیان حج و کاندید ناظمین

( ماه را در 10مرحله سوم رفت حجاج به مدت یک ماه و مرحله چهارم برگشت حجاج به مدت یک ماه در مجموع ) ،مدت پنج ماه

تحت همان  برمیگیرد و کمیته های کاری که در هر مرحله ایجاد و افراز میگردد، در ختم همان مرحله لغو و در مرحله بعدی تقریباً

 ایجاد میگردد و این روند تا ختم پروسه ادامه دارد.  ءدر تعداد اعضایر یالبته با کمی تغ تعدادعنوان و با همان 

براساس معلومات ارایه شده توسط شعب مربوطه، در والیات نیز یک کمیته کاری پنج الی شش نفری متشکل از کارمندان ریاست حج 

ختم پروسه حج فعالیت داشته و تمام مراحل قاف والیات، تحت آمریت رئیس حج و اوقاف والیت مربوطه  ایجاد و از شروع الی وو ا

پروسه حج را به پیش می برد و حق الزحمه آن مطابق هدایت مقام محترم وزارت از پول خدماتی حج پرداخت می گردد. در نتیجه 

 بررسی اسناد مربوط به ایجاد، فعالیت، گزارش دهی و پرداخت حق الزحمه موارد ذیل به مشاهده رسید:

د فعالیت هایکه در پروسه حج بای شخص برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضای کمتیه های کاری:نبود مکانیزم م .1

انجام شود به شکل درست ارزیابی، تجزیه و تحلیل نشده است، به همین خاطر تعداد کمیته ها و تعیین اعضای کمیته ها 

ادامه دارد باید بگونه واضح تعداد افراد در هر کمیته در  شته است. از اینکه پروسه حج همه سالهایرات زیاد دینوسانات و تغ

مده، صرف در مورد ایجاد کمیته های آطرزالعمل مشخص گردد و در طرزالعمل امور حجاج هم در این مورد تذکر بعمل نی

 کاری اشاره شده که نظر به حجم کاری باید صورت گیرد. 

کمیته تشکیل شده است. برای ( 52) به تعداد 1398کمیته و در سال ( 74) تعداد به 1397در سال  نبود الیحه وظایف: .2

الیحه وظایف تدوین شده است که آن هم مطابق با واقعیت و فعالیت های که باید انجام  1393کمیته در سال( 24) تعداد

طابق اعضای کمیته ها م شود نیست و باقی کمیته هایکه ایجاد می شوند و فعالیت میکنند، الیحه وظایف ندارد تا کمیته ها و

 آن فعالیت های خویش را انجام دهند.  

( پالن کاری نداشته تا در مقایسه با آن 1398و  1397هیج یک از کمیته های ایجاد شده طی دو سال ) نبود پالن کاری: .3

کاری صورت نگرفته  چ نوع ارزیابی در ختم پروسه از کمیته هایییعنی در این مدت ه عملکرد کمیته های کاری ارزیابی گردد

 ثریت و مفیدیت کمیته های کاری اندازه گیری و در پروسه های بعدی در نظر گرفته شود. ؤتا م
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عضو تشکیل شده و  هر عضو کمیته در محدودهء دو ماه حق الزحمه ( 10الی  5) کمیته ها با تعداد نبود گزارش معیاری: .4

های کاری اکثراً یک پاراگراف بوده و دارای کدام فارمت مشخص و  دریافت نموده، گزارش های ارایه شده از جانب کمیته

 معیاری نمی باشد و مطابق معیار های گزارش دهی ارایه نگردیده است.

 چدر مدت جمعاً هشت ماه که کمیته های کاری ایجاد شده و فعالیت کرده، هی عدم نظارت برکار کرد کمیته های کاری: .5

از فعالیت های کمیته ها نظارت صورت گرفته باشد  که در نتیجه آن کمیته و اعضای کارا و  گونه اسناد به مالحظه نرسید که

 ثر شناسایی گردد. ؤثر و یا کمیته های غیر فعال و غیر ضروری و اعضای غیر کارا و مؤم

، ثرؤسجم و مبه مالحظه رسید که میان کمیته های کاری به منظور انجام فعالیت های من عدم همآهنگی میان کمیته ها: .6

همآهنگی الزم موجود نمی باشد و نزد کمیته های کاری دیدگاه واحد به نظر نرسید و معلومات ارایه شده از جانب کمیته های 

          تعداددر گزارش خویش از توزیع  1398با هم مطابقت و همخوانی ندارد، چنانچه کمیته تهیه تکت طیاره در سال 

جلد پاسپورت ( 30257) بعمل آورده، در حالیکه کمیته مسار الکترونیکی جمعاً از ثبت تعدادتذکر ه تکت طعق( 30257)

جلد باقی می ماند و کمتیه تطبیق ویزه  در گزارش خویش ( 29787) جلد آن تکراری بوده که تعداد( 470) معلومات داده و

جلد پاسپورت اطالع داده است که ارقام ارایه شده در گزارش های کمیته های کاری با  (29899) از ویزه شدن جمعاً تعداد

 هم مطابقت نداشته و در تناقض قرار دارد.

تمام اعضای کمتیه ها کارمندان رسمی وزارت غیر متناسب بودن پرداخت حق الزحمه برای اعضای کمتیه های کاری:  .7

باید هشت ساعت در ایام رسمی فعالیت نمایند و معاش دریافت نمایند. در صورت انجام  ارشاد، حج  اوقاف می باشند که قانوناً

وظیفه بیشتر از هشت ساعت در روز مطابق مقرره مستحق اضافه کاری میگردند. اما سند که بیانگر ساعات اضافه کاری بیشتر 

ر نگرفت. عالوه بر آن به مالحظه رسید که از هشت ساعت و بعد از رسمیات باشد به مالحظه نرسید و در دسترس هیئت قرا

 ول کمیته روزانه مبلغؤنگردیده در طرزالعمل ایجاد کمیته های کاری برای مس ءپرداخت حق الزحمه به صورت متناسب اجرا

افغانی در نظر گرفته شده است. ( 700مبلغ ) افغانی و برای کارکنان خدماتی( 1000مبلغ ) افغانی، برای اعضا (1500)

به ریاست حج   15/11/1396 مؤرخنان کمیسیون محترم داخلی حج در مورد حق الزحمه کمیته های کاری طی جلسه همچ

 ،به کمیسیون داخلی حج تقدیم نماید ءوظیفه سپرده تا ساعات اضافه کاری کمیته های کاری را مشخص نموده و بعد از امضا

از کمیته های والیتی تذکر بعمل نیامده و پیرامون پرداخت  ،این فیصله کمیسیون صرف شامل حال کارمندان مرکزی بوده

کدام نورم مشخص بابت پرداخت حق الزحمه وجود و حق الزحمه برای کمیته های والیتی در طرزالعمل نیز تذکر بعمل نیامده 

 (،400) شان فی روزبه گونه مثال در والیت بدخ ،ندارد که برای اعضای کمیته های والیتی پرداخت ها متفاوت صورت گرفته

و به ترتیب  وزر( 30)برای مدت ( 150و  400،200) یوم، در والیت نورستان فی روز( 40) افغانی برای مدت( 150) و (250)

در تمام والیت دیگرمبالغ متفاوت پرداخت صورت گرفته است که نشان دهنده غیر متناسب بودن پرداخت های حق الزحمه 

 در والیات می باشد. 

  علت

در قسمت  ولینؤنبود سیستم الکترونیکی در پروسه حج باعث تعدد بیشتر کمیته های کاری و افزایش مصارف گردیده، عدم توجه مس

 ولین در اینؤایجاد طرزالعمل حق الزحمه کمیته های کاری، ضعف در اسناد تقنینی پیرامون تعداد اعضای کمیته ها و عدم توجه مس

لین وزارت در قسمت عدم ترتیب پالن کاری، عدم نظارت دقیق و مستمر، ضعف همآهنگی و نبود الیحه ؤومورد. ضعف مدیریتی مس

 وظایف کمیته های کاری. 

 تأثیرات

نبود معیار و طرزالعمل برای تعیین تعداد اعضا در تیم های کاری و تعداد تیم های کاری  سبب شده است که مبلغ هنگفت بابت حق 

غیر اقتصادی خویش را باالی مصارف عمومی دارد. عدم موجودیت سیستم  تأثیراتالزحمه کمیته های کاری پرداخت گردد که 

  کمیته های کاری ایجاد شود.الکترونیکی حج سبب شده که تردد در 
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 پاسخ مرجع

  لین پیرامون مشکالت و چالش های فوق الذکر ابراز نظر موافق نموده اند. ؤومس

 هیئت سفارش

در قدم نخست وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف هر چه عاجل در مورد ایجاد سیستم واحد الکترونیکی حج اقدام عملی  -

 نماید تا از تردد کمیته ها و مصارف هنگفت در پروسه حج فرضی صرفه جویی و کاهش بعمل آید. 

نیازمندی و تعداد سهمیه حج مشخص  الزم است تا تعداد اعضای کمیته های کاری در اسناد تقنینی مربوط به اساس -

شود. برای آن تعداد کمیته های کاری که الیحه وظایف موجود نمی باشد باید الیحه وظایف ترتیب شود و کمیته ها مکلف 

 و  از کارکرد کمیته ها باید نظارت و ارزیابی دقیق صورت گیرد. نمودهاند تا گزارش های معیاری و با کیفیت ارایه 

ثر ایجاب می نماید تا میان کمیته های کاری همآهنگی واحد وجود داشته باشد و در ؤفعالیت های مفید و مجهت انجام  -

قسمت پرداخت حق الزحمه ریاست مالی مکلف است تا در مرکز و والیات تناسب معقول و یکسان را در نظر گیرد  و 

 مطابق به اوقات کاری کمیته ها باید حق الزحمه پرداخت گردد.  

 (12فته شماره )یا

، ضعف در پالن  1398و  1397( تن در ترکیب اعضای بعثه خارج از تشکیل وزارت طی سال های 50عنوان یافته : معرفی )

 گذاری، گزارش دهی، حاضری و پرداخت سفریه اعضای کمیته های خارجی بعثه در عربستان سعودی 

 معیار 

ت امور حج جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت حج و ئکه میان  هی 1397سال  در بند یک ماده دوم موافقت نامه تنظیم امور حج 

کنفرانس وزرای کشور های  1387 سالمبتنی بر فیصله   "رسیده است، چنین بیان شده است  ءعمره کشور عربستان سعودی به امضا

اسالمی که در آن بخاطر محدود بودن ظرفیت مساحت شرعی مشاعر، برای هر ملیون نفوس هر کشور یک هزار حاجی تعیین گردیده 

است و مجموع نفوس افغانستان،  مطابق احصائیه رسمی جمهوری اسالمی افغانستان سی ملیون نفر بیان شده است، لذا تعداد حجاج 

  ".انستان سی هزار نفر و تعداد اعضای بعثه )اداری، طبی و خدماتی( سه صدو پنجاه نفر می باشدافغ

به منظور ارایه خدمات بهتر و به موقع به عازمین بیت " :رین چنین تصریح میداردئماده دوازدهم مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زا

ت بعثه، ناظمین، مرشدین و مساعدین در کشور و عربستان سعودی ئور و هیاهلل شریف کمیته های کاری حسب ضرورت در داخل کش

  ".تعیین و توظیف می گردد

کمیسیون محترم داخلی در رابطه به چگونگی انتخاب اعضای بعثه و معیار های آن، چنین فیصله به عمل  7/12/1396 مؤرخه لسدر ج

 که از خودیکه در بخش های مختلف دارای تجربه باشد، افرادی، افراد باشداعضای بعثه باید کارمند وزارت حج و اوقاف مده است که آ

های که در سالیشایستگی نشان دهند و دارای خالقیت و ابتکار باشد، از اجراآت شان در داخل اداره آمرمربوطه تصدیق نماید، در صورت

خود طرح جدید و پیشنهاد جهت بهتر شدن امور بیاورند، ول کمیته آن را تصدیق کند، هر داوطلب عضو بعثه با ؤگذشته رفته باشند، مس

 دارای مهارت استفاده از وسایل تکنالوژی باشند، به مشاعر آشنایی داشته باشد.

سفریه، مبلغ است که به منظور مصارف اعاشه و اباته اشخاص مندرج ماده سوم " :بند سه ماده چهارم مقرره سفریه تصریح میدارد که

هرگاه سفر توسط وسایط نقلیه اداره دولتی " :بند چهارم ماده پنجم مقرره سفریه چنین صراحت دارد که ".می شود این مقرره پرداخت

سفر کننده به داخل یا خارج کشور " :و هکذا ماده دهم مقرره سفریه بیان میدارد که "مربوط، صورت گیرد، کرایه پرداخت نمی شود

 ".فیصد از سفریه وی کسر میگردد (50که در اقامتگاه دولتی اقامت نماید، )
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 حالت

( تن اعضای بعثه و مساعدین در 350تعداد ) 1397در سال مطابق معلومات ارایه شده توسط  شعب مربوطه ریاست محترم حج،  

ارایه ( کمیته کاری جهت  پیشبرد پروسه حج و 14تن اعضای بعثه و مساعدین در )( 350) تعداد 1398کمیته کاری و در سال  (11)

بابت  1397در سال در عربستان سعودی تنظیم گردیده است، مطابق معلومات ریاست مالی بهتر برای حجاج در جریان مراسم  خدمات

( 1019752) ت بعثه مبلغئبابت حق الزحمه اعضای هی 1398دالرامریکایی و در سال ( 813,328) مبلغحق الزحمه اعضای بعثه 

ت بعثه در عربستان سعودی ئبا در نظر داشت اسناد و معلومات راجع به کمیته های کاری شامل هی دالرامریکایی پرداخت شده است.

 نکات ذیل به مشاهده رسید:

 : معرفی اعضای بعثه خارج از تشکیل و خالف فیصله کمیسیون داخلیمالحظه اول 

وزارت محترم  حج و اوقاف به مقام  7/3/1398 مؤرخ( 34) و پیشنهاد شماره 4/4/1397 مؤرخ( 27) به مالحظه پیشنهاد شماره

ریاست جمهوری غرض منظوری سفریه اعضای بعثه به مشاهده رسید که وزارت محترم حج تمام اعضای بعثه را کارمندان و کارکنان 

 3/12/1399 مؤرخ( 00665ریاست های مربوط وزارت حج معرفی کرده است، در حالیکه مطابق معلومات که در جواب استعالم شماره )

( تن خارج از تشکیل 39به تعداد ) 1398( تن و در سال 11به تعداد ) 1397هیات، ریاست منابع بشری ارایه کرده است در سال 

شامل نمودن افراد و اشخاص خارج از تشکیل وزارت از آدرس وزارت، خالف فیصله کمیسیون داخلی حج شامل اعضای بعثه گردیده اند. 

ولین وزارت حج و اوقاف در قسمت معرفی ؤاد منافع مسضکمیسیون داخلی نشان دهندهء مدیریت ضعیف و امکان تخالف فیصله وزارت 

بخش ( 5( تن خارج از تشکیل در ضمیمه شماره )50جزئیات بیشتر تعداد )افراد و اشخاص خارج از تشکیل وزارت، متصور می باشد. 

  این گزارش قابل دسترس است.ضمایم 

 ءنبود میکانیزم مشخص برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضا: مالحظه دوم 

یری، شدهی و گزارش گر، گزاء به مالحظه رسید که بنابر نبود میکانیزم و طرزالعمل مشخص برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضا

تیلفونی و یا کتبی به کمیته انسجام و گزارش اجراآت درست صورت نگرفته است، چنانچه کمیته ها گزارش یومیه خویش را به گونه 

گیری، ارایه نموده و کمیته انسجام در ختم پروسه بسیار با اختصار نکات را راجع به فعالیت های کمیته ها نگاشته است و اکثر کمیته 

گزارش ارایه ننموده است و در  ها مثل کمیته ارتباط خارجه، استقبال میدان مدینه و بعثه مدینه اصالً به کمیته انسجام گزارش دهی،

ت قرارنگرفته أت بعثه در وزارت موجود نبوده و بدسترس هیئهیج گزارش توحیدی یا جداگانه از کمیته های شامل هی 1397سال 

 اجراآت نادرست در بخش کمیته های کاری عربستان سعودی می باشد.  ،است که چنین وضعیت نشان دهندهء بی نظمی

 موجودیت پالن کاری و حاضری کمیته های ایجاد شده: عدم مالحظه سوم 

یک از کمیته های کاری ایجاد شده در عربستان سعودی پالن کاری و حاضری  نداشته،  چدر جریان بررسی به مالحظه رسید که هی

پرداخت گردیده و  روز سفریه( 45) فعالیت های بدون پالن و برنامه ریزی به پیش برده شده است. برای تمام اعضای بعثه به مدت

ت قرارداده نشده است. نبود حاضری، أدر عربستان سپری نموده، بدسترس هی را روز( 45) که نشان دهد تمام اعضای بعثه مدتیاسناد

پالنگذاری و برنامه ریزی منظم  از جمله فکتور های محسوب می گردد که سبب به میان آمدن مشکالت و چالش ها در جریان مراسم 

 است.  حج گردیده

تن در هر سال شامل اعضای بعثه گردیده، ولی اسناد که نشان بدهند این افراد ( 350) عالوه بر موارد فوق به مالحظه رسید که تعداد

ت با وجود تقاضا های مکرر قرار داده آت بعثه شامل گردیده، موجود نمی باشد و بدسترس هیئچه اساس انتخاب و در ترکیب هی هب

 نشد.   

 کمیته های کاری : عدم نظارت از کارکرد چهارم مالحظه 

گونه اسناد به مالحظه نرسید که از فعالیت های  چنظارت از کارکرد و فعالیت های کمیته های کاری بعثه نیز صورت نگرفته است، هی

 کمیته ها نظارت صورت گرفته باشد تا عملکرد کمیته های کاری به سمت درست مدیریت گردد.  
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  : پرداخت سفریه خالف مقررهمالحظه پنجم 

( فیصد نیز پرداخت می گردد. تمام اعضای 50ه و اباته، نصف سفریه یعنی )رسید که برای اعضای بعثه عالوه بر مصارف اعاشبه مالحظه 

، اعضای بعثه نیز مستفید میگردند،  ترانسپورت، غذا، شودبعثه از امکانات و سهولت های که برای حجاج در عربستان سعودی فراهم می

مستحق سفریه نه  ماده چهارم مقرره سفریه (3)بند مسکن، اعاشه و اباته برای شان از جانب وزارت فراهم میگردد، بنابر این به اساس 

 تا در مصرف بودجه حجاج صرفه جویی صورت گیرد.  شوندبلکه جیب خرچ می

 در جدول ذیل انعکاس می یابد : تفاوت به گونه نمونه( 4)و ( 3)مور کرایه، سفریه و جیب خرچ برای بست نظر به مقرره تنظیم ا 

 تفاوت پنجاه فیصد سفریه مبلغ سفریه در روز مبلغ جیب خرچ در روز بست کشور

 دالر امریکائی  35 دالر  67 دالر امریکایی  134 دالر امریکائی  32 4-3 عربستان سعودی 

 (4شماره )جدول 

 علت 

ولین در قسمت معرفی افراد و اشخاص در ترکیب کمیته ؤاد منافع مسضضعف مدیریتی وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف و امکان ت

ولین ؤولین ریاست مالی وزارت، نظارت ضعیف مسؤبعثه، عدم توجه و دقت در قسمت تطبیق اسناد تقنینی ) مقرره سفریه ( توسط مس

 و عملکرد اعضای بعثه در بخش های گزارش دهی، پالن و برنامه ریزی.در قسمت کارکرد 

  تأثیرات

شامل نمودن افراد و اشخاص خارج از تشکیل وزارت، ضعف در قسمت ترتیب پالن، الیحه وظایف و نظارت از پروسه باعث می گردد تا 

های بعثه خالف مقرره باعث گردیده تا وجوه جمع  ارایه خدمات معیاری به حجاج صورت نگیرد و  پرداخت سفریه برای اعضای کمیته

 . یابدآوری شدهء حجاج بیشتر به مصرف برسد و در کل قیمت مصارف حج برای متقاضیان افزایش 

 پاسخ مرجع 

یکی از وظایف مهم این وزارت پیشبرد  تحریر نموده اند که: هیئت 14/12/1399 مؤرخ( 669) استعالم شماره پاسخبه بخش مربوطه 

ن از هیچ نوع سعی و تالش الزم دریغ نمی ورزد، استفاده آکامیابی در پروسه حج بصورت احسن آن، در جنب دیگر وظایف می باشد که 

ن توجه آثر به منظور عرضه خدمات مناسب برای حجاج در موسم حج یکی از موارد مهم است که وزارت همیشه به ؤاز منابع بشری م

نها در بخش های مختلف پروسه ؤثریت و کارزایی آالزم داشته است، انتخاب و اعزام چند نفر محدود خارج از تشکیل وزارت با توجه به م

ها را از داخل تشکیل وزارت انتخاب نماید زیرا چنین کار آنه یشبافراد رت نمی توانست در عرسبتان سعودی صورت گرفته است که وزا

ت در داخل افغانستان در این مدت میگردید و از سوی دیگر این کار یعنی انتخاب و اعزام ارباعث خالی کاری در بخش های مربوطه وز

اظ قانونی ممانعت نیز ندارد زیرا مقرره تنظیم سفریه و کرایه در ماده افراد خارج یک اداره به منظور پیشبرد کار به خارج کشور از لح

هفدهم و نیز در بند شش ماده چهاردهم خود برای چنین افراد اندازه کرایه و سفریه و جیب خرچ شان را تعیین نموده است که خود 

  بیانگر صالحیت اداره در این بخش و قانون مند بودن این کار است.
 

 هیئتسفارش 

برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضا نیاز به میکانیزم مشخص محسوس می باشد. وزارت محترم در قسمت طرح و  -

 اقدام نماید.  در ظرف یک ماه و پانزده روز،  ترتیب میکانیزم مشخص

 مایند و در عوض سفریهبرای حجاج اعاشه و اباته فراهم می گردد، اعضای کمیته های بعثه نیز از امکانات موجود استفاده ن  -

 برای شان جیب خرچ پرداخت گردد. 
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حاضری اقدام عملی را روی و  ولین مکلف می باشند تا در قسمت نظارت کمیته ها، ترتیب پالن کار، الیحه وظایفؤمس -

 بعثه الزم است تا طرزالعمل جامع و مشخص ترتیب شود. د و برای پیشبرد امورندست گیر

 (13یافته شماره )

 به کشور عربستان سعودی خالف طرزالعمل امور حج  1398و  1397عنوان یافته: اعزام حجاج متکرر در سالهای 

 معیار

شخص نمیتواند با استفاده از سهم والیت ولسوالی و یا ناحیه مربوطه خود برای چ ماده پنجم طرزالعمل امور حجاج بند )یکم و دوم( هی

 از طبقه اناث که قبالً یعنییا هم محرم شرعی  حج قبلی وی حد اقل ده سال سپری  شده باشد و بار دوم ثبت نام کند مگر اینکه از

و شواهد  ه اسنادحج بدل با ارائیت تذکره ثابت گردد و یا به ادای وحج نکرده باشد قرار گیرد و یا هم مساعد شخص که قرابتش با وی بر

 سفر نماید. 

 حالت

 1398تن در والیات و در سال ( 102) تن در مرکز و تعداد( 104) تعداد 1397فرضی در سال  به اساس معلومات ریاست محترم حج

 تن در والیات حجاج متکرر ثبت گردیده است. ( 98) تن در مرکز و تعداد( 90) تعداد

خرین حج شان تکمیل آ( در والیات حجاج متکرر بوده که ده سال از 2( در مرکز و تعداد )21تعداد ) 1397بمالحظه اسناد در سال 

(تن حجاج متکرر در والیات بوده که حج بدل را 4تن در مرکز و تعداد )( 4) ت هم ندارند و تعدادینوع محرم چنشده و از طرف دیگر هی

در  ( تن5در مرکز و تعداد ) تن (3نان تعداد )چموجود نمی باشد هماثبات نماید، اند اما هیچ نوع اسناد که نسبت شخص را  هنجام دادا

 والیات که حجاج متکرر طبقه اناث می باشند محرم مرد ها شده اند. 

نان تعداد چنوع محرمیت ندارند و همچ ( تن در والیات حجاج متکرر بوده که هی2تن در مرکز و تعداد )( 40)تعداد  1398در سال 

ب نانوع مدارک و شواهد وجود ندارد که نسبت ایشان را تثبیت نماید و از ج چ( تن به عنوان حج بدل از والیات معرفی شده اند اما هی8)

( تن از طبقه اناث حجاج متکرر در والیات بوده که محرم مرد ها )شوهر و پسر( شده اند. قابل 4( تن در مرکز و تعداد )3دیگر تعداد )

 شریف در زمان ثبت نام در دیتابیس بابت اینکه متکرر هستندیادآوری است که مطابق به طرزالعمل باید تمامی متقاضیان حج بیت اهلل 

اح ثبت جح( تن 170,000) ن تعدادآل شیب که در کساما کدام دیتابیس مشخص که جوابگو باشد موجود نیست صرف یک ا ،یاخیر

 ن ثابت بسازند. آ تن ثبت باشد که بتوانند حجاج متکرر را از( 270,000) ساله باید( 10) می باشد در حالیکه در دیتابیس

همچنان قابل یاد آوری است که حجاج متکرر توسط سفارت کشور عربستان سعودی نیز در سیستم شان چک می شود بخاطر اینکه از 

سال باید از حج  جدالر اضافه اخذ می گردد و معیار برای حجاج متکرر در سفارت سعودی صرف مدت پن( 500) هر حجاج متکرر مبلغ

( حجاج متکرر توسط 460به تعداد ) 1398الکترونیکی در سال  شده باشد است و نظر به گزارش کمیته مسار قبلی شخص سپری

ریاست محترم حج فرضی نتواستنه اند که بطور کلی حجاج متکرر را تثبیت ده است. اما به نسبت عدم دیتابیس، سفارت سعودی ثبت ش

 می باشد. قابل دسترس گزارش هذا  (8شماره )جدول حجاج متکرر در ضمیمه نمایند. 

 علت

ت خالف طرزالعمل امور حجاج و حج بدل توسط آنبود دیتابیس منظم و جوابگو به شرایط کنونی برای تثبیت حجاج متکرر و اجرا

 کارمندان ریاست حج فرضی و مقامات محترم وزارت ارشاد، حج و اوقاف.
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 تأثیرات

در حالیکه  ،متکرر سبب می شود که تعداد حجاج تکراری به حج بیت اهلل شریف اعزام شوندعدم موجودیت دیتابیس برای تثبیت حجاج 

ت سبب عدم اعتماد مردم بر روند پروسه حج آچنین اجرا ،تعداد کثیر از متقاضیان حج منتظر نوبت بوده و  حق شان تلف می شود

 فرضی می شود. 

 پاسخ مرجع

 است.  به موارد فوق ابراز نظر موافق صورت گرفته

 هیئت  سفارش

داری نموده و برای شناسایی حجاج متکرر دیتابیس منظم و دت بگونه جدی خوآریاست محترم حج فرضی  در آینده از همچو اجرا 

در هماهنگی با تیم کاری که روی سیستم الکترونیکی سازی پروسه حج کار می کنند، باید  وترتیب نمایند در ظرف یک ماه جوابگو را 

 همان سیستم قابلیت تفکیک حجاج متکرر را داشته باشد.  

 (14یافته شماره )

عنوان یافته : ضعف در پروسه امتحان، گروپ بندی و فعالیت های ناظمین در مراسم حج، دقیق نبودن پرداخت سفریه 

 ناظمین، بی برنامگی و نبود پالن و روند نظارت از ناظمین در جریان مراسم حج برای 

 معیار

به منظور ارایه خدمات بهتر و به موقع به " :کهرین چنین تصریح میدارد ئتنظیم امور حجاج، معتمرین و زابند یکم ماده دوازدهم مقرره 

ت بعثه، ناظمین، مرشدین و مساعدین در کشور و ئعازمین بیت اهلل شریف کمیته های کاری حسب ضرورت در داخل کشور و هی

، ریمرشدین، ناظمین، و مساعدین جهت همکا" :بند چهارم این ماده بیان میدارد که ".عربستان سعودی تعیین و توظیف می گردد

  ".رهنمایی و تعلیم مناسک حج مطابق طرزالعمل بانظر داشت سهمیه مربوط از مرکز و والیات کشور تعیین و توظیف میگردد

ناظمین حجاج هر والیت به تناسب سهمیه حج همان والیت  ":مده است کهآهفتم طرزالعمل چگونگی امتحان ناظمین و ماده بیست در 

 ق سهمیه مربوطه همان والیتبط نهایی با در نظر داشت نمرات باال ه بعد از ازیابی، امتحان ابتدایی واز مشمولین امتحان والیت مربوط

 ولیت همان گروپ خودؤ( تن از حجاج در گروپ تنظیم می گردد و ناظیمن محترم مس45تعداد )برای هر ناظم باید  ".انتخاب میگردد

 ن ) بازگشت حجاج( دارد. آاز آغار مراسم حج فرضی الی انجام  را

 حالت

پروسه استخدام ناظمین قسمی بوده که هر  1395و  1394بمالحظه اسناد ارایه شده از جانب ریاست محترم حج فرضی در سالهای 

      تعداد مجموعی 1395و در سال ( 487) تعداد مجموعی 1394به وزارت معرفی می نمود که در سال را والیت یکتعداد از افراد 

    معرفی شده و در مجموع از همان افراد ارسالی والیتی ناظمین انتخاب می گردد که پروسه انتخاب شان به اساس یک کمیته( 492)

ت صورت می گرفت. کمیته ایجاد شده از تعداد مجموعی افراد معرفی اآن می گردد اجریجانب مقام محترم وزارت تعیاز نفری که ( 5)

بمقام وزارت پیشنهاد شده و بعد از منظوری به صفت ناظم شناخته  و ناظمین انتخاب می شد که بعداًشده صرف یک مصاحبه نموده 

صورت گرفته است که در سه زون والیتی و یک  یبه اینطرف پروسه استخدام ناظمین بگونه امتحان جمع 1396می شد. از سال های 

زون مرکز پروسه ثابت نام ناظمین آغاز شده و بعدآ پروسه امتحان شان بشکل کانکور اخذ می شود و از آن جمله انتخاب میگردد که 

 :پروسه بطور مفصل قرارد ذیل تشریح شده است

تن حاجی به شمول اعضای بعثه و ناظمین و در سال  ( 29,712) به تعداد 1397قرار بررسی اسناد مربوط  به پروسه حج در سال 

تن حاجی به شمول اعضای بعثه و ناظیم عازم بیت اهلل شریف گردیده اند که جهت راهنمایی حجاج در ( 30,236) به تعداد 1398

کشور عربستان سعودی اعزام  با حجاح به هتن به عنوان ناظم همرا( 679) به تعداد 1398تن و در سال ( 680) به تعداد 1397سال 

 شده است. 
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       سیت( را دارد  به همین خاطر برای هر 46نفر )( 46)بس هایکه در عربستان برای انتقال حجاج به کرایه گرفته می شود ظرفیت 

ز پرواز حجاج به تن حاجی یک نفر ناظم تعیین میگردد. پروسه استخدام تعداد ناظمین همه ساله در حدود پنج ماه قبل از آغا( 45)

 جانب کشور عربستان آغاز می شود و این پروسه شامل چهار مرحله ذیل می باشد:

ش ناظمین و اعالن استخدام از طریق سایت وزارت محترم حج و ایمه مساجد در ینمرحله اول شامل ترتیب معیار برای گز -

 سراسر کشور.

عمومی صورت میگیرد، جهت اخذ امتحان از متقاضیان که به عنوان ناظم مرحله دوم استخدام که از طریق رقابت آزاد و کانکور  -

 و کابل( را غرض فراهم آوری سیون داخلی حج والیات )ننگرهار، پروان، کندز، کندهار، بلخ، هرات، پکتیایاستخدام میگردند، کم

 برای متقاضیان به عنوان زون های اخذ امتحان تعیین گردیده است.  

برای ناظمین و ایجاد حلقات درسی برای متقاضیان حج توسط ناظمین کامیاب و  پاه اندازی ورکشامرحله سوم شامل ر -

 استخدام شده می باشد.

حاجی به یک ناظم و تنظیم پروازها و اعزام حجاج به جانب کشور ( 45) مرحله چهارم شامل گروپ بندی سپردن تعداد -

 ی باشد. برگشت حجاج به وطن م عربستان سعودی تاختم پروسه و

باید از علما و خطیب های مساجد باید ( %60) معیار ها در طرزالعمل برای سهمیه ناظمین بگونه فیصدی در نظر گرفته شده است که

های مرتبط باشند در نظر  یڅپوهناز استادان پوهنتون که از ( %10) از کارمندان وزارت باید در نظر گرفته شود و %30جذب شود، 

 :گرفته می شود
 

 غیر متناسب بودن گروپ بندی حجاج و ناظمین: مالحظه اول 

ی یولیت راهنماؤبه مالحظه رسید که ترکیب گروپ های حجاج که ناظمین مس 1398نتیجه بررسی جدول ناظمین پروسه حج سال در 

تن حاجی و یک ناظم دیگر ( 21) ولیتؤشان را به عهده داشتند در مقایسه به تعداد حجاج متناسب نبوده. مطابق جدول یک ناظم مس

تن در گروپ ها ( 93، 76، 47، 34، 21) حاجی را بر عهده داشته که به همین ترتیب تعداد افراد متفاوت بودهتن ( 93) ولیتؤمس

  برای ناظمین تنظیم گردیده است.
 

 پروسه حجعدم آشنایی ناظمین از مراسم حج و عدم همراهی درست ناظمین با حجاج در جریان  :مالحظه دوم

ی، عدم آشنایی ناظمین ازپروسه حج یو رهنما هیتن از عدم همرا( 41) تن حاجی که مصاحبه صورت گرفت، تعداد( 94) از تعداد

ولیت های ناظمین شاکی بودند. عالوه بر آن به ؤخصوصاً مناسک دینی در ایام مشاعر، بلند بودن سن ناظم و سهل انگاری دراجرای مس

ارات درست و مناسب برای انتخاب ناظمین در نظر گرفته نشده است و در معیار ها از داشتن تجریه کاری به مالحظه رسید که معی

د از جمله فکتور های می باش ، عنوان ناظم در پروسه حج، تسلط به  هر دو زبان ملی و آشنایی با زبان عربی اصالً در نظر گرفته نشده

 ر گذار بوده است.که در قسمت عدم اجرای وظایف ناظمین تأثی
 

 : نبود پالن کاری و گزارش کاری ناظمین مالحظه سوم 

به مالحظه رسید که ناظمین در جریان مراسم حج پالن کاری و گزارش کاری نداشته و فعالیت ها بدون پالن و برنامه به پیش برده 

مصارف  روز( 45)مدت برگشت تکت طیاره، برای و شده است، این در حالیست که برای ناظمین از پول حج وجوه هنگفت جهت رفت 

بود و باش و سفریه پرداخت گردیده است ولی با کمال تأسف فعالیت های ناظمین مطابق به معیار های مدیریت که عبارت از پالن 

مات درست از های می باشد که باعث گردیده تا ارایه خد ءگذاری و گزارش دهی می باشد، به پیش برده نشده است و از جمله خال

 جانب ناظمین برای حجاج ارایه نگردد و عملکرد ناظمین ضعیف بوده است. 
 

 عدم نظارت برکار کرد ناظمین و ارزیابی آنها در ختم پروسه: مالحظه چهارم 

روسه نیز پدر جریان پروسه بر عملکرد ناظمین نظارت درست صورت نگرفته است و شکایات حجاج بیانگر این نکته می باشد و در ختم 

ن آنها در آت درست داشته اند باید تصدیق نامه داده میشد و کیفیت فعالیت آد و برای ناظمین که اجرایناظمین  باید ارزیابی میگرد
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نها درج آت درست نداشته اند در تصدیق نامه آینده شامل پروسه میگردید و کیفیت فعالیت ناظمین که اجراآدرج میگردید که در سال 

 ینده از شرکت در پروسه محروم میگردید، که چنین چیزی نشده است.آه در سالهای میگردد ک
 

 دقیق نبودن پرداخت سفریه برای ناظمین: مالحظه پنجم 

روز در ( 45) مجموعاً مراسم دینی پروسه حج در حدود دوازه روز را در برمیگیرد و بخاطر نبود ظرفیت در انتقاالت، حجاج حد اکثر تا

روز، البته مطابق اسکیجول پرواز، هر پرواز که تنظیم می گردد،  ناظم با گروپ از حجاج که ( 45) میمانند و تعداد کمتر ازعربستان 

 مربوط به همان ناظم بوده به کشور باز میگردد اما مطابق جدول پرداخت های سفریه ناظمین به مشاهده رسید که برای همه ناظمین

مقرره سفریه و کرایه سفریه پرداخت گردیده است که باید مدت اقامه ناظم در سفرمحاسبه و مطابق  روز یعنی حد اکثر مطابق( 45)

 ن پرداخت صورت میگرفت. آ
 

 نبود نمره مشخص کامیابی در پروسه امتحان ناظمین : مالحظه ششم

سطح والیت مربوطه خویش باالترین نمره مطابق طرزالعمل ناظمین از هر والیت مطابق سهمیه آن والیت انتخاب میگردد و ناظم که در 

ار علی یاسیر کریمی ولد محمد مخت را اخذ نماید کامیاب محسوب می شود و شامل پروسه میگردد،  ولو آن نمره بسیار پائین باشد مثالً

( 100) نمره از( 21) کامیاب شده، فضل الحق ولد غالمی نبی از والیت بادغس با کسب( 100) نمره از( 17) کسباز والیت غزنی  با 

کامیاب شده و نمره مشخص کامیابی در نظر ( 100) نمره از( 23) کامیاب شده و رفیق اهلل ولد غالم نبی از والیت ارزگان با کسب

 فر به باالص گرفته نمی شود. از اینکه نمره مشخص کامیابی وجود ندارد و باالترین نمره در سطح والیت معیار است یک نفر با گرفتن از

 ت ناظمین شاکی اند. آین بودن ظرفیت داوطلبان می باشد به همین خاطر حجاج از اجرائین بیانگر پائکامیاب میگردد، نمرات پا
 

 تن ناظم بیشتر از نیازمندی در تناسب به تعداد حجاج  41: تعیین و توظیف مالحظه هفتم 

(  45) ن شده که برای هر ناظم بایدیکه بر اساس معیار تعیتن می باشد ( 28752) تعداد مجموعی حجاج اعزام شده 1397در سال 

تن ناظم بیشتر ( 41) ین گردیده است کهیتن تع (680) ین می شود اماینفر ناظم تع (639) نفر حاجی تنظیم شود که در مجموع باید

 الی( 2600) مجموعی شان و مبلغدالر بابت مصارف  (2650) تنظیم شده که هر نفر ناظم بیشتر از یک حاجی هزینه دارد. مبلغ

ناظم اضافه ( 40) دالر هزینه دارد که در مجموع اگر (4850) هر ناظم مبلغ سفریه اخذ نموده اند که تقریباً (%50) دالر بابت (1844)

گردیده است. خساره به پول خدماتی حج وارد  1397دالرامریکای در سال ( 194,000) مبلغمساوی دالر ( 4850) ضرب فرستاده شده

تن نظر به معیار که برای هر  (648) تن ناظمین که باید (670) تن حجاج اعزام گردیده است و (29125) به تعداد 1398در سال 

مصارف  (2750) تن ناظم بیشتر فرستاده شده است که مبلغ (31) تن حاجی در گروپ تنظیم می شد که درنتیجه ( 45 ) نفر ناظم

دالر امریکای  (4950) سفریه شان می شود که در مجموع تقریباً (%50) دالر بابت (2600) الی (1844)مجموعی شان می شود و مبلغ 

بابت عدم مدیریت درست  1398دالر خساره به پول خدماتی حج در سال  153450 = 4950ضرب  31مصارف هر نفر ناظم می شود 

 ناظمین وارد گردیده است. 

 علت

ولین در قسمت نظارت از فعالیت های ناظمین ؤعدم موجودیت معیارات درست در طرزالعمل برای انتخاب ناظمین، مدیریت ضعیف مس

 ول. ؤدر جریان مراسم حج و ضعف در تطبیق اسناد تقنینی توسط افراد مس

 تأثیرات

عدم موجودیت معیارات در طرزالعمل برای انتخاب ناظمین سبب شده تا افراد بدون تجربه و مسلکی شامل پروسه گردد و اشخاص که 

دارای مهارت های الزم در بخش ناظمین اند، در نظر گرفته نشود و در کل باالی ارایه خدمات برای حجاج تأثیر منفی بر جا گذاشته 

ز نابلد بودن ناظمین با مناسک حج، بلند بودن سن ناظمین و عدم همکاری و همرایی شان در جریان مراسم است که تعداد کثیر حجاج ا

 حج شکایت داشته اند. 

 ( تن ناظم بیشتر شامل پروسه گردیده که باعث افزایش31عالوه بر آن ازینکه ناظمین با تجربه و کار فهم انتخاب نگردیده، تعداد )

 گردیده است.  1398در سال  دالر امریکائی( دالر 153,450و مبلغ ) 1397دالر امریکائی درسال ( 194,000مبلغ ) مصرف
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 پاسخ مرجع

 مشکالت و نواقصات فوق الذکر ابراز نظر موافق نموده اند. به  در را بطه

 هیئت  سفارش 

وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در قسمت تعدیل طرزالعمل ناظمین مطابق به نیازمندی و شرایط که در آن برای حجاج  -

خدمات بهتر ارایه گردد معیارات را بگونه واضح و مشخص شامل ) تجربه کاری، تحصیالت، معیار و نمره کامیابی، سن و 

نظر گیرد. همچنان در سیستم واحد الکترونیکی حج  در ظرف یک ماهدر  گونه جدیسال، گروپ بندی شان و غیره( را به 

 که در آینده تنظیم می شود نیز تمام پروسه ناطمین شامل گردد. 

 ولین بخش های مربوطه توصیه گردد که از انجام همچو موارد در آینده جداً خودداری نمایند. ؤبه مس -

 (15یافته شماره )

خدمات از قبیل، غذا، مسکن، ترانسپورت، رهنمایی ناظمین، خدمات صحی و طوالنی  عنوان یافته: ضعف در قسمت ارایه

 در کشور عربستان سعودی 1398طی سال  فرضی در جریان مراسم حج حج اد زمانییعبودن م

  معیار 

در نظر داشت احکام و رین چنین تصریح می دارد: این مقرره با ئ( مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زا2و 1ماده اول بند ) الف:

  : وضع گردیده است ارزش های دین مبین اسالم به منظور تحقق اهداف ذیل،

 ؛. عرضه خدمات بهتر و به موقع به حجاج1

 ؛. فراهم نمودن زمینه مناسب برای معتمرین و زایرین حج2

 ی دارد : رین تصریح مئمعتمرین و زا ( مقرره تنظیم امور حجاج، 13و  11( بند )  13ماده )  ب:

 تهیه و تدارک محل مناسب رهایشی برای حجاج  در مکه مکرمه و مدینه منوره. -

 تهیه و تدارک واکسین مورد نیاز و ادویه الزم به همکاری وزارت صحت عامه برای حجاج. -

  حالت

بیت اهلل  شریف به  تن حجاج کشوربه شمول ناظمین در مراسم حج( 29215) به تعداد 1398ت از پروسه حج سال أقرار بررسی هی

ت أبه اثر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و هی 1399کشور عربستان سعودی اعزام گردیده اند از اینکه پروسه اعزام حجاج سال 

حصول اطمینان نسبی در قسمت ارایه خدمات در مجموع قادر به اجرای کنترول عینی از جریان مراسم حج نگردید، بناً به منظور  مؤظف

فون مصاحبه نماید که از جمله یاشتراک نموده بودند، تالش نمود تا از طریق تل 1398( تن حاجی که در مراسم سال 555تعداد ) با

( تن حجاج مصاحبه 94( تن حاضر به مصاحبه نگردید، با تعداد )18ت جواب نداد، تعداد )یئفونی هی( تن به تماس های تل443تعداد )

که موارد نداشتند  ( در صد حجاج از خدمات ارایه شده وزارت در عربستان سعودی رضایت30دود )که حد اوسط در حصورت گرفت 

 می باشد:   ثذیل از جریان مصاحبه حجاج قابل مک

نتایج مصاحبه با حجاج نشان می دهد که سطح عدم رضایت حجاج از خدمات ارایه شده در پنج مورد بلند بوده است که حسب ذیل 

 میباشد: 

 ؛اد کمتر گرددیع( روز در نظر گرفته شده است، نظر داشتند که م45اد طوالنی حج که برای )یعرضایت از معدم  .1

 ؛عدم رضایت از همکاری و رهنمایی ناظمین در جریان مراسم و عدم بلدیت ناظمین از مراسم حج .2

 ؛مشکالت در تهیه و کیفیت پائین غذا برای حجاج .3

 ؛شکالت ترانسپورت و سکن در مدینه منوره و ایام مشاعردور بودن عماره ها به حرم شریف و م .4
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 ؛مشکالت در ارایه خدمات صحی .5

 

بخش ضمایم ( 6ذیل در کل انعکاس داده شده است و جدول آن در ضمیمه ) جزئیات بیشتر مصاحبه و سطح رضایت حجاج در گراف

 می باشد:این گزارش قابل دسترس 
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کرونا متوقف می باشد و هیئت از جریان مراسم حج فرضی نتوانست نظارت و ارزیابی  ویروسنسبت شیوع ازینکه پروسه حج فرضی به 

نماید در پیوند به مصاحبهء که با حجاج صورت گرفت، مشکالت و چالش های که توسط هیئت اعزامی مقام عالی ریاست جمهوری در 

لین وؤنعکاس یافته، قرار ذیل به گونه فشرده به منظور توجه و دقت مسموجود بوده و در گزارش متذکره ا 1398جریان پروسه حج سال 

 بازتاب می یابد: 
 

 عدم موجودیت میکانیزم واضح برای سفر حجاج  .1

در قسمت عدم موجودیت میکانیزم واضح برای اجراآت نظارت نموده  1398ریاست جمهوری که از پروسه حج در سال محترم هیئت 

انتظار در تاالر جهت اخذ واکسین میگردد، تأکید بعمل آورده است، همچنان عدم آگاهی دهی درست  سفر حجاج که باعث ساعت ها

ثریت اطاق های مناسب برای استراحت ؤعدم مطابقت مینوی غذا با اصناف قرارداد شده و عدم م، به حجاج در مورد معیار دقیق پروازها

 حجاج را نیز از جمله مشکالت اساسی عنوان نمود اند.
  

 در جریان مراسم حج کیفیت پائین محل بود و باش حجاج  .2

ین و وضعیت خراب بوده و سایر کشورها این عماره ها را به اجاره نمی گیرند و ئت پایعماره های که برای حجاج قرارداد گردیده با کیف

باشد. عالوه بر آن تذکر بعمل آمده که عماره های مذکور به مرده مشهور بوده که نشان دهنده ضعف در انتخاب عماره برای حجاج می 

اطاق برای حجاج مطابق قرارداد تنظیم نگردیده و در اکثریت اطاق ها شش الی هفت و حتی هشت نفر حجاج جابجا شده اند در حالیکه 

ث از فامیل های در قرارداد عماره ها بیشتر از پنج تخت خواب نباید گذاشته شود. حتی خالف عرف و فرهنگ افغانی حجاج ذکور و انا

 شان مختلف در یک اطاق تسکین شده بوده و از مجبوریت حجاج سوء استفاده شده بود.

ولین وزارت ارشاد و حج و اوقاف بودند ؤعمایر عبارت از حجاج ویژه مجامله بعثه و مس تذکر بعمل آمده که افراد اضافی تسکین شده در

رسمی استفاده می نمودند که سبب کمبودی غذا و مکان برای حجاج رسمی گردیده که بطور غیر قانونی از مکان و هم از غذای حجاج 

 بود.

 تسکین حجاج به گونه غیر عادالنه  .3

حجاج بگونه عادالنه تسکین نگردیده بودند. حجاج زون شمال و غرب و والیت کندهار هم در مکه و هم در مدینه در عماره های درجه 

 ون ها در عمایر متوسط و خراب که کیفیت خوب نداشته جابجا شده بودند.اول جابجا گردیده بودند از سایر ز

باش و غذا نیز از جمله مشکالت بوده که در گزارش  بودو ،تن کارمندان شرکت هوایی کام ایر و پرداخت پول مصارف( 56) تسکین

 تذکر گردیده است. 

ن آب سرد ک ،یخچال ،سیستم سرد کننده هوا ،ماشین لباس شویی عالوه برآن از عدم موجودیت امکانات مندرج قرارداد از قبیل نبود

 مشترک بودن تشناب ها که حد اقل ،دوشک و فرش جدید در مکه، چای جوش برقی، منقل برقی ،آب آشامیدنی صحی ،در دهلیزها

 تن حاجی در عمایر مدینه از یک تشناب استفاده می نمودند.( 18)
 

 ذائیغذائی حجاج و نیاز سنجی غیر واقعبینانه مواد غکیفیت پائین مواد  .4

 ش عنوان گردیده است که قرار ذیل می باشد:ارتهیه غذا برای حجاج پر چالش ترین موضوع در گز

کافوی یک ت که  اندک بودن مقدار غذا های اصلی ،که نیاز سنجی غذا به گونه درست صورت نگرفته ییغیر واقعبینانه بودن مینوی غذا

 طبیعت مردم افغانستان سازگار نبود تهیه میگردید.به وعده غذای حجاج را نمی نمود و در عوض از مقدار زیاد نوشابه های گازدار که 

موجودیت غذاها مانند شوربای بامیه با گوشت مرغ با  ،همچنان غذا های قرارداد شده با فرهنگ غذایی مردم افغانستان مطابقت نداشته

نان خشک افغانی صورت گرفته بود ولی در عمل داد عدم نان خشک افغانی در حالیکه قرار ، ماهی در فصل گرم سعودی، بروستنان 

 میگردید. سرویسفتیر و نارسیده و یا خام به حجاج ، تطبیق نگردیده است و الی ختم موسم حج بشکل سوخته

ده صرف می حغذای علی ،فشار بلند ،که دارای تکالیف چون مرض شکرهر کشور برای حجاج  ،عدم موجودیت مینوی غذایی پرهیزانه

 نمایند ولی به حجاج افغانی چنین سهولت در نظر گرفته نشده بود و کیفیت غذا در کل قناعت بخش نبوده است.
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خام بودن میوه جات از قبیل کیله و دیرینه بودن مالته و سیب نیز از جمله مشکالت بوده است که حجاج از آن شاکی بودند. مشکالت 

ولین بعثه کمیته تغذیه بوده است که در مطابخ ؤکه در قسمت غذای حجاج موجود بوده است عدم موجودیت کارمندان محلی و مس

 .بصورت متداوم نظارت نمی گردید
 

 خریداری ادویه به قیمت بلند، کمبود واکسین و عدم رضایت حجاج از خدمات صحی  .5

عدم تعیین محل مشخص و مناسب برای ، مواجه شدن حجاج به کمبود واکسین، خریداری ادویه از داخل کشور به قیمت گرانتر

عدم رعایت واجبات وظیفوی از جانب  ،عدم رضایت حجاج از خدمات کلینیک های صحی محلی، کلینیک های محلی مربوط بعثه

کمبود امبوالنس  ‚میان تیم صحی وزارت صحت و تیم صحی وزارت حج و اوقاف  هماهنکی عدم موجودیت  ،مترجمین در شفاخانه ها

 های توظیف شده از جمله مشکالت در قسمت ارایه خدمات صحی در جریان پروسه حج تذکر گردیده است.
 

 مشکالت ترانسپورتی و نبود میکانیزم مشخص غرض انتقال حجاج  .6

ان استخدام دریور، در بخش ترانسپورت نیز از نبود کتابچه خط سیر برای دریوران که شفافیت پروسه را تحت پرسش قرار می دهد

س های مجهز با وسایل سرد عدم موجودیت ب ،نگ در هوتل هایمشکالت نبود پارک ،جدید که با خط وسیر هوتل ها آشنایی نداشته

نبود وسایط ترانسپورتی در مشاعر که با شرکت نقابه عقد گردید و حجاج به مشکالت زیادی مواجه بوده اند. نبود میکانیزم  ،کننده

مشخص انتقال حجاج به مشاعر از جمه مشکالت و چالش های عمده بوده است که حجاج به آن مواجه بوده است و در گزارش انعکاس 

 فته است.یا

حج و اوقاف( همراه با فامیل های خویش  ،سای والیتی وزارت ارشادؤر ،در مورد این که یک تعداد از اعضای بعثه )کارمندان بلند رتبه

به حج آمد بودند که به وظیفه اساسی خویش رسیدگی کرده نتوانستند و در خدمت فامیل های خویش بودند نیز تذکر بعمل آمده 

 است.
 

  ناظمین در پروسه حج و سمبولیک بودن آنها عدم بلدیت .7

حج ، اقارب کارمندان وزارت ارشاد ،انتخاب عده ای از ناظمین به اساس روابط، ناظمین آگاهی و بلدیت جهت رهنمایی حجاج نداشتند

سمبولیک بودن ناظمین طبقه اناث از جمله موارد است که  ،مصروف ساختن ناظمین در سایر امورات از جانب رهبری بعثه، قافوو ا

 اشاره صورت گرفته است.

ین کارمندان محل به اساس نیاز مندی تعی، کید صورت گرفتهأپیرامون کارمندان محلی که در عربستان سعودی استخدام میگردند نیز ت

داد کارمندان محلی در ساحه در این گزارش اشاره شده موجودیت تفاوت در حق الزحمه کارمندان محل و عدم حضور یک تع، نگردیده

 است.
 

 از مراسم حج  ءع حجاج در کابل و عدم آگاهی دهی درست ورثه شهداتمانتظار ورثه شهدا در مج .8

همچنان در مورد ورثه شهداء اشاره گردید که برای ورثه شهداء آگاهی دهی درست از چگونگی طی مراحل اداری اسناد شان و میعاد 

 دقیق پرواز داده نشده بود و باعث گردیده تا حجاج ورثه شهداء ده الی پانزده روز در مجتمع حجاج در کابل منتظر بمانند.

توسط کمیسیون محترم  1398شایان تذکر دانسته می شود که پروسه تدارکات عماره ها، غذا، ترانسپورت و غیره موارد در سال 

همآهنگی میان اداره عدم چالش های موجوده از جمله فکتور های می باشد که باعث گردیده تا  تدارکات ملی به پیش برده شده است و

 ول به گونه جدی از روند نظارت بعمل نیاورند. ؤتدارکاتی و نظارتی بوجود آید و ادارات مس

  علت

  ؛مناسک دینی برای حجاجبخش رهنمایی امور  بلند بودن سن و سال ناظمین در انجام وظیفه محوله و سهل انگاری در -

 ؛عدم بلدیت ناظمین از روند پروسه حج و اجرای سایر مناسک دینی در ایام مشاعر -

 ؛غایب بودن ناظمین و مرشدین در جریان مراسم حج وضعف رهنمایی در قسمت حل سایر چالش ها و مشکالت  حجاج -

 ؛کم توجهی در قسمت طبخ غذای ظهر و شب حجاج در مکه مکرمه -
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 ؛در مورد کیفیت غذا و تهیه نان خشک )نان سوخته( ) غذا سرد(توجهی بی  -

 ؛باش حجاج در مدینه منوره قرارداد عماره های کهنه و فرسوده  جهت بود و -

تخت ( 7الی 6) بستر را داشت( 4) باش عماره ها در مدینه منوره، حتی در یک عماره که گنجایش ین بودن امکانات بود وئپا -

 ؛عماره یک تشناب و حمام مد نظر گرفته شده بود( 6الی  5) برایخواب جا گزین شده و 

 ؛ضعف در تنظیم وسایط ترانسپورتی در مدینه منوره جهت انتقال حجاج به شکل درست و بموقع  آن -

 ؛عدم موجودیت امبوالنس مجهز جهت انتقال مریضان عاجل در جریان مراسم حج -

 ؛عاجل بجز از ادویه جات معمولی از قبیل پرستامول و امپرازولعدم دسترسی به ادویه جات مورد نیاز مریضان  -

 ؛از عماره های حجاج بشکل منظم  مؤظفعدم بازدید  متداوم تیم صحی و داکتران  -

 تأثیرات

رین و معتمرین کشور ئدر صورتیکه ریاست محترم حج فرضی در ارایه خدمات بهتر و به موقع برای حجاج و زمینه مناسب برای زا

ریاست حج و دولت شده و شعار حکومت داری خوب را درکشور زیر سوال  یشدن اعتماد مردم باال نسازد این امر باعث کمرنگمساعد 

 میبرد.

از اینکه پروسه حج یک پروسه جهانی بوده و به ویژه برای کشور های اسالمی  دارای ارزش و اهمیت خاص میباشد پس عرضه خدمات 

دن و تم خوب، تنظیم و مدیریت موفقانه پروسه حج در سطح کشور های منطقه و جهان نمایان گر اصالت،بهتر، ایجاد نظم و دسپلین 

 فرهنگ یک کشور مستقل  محسوب گردیده و بر ماست تا در غنامندی آن از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نورزیم. 

برای هرمتقاضی حج  1398برابر مبلغ معین که در سال  از آنجایکه برای همه گان هویداست که اعزام متقاضیان حج بیت اهلل شریف در

ولیت ؤدالر  تعیین گردیده  است  و ریاست محترم حج فرضی  مس( 2800) دالر امریکایی و مذهب جعفری( 2750) مذهب حنفی مبلغ

ریاست حج فرضی در امر  دارد تا در مقابل آن زمینه سفر راحت و عرضه خدمات بهتر را برای عازمین حج فراهم نماید و در صورتیکه

  می گردد. ثر واقع نگردد این کار باعث ایجاد فاصله بین مردم و وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف ؤتحقق آن موفق و م

 سفارش های هیئت 

است تا در قسمت استخدام ناظمین پروسه حج الیحه وظایف ناظمین حج را جدآ در نظر  مؤظفریاست محترم حج فرضی   -

 گیرد.

خش بریاست محترم حج فرضی در قسمت تهیه و خریداری امبوالنس  مورد نیاز حجاج در جریان مراسم حج با همآهنگی  -

و از نتیجه در ظرف یک ماه اداره عالی تفتیش را در  قنسلی حج کشور افغانستان مقیم کشور سعودی صحبت و بتفاهم برسند

 جریان قرار دهد. 

ش قونسلی و مکتب شوون حجاج در سعودی در مورد قرارداد سکن در بخنماینده با صالحیت ریاست حج فرضی با هما هنگی  -

تهیه سه وقت غذا حجاج در جریان مراسم حج سال  دمدینه منوره، قرارداد ترانسپورت و انتقال حجاج به مدینه منوره و قراردا

 ضالت در سال های آینده تدابیر جدی و معقول روی دست گیرند.برای حل این مع گذشته بحث وگفتگو نموده و

 

 (16یافته شماره )

  اعزام تعداد و 1397ی در سال دحجاج توسط شرکت قراردا نجیتو من در ارایه واکسین انفلونزا تأخیر عنوان یافته:

 عربستان سعودی بدون تطبیق واکسین متقاضی حج به کشور ( 13100)
 

 معیار

مده است، آ( 32) شرایط عمومی قرارداد مادهکه در یموارد بجز از" :شرطنامه عمومی قرارداد چنین تصریح شده است( 27.1) در ماده

اگر قراردادی در تحویل بخش یا تمام اجناس تا تاریخ که در قرارداد مشخص شده است ناکام بماند،  بدون تبعیض به تمام اصالحات 
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 فیصدی را که در شرایط خصوصی  قرارداد مشخص شده است بگونه خسارات نقدی کسر میکند. اگر ج  قرارداد، فرمایش دهنددیگر در

 .ط عمومی،  قرارداد را فسخ خواهد کردیشرا( 35) یکباره اندازه جریمه به حد اکثر برسد، فرمایش دهند، بر حسب ماده

از سرجمع ( %0.1) خسارات مالی ": چنین صراحت داردشرایط خصوصی قرارداد در رابطه با وضع خسارات مالی ( 27.1) هکذا ماده

روز شروع از تاریخ دریافت  45 " :مده است کهآشرایط خاص در رابطه به مدت قرارداد ( 19.3) . ماده"مبلغ قرارداد قابل وضع می باشد

  ".ختاپول پیش پرد

 حالت

 23/3/1397 مؤرخ( 2611براساس فیصله شماره ) 1397ت حجاج سال رن انفلونزا و مننجیت مورد ضرویقرارداد تهیه دو نوع واکس

میان تدارکات ملی و شرکت   Government to Government (G To G) سیون محترم تدارکات ملی از روش دولت با دولتیکم

 کلدارهندی ( 35,321,330) پول پیش پرداخت، به مبلغ( %50) روز بعد از( 45) به مدت 23/3/1397هندی تایمز فارما، از تاریخ 

 (2699116) ویز شمارهکلدار هندی ذریعه آ (17,660,665) بلغپیش پرداخت م( %50) به قرارداد،مطابق  عقد قرارداد شده است.

ردادی انتقال شده است و قراردادی ( شرکت قرا058105500743میالدی به اکونت شماره ) 30/6/2018مطابق  9/4/1397 مؤرخ

اکمال کرده است، اما تاریخ انوایس هذا اشتباه  2018/ 31/7به تاریخ  ( TP-006/18) را  مطابق انوایس شمارهرین بخش واکسین خآ

و  24/8/2018ن به تاریخ یواکس خرقسط آ( AWB- 141- 03429425) ( شمارهtrack shipmentبوده که مطابق بل انتقال )

سیون یکم ریاست تدارکات به 2/7/1397 مؤرخ( 8104) وزارت حج و اوقاف و مکتوب شماره 20/6/1397 مؤرخ( 331) مکتوب شماره

در ( %0.1ضرب ) کلدار هندی (35,321,330)مبلغ است که مطابق شرایط قرارداد  گردیدهاکمال  تأخیر( یوم 9) با تدارکات ملی، 

ت که قرارداد دولت با دانسته می شود. قابل یادآوری اس تأخیرتابع جریمه شرکت مذکور  ،کلدار هندی (317,891)  =9ضرب  روز

صورت  ود خریدار،با تمام مصارف کرایه رسانده الی محل مقص هیعنی قیمت جنس همرا Cost and Freight ( C&F) دولت به شیوه

 گرفته است. 

به عربستان سعودی مواصلت می نمود  حجاجصورت گرفته باید قبل از عزیمت  1397برای حجاج که در سال  قرارداد دو قلم واکسین

      عدادت سبب گردیده تا در اکمال توسط قراردادی، تأخیربه علت  میگردیدند اما عازم بیت اهلل شریف واکسین تا حجاج بعد از تطبیق

( کلدار 566قیمت فی دوز واکسین مبلغ ) گردیده اند.ن عازم عربستا و بدون تطبیق واکسین از واکسین باز مانده ( تن حجاج13100)

 کلدار هندی می شود که به پول خدماتی حج خساره وارد شده است.   (7414,600) دوز مبلغ ( 13100)هندی و مجموع 

ه و قابل استفاده نبود 1398که در پروسه حج بعدی یعنی  های قرارداد شده شش ماه بوده است دیگر مدت اعتبار واکسیناز جانب 

مینه ز و نبود تأخیرشرکت قراردادی تسلیم گرفته میشد که چنین عمل انجام نشده، واکسین ها از شرکت قراردادی با وجود  نباید از

واکسین به وزارت محترم صحت دوز ( 13100تعداد )استفاده آن که مسئوولین از وضعیت آگاهی کامل داشته، تسلیم گرفته شده و 

به  آن وزارت مقام 3/11/1397 مؤرخپیشنهاد ریاست عمومی وقایوی و کنترول امراض صحت عامه و هدایت به اساس  و گردیده ءاهدا

ستفاده ا واکسین های متذکرهاز اینکه  .وزیع و تطبیق اصدار گردیدهکارمندان شفاخانه های دولتی مرکز و سایر ادارات متقاضی هدایت ت

و اوقاف معلومات وزارت حج  ولینؤمس ،بعمل آمده و یا خیر و هدایت مقام وزارت صحت عامه جنبه تطبیقی را به خود گرفته و یا خیر

   شده، حصول اطمینان صورت نگرفته است.  ءدر اختیار ندارد و از استفاده واکسین های اهدا

جانبی  راتتأثیکه واکسین حجاج قبل از پرواز )یک و یا دو روز قبل( تطبیق می گردد و چنین عملکرد باعث می گردد تا  قابل ذکر است

و تطبیق واکسین به اساس معیار های  و مشکالت صحی برای حجاج ببار آورد واکسین در جریان مراسم حج برای حجاج پیش آید

  . داردی شود که نیاز به غور و دقت صحی انجام نم

 علت

عدم  توجه الزم در مورد مدیریت زمان توسط ریاست های حج فرضی، تهیه و تدارکات و همچنان عدم تعهد قراردادی بر شرایط قرارداد 

از شرکت قراردادی بابت  کلدار هندی (317,891) میبایست مبلغعدم آگاهی کامل کارمندان ریاست مالی از شرایط قرارداد که  و

 وضع می گردید که نشده است.  تأخیرجریمه 
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 تأثیرات

تن از متقاضیان حج بدون تطبیق واکسین انفلونزا عازم کشور عربستان سعودی ( 13100) ت باعث شده است که تعدادآین اجرانچ

بلغ ر مگدیور می باشد و از جانب متص در جریان مراسم بوجود آمده باشد،که از اثر آن امکان اینکه مشکالت صحی برای حجاج  گردند

( کلدار هندی به پول خدماتی حج خساره وارد گردیده است. همچنان تعداد حجاج که بدون واکسین به کشور 7,414,600نگفت )ه

 سعودی فرستاده شده اند خالف تعهدات عقد شده میان کشور سعودی و افغانستان می باشد. 

 پاسخ مرجع

 . نموده اندقناعت مرجع مربوطه ابراز فوق  در رابطه به موارد

 هیئت سفارش

کننده در همآهنگی  کلدار هندی را از شرکت قرارداد ( 317,891)مبلغ  ریاست محترم مالی وزارت ارشاد، حج و اوقاف -

نده یو در آ  حج فرضی در بانک ملی واریز نماید و به حساب خدماتی تحصیل در ظرف پانزده یوم هبا وزارت محترم خارج

  اجراآت نمایند.مطابق به شرایط قرارداد 

را در زمان شرطنامه نیازمندی های پروسه حج شرایط مندرج ترتیب  وزارت در قسمتریاست محترم تهیه و تدارکات  -

تثبیت نماید تا عقد قرارداد در زمان مناسب آن صورت گیرد و واکسین ها در زمان تعیین شده، قبل از اعزام ن معین آ

صحی جهان،  ن در مطابقت با معیار های قبول شده سازمانن معیزماو تا تمام حجاج در وقت حجاج تسلیم گرفته شود 

 واکسین گردند. 
 

 (17یافته شماره )

بدین  1382عدم ارایه معلومات از جانب وزارت در مورد پول جمع آوری شده طی هژده سال اخیر از سال عنوان یافته: 

 نزد وزارت  1398و  1397دقیق در رابطه به تعداد حجاج اعزام شده طی سال احصائیه طرف و چگونگی مصرف آن و نبود 

 معیار

رین از مراجع ذیربط، ثبت ئیه دقیق  حجاج معتمرین و زائچنین صراحت دارد: جمع آوری احصا( 29) ( مقرره حج بند13ماده )

 ونگهداری آن در دیتابیس مخصوص. 

 وضعیت

 رهه استعالم شماههه بعدآ هیئت ذریعهک ،ردیده بودههای محترم مالی و اداری و حج فرضی ارایه گمعلومات ذیل از جانب ریاست ءدر ابتدا

( 43) که تعداد 1397علت تفاوت را معلومات خواسته ریاست های مالی و حج فرضی علت آن را در سال  17/01/1400 مؤرخ( 678)

تن دیگر به حج بیت اهلل شریف اعزام ( 6435) و بقیهوانمود ساخته تن بعد از تحویلی پول روی معاذیر از رفتن به حج باز مانده اند 

تن از سهم اصلی شان در عموم غیر حاضر بوده ( 56) گردیده اند و در والیات نظر به تطبیق اسناد و جمع اوری گزارشات جدید تعداد

( 13) ن جمله تعدادآتن مجموع پول خود را تحویل بانک نموده و از ( 22336) دوم حاضر نگردیدند و بقیه تعدادکه به تحویلی قسط 

والیت به حج اعزام گردیده اند. که تعداد مجموعی ( 34) نفر حاجی از( 22323) در مجموع تعداد ،رفتندننظر به معاذیر به حج تن 

 تن می باشد.( 28758تعداد ) 1397حجاج اعزام شده در سال 

نها بنابر مشکالت که آتن ( 6) تن که هر دو قسط خود را تحویل بانک نموده که از جمله تعداد( 6791) در مرکز تعداد 1398در سال 

                    تن دیگر انها پول خود ار اخذ نمودند که تعداد( 4) میباشد و 1399داشتند از سفر حج منصرف شده و دو نفر ان انتقال به سال 

       تن شان جعفری بوده است و در والیات تعداد( 437) تن آن حنفی و( 6348) تن به حج بیت اهلل شریف اعزام گردیده که( 6785)

تن شان اعزام گردیده اند که از ( 22393) تن نظر به مشکالت از سفر حج باز مانده و تعداد( 13) تن تنظیم شده که تعداد( 22424)

چنان قابل یاد آوری است که در تعداد اهل متن شان جعفری بوده اند و ه( 1160) تن شان حنفی و تعداد( 21233) ن جمله تعدادآ
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تعداد اهل تشیع  1398تن وجود دارد که ریاست محترم حج در سال ( 18) تشیع ریاست مالی و اداری و ریاست حج فرضی تفاوت

که در مجموع ارقام درست می باشد اما اگر به تفکیک اهل تشیع ( 1160) ریاست محترم مالیتن معلومات داده و ( 1178) خویش را

 تن تفاوت را نشان می دهد. ( 18) و تسنن باشد تعداد

 معلومات ریاست محترم حج فرضی

شماره
 

 سال
تعداد جعفری 

 مرکز

تعداد جعفری 

 والیات

تعداد حنفی 

 مرکز

تعداد حنفی 

 والیات

مجموع 

 جعفری

 مجموع

 حنفی

تعداد 

 مجموعی

1 
13
97 456 1508 5982 20875 1964 26857 28821 

2 
13
98 437 1178 6348 21246 1615 27594 29209 

 معلومات ریاست محترم مالی و اداری

ره
ما

ش
 

 سال

 

تعداد جعفری 

 مرکز

تعداد جعفری 

 والیات

تعداد حنفی 

 مرکز

تعداد حنفی 

 والیات

مجموع 

 جعفری

مجموع 

 حنفی

تعداد 

 مجموعی

 
1 

13
97 461 1508 5916 20875 1969 26791 28760 

 
2 

13
98 437 1160 6354 21264 1597 27618 29215 

 ت ارقام ارایه شده میان ریاست مالی و ریاست حج فرضیتفاو

 
13
97 -5 0 66 0 -5 66 61 

13
98 0 18 -6 -18 18 -24 -6 

 (5جدول شماره ) 

 

به هئیت ارایه  1398و  1397معلومات در مورد احصائیه دقیق تعداد حجاج طی سال های عالوه بر اینکه وزارت نتوانست 

بدین طرف و  چگونگی مصرف آن نیز به هئیت  1382ده سال اخیر از سال جنماید پیرامون پول جمع آوری شده طی ه

از حجاج و چگونگی مصرف آن و معلومات ارایه ننمود و هیئت نتوانست بنابر عدم ارایه اطالعات نظر روی جمع آوری پول 

 اینکه چه مقدار پول از سال های قبل در حساب مربوط حج باقی مانده است، ابراز نظر نماید. 

 علت

 عدم موجودیت سیستم واحد الکترونیکی حج و همچنان عدم هماهنگی درست میان ریاست های محترم حج فرضی و مالی و اداری. 

 تأثیرات

شود تا تعداد دقیق حجاج معلوم نباشد و امکان این است که در آینده تعداد حجاج که جهت ادای مراسم حج ت باعث می آچنین اجرا 

 بانک به مشکل جدی دچار هنمایند و بعد از تحویلی پول شان در تطبیقات ساالنه همرا هنرفته اند و بخاطر استرداد پول خویش مراجع

 می شوند. 

 پاسخ مرجع

 کز رفته ابراز نظر موافق نموده اند. تذ به مشکالت که فوقاً 

 سفارش

 آن مصرف و چگونگی نحوه اده سال گذشته را بجداخلی وزارت ارشاد، حج و اوقاف روند جمع آوری پول طی هتفتیش  -

ده سال اخیر چه مقدار پول جمع آوری گردیده و چه مقدار جمورد بررسی همه جانبه قرار دهد و تثبیت نماید که طی ه

ماه اداره ( 3) پروسه حج فرضی به مصرف رسیده، به تفکیک سال ها و اسناد حمایوی آن به گونه رسمی در ظرفآن در 

 عالی تفتیش را در جریان قرار دهد . 



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      49

 

و از نتیجه ان اداره عالی  نمایدتن اهل تشیع تطبیقات ( 18) ریاست های محترم حج فرضی و مالی درمورد تفاوت تعداد -

یه می شود که در صاطمینان دهند و به ریاست های متذکره تویوم بعد از دریافت گزارش هذا، ( 15) در ظرفتفتیش را 

داری نمایند. وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف هر چه عاجل در مورد ایجاد سیستم الکترونیکی دت خوآآینده از همچو اجرا

 اقدام نمایند.  یحج فرض

 (18یافته شماره )

انون و طرزالعمل تهیه و و عقد قرارداد فرعی خالف ق باالی شرکت هوایی کام ایر  تطبیق شرایط قراردادعنوان یافته: عدم 

 با آن شرکت  تدارکات

 معیار

قراردادی می تواند با رعایت شروط مادۀ سی و ششم قانون تدارکات "بند یک ماده یکصدو پنجم  طرزالعمل تدارکات چنین صراحت دارد  

 ".( فیصد قیمت مجموعی قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار کند20موافقه کتبی اداره، الی )بعد از حصول 

قراردادی میتواند، با شرایط ذیل بخش از قرارداد را به قراردادی فرعی  ":قانون تدارکات تصریح میدارد که  ششمبند یک  ماده سی و 

 یشده باشد، دوم قرارداد فرعی در مغایرت با قرارداد اصلی نباشد، سوم اداره در صورتواگذار نماید، یک  موافقه قبلی اداره در زمینه کسب 

  "ثر نگردد.أولیت های قراردادی اصلی در قرارداد متؤمی تواند با واگذاری قرارداد فرعی مندرج فقره یک این ماده موافقت کند که مس

( فیصد  20در صورتیکه قراردادی بدون رعایت احکام قانون و این طرزالعمل، بیشتر از )" :بند چهارم  طرزالعمل فوق بیان میدارد که

قیمت مجموع قرارداد و یا قرارداد را طور کلی به قراردادی فرعی واگذار نماید، اداره، قرارداد را فسخ و طبق ماده چهل و نهم قانون 

 رجاع می نماید.ت بعدی به اداره تدارکات ملی رسماً اآتدارکات غرض اجرا

ی انتقال دهنده مکلف است در هماهنگی با ییات شرطنامه چنین صراحت دارد: شرک  هواربند هفتم مشخصات قابل تطبیق و ضرو

به اختیار  ت های رفت و برگشت پرواز حجاج را از جانب کشور عربستان اخذ و رسماًیسال 1/2/1398ریاست هوانوردی ملکی الی تاریخ 

ن ارایه کرده نتواند تابع جریمه به اساس فی آول پروازها را به تاریخ ذکر شده جدهند و در صورت که شرکت قراردادی اسکی وزرات قرار

 جریمه میگردد.افغانی  (25,000) روز به مبلغ

 حالت

تن با شرکت کام ( 15175شرکت آریانا و تعداد )با  تن (15175)تعداد یعنی فت و برگشت( قرارداد پروژه خدمات انتقال هوایی )ر 

 مؤرخ( 3186) از افغانستان به کشور شاهی سعودی حسب هدایت فیصله شماره 1398سال  تن حجاج( 30350) ایرکه جمعاً تعداد

ی یدالر امریکا( 975) به قیمت فی نفر حاجی به مبلغ آریانا)شرکت هوایی  سیون محترم تدارکات ملی، طور مساویانهیکم 20/1/1398

 مبلغ دالر که جمعاً( 930) دالر امریکای و شرکت کام ایر به قیمت فی نفر حاجی به مبلغ (14,795,625) مبلغ که جمعاً

افغان هوایی شرکت( و مقام محترم اداره  آریانادالر امریکایی ترتیب و میان )شرکت خدماتی هواپیمایی کام ایر، د  (14,112,750)

 الی ختم پروسه حج منعقد و منظور گردیده است.  17/2/1398تاریخ تدارکات ملی، از 

نتوانسته است که مطابق مفاد قرارداد منعقده، سالیت های پروازی را در وقت معینه از جانب کشور سعودی اخذ  آریانااما شرکت هوایی  

 11/4/1398 مؤرخ( 3329) شماره گردد و در جلسه دهد، موضوع به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع می و به اختیار وزارت محترم حج قرار

، ریاست های وزارت اقتصاد، مالیه، حج اوقاف، نماینده آریاناکمسیون چنین فیصله میگردد که در زمنیه انتقاالت حجاج توسط شرکت 

نتقال توانایی ا آریاناکه شرکت هوایی یا موضوع را بررسی نماید و در صورت. ا  . یه جئت دوم ریاست جمهوری تحت ریاست مقام اجرایمعاون

 ت مذکور صالحیت اتخاد تصمیم مناسب جهت انتقال حجاح را دارد. ئحجاج را در زمان معینه نداشته باشد، هی

با شرکت هوایی کام  18/4/1398تن حاجی که براساس قرارداد متقبل شده بود  به تاریخ ( 15175) انتقال تعداد آریاناشرکت هوایی  

دالر امریکایی عقد قرارداد می نماید  و در این قرارداد تعداد  ( 14,112,750) مبلغ دالر و جمعاً ( 930) از قرار فی حاجی به مبلغایر 

 :قرارمیدهد ءپنج ماده شرطنامه را  که در قرارداد  با  تدارکات ملی ملزم به اجرای آن  شده بود  به خاطر ضیقی وقت قرارذیل استثنا

 تن حاجی را انتقال دهد.( 1500) الی( 1300) ساعت باید تعداد( 24) نجم شرط نامه، قراردادی در طیمطابق ماده پ .1
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 25/5/98شروع  شده و در ختم پروسه از تاریخ ( تن 30350) پروازهای تعداد 20/4/1398مطابق ماده هشتم، از تاریخ   .2

 پروازهای برگشتی شروع گردد.

مطابق ماده دهم، شرکت پنجاه فیصد حجاج  به میدان هوایی مدینه و پنجاه فیصد متباقی به میدان هوایی جده و در برگشت   .3

می ( %10) نیز به همین منوال صورت گیرد و پرداخت ها طی پنج قسط باید پرداخت گردد که قسط اول بعد از عقد قرارداد

 فیصد پیش پرداخت شده است.( %50) باشد اما شرکت  کام ایر خواهان پرداخت

 افغانی جریمه دانسته می شود.( 25000)مبلغ  ارایه اسکیچول پروازی فی روز تابع تأخیرمطابق ماده هفتم، شرکت در صورت  .4

ه ت نظارت بر پروسئکه قراردادی در انجام مکلفیت های تعلل نماید، طبق احوال از طرف هییمطابق ماده پنجاه و یکم، در صورت  .5

 به تادیه جریمه نقدی محکوم میگردد. حج 

ت با صالحت به ئسیون محترم تدارکات ملی، هییکم(192شماره )اضطراری   جلسه 11/4/98 مؤرخ( 3329) مبتنی بر فیصله شماره 

اج افغان هوایی شرکت برای انتقال مناصفه حج آریانایه  تشکیل و امادگی های د ئااریاست محترم داکتر عبداهلل عبداهلل ریاست محترم اجر

 :آریانارد و با در نظر داشت محدودیت های ذیل شرکت یرا به بررسی میگ

 ؛( در خواست تغییر شرایط در قرارداد five airwaysر موقف شرکت چارتر دهنده )یتغی  -

  ؛ محدویت اخذ سالیت پرواز  -

 آریانا ؛ت ها برای طیارات شرکت یغیر عملی بودن سال  -

خویش چنین تصمیم اتخاد می نماید که گرفتن  17/4/1398 مؤرخ( 3343) و نظر به حساسیت و مبرمیت موضوع، در فیصله شماره

دالر امریکای ( 14,112,750)مبلغ  دالر امریکای فی حاجی که جمعاً( 930) تن حاجی به قیمت( 15175) تعداد فول چارتر برای انتقال

یون سیو کام ایر و فیصله کم آریانادر قرار داد میان شرکت هوایی  قرارداد فرعی با شرکت هوایی کام ایر منظور است ومی شود با عقد 

 تذکر داده نشده است. آریانادالر به شرکت هوایی ( 45) تدارکات ملی، راجع به پرداخت مبلغ

سیون تدارکات ملی، انتقال تمامی  حجاح سال یو شرکت هوایی کام ایر و منظوری کم آریانابر اساس قرارداد  میان شرکت هوایی 

 سیون محترم تدارکات ملی،یو کام ایر و منظوری کم آریاناتوسط شرکت کام ایر انجام میگردد و بر مبنای قرارداد میان شرکت  1398

یون سیده است چون قیمت انتقال فی نفر حاجی مطابق قرارداد کمدالرامریکای تفاوت قیمت قرارداد ش( 45)خواهان پرداخت  آریاناشرکت 

با شرکت کام  آریانادالر امریکایی و قیمت انتقال فی نفر حاجی مطابق قرارداد شرکت ( 975مبلغ ) آریاناتدارکات ملی با شرکت هوایی 

 تن حاجی جمعاً مبلغ( 15175) تعدادانتقال در دالر امریکایی تفاوت قیمت ( 45) دالر امریکایی بوده است، مبلغ( 930مبلغ ) ایر

تن حاجی که خود ( 47) دالر امریکایی بابت تکت یک طرفه تعداد (14,241) دالر امریکایی میگردد، که از آن جمله مبلغ( 682,875)

دالر بابت لغو سکن حجاج در مدینه  (236,544) رایگان و مبلغ دالر امریکایی بابت دو فیصد تکت( 13,560) شان پرداخته است و مبلغ

دالرامریکایی ( 264,345) مبلغ ، ریاست حج متضرر گردیده است که  جمعاًآریانامنوره که در نتیجه عدم انتقال حجاج توسط شرکت 

مقام وزارت  12/11/1398 مؤرخ( 5832) دالر امریکایی مطابق حکم شماره (418,530) می شود کسر گردیده است. و متباقی مبلغ

قنسل حج  29/1/1441 مؤرخ( 125) حج و اوقاف  به جانب شرکت هوایی تادیه شده است. قابل ذکر است که  براساس مکتوب شماره

یده دتن حاجی در مدینه منوره لغو گر( 2304) قرارداد سکن تعداد آریاناانتقاالت حجاج توسط شرکت  تأخیربعثه مدینه منوره، در اثر 

( 236,544) ریال سعودی که معادل( 887,040) مبلغ ریال سعودی جمعاً( 385) است که از  قرارعقد قرارداد سکن  فی نفر حاجی مبلغ

 دالر امریکایی میگردد وزارت حج متضرر گردیده است. 

سالیت های رفت و  1/2/1398ی قراردادی مکلف است که تا تاریخ یشرکت هوا "هکذا در ماده هفتم شرط نامه تصریح شده است که

جول پروازها را به تاریخ ذکر شده ارایه یسکابرگشت را از جانب کشور سعودی اخذ و به اختیار وزارت قراردهند و در صورتکه قراردادی 

با دو ماه و هجده  18/4/1398کام ایر به تاریخ  و آریاناشرکت داد فی مابین قرار "افغانی جریمه میگردد (25,000) نکند فی روز مبلغ

 از شرکت مذکور قابل تحصیل دانسته می شود.  ،میگرددافغانی  (1,950,000) مبلغکه  صورت گرفته است تأخیرروز 
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 علت

افغان هوایی  آریانا عدم تطبیق شرایط قرارداد، قانون و طرزالعمل تهیه و تدارکات و مقرره امور حجاج و همچنان تعهدات غیر واقعی د

شرکت که تمام مراجع مربوطه را در خالء معلوماتی قرارداده و  پروسه را به چالش مواجه ساخته. ضعف مدیریتی بخش های مالی وزارت 

وایی افغان ه آریانابابت تفاوت قیمت قرارداد فرعی میان د دالر امریکایی ( 682,875) محترم ارشاد، حج و اوقاف در قبال انتقال مبلغ

شرکت و شرکت هوایی کام ایر که در این مورد باید وزارت محترم موضوع را همرای کمیته ملی حج و یا هم از مقام محترم ریاست 

افغانی بابت جریمه  (1,950,000)جمهوری طالب هدایت می شد و همچنان ضعف کنترول داخلی شعبات مربوطه در مورد وضع مبلغ 

 افغان هوایی شرکت.  آریانااز د  تأخیر

 تأثیرات

ثریت پروسه را تحت سوال قرارداده که ؤروند پروسه انتقاالت حجاج را به چالش مواجه ساخته که اقتصادیت و م ،ت صورت گرفتهاآاجر

انتقاالت حجاج توسط  تأخیری در اثر یدالر امریکا( 236,544) دالر امریکایی بابت تفاوت قرارداد فرعی، مبلغ (682,875) نتیجه مبلغدر 

 یده است که از  قرارعقد قرارداد سکن  فی نفر حاجی مبلغدتن حاجی در مدینه منوره لغو گر( 2304) قرارداد سکن تعداد آریاناشرکت 

 (1,950,000) و مبلغ ،امریکایی می شود دالر( 236,544مبلغ ) معادلریال سعودی که ( 887,040) مبلغ ریال سعودی جمعاً( 385)

ت سبب عدم اعتماد مردم بر پروسه آشده است. از طرف دیگر چنین اجرا روزارت ارشاد، حج و اوقاف )پول خدماتی حج( متضر افغانی

 شود. می

 پاسخ مرجع

     از ( افغانی 1،950،000مبلغ )تفاوت قیمت قرارداد فرعی نظر به فیصله کمیسیون تدارکات ملی صورت گرفته است و در مورد وضع 

 است.   ءت محترم الزم دانند قابل اجرائنچه هیآافغان هوایی شرکت قناعت داشته، هر  آریاناد 

 هیئت  سفارش

بمنظور ایجاد شفافیت و حسابدهی، حین طی مراحل اسناد مالی و اجرای حواله های قراردادی، شرایط  وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف

بابت عدم ارایه اسکجول پرواز ها مطابق ماده  تأخیرافغانی بابت جریمه ( 1,950,000مبلغ )و  قرارداد را در نظر گرفته اجراآت نمایند

و  نمودهتحصیل  آریاناشرکت هوایی از را  دالر امریکایی بابت تفاوت قیمت قرارداد فرعی ( 655,074)و مبلغ  هفتم شرطنامه قرارداد

 اداره عالی تفتیش را رسماٌ اطمینان دهند. 

 (19)یافته شماره 

بود نندی و ضعف در تثبیت نیازمعقد قرارداد مواد اعاشوی به گونه غیر اقتصادی از طریق روش منبع واحد، عنوان یافته: 

 کمل حمایوی پیرامون مصرف مواد اعاشوی در مجتمع الحجاج اسناد م

 معیار

دی شعبه نیازمند مکلف است، نیازمن  "میداردبند یک حکم  شماره هشتم طرزالعمل تدارکات درمورد  تثبیت نیازمندی چنین تصریح 

خویش را با ذکر مشخصات و توضیح مناسب اجناس، امور ساختمانی یا  خدمات مورد ضرورت و قیمت تخمینی آن ترتیب و در اسرع 

داره، در زمینه بط اوقت به شعبه تدارکات ارسال نماید. در صورتیکه ارائه قیمت تخمینی توسط شعبه نیازمند ممکن نباشد، از شعبات ذیر

اداره حین تثبیت قیمت تخمینی تدارکات، "و بند دوم طرزالعمل هذا بیان میدارد که  "تثبیت قیمت تخمینی معلومات حاصل میگردد

  ".از واقعبینانه و متناسب بودن آن با معلومات دریافتی جدید اقتصادی  و شرایط بازار اطمینان حاصل می نماید

 

. طبق مواد پنجاه و نهم و شصتم  1 ": صد و هفتم در مورد پذیرش، تصدیق و تسلیمی تدارکات چنین صراحت داردهکذا بند یک حکم یک

ر نظارت کننده،  مدیر قرارداد یا سایر کارمندان شامل در قرارداد به صورت نیقانون، قبل از قبولی و تصدیق تدارکات، هیئت معاینه، انج

 شده، معاینه بعمل می آورد. مناسب از تدارکات تحویل یا تکمیل 
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 هنگام اجرای معاینه باید اطمینان حاصل شود:  "در  بند سه طرزالعمل تدارکات چنین تصریح شده است  و

 مقدار درست تدارکات دریافت گردیده است؛  .1

 ؛تدارکات با معیارهای تخنیکی مندرج در قرارداد مطابقت دارد   .2

 ؛در زمینه یادداشت شده است تأخیرتدارکات به وقت معین تکمیل و تحویل گردیده، یا اینکه هرگونه   .3

 ؛های الزم دریافت شده است تمام اسناد و رهنمود  .4

 حالت

، از تاریخ 1398قلم مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت حجاج و کمیته های کاری سال ( 33) قرارداد تهیه و تدارک تعداد

کی سترن از یافغانی میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و شرکت لوژست (5,276,144) به مبلغ مجموعی 15/7/1398الی  24/4/1398

م یو قراردادی اقالم شامل قرارداد را در مدت معینه تهیه و پول خویش را تسل گردیدهمنبع واحد عقد ۀ ویطریق اداره تدارکات ملی به ش

 شده است.  

والیت که  13)شامل  و حجاج زون مرکز میته های کاریمواد اعاشوی و محروقاتی جهت تهیه غذا برای ک دانسته می شود کهقابل ذکر 

در هنگام رفت، به خاطر انتظار پرواز  و یا برگشت از عربستان به خاطر تسلیم شدن  می کند( ءحاجی را احتوا( 16000) تعدادد حدو

که در قرار داد مذکور موارد ذیل به ،چای و نان صرف میکنند ،کابل،  توقف نموده زیر تپه مرنجان وسایل شان، در مجتمع الحجاج واقع

  مشاهده  رسید : 

تثبیت دقیق نیازمندی بخاطر مسایل تخنیکی چون لغو پرواز یا عوارض تخنیکی طیاره مقدرو نیست، اما به شکل نسبی قابل   .1

کیلو ( 700، )کیلو چای(200) برای مدت دوماه و بیست روز مدت قرارداد مقدارتثبیت است، چنانچه که به مالحظه رسید  

 کیلو گوشت عقد قرارداد شده که این تثبیت احتیاج قرین به واقعیت نیست.( 3150) بوره و

 در طول کهمربوطه و اسناد مصرفی مواد تدارک شده، هیج گونه اسناد که بیان کننده  تعداد مجموعی افراد داد ه قراریدر دوس   .2

 در طی پروسه حج چه تعداد افراد و اشخاص در مجتمع غذا صرف کرده اند  وجود ندارد. بیست و چهار ساعت و جمعاً 

قابل نگهداری نمی باشد، بطور یکبارگی و  نده بوده و معموالًنوع جنس بوده یک جنس که  فاسد شواقالم شامل قرارداد دو    .3

ی وکه اسناد مربوطه مطالعه گردید، به مشاهده رسید مواد اعاشیویل داده شده است، قسماجناس فاسد شوینده طور روزمره تح

حین تسلیمی معاینه صورت نگرفته، نماینده شرکت به معتمد تسلیم داده  ،که توسط قراردادی روزمره اکمال شدهفاسد شوینده 

ند که اجناس مطابق بل هذا ه اشت بل شرکت نگاشتت معاینه در پئکه قراردادی بل مجموعی خویش را ارایه کرده، هی اًو بعد

ت معاینه در مطابقت به ئنموده اند در حالیکه باید در مواد که بشکل روزمره توسط قراردادی اکمال گردیده هی ءامضا بوده و

 شرایط قرارداد جنس را تصدیق نموده و تسلیم می شد. 

ت قیم اقالم شامل قرارداد از حد معمول قیمت بازار بلند بوده است مثالً به مالحظه دوسیه قرارداد به مشاهده رسید که قیمت    .4

ی شیر عیک قط افغانی و( 11) ی، یک قرص نانافغان( 390) افغانی، یک لیتر روغن( 468.7مبلغ ) یک کیلو گوشت گوساله

 که مبلغ 1396مقایسه با سال در  ( افغانی می شود و5,276,144)مبلغ که قیمت مجموعی قرارداد  افغانی( 26) ایفریدی

 1397و  1396افغانی عقد قرارداد شده است چون در سالهای ( 3,226,905مبلغ ) (1397در سال ) افغانی و( 3,034,900)

مورد ضرورت حجاج توسط اداره تدارکات  1398نازلتر می باشد. قرارداد اعاشه سال  طلبی باز صورت گرفته است،اوروش د از

برای عقد قرارداد این چنینی  حاالنکهن استعجالیت موضوع عنوان شده است، واحد عقد گردیده است و دلیل آ نبعملی با روش م

 نبوده است. عجله ای در کار  چوزارت یک سال مکمل وقت دارد و هی
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 علت

حج در مجتمع الحجاج  متقاضیان ایکاری برای تهیه غذ مشخص میکانیزم عدم استفاده از روش عقد قرارداد بگونه چارچوبی، نبود

مجتمع الحجاج در تهیه و ترتیب  ولینؤه غذا و هکذا عدم توجه الزم مسغذایی مشخص در رابطه به تهی ییت مینودهمچنان عدم موجو

 ست تعداد مستفید شوندگان از غذا. یل

 تأثیرات

ه تعداد متقاضیان حج در مجتمع الحجاج غذا تهیه شده عدم موجودیت اسناد در مورد اینکه در هر وقت به چه تعداد و در مجموع به چ

 فافیت و حسابدهی درست صورت نگیرد. است سبب می شود تا ش

 پاسخ مرجع

 است.  ابراز قناعت نموده به مشکالت و نواقصاتمرجع مربوطه 

 رشسفا

لیست مستفید شوندگان را به تفکیک هر روز  نماید.اجراآت بطور دقیق  در مورد تثبیت نیازمندی خویشریاست محترم حج فرضی 

و در قسمت عقد قرارداد عذا بهتر  نمایدماده آ در ظرف یک ماه بعدیغذایی مشخص و اقتصادی را در پروسه های  یک مینوترتیب و ی

   صورت گیرد.است از روش قرارداد چارچوبی استفاده 

و در پروسه های آغاز نماید ن در وقت و زمان مناسب آ را ه پروسه حجطی مراحل تدارکاتی قرارداد های مربوط ب ریاست تهیه و تدارکات

بعدی قبل از آغاز برنامه حج فرضی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گیرد تا قرارداد ها از طریق روش رقابتی به گونه اقتصادی به پیش 

 .برده شود
 

 

 (20یافته شماره )

ضرر مالی در بودجه خدماتی حج از اثر عدم تطبیق شرایط قرارداد ) تبادله اسعار به نرخ روز( توسط بانک عنوان یافته : 

 ملی افغان 

 معیار

بانک مکلف است تسعیر و انتقاالت پول شامل  : راحت داردصقرارداد میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و بانک ملی افغان چنین ( 34) بند

 نماید.  ءحساب را در داخل و خارج کشور مطابق نرخ روز بدون اخذ کمیشن اجرا

3,034,9003,226,905
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 حالت

بانک  یشود وزارت ارشاد، حج و اوقاف تفاهمنامه را همرا یم یبانک مل لیدو قسط تحو یپول حجاج که همه ساله ط یجمع آرو یبرا

( 1001336096327شماره )  یاست، حساب نمبر دالر دهیرسان ءحج به امضا یپول خدمات یبرا یبانکاح حساب تبمنظور افت یمل

وزارت در  یو حسابات خارج یداخل یپول، انتقاالت پول به حسابات شرکت ها یجمع آور سهباشد و تمام پرو یمربوطه به حجاج م

وزارت ارشاد، حج و اوقاق  نیماب ی. بمالحظه قرارداد فردیگ یمحساب صورت  نیاز هم یبابت  مصارف پروسه حج فرض یعربستان سعود

و انتقاالت پول شامل حساب را در داخل و خارج کشور  ریتسع تقرارداد  تذکر رفته که بانک مکلف اس( 34)افغان در بند  یو بانک مل

 .دینما ءاجرا شنیمطابق نرخ روز بدون اخذ کم

است، کمتر از  هانتقال داد یقرارداد یداخل یرا که به حسابات شرکت ها یافغان یپول ها 1398و  1397 یسالها یافغان ط یبانک مل

به  کهیباشد و پول ها یم یحج دالر یدر فوق تذکر بعمل آمد، حساب پول خدمات کهیمتبادله ننموده است. قس ینرخ روز بانک مرکز

 نموده پول به حسابات یداریافغان دالر وزارت را خر یصورت بانک مل نیبوده که در ا یاست، افغان افتهیانتقال  یداخل یذمت شرکت ها

که مجموعاً  یمعامله انتقال( 40) در 1397پول به نرخ روز در سال  ادلهانتقال داده است که از اثر عدم تب یافغان یقرارداد یشرکت ها

دالر ( 775,294معامله که مجموعاً مبلغ )( 27) در 1398و در سال  ییکایدالر امر( 223,194) ( دالر بوده مبلغ25,116,173مبلغ )

حسب  شتریب اتیاست که جزئ دهیحج وارد گرد یتفاوت در نرخ روز خساره به پول خدمات ییکای( دالر امر6719انتقال شده، مبلغ )

  است. افتهیانعکاس  لیجذول ذ
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 1397جدول تفاوت نرخ تبادله اسعار سال 

 معادل به دالر مبلغ به افغانی نمبر مکتوب شماره

نرخ 

 اسعاری

تبادله 

 شده

 تاریخ آویز نمبر آویز

نرخ اسعاری ده 

ه ب افغانستان بانک

 دالر

تبادله به اساس نرخ روز 

 لربه دا دافغانستان بانک

تفاوت در نرخ 

به  تبادله اسعار

 دالر

1 398 301,500 $4,253.06 70.89 2684968 1397/03/24 $73.33 $4,111.69 $141.37 

2 397 162,500 $2,292.28 70.89 2684938 1397/03/24 $71.59 $2,269.87 $22.41 

3 342 644,902 $8,874.38 72.67 2697807 1397/04/07 $73.32 $8,795.72 $78.66 

4 385 296,450 $4,165.96 71.16 2691604 1397/04/02 $71.81 $4,128.26 $37.70 

5 284 276,828,420 $3,946,798.11 70.14 2648353 1397/02/19 $70.79 $3,910,558.27 $36,239.84 

7 612 255,000 $3,537.24 72.09 2710926 1397/04/21 $72.31 $3,526.48 $10.76 

8 642 369,104,560 $5,132,868.30 71.91 2714827 1397/04/25 $72.56 $5,086,887.54 $45,980.76 

9 396 269,700 $3,790.05 71.16 2691465 1397/04/02 $71.81 $3,755.74 $34.31 

10 363 40,500 $557.38 72.66 2698786 1397/04/09 $73.31 $552.45 $4.93 

11 478 39,150 $538.80 72.66 2699010 1397/04/09 $73.31 $534.03 $4.77 

12 683 40,500 $564.29 71.77 2729380 1397/05/07 $72.42 $559.24 $5.05 

13 715 1,272,000 $17,723.28 71.77 2729514 1397/05/07 $72.42 $17,564.21 $159.07 

14 717 435,600 $6,074.47 71.71 2729463 1397/05/07 $72.42 $6,014.91 $59.56 

15 716 485,000 $6,757.70 71.77 2729558 1397/05/07 $72.42 $6,697.05 $60.65 

16 804 6,793,875 $94,267.73 72.07 2741064 1397/05/17 $72.68 $93,476.54 $791.19 

17 869 1,509,163 $20,773.06 72.65 2758527 1397/06/07 $73.30 $20,588.85 $184.21 

18 907 461,380,700 $6,342,002.75 72.75 2757743 1397/06/06 $73.40 $6,285,840.60 $56,162.15 

19 989 553,656,840 $7,511,285.30 73.71 2769679 1397/06/20 $74.36 $7,445,627.22 $65,658.08 

20 1257 2,014,366 $26,729.91 75.36 2805735 1397/07/26 $75.97 $26,515.28 $214.63 

21 1256 466,833 $6,194.70 75.36 
1145134

5 
######## $76.21 $6,125.61 $69.09 

22 1153 28,760,000 $382,091.14 75.27 2794430 1397/07/15 $75.92 $378,819.81 $3,271.33 

24 1406 287,321 $3,812.14 75.37 2829561 1397/08/22 $76.02 $3,779.54 $32.60 

25 1387 321,000 $4,296.61 74.71 2813755 1397/08/06 $75.36 $4,259.55 $37.06 
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 (6جدول شماره )

 1398جدول تفاوت نرخ تبادله اسعار سال 
 

 شماره
نمبر 

 مکتوب
 معادل به دالر مبلغ به افغانی

نرخ 

اسعاری 

 بانک ملی

 تاریخ آویز نمبر آویز
افغانستان بانک  نرخ اسعاری د

 به دالر

تبادله به اساس 

نرخ روز 

دافغانستان 

 بانک

تفاوت در  

تبادله نرخ 

 اسعار 

1 474 426,800 $5,507.8 $77.49 3012313 1398/02/21 $78.15 5462 46 

2 559 22,800 $289.5 $78.76 3034417 1398/03/09 $79.45 287 3 

3 666 136,300 $1,700.1 $80.17 3069815 1398/04/11 $80.85 1686 14 

4 700 25,900 $323.1 $80.17 3069862 1398/04/11 $80.85 320 3 

5 708 474,820 $5,983.1 $79.36 3100995 1398/05/03 $79.89 5943 40 

6 864 330,000 $4,155.6 $79.41 3094092 1398/04/30 $80.02 4124 32 

7 926 7,211,857 $90,875.2 $79.36 3099238 1398/05/02 $80.01 90137 738 

8 944 25,900 $326.4 $79.36 3101046 1398/05/03 $79.89 324 2 

26 1186 538,231 $7,134.55 75.44 2804474 1397/07/25 $76.10 $7,072.68 $61.87 

27 1055 27,000 $359.75 75.05 2788020 1397/07/08 $75.70 $356.67 $3.08 

28 1340 3,615,000 $48,387.09 74.71 2813491 1397/08/06 $75.36 $47,969.75 $417.34 

29 1419 6,200,000 $82,260.84 75.37 0 1397/07/25 $76.36 $81,194.34 $1,066.50 

30 1407 3,083,470 $40,998.14 75.21 2837274 1397/08/30 $75.86 $40,646.85 $351.29 

31 1488 565,515 $7,519.15 75.21 2837282 1397/08/30 $75.86 $7,454.72 $64.43 

32 1537 2,820,410 $37,500.47 75.21 2837283 1397/08/30 $75.86 $37,179.15 $321.32 

33 1536 188,000 $2,499.67 75.21 2837288 1397/08/30 $75.86 $2,478.25 $21.42 

35 1583 101,135,060 $1,340,958.11 75.42 2842380 1397/09/05 $76.07 $1,329,499.93 $11,458.18 

37 1653 868,638 $11,540.30 75.27 2854265 1397/09/17 $75.92 $11,441.49 $98.81 

38 1716 17,500 $234.23 74.71 2883251 1397/10/10 $75.52 $231.73 $2.50 

40 18 489,060 $6,532.12 74.87 2881580 1397/10/09 $75.65 $6,464.77 $67.35 

 223,194.25 24,892,978.81  25,116,173.06$ 1,824,913,764 مجموع 
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9 1039 2,470,319 $31,858.6 $77.54 3117474 1398/05/16 $78.19 31594 265 

10 1042 1,600,000 $20,523.4 $77.96 3129095 1398/05/31 $78.6175 20352 172 

11 1092 76,790 $985.6 $77.91 3126802 1398/5/29 $78.5694 977 8 

12 1152 280,000 $3,608.2 $77.60 3143028 1398/06/13 $78.2677 3577 31 

13 1179 5,421,339 $69,862.6 $77.60 3142989 1398/06/13 $78.2766 69259 604 

14 1299 3,513,300 $45,198.8 $77.73 3170383 1398/7/09 $78.3860 44821 378 

15 1369 150,000 $1,933.5 $77.58 3183221 1398/07/22 $78.2262 1918 16 

16 1416 184,059 $2,372.5 $77.58 3183095 1398/07/22 $78.2262 2353 20 

17 1466 25,900 $333.4 $77.69 3193126 1398/07/03 $78.1563 331 2 

18 1523 451,295 $5,808.9 $77.69 3193064 1398/07/30 $78.3443 5760 49 

19 1581 29,178,000 $376,393.2 $77.52 3204824 1398/08/11 $78.1718 373255 3138 

20 1477 192,000 $2,477.4 $77.50 3208371 1398/08/14 $78.1906 2456 22 

21 1575 2,604,694 $33,609.0 $77.50 3208415 1398/08/14 $78.1906 33312 297 

22 1646 4,374,363 $56,657.1 $77.21 3214087 1398/08/20 $78.2241 55921 736 

23 1641 380,000 $4,879.9 $77.87 3216214 1398/08/22 $78.4404 4844 35 

24 1769 75,000 $959.8 $78.14 3240380 1398/09/13 $78.7900 952 8 

25 1774 177,840 $2,275.9 $78.14 3240402 1398/09/13 $78.7900 2257 19 

26 1867 314,390 $4,023.4 $78.14 3257490 1398/09/27 $78.6588 3997 27 

27 1893 185,054 $2,372.5 $78.00 3259365 1398/09/28 $78.5213 2357 16 

- - 60,308,719 775,294.5 - 768,575 $ 6,719 $ 

  

 (7جدول شماره )  
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 علت

 له اسعار به نرخ روز. دعدم توجه الزم کارمندان وزارت در تطبیق قرارداد عقد شده  همرای بانک ملی درمورد تبا

 تأثیرات

به  1397در سال  یدالر امریکای( 223,194) و مبلغ 1398در سال  یامریکایدالر ( 6719) ت سبب شده است که مبلغچنین اجراآ

به  ارهخس ملی  در تفاهمنامه میان وزارت حج و اوقاف و بانک نرخ د افغانستان بانکبه نسبت تذکر نرخ روز به اساس خدماتی حج پول 

 گردد. وارد  وجوه حجاج

 پاسخ مرجع 

 بخش های مربوطه پیرامون یافتهء فوق الذکر ابراز نظر موافق نموده است. 

 هیئت  سفارش

ینده از شرایط قرارداد عقد شده در سال های آریاست محترم مالی و اداری که در تطبیق  وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف خصوصاً  

 اسعار صورت گیرد تا از خساره وارده در وجوه جمع آوری شده حجاجله دنک تباتوجه الزم کار گرفته و مطابق نرخ روز دافغانستان با

 بعمل آید.جلوگیری 
 

 (21یافته شماره )

  تطبیقات حسابات بانکی داخلی و خارجی امور حج فرضی امور مالی و در عدم شفافیتعنوان یافته: 

 معیار

)مکتب  ه اسم بعثه حجدر مورد افتتاح حسابات بانکی ب( 22) درمورد مکلفیت های وزارت در بند ه تنظیم امور حجاجر( مقر13) ماده

 شون( در کشور عربستان سعودی. 

مصارف خدماتی در کشور عربستان سعودی به اساس ضرورت و با نظرداشت شرایط و حاالت مخصوص همان کشور ( 4) بند( 23) ماده

 می گردد.  ءیس عمومی بعثه اجرائاز طریق ر

ذا ل دارند سروکار یبا معامالت نقد مستقیماً یچون ثبت عواید و مصارف تحت محاسبه نقدد نموده : کیأتمحاسبه نقدی ( 3.4) بند

 یق و جدبه تطبیقات دقی یآن معامالت صورت میگیرد. محاسبه نقد از مطابقت داشته باشد که یتمام دفاتر باید با صورت حساب بانک

شکل مطابقت نداشته باشد دو م یبانک صورتیکه دفاتر محاسبه با صورت حسابدر . گیردکه باید بطور منظم صورت  دارد نیاز یبانک

 ینوز بعضه تا در دفاتر محاسبه اشتباه صورت گرفته و دوم اینکه بانک یثبت معامالت مال در اینکه یعمده ممکن وجود داشته باشد اول

 . از انتقاالت الکترونیک را انجام نداده است

محاسبه نقدی: یکی از روند کلیدی کنترول در سیستم محاسبه تقدی عبارت از تطبیقات حسابات بانکی با ( 10.1) بند( 10) ماده

 دفاتر حسابی می باشد. 

 حالت

ی سالهای ط در مورد ثبت مصارفات و تطبیقات آن با دفاتر حسابی رسید که یک سلسله مشکالت به مشاهدهبمالحظه اسناد ارایه شده، 

 ده است.موجود بو 1398و  1397

( دالر امریکایی جمع آوری 74,978,000مبلغ ) 1397طی سال مالی  حج و اوقاف نظر به معلومات ارایه شده از جانب وزارت ارشاد، 

 1398( دالر آن باقی مانده است در سال 1,590,722( دالر امریکایی آن بمصرف رسیده و مبلغ )73,387,278گردیده است و مبلغ )

( دالر آن 1,537,646( دالر آن مصرف و مبلغ )79,005,193جمع آوری گردیده است و مبلغ ) یدالر امریکای( 80,542,839مبلغ )

( دالر امریکایی 73,387,278مبلغ ) 1397هیئت معلوم گردید که مصارف پروسه حج طی سال بعد از تطبیقات ولی  باقی مانده است. 

( 79,005,193مصارف پروسه حج مبلغ ) 1398در سال  به همین ترتیب بوده و  ( دالر امریکایی71,956,076.74) مبلغ نبوده بلکه
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( دالر امریکائی در حسابات 2,397,759( دالر امریکائی بوده که جمعاً طی دو سال مبلغ )78,038,636دالر امریکائی نبوده بلکه مبلغ )

لی به هیئت  قبلی اداره عالی تفتیش نیز معلومات دقیق ولین ماؤ. مسخارجی کشور عربستان سعودی از پول انتقالی باقی مانده است

ظف معلومات ارایه نکرده ؤامریکایی که در حساب عربستان سعودی باقی مانده را برای هئیت م( دالر 2,397,759) ارایه ننموده و مبلغ

بخش  (7صیل در ضمیمه شماره )جزئیات بیشتر و به تف ضعف و  عدم شفافیت در امور مالی حج را نشان می دهد.چنین وضعیت اند 

 قابل دسترس می باشد.  ضمایم این گزارش

 علت 

عدم موجودیت مقرره مالی برای پیشبرد امورات مالی پروسه حج فرضی و همچنان عدم استفاده از سیستم انالین مالی برای ثبت 

یکی از مقامات  هیچ 1398و  1397معامالت در کشور عربستان سعودی که ریاست مالی یک سیستم الکترونیکی دارد اما طی سالهای 

و  1397چنان عدم موجودیت ظرفیت الزم در بخش مالی بعثه سالهای مقدام نکرده اند. ه ا (Online)بعثه برای ثبت معامالت مالی 

 تتصفیه حسابات و مصارفادر زمان ریاست مالی در مرکز و کمیته مالی حج فرضی  در مورد مصارفات در کشور عربستان سعودی، 1398

 . والنه عمل نموده اندؤغیر مس سعودی

 تأثیرات

ت سبب بلند بردن مصارف حجاج بشکل غیر آکه چنین اجرا 1398و  1397نشان دادن مصارف به گونه غیر واقعی در سالهای  

نده نشان ده داریا والنه به تیم های بازرسی توسط ریاست محترم مالی وؤواقعبینانه می باشد و از طرف دیگر ارایه معلومات غیر مس

 فافیت در امور مالی شده است. سبب عدم شو  در اجراآت اداره ضعف

 پاسخ مرجع

  نظر موافق نموده اند.وجود دارد ابراز  1398و  1397به مشکالت و نواقصات که در تصفیه حسابات و مصارفات در سالهای ولین ؤمس 

 فارشس

اقدام نمایند و همچنان تمام مصارف باید در  در ظرف سه ماهمقرره مالی حج فرضی  ترتیب وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در مورد

که در حساب عربستان سعودی  ( دالر امریکائی2,397,759، مبلغ )ن ثبت سیستم گرددیانالنه ن مالی کشور سعودی بگویسیستم انال

گزارش اطمینان و در ظرف سه یوم به اداره عالی تفتیش بعد از دریافت این  نیز شامل صورت حساب مالی داخلی گردد باقی مانده

خوداری نموده و در مورد ظرفیت سازی  اًوالنه جدؤت غیر مسآمی گردد که در آینده از همچو اجرا وصیهبه ریاست محترم مالی تدهند. 

 کارمندان خویش اقدام عملی را روی دست گیرند.    
 

 

 (22یافته شماره )

خالف مقرره تنظیم  خدماتی حجاج بحساب فرعی وزارت مالیه( ملیون دالر امریکایی پول 15: انتقال مبلغ )عنوان  یافته 

 امور حج فرضی 
 

 معیار

( وزارت، پول مصارف خدماتی ذیل را از عازمین حج بیت اهلل شریف 1( مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین بند )11ماده ) 

تحصیل می نماید: مصارف تهیه پاسپورت، قیمت تکت رفت و برگشت، کرایه محل رهایش در مکه مکرمه و مدینه منوره، کرایه وسایط 

کشور، مصارف اعاشه در داخل، حرمین شریفین  مشاعر مقدسه در طول مدت اقامت، مصارف خدماتی  ترانسپورتی در داخل و خارج

ثابته و اضافی کشور عربستان سعودی، مصارف سفر، اقامت، اعاشه، جیب خرچ و تشویق ناظمین، مرشدین، مساعدین، اعضای بعثه و 

امور اداری، ارشادی، فرهنگی و خدماتی و مصارف متفرقه در داخل  کارکنان محلی مطابق نورم معینه وزارت، مصارف قرطاسیه، البسه،

در تنظیم امور مربوط به حجاج در  مؤظفیه مورد نیاز، مصارف حق الزحمه و اضافه کاری کارکنان دوو خارج کشور، پول واکسین و ا

کمیسیون داخلی حج تثبیت و بعد از  ( این ماده همه ساله توسط1( مصارف مندرج فقره )2داخل و خارج کشور، مصارف احتیاطی. )



  عملکرد روند حج فرضیتفتیش گزارش /  داره عالی تفتیشا    

 

 ریاست تفتیش عملکرد                      60

 

منظوری مقام وزارت توسط عازمین حج بحساب بانکی خاص تحویل میگردد و پول باقی مانده از مصارف سنجش شده در مصالح پروسه 

 های حج سال آینده و امور خیریه مطابق طرزالعمل مربوط بعد از کسب رضایت حجاج به مصرف می رسد.

 حالت

( در حساب شماره 20/9/1397( به تاریخ )1398ایه شده منجانب کمیته مالی حج و زیارت، در شروع سال مالی )باالثر معلومات ار

موجود بوده و در پروسه حج ( دالر امریکایی 81,690,306( حج و زیارت این وزارت بانک ملی افغان مبلغ )1001336096327)

(دالر امریکایی میشود از 150,274,886آوری گردیده است که جمعاً مبلغ )دالر امریکایی جمع  (68,584,580سال متذکره مبلغ )

( پانزده میلیون دالر امریکایی آن به حساب 15,000,000دالر امریکایی آن برداشت شده است که مبلغ ) (92,989,653جمله مبلغ )

( ریاست اسناد 13/6/1398) مؤرخ( 3417( واردات فرعی وزارت محترم مالیه به اساس مکتوب شماره )3000208203041شماره )

( ریاست 21/6/1398) مؤرخ( NTRO-91و ارتباط معاونیت منابع و اداره ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. و مکتوب شماره )

و هدایت  ( رئیس صاحب ج.ا.ا.12/6/1398) مؤرخ( 1543عواید غیرمالیاتی ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه و حکم شماره )

. ( برداشت گردیده است1398( دالر امریکایی جهت مصارف پروسه حج سال )77,989,653مقام محترم وزارت انتقال گردیده و مبلغ )

  ازینکه پول انتقال شده مربوط به حجاج می باشد و وجوه شخصی است، چنین اجراآت نادرست دانسته می شود.

دالر ( 48,983) که مبلغدالر امریکایی ( 78,038,636.26)مبلغ  1398وعی سال همچنان قابل یاد آوری است که مصارف مجم

و دوصدو ملیون و هفت ه ( پنجا57,285,232.81و در حساب فوق الذکر مبلغ ) ن از حسابات سعودی بمصرف رسیده استآ یامریکای

 ( انتقال گردیده است.1399)برای سال و یک دالر امریکایی  ادهشت ههشتادو پنج هزارو دو صدوسی و دو اعشاری

 علت

 مدیریت ضعیف مالی و سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی در قسمت انتقال پول حجاج به حساب واردات دولت.

 تأثیرات

انتقال پول خدماتی حجاج باعث خواهد شد تا در پروسه انتقال عازمین بیت اهلل شریف سکتگی رونما گردد و همچنان سبب عدم اعتماد 

 ج به پروسه خدماتی حج میگردد.حجا

 پاسخ مرجع

ریاست ج.ا.ا به حساب عواید فرعی محترم مقام  12/6/1398 مؤرخ( 1543( دالر امریکایی به اساس حکم شماره )15,000,000مبلغ )

مبلغ ( حج و زیارت این وزارت، جمعاٌ 1001336096327وزارت محترم مالیه انتقال گردیده است. همچنان در حساب شماره )

( نفر متقاضیان حج نزد اداره محترم طور امانت باقی مانده است که تعداد 87,744( دالر امریکایی طلبات تعداد )57,285,232.81)

( نفر آن در سطح نواحی شهر کابل ثبت میباشد. هر زمانی متقاضیان حج خواهان 2,067( والیت و تعداد )34( نفر در سطح )85,677)

 دوباره مطابق قانون و طرزالعمل امور حج فرضی برایشان استرداد میگردد. اخذ پول خویش میشود
 

 هیئت سفارش

وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف مکلف است تا هدف و دالیل انتقال مبلغ متذکره را به عواید فرعی وزارت مالیه ریشه یابی نموده و از 

( مقرره 11( ماده )2اطمینان دهند. در آینده از انتقال پول حجاج خالف بند )رسماٌ در ظرف پانزده یوم نتیجه اداره عالی تفتیش را 

 تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین جداٌ جلو گیری نمایند.
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 (23یافته شماره )

 جرایم باالی شرکت هوایی کام ایر تطبیق مواد شرطنامهء معیاری در قسمت وضععدم عنوان یافته: 

  معیار

در رابطه به ارایه منوفیست چنین صراحت  1398قرارداد انتقال حجاح سال  نامه معیاری تدارکات خدمات غیر مشورتیشرط( 26) ماده

شرکت مکلف است یک کاپی منوفیست/ نام نویس، حجاج هر پرواز را قبل از پرواز و بعد از چک ترافیک در میدان های هوایی  "دارد

ن در مقابل عدم تقدیم آنماینده وزارت به شکل هارد و سافت کاپی قراردهد، در غیر ختیار ان را در سعودی به آداخل شرکت و عکس 

شرطنامه قرارداد ( 25) و در  ماده ".هر منوفیست در رفت و چه در برگشت قیمت تکت رفت و برگشت یکنفر حاجی جریمه میگردد

 ریمه ذکر نشده است. اینکه در این ماده از ج ءمده به استثناآعبارت فوق الذکر  1397سال 

شرکت مکلف است منوفیست  " : مده است کهآ  1397شرطنامه سال ( 50) و ماده 1398شرطنامه فوق الذکرسال ( 55)در ماده 

م گ کارت ترتیب و تسلیینبرگشت به نماینده این وزارت در میادین هوایی داخل و خارج  کشور بعد از توزیع بورد های را که در رفت و

ر وزارت د مؤظفولین ؤید مسأیت ، مزین به امضای خود نموده و در کاپی دومی ان که نزد خود شان باقی میماند تصدیق ومی نمایند

 ".خود داشته باشد بامیدان را اخذ نماید وزمانیکه غرض تصفیه حساب به وزارت مراجعه مینماید 

 حالت 

میان وزارت محترم حج و اوقاف و شرکت هوایی کام  1397سال  تن حاجی( 30350) ال حجاح )رفت و برگشت(  تعدادقرارداد انتق

قرارداد پروژه خدمات انتقال و هکذا    افغانی عقد شده است (1,845,522,800) تا ختم پروسه به مبلغ 10/2/1397ایر  از تاریخ 

 1398پروسه انتقال حجاج سال  واز افغانستان به کشور شاهی سعودی  1398تن حجاج سال ( 30350) هوایی )رفت و برگشت( تعداد

  یرد.ذتوسط شرکت خدمات هوایی کام ایر انجام می پ 1397نیز مثل سال 

تن به شمول حجاج، ناظمین، ( 29712) به تعداد 1397در سال حساب باشرکت قراردادی  تصفیه گزارش کمیتهءقرار بررسی اسناد و  

 تن برگشته اند و بابت انتقال همین تعداد بعد از وضع کسرات مبلغ( 29491) اعضای بعثه و مفتی صاحبان  اعزام شده و به تعداد

تن  اعزام شده و ( 30236) به تعداد 1398هکذا  در سال   افغانی به جانب شرکت قراردادی تادیه شده است  و( 1,762,105,580)

به دالر امریکایی  (27,456,145) وضع کسرات مبلغتن به وطن برگشته اند بابت انتقال همین تعداد البته بعد از ( 30035) به تعداد

 خت شده است.اجانب شرکت قراردادی پول پرد
 

چنانچه به مالحظه رسید  تصفیه حساب با شرکت قراردادی و پرداخت که به جانب شرکت قراردی صورت گرفته است مطابق مواد فوق 

داده  ربراساس معلومات که ریاست حج به اختیار  کمیته تصفیه قراالذکر شرط نامه نبوده یعنی پرداخت براساس منوفیست نه بلکه 

ت، چنین بیان ئهی 30/1/1400 مؤرخ( 680) ن توسط اعضای کمیته تصفیه در جواب  استعالم شمارهآصورت گرفته است و علت 

ت براساس ئلذا این هی نداده،ت قرار ئختیار این هیارا در  شرکت قراردادی مطابق قرارداد منوفیست های پروازی " :شده است که

ت بیان کرده بود، نظر خویش را به مقام أمعلومات که ریاست حج فرضی راجع به تعداد رفت و برگشت حجاج در جواب استعالم این هی

دیق تصید و أی. شرکت قراردادی مطابق مواد فوق الذکر شرط نامه باید یک کاپی هارد منوفیست را که مورد ت"رت ارایه کردمحترم وزا

یادین در منماینده وزارت می بود به نماینده وزارت در میدان هوایی تسلیم میکرد و یک کاپی منوفیست تصدیق شده نماینده وزارت 

ن تصفیه صورت میگرفت و هم چنان سافت کاپی تمامی آکمیته تصفیه حساب ارایه میکرد که به رویت هوایی را در روز تصفیه به 

ار ریاست محترم حج قرارداد میدادند تا ازآن در راستای تفکیک حجاج مجامله مورد استفاده قرارمیگرفت که  منوفیست ها را در اختی

 است. اجراآت را انجام ندادهچنین  کام ایرشرکت محترم 

قیمت تکت رفت و برگشت یک حاجی دانسته می شود، مطابق جدول پروازها   تابع جریمه شرط نامه در هر پرواز( 26) لذا مطابق ماده

دالر امرکایی  (930) که مبلغ انجام دادهپرواز ( 178) به تعداد داشته یعنی جمعاًبرگشت پرواز  (89)پرواز رفت و ( 89) شرکت قراردادی

بابت عدم ارایه منوفیست مطابق قرارداد از نزد  امریکاییدالر ( 165,540) ع مبلغودر مجمقیمت تکت رفت و برگشت  فی تن  جاجی 

شرکت قراردادی قابل تحصیل دانسته می شود. قابل تذکر است اینکه در طول جریان تفتیش، شرکت قراردادی از طریق ریاست حج 
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 اءیخ، مبد، تارپرواز د آن  فاقد نمبری و تعداد زیارتکرا اکثر آن ند کهه ات ارایه داشتئتنها هارد کاپی منوفیست ها را غرض بررسی به هی

 در جریان تصفیه حساب از جانب قراردادی ارایه نشده، تابع جریمه دانسته می شود.  نظر به اینکهبوده و و مقصد پرواز 

 علت

والنه شان با شرکت هوایی کام ایر و همچنان عدم تطبیق شرایط قرار داد باالی ؤعدم توجه الزم کمیته تصفیه حساب و اجراات غیر مس

 شرکت قراردادی. 

 تأثیرات

ن تعداد رفت و برگشت حجاج را میتوان تشخیص نمود که عدم ارایه منوفیست ست که بر مبنای آیفیست یگانه سندن جایکه منوآاز  

یه باشد نمیتوان که تعداد دقیق رفت و برگشت ئبه اساس گزارشات کمیته های کاری  و یا هم احصا و پرداخت به جانب قراردادی صرفاً

ت سبب می شود که تعداد رفت و آحجاج را تشخیص نمود بخاطریکه گزارشات کمیته های کاری دقیق نبوده است پس چنین اجرا

به اساس شرایط قرارداد نه بلکه به اساس گزارشات صورت گرفته برگشت حجاج بگونه شفاف و دقیق نبوده و پرداخت به جانب قراردادی 

 که تعداد حجاج مجامله نیز در پرواز های حجاح رسمی سفر نموده باشند. میرود امکان این هم  ،است
 

 پاسخ مرجع

اد حجاج توسط نگاشته اندکه : منوفیست یا جدول پروازی تعد 30/1/1400( مؤرخ 00680بخش مربوطه در برابر استعالم شماره )

شرکت قراردادی ارائه نشده، محاسبه و تصفیه حساب با شرکت قراردادی مطابق معلومات ارائه شده از جانب ریاست محترم حج فرضی 

 صورت گرفته است.
 

 سفارش هیئت 

تحصیل و در ظرف پانزده یوم ی را از نزد شرکت هوایی کام ایر یامریکا دالر ( 165,540)مالی و اداری مبلغ ریاست محترم  -

به حساب خدماتی حج فرضی واریز نمایند و به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند و از طرف دیگر به ریاست محترم مالی و 

ست های شرکت های هوایی حسابات را در زمان معین تصفیه یبه اساس منوف می گردد که در آینده صیهتو ،کمیته تصفیه

 خود داری نمایند.  اًت جدآاجرا نتکرار چنی از نماید و

 خویش ولیت هایؤدهند تا مس دین دارند وظیفهولیت تسلیمی منوفست را در میاؤمس تیم هایکهبه ریاست محترم حج فرضی  -

ت دو گانه آینده از اجراآانجام دهند و همچنان به ریاست محترم تهیه و تدارکات سفارش می گردد که در  درستبشکل  را

 .تطبیق نمایدبه گونه یکسان را ه و تمام شرایط قرارداد داری نموددخو

 

 ( 24یافته شماره )

در تأخیرعدم وضع جریمه و  ناس تدارک شده در جریان پروسه حجعنوان یافته : مشکالت در قسمت تحویل دهی اج

  تحویل دهی جنس

 معیار 

 یمهردر قرارداد های اجناس، اندازه ج " :ت داردحچنین صرا تأخیربند دوم حکم یک صدو هشتم طرزالعمل تدارکات در رابطه به جریمه 

 و بند دو ماده بیست و هفتم شرطنامه  "تأخیرقیمت مجموع قرارداد در مقابل هر هفته ( %0.5)یا  تأخیردر مطابق هر روز ( %0.1) تأخیر

          در فی هفته از قیمت مجموعی قرارداد و ( %0.5) تأخیرجریمه  "بیان داشته است که  تأخیردر رابطه به جریمه  ادعمومی قرارد

هکذا بند یک حکم یکصد و هفتم در مورد پذیرش، تصدیق و تسلیمی  داد می باشد. قرار یقیمت مجموع( %10) تأخیرحد اکثر جریمه 

ر نی، هیئت معاینه، انج. طبق مواد پنجاه و نهم و شصتم . قانون، قبل از قبولی و تصدیق تدارکات1  ": تدارکات چنین صراحت دارد

نظارت کننده،  مدیر قرارداد یا سایر کارمندان شامل در قرارداد به صورت مناسب از تدارکات تحویل یا تکمیل شده، معاینه بعمل می 

 : هنگام اجرای معاینه باید اطمینان حاصل شود که "آورد. ودر  بند سه طرزالعمل تدارکات چنین تصریح شده است 
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 دارکات دریافت گردیده است؛ مقدار درست ت .1

 ؛تدارکات با معیارهای تخنیکی مندرج در قرارداد مطابقت دارد .2

 ؛در زمینه یادداشت شده است تأخیرتدارکات به وقت معین تکمیل و تحویل گردیده، یا اینکه هرگونه  .3

 ؛تمام اسناد و رهنمودهای الزم دریافت شده است  .4

  حالت

قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع ضرورت پروسه حج را با شرکت ( 14) وزارت محترم حج و اوقاف به تعداد 1397 یطی سال مال

مطابق بل شرکت . افغانی عقد قرارداد نموده است( 2,820,410) به مبلغ 28/5/1397الی  21/3/1397کی گرین آریا از تاریخ یلوژست

 ،آن ترتیب شده است( 7م )  14/8/1397دادی اکمال وتسلیم داده شده و به  تاریخ  توسط قرار  19/4/97اجناس عقد شده به تاریخ 

  پایه پروجکتور به قیمت مجموعی( 60) ریاست حح و زیارات، قراردادی یک  قلم جنس 8/8/97 مؤرخ( 1985) مطابق مکتوب شماره

تعداد اقالم  آناز حواله  فقط  تأخیرافغانی  بابت ده  هفته ( 93,000)تسلیم داده است، و مبلغ  12/7/97(  به تاریخ 1,860,000)

از مجموع ( %0.5) تأخیروضع شده است، در حالیکه مطابق قرارداد و طرزالعمل جریمه  تأخیراکمال گردیده است جریمه  تأخیربه که 

وضع شده است که از نزد شرکت کم (48,020) مبلغ لذاافغانی میگردد ( 141,020) قیمت قرارداد قابل وضع می باشد که مبلغ

ت ئن  بوده و  هیآقلم جنس درج ( 14) اینکه قراردادی بل را که ارایه کرده تمام است قراردادی قابل تحصیل دانسته می شود. قابل ذکر

ادی و راردتوسط قراردادی  تذکر نداده است، بل شرکت قکمبود اجناس ارایه شده  به محترم معاینه که جنس را تسلیم شده نیز راجع

تسلیم شد هیات معاینه نشان میدهد که اجناس مکمل تسلیم داده شده است در حالیکه مطابق فوق الذکر ریاست حج فرضی چنین 

 ت معاینه خالف طرزالعمل تدارکات می باشد.ئت هیآنشده است  و این اجرا

قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع ضرورت  پروسه ( 67) وزارت محترم حج و اوقاف به تعداد 1398 یطی سال مالبه همین ترتیب 

افغانی عقد قرارداد نموده است، ( 5,600,763) به مبلغ 30/4/1398الی  30/3/1398از تاریخ  ویمبلدون کی یحج را با شرکت لوژست

خ رسیده است،  تاری ءامضابعد از عقد قرارداد ، براساس موافقتنامه  که میان وزارت محترم حج و اقاف و شرکت لوژستکی ویمبلدون به 

روز تمدید گردیده است، مطابق بل شرکت اجناس قرارداد شده به تاریخ ( 5)یعنی به مدت  4/5/1398ختم قرارداد مذکور  تا 

 تأخیرروز ( 9) ن تریبت شده است، یعنی شرکت با( آ7م ) 29/5/1398توسط قراردادی اکمال گردیده است و به تاریخ  13/5/1398

مبلغ  تأخیرروز  (9)ارایه کرده است که مطابق مواد فوق الذکر طرزالعمل تدارکات و قرارداد، باید از نزد شرکت قراردادی بابت اجناس را 

 افغانی جریمه وضع میگردید که نگردیده است. (50,406)

 علت

 عدم توجه الزم کارمندان مالی در تطبیق شرایط قرارداد. 

 تأثیرات

ه ر پیوند بو د سبب می شود که پول حجاج درست مدیریت نشود و خساره به پول خدماتی حج وارد گرددعدم تطبیق شرایط قرارداد 

  استفاده مساعد می گردد و شفافیت اجراآت تحت سوال قرار می گیرد.آن زمینه سازی برای سوء 

 پاسخ مرجع

 ولین ابراز نظر موافق صورت گرفته است. ؤتوسط مس

 سفارش

( افغانی 48,020و مبلغ ) تأخیرت جریمه بویمبلدون باکی یشرکت لوژست( افغانی از  50,406تحصیل مبلغ )ریاست محترم مالی در 

اقدام و به حساب خدماتی حج واریز نموده و در قسمت  یوم ( 15) در ظرف کی گرینیشرکت لوژستاز  تأخیرجریمه بابت کم سنجشی 

    زمانی آن اجراآت نمایند.اد یعمطابق شرایط قرارداد و موضع جرایم در آینده 
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 (25)شماره یافته 

 1398و  1397عنوان یافته: عدم تفتیش و نظارت پروسه حج فرضی طی سال های 
 

 معیار 

صادی اقت بررسی فعالیت های مالی و اجهرای منظم تفتیش و " ماده هفتم بند اول مقرره ادارات تفتیش داخلی چنین تصریح می دارد:

 ".ادارات مستقیم وزارات ها و واحد های تحت اثههر

یته ت کمآعالوه بر آن شاخص چهارم ، پالن برنامه عمل مبارزه با فساد اداری نیز چنین تأکید نموده است: نظارت از نحوه کارکرد و اجرا

 در چهار زون پروازی در داخل کشور و اعزام ) سه گروپ تفتیش( به عربستان سعودی.  1398های کاری پروسه سال 

 حالت 

روند حج فرضی توسط ریاست تفتیش داخلی مورد بررسی قرار نگرفته و شامل پالن تفتیش  1398به مالحظه رسید که طی سال مالی 

 نگردیده و هیچ نوع بررسی اعم از موضوعات امور مالی و حسابی و روند حج فرضی انجام نشده است. 

پروسه حج مرکز توسط  1397یاست حج و اوقاف و اجراآت سال مالی امور مالی و حسابی ر 1397به همین ترتیب طی سال مالی

ریاست تفتیش داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. ولی امور قرعه کشی، اجراآت زون های پروازی و نظارت از کمیته های کاری 

) مکه  در کشور عربستان سعودی صورت نگرفته و ضمناً کدام هیئت یا کمیته تفتیش داخلی جهت نظارت یا تفتیش از روند پروسه حج

 8/4/1398 مؤرخ( 1244) مکرمه و مدینه منوره ( فعالیت ننموده است. این در حالیست که ریاست تفتیش داخلی ذریعه پیشنهاد شماره

ارت مقام،  نظمارک شاخص چهارم پالن برنامه عمل مبارزه با فساد اداری عنوانی مقام وزارت و منظوری آن جتفتیش داخلی مبتنی بر بن

( گروپ تفتیش به 3( زون پروازی در داخل کشور و اعزام )4در ) 1398ت کمیته های کاری پروسه حج سال آاز نحوه کارکرد و اجرا

عربستان سعودی صورت گرفته است که کدام گروپ تفتیش در کشور عربستان سعودی توظیف نگردیده است تا نحوه کارکرد کمیته 

 سی قرار دهد.  های کاری را مورد برر

 علت 

عدم تطبیق مقرره تفتیش داخلی و الیحه وظایف و همچنان ضعف در مدیریت تفتیش داخلی وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف که 

نیز  1397تفتیش ننموده است و امکان عدم تفتیش پروسه های قبل از سال  1398و  1397پروسه حج فرضی را طی سال های 

 متصور می باشد. 

 اتتأثیر

عدم نظارت و تفتیش از پروسه حج توسط ریاست تفتیش داخلی سبب خواهد شد تا حسابدهی و شفافیت در روند پروسه حج ضعیف 

 عدم رضایت متقاضیان حج فرضی گردد. باعث گردد و ارایه خدمات غیر معیاری به متقاضایان ارایه گردد و در پیوند به آن 

 پاسخ مرجع

 فوق الذکر ابراز قناعت نموه است.   مرجع مربوطه پیرامون یافته

 سفارش هیئت

ریاست تفتیش داخلی مکلف می باشد تا مطابق مقرره تفتیش داخلی، الیحه وظایف و پالن ساالنه عمل نماید و پروسه حج فرضی را 

شخص جهت نظارت و تفتیش همه ساله مورد بررسی قرار داده و در ضمن به اساس بنجمارک مبارزه با فساد اداری، نیاز است تا کمیته م

 روند حج در عربستان سعودی ایجاد و عمالً فعالیت نماید.  
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 سفارش های عمومی تفتیش 

 د : مینمای در ضمن هیئت به منظور صرفه جویی در مصارف خدمات حج در پیوند به سفارش های فوق الذکر موارد ذیل را نیز پیشنهاد

افغانی بابت مصارف طبع و ( 4,026,157مبلغ ) 1398افغانی و در سال ( 2,038,117)مبلغ  1397در مجموع در سال  .1

 Cost Benefet)  جهت کاهش در مصارف و صرفه جوئی، وزارت محترم تحلیل مفاد در قیمچاپ به مصرف رسیده است. 

Analysis ریاست  چون در تشکیل وزارت،( را انجام دهد و در صورت صرفه جوئی وسایل و تجهیزات چاپ تدارک گردد

 ی باشد و همه ساله انتشارات حج فرضی صورت می گیرد. نشرات موجود م

انتقال  بابت کرایه گیری وسایط برای 1398 افغانی در سال( 3,513,300) و مبلغ( 3,615,000) مبلغ 1397در سال  .2

افغانی در ( 1,528,895) و مبلغ 1397 سالافغانی در ( 1,174,575) و مبلغ یحجاج زون مرکز از مجتمع الی میدان هوای

در سه زون والیتی مصرف شده است. از آنجایکه پروسه حج همه ساله ادامه دارد به وزارت محترم پیشنهاد می  1398سال 

اقدام بعد از انجام تحلیل مفاد در قیمت، برای انتقال حجاج از پول خدماتی حج  ) بس( گردد تا در خریداری وسایط بزرگ

 . صورت گیرد

افغانی بابت تهیه، خریداری و جمع آوری ( 379,120) مبلغ 1398افغانی و در سال ( 481,845) مبلغ 1397در سال  .3

صورت گیرد، تا از مصارف در مورد اعمار هنگر مجتمع اقدام بهتر خواهد بود تا ترپال تاالر مجتمع حجاج به مصرف می رسد. 

 همه ساله جلوگیری بعمل آید. 

ریاست محترم جمهوری اسالمی جانب بر پروسه حج فرضی از  یهیات نظارت 1398-1397سالهای نظر بمالحظه اسناد طی  .4

ارت از روند نظبهتر خواهد بود تا  .حج صورت گرفتهچگونگی عرضه خدمات  زکه نظارت و ارزیابی ا تعیین گردیدهافغانستان 

به شمول مقام ریاست مختلف  اداراتول از ت مختلط و همه شمئپروسه حج فرضی و ارزیابی ارایه خدمات از جانب یک هی

 جمهوری، تعیین گردد تا روند حج به گونه درست و معیاری نظارت گردد. 

صورت گرفت در رابطه به موضوع اقامت در عربستان سعودی تمام  از طریق تیلفون 1398با حجاج سال  نظر به مصاحبهء که .5

. کاهش روز کافی می باشد( 20) است و برای مراسم حج فرضی مدت روز بسیاز زیاد( 45) شان به این نظر بودند که مدت

ناشی از انتقاالت هوایی حجاج به کشور سعودی روز ( 45)در مدت حج باعث صرفه جوئی در مصارف می گردد. تعیین مدت 

و امه دارد رس ندارند. از انجایکه پروسه حج فرضی برای همیشه ادداخلی طیاره کافی به دست هوایی رکت هایاست که ش

قادر  آریاناساله در قسمت انتقال حجاج بوجود میآید و شرکت های هوایی داخلی خصوصاً شرکت هوایی  مشکالت همه

در حدود شصت  1399ازینکه الی اخیر سال  نگردیده تا در زمان تعیین شده حجاج را به کشور عربستان سعودی انتقال دهد،

باشد که یک قسمت آن مربوطه قسط اول متقاضیان حج و قسمت دیگر آن پول لیون دالر در حساب حجاج موجود می یم

ملیون دالر امریکایی بابت انتقال سی هزار حاجی به مصرف ( 28) باقی ماندهء سال های قبل می باشد و همه ساله در حدود

بری از داری طیاره های مسافروزارت محترم حج و اوقاف در قسمت خریدر صورت امکان ازینرو بهتر خواهد بود تا  می رسید.

تا از یک جانب متقاضیان حج  هوایی افغان شرکت اقدام نمایند. آریانانوردی و د  پول خدماتی حج در هماهنگی با اداره هوا

اد زمانی مراسم حج می گردد و از جانب یعدر زمان معیین آن به کشور عربستان سعودی انتقال گردند که باعث کاهش م

 جوئی قابل مالحظه در پول جمع آوری شدهء حجاج می گردد.  دیگر سبب صرفه

نیاز است تا در کل تمامی پروسه حج در داخل کشور و در عربستان سعودی در جریان روند حج  از لحاظ تخنیکی و چگونگی  .6

ها، مشکالت و نواقص شناسائی و سبب بهبود خدمات گردد و از جانب  ءمصرف پول مورد ارزیابی همه جانبه قرار گیرد تا خال

 دیگر باعث کاهش مصارف پول شود. 

ده سال اخیر، به تفتیش داخلی وزارت محترم جبه نسبت عدم ارایه معلومات مکمل در رابطه به مصرف پول حجاج طی ه .7

ده سال اخیر را با جزئیات جصرف پول حجاج طی هارشاد، حج و اوقاف وظیفه سپرده می شود تا از چگونگی جمع آوری و م

رسماً در جریان قرار در ظرف یک ماه بعد از دریافت گزارش هذا، یش را تمورد بررسی قرار دهد و از نتایج آن اداره عالی تف

 دهد. 
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 پاسخ مرجع و نتیجه گیری        
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 پاسخ مرجع

عضا ا گزارش مرجع تحت بازرسی را در تفاهم با سایریافته های تیم تفتیش مطابق به معیارهای جهانی تفتیش، مکلفیت دارد تا مسوده 

 و بخش های مربوطه، ترتیب و بدسترس رهبری مرجع بازرسی شده، جهت ابراز نظر با ذکر میعاد اعاده گزارش، تقدیم نماید.

پاسخ مرجع و  یارشاد، حج و اوقاف با قراردادن این اصل، پیرامون هر مورد از یافته های تفتیش، تأییدت مؤظف در وزارت محترم ئهی

در جلسه هیئت دیپارتمنت های مربوط را در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه های خویش طور جدا گانه اخذ نموده، افزون بر آن 

عنوانی  ( جهت ابراز نظر00682شماره ) استعالم  هدات بررسی خویش را طیمشا، مسوده یافته ها و  1400/ 2/ 13اختتامیه تاریخی

از محترم مولوی صاحب محمد قاسم حلیمی وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف که ، شریک ساختهارشاد، حج و اوقاف مقام محترم وزارت 

دولتی رکن اساسی حهت بهبود و اصالح کاری در تشریف آوری هیئت ابراز خرسندی و قدر دانی نموده، اجرای تفتیش را در ادارات 

خشهای ب ،مراجع دانسته و اضافه نمودند که بعد از مطالعه مسوده یافته های تفتیش در تطبیق آن جهت بهبود روند پروسه حج فرضی

  تفتیش اطمینان داده نشده است.و عدم آن منجانب وزارت محترم به اداره عالی از تأیید اما الی اکنون  ،د فرمودنوطه را هدایت خواهبمر
 

 نتیجه گیری 

با توجه به اینکه مراسم حج فرضی از جمله مسایل مهم ملی کشور به حساب می رود و ساالنه کتلهء بزرگ از هموطنان ما عازم کشور 

عربستان سعودی جهت زیارت بیت اهلل شریف می گردند. مدیریت و تنظیم امور حج فرضی و ارسال حدود سی هزار تن در زمان معین، 

 انسپورت و سایر نیازمندی ها  کار بسا مشکل و چالش برانگیز می باشد. تنظیم امور مسکن، غذا ، تر

 1398و  1397ولین وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف با وجود سعی و تالش های شبانه روزی که در مراسم حج فرضی سال های ؤمس

ده است که باالی روند حج فرضی تأثیر منفی انجام داده اند، باز هم فکتور های موجود بوده که باعث بروز مشکالت و چالش ها گردی

 برجا گذاشته است.  

یکی از موارد مهم و اساسی که باالی آن به گونه درست و معیاری دقت صورت نگرفته است، پالنگذاری در قسمت سهمیه بندی والیتی 

الیکه اگر محدودیت ها از طرزالعمل برداشته در ح ظار بکشند تا نوبت دریافت نمایند.در داخل کشور می باشد که حجاج باید سال ها انت

ثبت نام نموده اند در ظرف سه حج نزد وزارت  1400( متقاضی که الی سال 85,677) تعداد شود و برنامه ریزی دقیق صورت گیرد

ل آینده ارسال ( سا11سال عازم حج بین اهلل شریف می گردند ولی وزارت محترم پالن نموده تا متقاضیان ثبت نام شده را در ظرف )

 نماید که چنین عملکرد معیاری و موثر به نظر نمی رسد. 

ساس نفوس حقیقی کشور، سهمیه حج را از عربستان سعودی اخذ به همین ترتیب، وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف نتوانسته به ا

اساس نفوس شماری اخیر که توسط اداره نماید، این در حالیست که همه ساله تعداد متقاضیان حج فرضی رو به افزایش است و به 

سال های  لیون نفر می باشد ولی سهمیه حج به اساس نفوسی( م32.9احصائیه و معلومات صورت گرفته است، تعداد نفوس کشور )

 ( سهم از دست می رود. 2900)سی ملیون( از کشور عربستان سعودی اخذ می گردد که همه ساله ) قبل

ولین ؤدولتی توسط مسولین درست عمل ننموده اند، سهمیه دهی ادارات ؤسهمیه دهی ادارات دولتی نیز مسعالوه بر آن، در قسمت 

( فیصد می باشد، سهم به 15دفتر مقام محترم ریاست جمهوری صورت می گیرد، به مالحظه رسید که باالتر از نورم تعیین شده که )

درت ق نه صورت نگرفته، بیشترین سهمیه به ادارات در نظر گرفته شده است کهادارات دولتی داده شده است و سهم دهی به گونه عادال

از شورای محترم  ملی، دفتر محترم ریاست جمهوری، ریاست محترم اجرائیه، شوراهای میتوان نمونه و صالحیت بیشتر دارند، که به گونه 

 محترم والیتی نامبرد. 

ه اول وزارت )وزیر( با استفاده از صالحیت های وظیفوی، سهمیه حج فرضی را از ولین درجؤدر جریان بررسی به مالحظه رسید که مس

( تن به اساس احکام فوق العاده بدون 2268مجموعاً تعداد ) 1398و  1397طریق احکام فوق العاده توزیع نموده است. طی دو سال 

 ان حج سال ها انتظار میکشند. نوبت عازم کشور عربستان سعودی گردیده اند، این در حالیست که سایر متقاضی

 اقتصادی، صغیر بودن وارث همه ساله در نظر گرفته می شود توسط اصل ورثه بنابر مشکالت ءسهیمه حج فرضی که برای ورثه شهدا

در اکثریت موارد به مشاهده رسیده است که وارث  د و برای ورثه شهدا موثریت ندارد.مورد استفاده قرار نمی گیر شهید و سایر مشکالت

شهید بنابر مشکالت اقتصادی، ضغیر بودن ورثه، عدم موجودیت محرم برای همسر شهید نتوانسته اند در مراسم حج اشتراک نمایند به 
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ب ورثه ا ، ماما و سایر اقارکاکوکیل شهید،  ،ء در عوض ورثه شهدانسبت مشکالت اقتصادی و فقر بیشتر به کمک های مالی نیازمند اند، 

هدا تغییر بوجود آید تا وارث نزدیک شهید برای ورثه شتا در قسمت پالیسی سهمیه دهی  مبرم استنیاز . بدین ملحوظ اعزام می گردد

هدا ه شآنعده ورثکه عبارت از همسر، شوهر، دختر، پسر، مادر و پدر  می باشد، مستفید گردند و یا سهمیه دهی قسمی تظیم گردد که 

در بدل آن پول مصارف حج برای شان پرداخت اسم حج اشتراک نمایند و نمی توانند در مر که صغیر اند و دچار فقر اقتصادی نیز اند

 گردد.  

( تن تحت عنوان علمای نخبه کشور بدون ضرورت عازم کشور عربستان سعودی گردیده 82افزون بر موارد فوق به مشاهده رسید که )

( تن ناظم به عین هدف، غیر موثر و 680که مصارف انجام شده بنابر اعزام ) رداخت گردیدهپ حجافراد متذکره از بودجه  و پول مصارف

( تن به صفت ناظمین خارج از تشکیل وزارت جهت رهنمایی و کمک 51غیر اقتصادی و ضایع پول خدماتی حج می باشد. همچنان )

 لی نگران کننده به نظر می رسد. حجاج اعزام گردیده اند که چنین اجراآت خی

از امکانات و سهولت های حجاج  1398و  1397یافته های تفتیش نشان می دهد که در جریان مراسم حج فرضی طی سال های 

. حجاج مجامله از امکانات رهایشی، غذا ، می گردند، استفاده بعمل آورده اند رسمی حجاج مجامله که با مصارف شخصی خویش عازم

ارتی ولین نظؤپورت و سایر سهولت های که برای حجاج در بدل پول مهیا می گردد، به گونه غیر قانونی استفاده نموده اند و مسترانس

فته شده، در این قسمت ضعیف عمل وزارت محترم حج و اوقاف و هئیت با صالحیت که از جانب مقام عالی ریاست جمهوری در نظر گر

 نگرفته اند.  در جریان مراسم حج  و استفاده غیر قانونی راموده اند و جلو همچو بی نظمی ن

کمیسیون داخلی که قبل از مراسم حج در داخل کشور ایجاد می گردد و کمیته های داخلی و خارجی که در جریان  ،به مالحظه رسید

در تعداد کمیسیون داخلی  1398و  1397ثر عمل ننموده اند، طی سال های ؤمراسم حج وظایف نظارتی را بر عهده دارند به گونه م

خالف پیشنهاد منظور شده، ازدیاد صورت گرفته و از وجوه جمع آوری شدهء حجاج به اعضای کمیسیون داخلی حق الزحمه پرداخت 

گردیده و مصارف انجام شده غیر اقتصادی صورت گرفته است.  همچنان به مالحظه رسید که تردد و ضعف در فعالیت های کمیته های 

 ی داخلی و خارجی موجود بوده و برای تعیین افراد در کمیته ها میکانیزم مشخص موجود نمی باشد. کار

صورت گرفت، دریافت گردید که ارایه خدمات برای حجاج در جریان مراسم  1398و  1397نظر به مصاحبه تیلفونی که با حجاج سال 

ت د حج رضاییعاو م مسکن، ترانسپورت، رهنمایی ناظمین ، خدمات صحیحج به گونه درست صورت نپذیرفته، حجاج از کیفیت غذا، 

ناراضی بودند. همچنان به نداشتند و از ارایه خدمات که از جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف در جریان مراسم حج صورت می گیرد، 

رره قبل از تکمیل ده سال عازم حج ( تن حاجی به گونه متکرر خالف مق394تعداد ) 1398و  1397 طی سال هایمالحظه رسید که 

 فرضی گردیده است .  

 1397دوز واکسین مننجیت طی سال ( 13100) بخش های تدارکاتی امور حج فرضی نیز از مشکالت و چالش ها عاری نبوده، تعداد

ق واکسین عازم بین اهلل حاجی بدون تطبی(13100تعداد ) به کشور مواصلت ورزیده و به عربستان سعودی، بعد از انتقال تمامی حجاج

حسابات بانکی خارجی )کشور عربستان سعودی( با دفاتر مصارفاتی حج فرضی در مرکز وزارت تطبیقات نگردیده که شریف گردیده اند. 

دقت الزم صورت نگرفته و نرخ  ،شدهء حجاج یدر قسمت تبادله اسعار وجوه جمع آورباعث تفاوت در حسابات مالی امور حج گردیده. 

( دالر 229913مبلغ ) یباشد، صورت نگرفته و باعث ضرر مال یمدار اعتبار م شتریادله به اساس نرخ روز د افغانستان بانک که بتب

( ملیون دالر امریکایی پول خدماتی حجاج بحساب فرعی وزارت 15مبلغ ) است. دهیشدهء حجاج گرد یدر بودجه جمع آور ییکایامر

مالیه خالف مقرره تنظیم امور حج فرضی انتقال گردیده است. مواد شرطنامهء معیاری در قسمت وضع جرایم باالی شرکت هوایی کام 

 حجاج( در موقع تصفیه حساب تطبیق نگردیده وایر که مکلفیت انتقال حجاج را بر دوش داشته بنابر عدم ارایه منوفیست ) نام نویس 

 باالی شرکت مذکور مواد شرطنامه تطبیق و عملی نگردیده و جرایم مظابق شرطنامه وضع نشده است. 

بدین طرف تصمیم اخذ نموده تا روند حج فرضی را به گونه الکترونیکی به پیش ببرد  1398وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف از سال 

( روند حج توجه جدی  E Hajj سف الی اکنون قادر به تغییر وضعیت موجود نگردیده و در قسمت الکترونیک سازی )أل تولی با کما
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ننموده، اکثریت مشکالت و چالش های که در فوق به آن تذکر بعمل آمده ، علت آن نبود سیستم الکترونیکی پروسه حج می باشد. در 

ها و مشکالت متقاضیان مرفوع می گردد، از تردد و ایجاد کمیسیون ها و کمیته های داخلی صورتیکه روند برقی گردد، اکثریت چالش 

( کمیته میرسد، جلو گیری می گردد، سهمیه دهی به گونه معیاری صورت می گیرد و از نفوذ افراد و اشخاص با 74که تعداد آن به )

در کل در مصارف متقاضیان حج سهولت ایجاد می گردد و  صالحیت جلو گیری بعمل میآید، در قسمت ثبت نام و تحویل دهی پول

   نیکی به گونه معیاری، کاهش چشمگیر رونما می گردد.ودر صورت ایجاد و تطبیق سیستم الکترحج فرضی 
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 ضمایم گزارش                                    بخش چهارم      
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  1419( پالن گذاری انتقال حجاج الی سال 1ضمیمه شماره )
شماره

 

 والیت
اصل 
14 سهم 

00
 

14
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14
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14
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14
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14
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14
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14
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14
08

 

14
09

 

14
10

 

14
11

 

14
12

 

14
13

 

14
14

 

14
15

 

14
16

 

14
17

 

14
18

 

14
19

 

 مجموع

 5115 10 25 43 45 168 212 218 237 248 275 275 275 285 343 377 377 396 406 450 450 460 فراه 1

 2531   4 12 12 27 34 34 34 59 101 118 149 160 227 241 251 259 259 275 275 280 زابل 2

 1749     46 55 55 55 55 60 77 84 97 97 116 118 118 128 147 147 147 147 157 نیمروز 3

 8584     22 40 40 40 116 127 238 284 297 305 305 774 919 925 993 1020 1055 1084 1084 کندهار 4

 3006             45 51 56 91 104 139 139 139 179 245 351 441 487 539 539 وردگ 5

 2787               11 31 31 31 31 31 84 151 180 298 408 619 881 881 تخار 6

 7401               35 86 364 450 540 572 617 743 760 802 802 810 820 830 هلمند 7

 2048               6 44 47 56 56 56 59 153 210 211 280 392 478 488 جوزجان 8

 3767                 11 37 37 37 37 37 37 111 368 750 1143 1162 1172 بلخ 9

 4490                   6 153 177 249 333 399 449 545 584 688 907 1101 غزنی 10

 2078                     12 18 18 107 218 301 351 351 351 351 356 لوگر 11

 2581                     3 69 69 69 277 372 402 440 440 440 450 بادغیس 12

 4769                     46 46 51 192 340 733 777 814 885 885 895 فاریاب 13

 3954                       73 96 156 258 435 488 660 894 894 904 کندز 14

 5260                         70 102 246 526 778 904 1289 1345 1350 ننگرهار 15

 1490                         36 71 71 141 251 288 291 341 353 سمنگان 16

 1426                           32 37 37 83 214 436 587 598 پروان 17

 1616                           15 174 202 257 282 335 351 361 ارزگان 18

 1746                           52 83 176 205 300 438 492 497 پکتیا 19

 1600                           50 89 172 210 301 378 400 405 لغمان 20

 1425                             34 90 203 237 356 505 505 سرپل 21

 1883                             12 33 186 455 584 613 613 کابل 22

 1105                             4 49 77 210 359 406 408 کنرها 23

 2184                               31 254 463 645 791 816 بغالن 24

 902                               5 79 147 282 389 395 پکتیکا 25

 400                               12 41 90 120 137 141 نورستان 26

 735                               3 104 104 118 406 406 بامیان 27

 832                                 14 128 299 391 401 کاپیسا 28

 1101                                 12 142 437 510 520 خوست 29

 4682                                 172 1194 1649 1667 1672 هرات 30

 1393                                 87 262 490 554 623 غور 31

 242                                   47 69 126 147 پنجشیر 32

 500                                   6 37 457 855 بدخشان 33

 295                                   5 43 247 385 دایکندی 34

 85677 10 29 123 152 290 341 468 561 850 1320 1679 2012 2290 3577 5160 6954 9401 13141 17291 20028 21048 مجموع  

 ( تن حجاج مبلغ پنجصددالرتحویل بانک نموده اند.81486تن حجاج مبلغ یکهزار دالر وبه تعداد )( 4191نوت: ازجمله به تعداد )    
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 (401) والیت کاپیسا: مجموع سهم تعیین شده بعدازافزودی

   
 

ره
ما

ش
 

ولسوالی 

 ها

اصل 

 سهم

 ( ومابعدآن1400جدول توحیدی ثبت شده گان متقاضیان حج به سال )

 

 مالحظات مجموع 1405 1404 1403 1402 1401 1400

  233   14 73 73 73 73 تگاب 1

2 
حصه 

 اول
62 62 62 21    145  

3 
حصه 

 دوم
42 42 42 32    116  

  68    2 33 33 33 اله سای 4

  70     10 60 60 مرکز 5

  180     79 101 101 نجراب 6

 کمبود 19      19 20 کوه بند 7

 کمبود 0      0 5 کوچیها 8

 کمبود 1      1 5 معلولین 9

  832   14 128 299 391 401 مجموع

 ( تن حجاج مبلغ پنجصد دالر تحویل بانک نموده اند.822تن حجاج مبلغ یکهزار دالر وبه تعداد )( 10نوت : ازجمله به تعداد )   

 
 1397سهمیه حج ادارات احکام شده مقام ریاست جمهوریجدول  (2ضمیمه شماره )                          

 شماره اسم ادارات و مراجع سهم دار تعداد سهم

 1 یهئیاست اجرار 400 نفر
 2 معاونین ریس جمهور 100 نفر
 3 ریاست امنیت ملی 45 نفر
 4 ورثه شهدای وزارت دفاع ملی 170 نفر
 5 ورثه شهدای وزارت امور داخله 170 نفر
 6 ورثه شهدای ریاست عمومی امنیت ملی 110 نفر
 7 خانم اول کشور 20 نفر
 8 وزارت خانه ها 84 نفر
 9 شورای ملی 1065 نفر
 10 شورای امنیت 50 نفر
 11 والیت 34والیان  68 نفر
 12 وزارت محترم سرحدات اقوام و قبایل 100 نفر
 13 وزارت امور عودت و مهاجرین 290 نفر
 14 ستره محکمه 70 نفر
 15 شورا های والیتی 458 نفر
 16 معلمین وزرات محترم معارف 15 نفر
 17 ریاست کوچی ها 100 نفر
 18 معلولین و معیوبین 100 نفر
 19 ناظمین و مساعدین 250 نفر
 20 ( نفر5627سهم باقیمانده ار ) 1662 

 مجموع 5627 نفر
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1398جمهوریجدول سهمیه حج ادارات احکام شده مقام ریاست   

 

 شماره اسم ادارات و مراجع سهم دار تعداد سهم مالحظات

 ریاست اجرائیه 400 نفر 
1 

 2 معاونین ریس جمهور 100 نفر 

 3 ریاست امنیت ملی 45 نفر 

 4 ورثه شهدای وزارت دفاع ملی 170 نفر 

 5 ورثه شهدای وزارت امور داخله 170 نفر 

 6 امنیت ملی ورثه شهدای ریاست عمومی 110 نفر 

 7 خانم اول کشور 20 نفر 

 8 وزارت خانه ها 84 نفر 

 9 شورای ملی 1065 نفر 

 10 شورای امنیت 50 نفر 

 11 والیت 34والیان  68 نفر 

 12 وزارت محترم سرحدات اقوام و قبایل 100 نفر 

 13 وزارت امور عودت و مهاجرین 290 نفر 

 14 ستره محکمه 70 نفر 

 15 شورا های والیتی 458 نفر 

 16 معلمین وزرات محترم معارف 15 نفر 

 17 ریاست کوچی ها 100 نفر 

 18 معلولین و معیوبین 100 نفر 

 19 سهم برای دفترمقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 1662 نفر 

 مجموع 5077 نفر 
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 حج فرضی از طریق احکام فوق العاده بدون نوبتاعزام متقاضی  (3ضمیمه شماره )                         
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 فواید و مزایای سیستم الکترونیکی حج  : (4)ضمیمه شماره 

( 10در ) 23/09/1398اوقاف و وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بتاریخ  ، حج ودیک تفاهمنامه میان وزارت محترم ارشا

 :درج می باشد آن درکه موضوعات ذیل  بودهن یک سال آمدت کاری ، رسیده است ءماده به امضا

الکترونی سازی پروسه های کاری خدمات عامه از اهداف عمده اداره آسان خدمت می باشد، به همین منظور  از اینکه ساده سازی و

معلوماتی با وزارت ارشاد، حج واوقاف در نظر دارند تکنالوژی  تطبیق آن وزارت مخابرات و ( وE-Hajj) کییجهت ساختن سیستم الکترون

 عملی نمایند. چوکات یک توافقنامه، همکاری تخنیکی را بطور کل تعریف و که در

اداره آسان خدمت وزارت مخابرات تکنالوژی معلوماتی که بعد از این به نام آسان خدمت و  اوقاف و به این اساس وزارت ارشاد، حج و

موارد ذیل توافق می نمایند. هدف از این موافقت نامه ایجاد یک سیستم معلوماتی همه جانبه  اوقاف یاد می شود، دروزارت ارشاد، حج و

تصفیه شود، در این سیستم همه پروسه  مصارف ساالنه حج به وقت معین تنظیم و حجاج، عواید و برگشت رفت و چگونگی است که

 ات ازطریق انترنت به آن دسترسی خواهد داشت.همه والی های کاری حج در سیستم مرکزی ثبت و

 پروسه کمک میتواند. اتدرحساب اوقاف درتنظیم حجاج، حجاج معذور، مسایل مالی و ایجاد سیستم با رهبری وزارت ارشاد، حج و

راآت کاری همه طی مراحل اج عربستان سعودی دارد و مرکز، والیات و این سیستم مربوط به حج همه معلومات پروسه کاری را در

تریک م استفاده از عمایر، بایو حاجی و برگشت نیز اعالم رفت و )ثبت نام، تحویلی قسط های پول، آماده کردن پاسپورت، و متقاضی

عربستان سعودی به این سیستم دسترسی  مرکز، والیات و همه کارمندان حج در مصارف را کنترول می نماید، و حجاج، عیادت و

 خواهند داشت.

همچنان  معلومات حج را درسیستم درج نماید و مسؤول باداشتن یک یوزر مخصوص میتواند که داخل این سیستم شود و کارمند

های این سیستم دسترسی خواهد داشت تا از پروسه حج نظارت نماید. در ماده اول تفاهمنامه اهداف گزارش رهبری وزارت به برخی 

 :ذیل صورت گرفته است

 ؛ارشاد، حج واوقاف را مطالعه نمودنپروسه فعلی حج وزارت  (1

 ؛تطبیق آن و (E-Hajj)ایجاد سیستم برقی حج  (2

 ؛ارتقای ظرفیت تخنیکی مامورین وزارت ارشاد، حج واوقاف (3

 

 آسان خدمت: اداره تکنالوژی معلوماتی مکلفیت های وزارت مخابرات و

 ماده سوم:

 اوقاف. موجوده وزارت ارشاد، حج و ارزیابی سیستم های برای تطبیق سیستم جدید، مطالعه، تحلیل و

 .(E-Hajj)ایجاد سیستم الکترونیکی حج 

 اوقاف. راه اندازی سیستم الکترونیکی در وزارت ارشاد، حج و تطبیق و

 با استفاده از میتود های جدید تکنالوژی، حفظ نمودن سیستم حج از دسترسی افراد غیر مجاز به سیتسم.

 همراه با رهنمایی های الزم به وزارت ارشاد،حج واوقاف.سپردن تمام وسایل مورد نیاز 

 اوقاف. غرض استفاده از سیستم جدید حج، آموزش مامورین وکارمندان وزارت ارشاد،حج و

 حل مشکالت سیستم جدید الی مدت یک سال به عهده تیم تخنیکی اداره آسان خدمت میباشد.

 ای پیشبرد امور و بهبود مدیریت در رابطه به سیستم جدید حج.اوقاف بر ارتقای ظرفیت مامورین وزارت ارشاد، حج و

سافت های مرتبط به بخش ) سه تن از کارمندان تا ITسپردن تمام کود ها و  شاد، حج واوقاف وهمچنان آموزش کامل به  ( وزارت ار

 تعدیالت آورده بتواند. حین ضرورت در سیستم جدید تغییرات و

 شود. یزایند ( طرحه ونگلیسی، دری او اپشتوسیستم حج باید به سه لسان )
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 با وزارت ارشاد، حج واوقاف. (E-Hajj) همکاری در رابطه به ترتیب تمام وسایل تخنیکی مورد ضرورت به

 می نماید. نگهداریمحفوظ  اوقاف را طور مصئون و اداره آسان خدمت تعهد می نماید که تمام اسناد محرم وزارت ارشاد، حج و

 

 وزارت ارشاد، حج واوقاف:مکلفیت های 

 ماده چهارم:

ی همکار امضای این تفاهمنامه وزارت در مورد تطبیق موارد تفاهمنامه غرض فراهم آوری تسهیالت الزم برای متخصصین و از عقد و بعد

 همه جانبه می نماید.

 خدمت معرفی می نمایند.اوقاف کارمندان مسلکی وتخنیکی خویش را غرض آموزش  به اداره آسان  وزارت ارشاد، حج و

اوقاف موضوع را به اداره آسان خدمت شریک ساخته تا کارمندان  صورت بروز مشکالت درسیستم جدید حج وزارت ارشاد، حج و در

 تخنیکی این اداره مشکل را مرفوع سازد.

ی آن دارد به اداره آسان خدمت یجابجایا ضرورت به  اوقاف تمام معلومات که میخواهد در سیستم جابجا نماید و وزارت ارشاد، حج و

 شریک میسازد.

در اختیار اداره  یگرددمحیط کاری خوب را که به سیستم جدید حج ضرورت محسوس م اوقاف تمام امکانات الزم و وزارت ارشاد، حج و

 .میگذاردآسان خدمت 
 

 تطبیق:

 ماده پنجم

داره مندان ارمتشکل از دو نفر کارمندان وزارت ارشاد، حج واوقاف و دو نفرکابرای تطبیق مواد این تفاهمنامه، کمیته کاری مشترک که 

نماینده باصالحیت وزارت  آسان خدمت تشکیل میدهد، که در رأس آن از جانب اداره آسان خدمت دیپارتمنت تخنیکی این اداره و

 را تطبیق نماید. را ایجاد و مواد تفاهمنامه وقاف میباشد، تا عندالضرورت هماهنگیا ارشاد، حج و
 

 بخش مالی:

 ماده ششم

 آموزش تخنیکی کارمندان بدوش وزارت ارشاد، حج و تمام مصارف که در عرصه ایجاد سیستم حج به استثنای  ساخت سافت ویر و

 اوقاف میباشد.

ارت دمت به جانب وزت توسط اداره آسان خقمواد تخنیکی که در سیستم جدید حج بکار برده می شود بادرنظرداشت و ست وسایل ویل

 تسلیم میدهد.
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 1397و  1398تن اعضای بعثه خارج از تشکیل سال های  50 : (5ضمیمه شماره )

 

نظر مقام 

وزارت 

حج و 

 اوقاف

معلومات ریاست 

منابع بشری 

 وزارت

موقف وظیفه وی در 

پیشنهاد که قبال 

توسط وزارت به 

ریاست جمهوری 

 صورت گرفته است

 شماره نام صخلت ولدیت

 اعضای بعثه

مشاور مقام خارج  

 از تشکیل وزارت

محمد  2مشارو مقام در بست 

 عیسی 

 نقیب اهلل  اثری 

1.  
مشاور مقام خارج  

 از تشکیل وزارت 

 محمد شریف  صادقی  محمد اهلل  2مشارو مقام در بست 

2.  
مشاور مقام خارج  

 از تشکیل وزارت

 عبدالعزیز مولوی  نظر محمد 2مشارو مقام در بست 

3.  
مشاور مقام خارج  

 از تشکیل وزارت 

میر برهان  2مشارو مقام در بست 

 الدین 

 میر قیام الدین  

4.  
مدیر مدارس ارشاد القران   خارج از تشکیل 

 مربوط ریاست تعلیمات

 قاری محمد تمیم   محمد هاشم 

5.  
مدارس الفالج  مربوط  // 

 ریاست تعلیمات

 زر ثانگه   میاه گل 

6.  
خطیب مربوط ریاست  // 

 مساجد

 عبدا شکور   قاری صمد 

7.  
  .8 بی بی صابره   محمد غیاث کارمند ریاست نشرات // 
  .9 محمد یعقوب   محبوب جان یاور وزیر // 
  .10 قاری عالودین   غوث الدین  4خطیب در بست  // 
  .11 مولوی میرویس  کریمی  محمد هاشم  4خطیب در بست  // 
والیت کارمند اجرائیه  // 

 6ننگر هار در بست 

 محمد اسحاق  عالیمی  محمد اعظم 

12.  
  .13 قاری احمد ضیا  عبدالرحمن  4خطیب در بست  // 
  .14 مولوی غالم حیدر  حیدری   عبدالقدوس خطیب در بست // 
خطیب والیت کندز در  // 

 4بست 

 مولوی غالم حیدر  حیدری گالب الدین

15.  
خطیب والیت بدخشان  // 

 4در بست 

 محبوب اهلل  لبیب عبدالوهاب 

16.  
خطیب والیت کابل در   

  4بست 

مولوی سلطان   عادل بیگ 

  .17 بیگ
  .18 خداداد   اهلل داد  خطیب در بست  

 تعداد مساعدین

نزد ریاست منابع  

بشری معلومات  

 موجود نمی باشد

 1 اهللبیح ذ  سیدا جان اجیر ریاست دفتر

 2 گل اجان   خان میر  اجیر در ریاست پکتیا // 
 3 منان لمولوی عبدا  ستار لعبدا خطیب خارج از تشکیل 
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نزد ریاست منابع  

بشری معلومات  

 موجود نمی باشد

 قیام الدین  عبدالولی اجیر در والیت نورستان

4 
 5 محمد نادر   خدای نظر  اجیر در والیت نیمروز // 
 6 قیام الدین   معراج الدین اجیر در معینیت مسلکی // 
خوجه  اجیر در معینیت مسلکی // 

 محمد امین

خواجه محمد  

 7 اجان
 8 سمیر   غالم رسول  اجیر در ریاست دفتر // 
 9 امر  محمد انور  اجیر در ریاست دفتر // 
 10 قاری قدیم   غالم صدیق اجیر در ریاست قرا // 
 11 مولوی دین محمد   یار محمد  خطیب در والیت کندز خارج از تشکیل 
 12 حمیداهلل   عبدالرازق  خطیب در والیت کابل // 
 13 خلیفه نعمت اهلل زرین  فضل الدن  خطیب در والیت کابل // 
 14 تحصیل دار   مستو خان خطیب در والیت پکتیا // 
مدیر مدرسه در والیت  // 

 هرات
 ملکه  عبدالحق

15 
خطیب مسجد بزازی  // 

 ننگرهاروالیت 

غالم 

 دستگیر 

 عبدالرحمن  

16 
نزد ریاست منابع  

بشری معلومات  

 موجود نمی باشد

 عبدالکریم   عبدالعزیر  اجیر در والیت پکتیکا 

17 
 18 مولوی طاهر  رحمانی  خان گل  خطیب در والیت زابل خارچ از تشکیل 
 19 مولوی زاخیل  بزرگ  شرین دل  خطیب والیت پروان // 
کارمند ریاست منابع  کارکن باالمقطع 

 بشری

 محمد رفیق   محمد کبیر 

20 
نزد ریاست منابع  

بشری معلومات  

 موجود نمی باشد

سید عبد  امام

 الغفار

 سید عظم اهلل  غفاری 

21 

 

 

 1397سال 

 نظر مقام وزارت حج و اوقاف

معلومات 

ریاست منابع 

 بشری وزارت

در  موقف وظیفوی

 پیشنهاد که قبالً

توسط وزارت به 

ریاست جمهوری 

 صورت گرفته است

 شماره نام ولدیت

 تعداد اعضای بعثه خارج از تشکیل

امام مسجد شهر کشم در  خارج از تشکیل 

مربوط به ریاست  4بست 

 مساجد

محمد 

 حسین 

مولوی 

امان 

 الدین 

1 

امام مسجد میرزا متوکل  // 

ریاست  5در بست 

 مساجد

محمد 

 سعید 

مولوی 

 3 نقیب هلل 
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امام مسجد قریه چهل  // 

ریاست  5گزی در بست 

 مساجد

عبدالجبا

 ر 

مولوی 

محمد 

 بشیر 

4 

امام مسجد والیت فاریاب  // 

ریاست  5در بست 

 مساجد

عبدلجب

 ار 

مولوی 

محمد 

 عظیم 

5 

ریس مدرسه الفالح  // 

 مربوط ریاست قراء

قاری  میا گل 

مطیع 

اهلل 

 صافی

6 

مسجد در والیت امام  // 

 5هرات بست 

عبدالقاد

 ر

  نقیب اهلل
7 

آمر دارالعلوم والیت  // 

 3پروان در بست 

عبدالودو

 د 

مولوی 

عبدالرو

 ف 

8 

 تعداد مساعدین

امام مسجد مربوط  // 

 ریاست انسجام مساجد

سخی 

 داد 

مولوی 

 اهلل داد 
1 

خطیب مسجد ریاست  // 

حج و اوقاف والیت 

 کاپیسا

عبدالرح گل جان 

 2 من 

امام مسجد ریاست  // 

 انسچام مساجد

خوجه 

 امین اهلل 

خوجه 

 ذبیح اهلل 
3 

 

 

از جریان پروسه حج  مرکز و والیات کشور 1398سال حجاج  تن 94با تعداد   مصاحبه جدول  :(6ضمیمه شماره )

ست تهیه شدهیهر بخش آن به اساس چک ل ودریافت مشکالت از  
 

 شماره سواالت پاسخ منفی

 نفر 41
 ؟آیا ناظمین ازشروع الی ختم پروسه حج با شما یکجا بودند وشما را رهنمایی و همراهی مینمودند 

 
1 

 2 آیا برنامه های آموزشی قبل از شروع مراسم حج در کشور توسط معلمین برای شما دایر گردیده نفر 3
 3 عربستان سعودی توسط معلمین برای شما دایر گردیدهآیا برنامه های آموزشی در جریان مراسم حج در کشور  نفر 17

 نفر 8
 آیا پرواز های رفت و برگشت تان به موقع و منظم بود و نوبت در پرواز ها رعایت میگردید

 
4 

 5 آیا در پرواز های رفت و برگشت  و یا درداخل عربستان سعودی  بیگ و وسایل تان تبدیل ویا مفقود گردیده است نفر 1

 نفر 68
ساختمان های)عماره ها(که برای بود و باش شما در سعودی در نظر گرفته شده بود به حرم شریف دوربود ویا 

 نزدیک  )شفاخانه و بازار(
6 
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 نفر 8
امکانات که  برای بود و باش شما در عربستان سعودی در نظر گرفته شده بود مثآل آب گرم و سرد، نل آب تشناب 

 امیدنی درست بودها، حمام و نظافت اب اش
7 

 8 آیا در اعماره هایکه که شما بود باش داشتید برق ،ایرکندیشن فعال بود. نفر 2

 نفر 3
ن قابل استفاده بود و صالون تدریس و مسجد  در عماره ها آآیا در اعماره هایکه که شما بود باش داشتید لفت  

 موجود بود
9 

 نفر 59

زمان معین آن برای شما در سه وقت )صبح، چاشت و شام( به شکل منظم آیا غذایی صحی و باکیفیت  در وقت و 

 توزیع میگردید ) غذا کافی بود(

 
10 

 11 ترانسپورت منظم برای انتقال شما در  داخل کشور تنظیم گردیده بود ؟ نفر 1
 12 ؟آیا ترانسپورت بطور منظم برای انتقال شما از اعمارهای الی حرم شریف موجود بود  
 13 ؟ایام مشاعر موجود بود مدینه منوره و در  وتهیه سکنآیا ترانسپورت بطور منظم برای انتقال شما  نفر 32
 14 ایا در جریان مراسم در سعودی شما از ریل استفاده نموده بودید یا خیر؟ نفر 32
 15 ل از پرواز برای شما تطبیق شده یا خیر؟بخدمات  صحی  مثل واکسین ق نفر 3
 16 آیا ارایه خدمات  صحی در کشور سعودی در وقت و زمان آن ارایه میگردید؟ نفر 18
 17 ادویجات که برای شما در کشور سعودی در جریان مریضی داده میشود ریکان بود یا خیر ؟ نفر 13

تن در  94در مجموع تعداد 

روز  45مورد وقت که مدت 

بوده نظر داشتند که کم 

شود یعنی پیشنهاد شان 

 روز بود. 20مدت 

 ؟مدت اقامه شما در عربستان چطور بود 

 
18 

 

 معلومات در رابطه به بودجه و حسابات بانکی  :  (7ه شماره )مضمی

 (93,815,770افغان مبلغ ) یوزارت بانک مل نیا ارتی( حج و ز1001336096327( در حساب شماره )1397) یدر شروع سال مال

است که  دهیگرد یحجاج جمع آور ییکای( دالر امر59,104,571.8موجود بوده و در پروسه حج سال متذکره مبلغ ) ییکایدالرامر

جهت مصارف پروسه حج  ییکای(دالر امر70,808,795.13که از جمله مبلغ ) شودیم ییکایدالرامر (152,920,3141.8)مبلغ جمعاً 

دالر  (82,111,546.67وزارت برداشت و مبلغ ) نیا ارتیحج و ز استی( ر1001336096327)شماره ( از حساب 1397سال )

 :باشدیم لیقرار ذ ی( معلومات حسابات کشور عربستان سعود1397است. در سال ) دهی( انتقال گرد1398آن به سال ) ییکایامر
 

 ( ریال سعودی معادل مبلغ2,074,322.31قنسلگری مبلغ ) SA771000010160496000106در حساب شماره ) .1

( دالر 1,500,000( ریال سعودی معادل مبلغ )5,620,406.33( دالر امریکایی از سال گذشته باقی مانده و مبلغ )553,103.3)

( دالر امریکایی 2053103.30سعودی معادل ) ( ریال7,694,728.64امریکایی از حساب بانک ملی افغان انتقال که جمعاً مبلغ )

( دالر امریکایی آن به مصرف رسیده و مبلغ 1,335,722.99( ریال سعودی معادل مبلغ )4,995,604میشود که از جمله مبلغ )

 ( دالر امریکایی میشود در حساب فوق الذکر باقی مانده است.717,380.31( ریال سعودی معادل مبلغ )2,699,124.64)

( ریال سعودی 7,574,923.51( مکتب شوون حجاج مبلغ )SA0310000010192372000109و در حساب نمبر ) .2

( ریال سعودی معادل مبلغ 18,341,944.33( دالر امریکایی از سال گذشته باقیمانده و مبلغ )2,025,380.6معادل مبلغ )

( ریال سعودی معادل مبلغ 25,916,879.91) ( دالر امریکایی از حساب بانک ملی افغان انتقال که جمعاً مبلغ4,897,944.33)

( دالر 5,764,552.67( ریال سعودی معادل مبلغ )21,559,427ایی میشود که از جمله مبلغ )( دالر امریک6,923,324.93)

( دالر امریکایی در حساب فوق 1158772.26( ریال سعودی معادل مبلغ )4,357,425.91مبلغ ) امریکایی آن به مصرف رسیده و

 باقی مانده است.

مسار الکترونیکی در کشور  (United Agent Office)( به بنام SA7720000008800024389940در حساب نمبر ) .3

( دالر امریکایی از سال گذشته باقیمانده 714,912.10( ریال سعودی معادل )2,673,771.25عربستان سعودی در بانک ریاض مبلغ )

انتقال که جمعاً  ( دالر امریکایی از حساب بانک ملی افغان33,688,762.97( ریال سعودی معادل مبلغ )126,158,604.47و مبلغ )

( 127,660,088( دالر امریکایی میشود که از جمله مبلغ )34,403,675.07( ریال سعودی معادل مبلغ )128,832,375.72مبلغ )
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( ریال سعودی معادل 1,172,287.72مبلغ ) ( دالر امریکایی آن به مصرف رسیده و34,133,713.37ریال سعودی معادل مبلغ )

 دالر امریکایی در حساب فوق باقی مانده است.( 269,961.70مبلغ )

وفی حجاج دول جنوب آسیا در بانک سامبا کشور تسسه مؤ( به نام مSA38400000000002630921310به حساب شماره ) .4

( ریال سعودی انتقال که همین مبلغ مصرف 1,262,800( ریال سعودی معادل مبلغ )4,735,500عربستان سعودی مبلغ )

 گردیده است.

( دالر امریکایی 3,293,396( ریال سعودی معادل مبلغ )12,323,017.07خالصه در حسابات فوق الذکر از سال گذشته جمعاً مبلغ )

( دالر امریکایی انتقال گردیده که هردو جمعاً 41,349,507.30( ریال سعودی معادل مبلغ )154,865,467.20باقی مانده و مبلغ )

( ریال 158,950,619( دالر امریکایی میشود که از آنجمله مبلغ )44,642,903.30معادل ) ( ریال سعودی167,179,484.27)

( ریال سعودی معادل مبلغ 8,228,865.27( دالر امریکایی به مصرف رسیده و مبلغ )42,496,789.04سعودی معادل مبلغ )

 ده صورت گرفته است.( استفا1398( دالر امریکایی باقیمانده است که از آن در سال )2,146,114.26)

( دالر 70,808,795( مبلغ )1397( دالر امریکایی در حسابات سعودی از سال گذشته موجود بوده و در سال )3,293,396مبلغ ) 

( دالر امریکای را احتواء میکند که از جمله 74,102,191امریکایی از حساب بانک ملی افغان برداشت صورت گرفته است جمعاً مبلغ )

( دالر امریکایی در کشور عربستان سعودی و مبلغ 42,496,789.04( ریال سعودی معادل مبلغ )158,950,619مبلغ )

( دالر امریکایی را متقضایان حج 402,250.7( دالر امریکایی در داخل کشور به مصرف رسیده است و همچنان مبلغ )29,057,037)

( دالر امریکایی 71,956,076.74ه جمعاً در داخل و خارج از کشور مبلغ )دوباره پول قسط اول خویش را استرداد و اخذ کرده اند ک

 ( هشت میلیون دو صدو بیست و هشت هزارو هشتصدو شصت8,228,865.27( صورت گرفته است مبلغ )1397در پروسه حج سال )

کشور عربستان سعودی باقی  ( دالر امریکایی آن در حسابات2,146,114.26و پنج اعشاریه دو و هفت ریال سعودی معادل مبلغ )

 ( استفاده صورت گرفته است.1398) مانده است که از آن در پروسه حج سال
 

  نوت:

( مبلغ 1397( هیأت بررسی پالنی آن اداره محترم مصارف پروسه حج سال )21/3/1398) مؤرخ( 59قبالً ذریعه استعالمیه شماره )

( دالر امریکایی میباشد این درحالیست 71,956,076.74گردیده است در اصل مبلغ )( دالر امریکایی معلومات ارائه 73,387,278)

( دالر امریکایی آن از حساب بانک ملی افغان به سه حسابات کشور عربستان سعودی انتقال گردیده بود که 41,349,507که مبلغ )

( دالر امریکایی آن در حسابات آن کشور باقی 1,431,202.16( دالر امریکایی آن به مصرف رسیده مبلغ )39,918,305.14مبلغ )

( 3,293,396و همچنان مبلغ ) مانده است که تفاوت آن در همین مبلغ باقیمانده از پول انتقال میباشد که سهواً به مصرف ارائه شده بود

( 714,912ن مصرف و مبلغ )( دالر امریکایی آ2,578,483.9دالر امریکای از سال گذشته در حسابات سعودی موجود بوده که مبلغ )

( دالر امریکایی 2,146,114دالر امریکایی در حسابات کشور عربستان سعودی موجود میباشد که پول های باقیمانده جمعاً مبلغ )

 میشود.

( حج و زیارت این وزارت بانک ملی 1001336096327( در حساب شماره )20/9/1397( به تاریخ )1398در شروع سال مالی )

( هشتادو یک میلیون ششصدو نود هزارو سه صدو شش موجود بوده و در پروسه حج سال متذکره مبلغ 81,690,306مبلغ )افغان 

و هشت میلیون پنجصدو هشتادو چهار هزارو پنجصدو هشتاد دالر امریکایی جمع آوری گردیده است که جمعًا  ( شصت68,584,580)

دوصدو هفتادو چهار هزارو هشتصدو هشتادو شش دالر امریکایی میشود از جمله مبلغ و ( یکصدو پنجاه میلیون 150,274,886مبلغ )

( نودو دو میلیون و نهصدو هشتادو نه هزارو ششصدو پنجاه و سه دالر امریکایی آن برداشت شده است که مبلغ 92,989,653)

واردات فرعی وزارت محترم مالیه به اساس  (3000208203041( پانزده میلیون دالر امریکایی آن به حساب شماره )15,000,000)

( ریاست اسناد و ارتباط معاونیت منابع و اداره ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. 13/6/1398) مؤرخ( 3417مکتوب شماره )

ه و حکم شماره ( ریاست عواید غیرمالیاتی ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالی21/6/1398) مؤرخ( NTRO-91و مکتوب شماره )

( هفتادو هفت 77,989,653( رئیس صاحب ج.ا.ا. و هدایت مقام محترم وزارت انتقال گردیده و مبلغ )12/6/1398) مؤرخ( 1543)

( برداشت گردیده است و 1398نهصدو هشتادو نه هزارو ششصدو پنجاه و سه دالر امریکایی جهت مصارف پروسه حج سال )و میلیون 
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و ادهشت هو دوصدو هشتادو پنج هزارو دو صدوسی و دو اعشاریلیون یمو هفت ه ( پنجا57,285,232.81بلغ )در حساب فوق الذکر م

 ( انتقال گردیده است.1399یک دالر امریکایی برای سال )

 ( معلومات حسابات کشور عربستان سعودی قرار ذیل میباشد:1398در سال )

 
( ریال سعودی معادل 2,225,702.39قنسلگری مبلغ )( بنام SA771000010160496000106در حساب شماره ) .1

( ریال سعودی معادل مبلغ 9,120,355.3( مبلغ )1398( دالر امریکایی از سال گذشته باقی و در سال )593,520.64)

( 11,436,057.76( دالر امریکایی از حساب بانک ملی افغان در حساب فوق انتقال گردیده است که جمعاً مبلغ )2,434,067)

( ریال سعودی معادل مبلغ 8,466,650( دالر امریکای میشود که از جمله مبلغ )3,027,587.64ریال سعودی معادل مبلغ )

( 763,777.48( ریال سعودی معادل مبلغ )2,879,407.76( دالر امریکایی آن به مصرف رسیده و مبلغ )2,263,810.16)

 دالر امریکایی در حساب متذکره باقی مانده است.

( ریال سعودی معادل 4,357,452.91( مکتب شوون حجاج مبلغ )SA0310000010192372000109حساب شماره ) در .2

( ریال سعودی معادل 21,972,689.03( مبلغ )1398( دالر امریکایی از سال گذشته باقی و در سال )1,158,772.26مبلغ )

اب فوق انتقال گردیده است که جمعاً مبلغ ( دالر امریکایی از حساب بانک ملی افغان در حس5,864,100مبلغ )

( ریال 21,977,643( دالر امریکای میشود که از جمله مبلغ )7,022,872.26( ریال سعودی معادل مبلغ )26,330,141.94)

( معادل مبلغ 4,352,507.94( دالر امریکایی آن به مصرف رسیده و مبلغ )5,876,372.73سعودی معادل مبلغ )

 دالر امریکایی در حساب متذکره باقی مانده است.( 1,146,499.53)

مسار الکترونیکی در کشور  (United Agent Office)( به بنام SA7720000008800024389940در حساب نمبر ) .3

( ریال 363,929( ریال سعودی موجود بوده و مبلغ )1,172,287.72عربستان سعودی در بانک ریاض در اخیر سال مالی )

( ریال سعودی معادل 1,536,216.72از سیستم موسسه جنوب آسیا طور خودکار بازگشت نموده که جمعاً مبلغ )سعودی دوباره 

( ریال سعودی معادل مبلغ 141,677,600.65( مبلغ )1398( دالر امریکایی میشود و در سال )409,657.79)

( ریال سعودی معادل مبلغ 2,188,247.55( دالر امریکایی از حساب بانک ملی افغان انتقال و مبلغ )34,841,519.82)

( ریال 145,402,064.92( دالر امریکایی از حساب عماره لولوه سعد بازگشت نموده است که جمعاً مبلغ )584,623.07)

( ریال سعودی معادل 144,414,715.50( دالر امریکایی میشود که از جمله مبلغ )38,835,791.68سعودی معادل مبلغ )

( 222,231.39( ریال سعودی معادل مبلغ )987,349.42( دالر امریکایی به مصرف رسیده و مبلغ )38,613,560.29مبلغ )

( ریال سعودی آن از طریق سیستم 2,188,247دالر امریکایی در حساب متذکره باقی مانده است شایان ذکر است اینکه مبلغ )

  .مسارالکترونیکی قابل بازگشت میباشد

( بابت کم کاری در عماره ابونمی 19347( ریال سعودی معادل مبلغ )72552ظهیر الدین ادریس مبلغ )همچنان نزد محترم  .4

( مجرایی 1398( نزد موصوف باقی مانده که اسناد مصرفی آن در کشور عربستان سعودی باقیمانده بود و در سال )1396سال )

 اخذ گردیده است.

( ریال سعودی نقداٌ توسط محترم زربچه هوتک معتمد موقت بعثه مدینه 111,900( دالر امریکایی معادل مبلغ )30000مبلغ ) .5

 منوره از مرکز انتقال گردیده و جهت مصارف اداری و یومیه بعثه مدینه منوره به مصرف رسیده است.

الر ( د2,181,297.89مبلغ )معادل ( ریال سعودی 8,191,924.02خالصه در حسابات کشور عربستان سعودی جمعاٌ مبلغ )

( دالر 46,169,677.82( ریال سعودی معادل مبلغ )172,882,545.05( مبلغ )1398امریکایی از سال گذشته موجود و در سال )

( دالر امریکایی از حساب عماره لولوه سعد 584,623.07( ریال سعودی معادل مبلغ )2,188,247.55همچنان مبلغ ) امریکایی و

( دالر 48,935,598.78( ریال سعودی معادل مبلغ )183,262,716.62که جمعاً مبلغ )بازگشت نموده است انتقال گردیده 

( دالر امریکایی به مصرف 46,218,660.89( ریال سعودی معادل مبلغ )172,855,734.46امریکایی میشود که از آن جمله مبلغ )

یکایی از حساب مسارالکترونیکی انتقال گردیده ( دالر امر584,623.07( ریال سعودی معادل مبلغ )2,188,247.55رسیده و مبلغ )
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( ریال سعودی معادل 8,218,734.61( صورت گرفته است و در مصرف نیست و مبلغ )1399اما قابل بازگشت میباشد که در سال )

 ( دالر امریکایی آن باقی مانده است.2,132,314.94مبلغ )

( دالر امریکایی از حسابات سال گذشته 2,181,297.89افغان و مبلغ ) ( دالر امریکایی از حساب بانک ملی77,989,653.87مبلغ )

ی را احتواء میکند که از جمله مبلغ ی( دالر امریکا80,170,951.76کشور عربستان سعودی برداشت صورت گرفته است جمعاً مبلغ )

بستان سعودی و مبلغ ( دالر امریکایی در کشور عر46,218,660.89( ریال سعودی معادل مبلغ )172,855,734.46)

( دالر امریکایی را متقاضیان 630,733.07( دالر امریکایی در داخل کشور به مصرف رسیده است و همچنان مبلغ )31,189,242.3)

( دالر امریکایی در داخل و خارج از 78,038,636.26حج دوباره پول قسط اول خویش را استرداد و اخذ کرده اند که جمعاً مبلغ )

( دالر امریکایی آن در حسابات 2,132,314.5( ریال سعودی معادل مبلغ )8,218,734.61صرف رسیده است و مبلغ )کشور به م

 ( استفاده صورت گرفته است.1399کشور عربستان سعودی باقی مانده است که از آن در سال )
 

  نوت:

( هیأت بررسی پالنی آن اداره محترم مصارف 26/9/1399) مؤرخ( 68( و )12/7/1399) مؤرخ( 23قبالً ذریعه استعالمیه شماره )

( دالر 78,038,636.26( دالر امریکایی معلومات ارائه گردیده است در اصل مبلغ )79,005,193( مبلغ )1397پروسه حج سال )

حسابات کشور عربستان  ( دالر امریکایی آن از حساب بانک ملی افغان به سه46,169,676امریکایی میباشد این درحالیست که مبلغ )

( دالر امریکایی آن 966,556.74مبلغ )و ( دالر امریکایی آن به مصرف رسیده 45,203,120سعودی انتقال گردیده بود که مبلغ )

در حسابات آن کشور باقی مانده است که تفاوت آن در همین مبلغ باقیمانده است از پول انتقال شده میباشد که سهواً به مصرف ارائه 

( 1,015,539( دالر امریکای از سال گذشته در حسابات سعودی موجود بوده که مبلغ )2,181,297.2و همچنان مبلغ ) شده بود

( دالر امریکایی در حسابات کشور عربستان سعودی موجود میباشد که پول های 2 .1,165,758دالر امریکایی آن مصرف و مبلغ )

 دالر امریکایی میشود در سه حساب که معلومات آن ذیالً تحریر گردیده است موجود میباشد.( 2,132,314.94باقیمانده جمعاً مبلغ )

بانک ملی افغان مبلغ در ( حج و زیارت این وزارت 1001336096327( در حساب شماره )1399در شروع سال مالی )

لر امریکایی جمع آوری گردیده است که ( دا4,592,339موجود بوده و در سال متذکره مبلغ )دالر امریکایی ( 57,285,232.81)

( دالر امریکایی جهت مصارف سال مالی 1,227,186.70( دالر امریکایی میشود از جمله مبلغ )61,877,571.81جمعاً مبلغ )

( انتقال گردیده 1400( دالر امریکایی برای سال )60,650,385.11( برداشت گردیده است و در حساب فوق الذکر مبلغ )1399)

 .است

 ( در حسابات کشور عربستان سعودی معلومات آن قرار ذیل است:1399در سال )
 

( ریال سعودی معادل 2,879,407.79( بنام قنسلگری مبلغ )SA771000010160496000106در حساب شماره ) .1

ل ؤونیاز محمد مس( ریال سعودی نزد محترم 238,000( دالر امریکایی از سال گذشته باقی مانده بود که مبلغ )763,777.48)

( دالر امریکایی بابت توزیع 115,876.13( ریال سعودی معادل مبلغ )433,376.76بعثه مدینه منوره باقی مانده بود و مبلغ )

سفریه های اعضای بعثه و مساعدین در کشور عربستان سعودی توزیع شده بود که در مرکز از وجه شان وضع شده و مبلغ متذکره 

( ریال سعودی معادل 2,208,031ل افغانی تبادله گردیده و به مصرف رسیده است و بعد از وضع این دو مبلغ )در دو مرحله به پو

( دالر 259,491.98( ریال سعودی معادل مبلغ )970,500( دالر امریکایی باقی مانده بوده که مبلغ )590,382.62مبلغ )

( 1400( دالر امریکایی باقیمانده و به سال )330,890.64مبلغ )( ریال سعودی معادل 1,237,531آمریکایی آن مصرف و مبلغ )

 انتقال گردیده است.

( ریال سعودی معادل 4,352,507.94( مکتب شوون حجاج مبلغ )SA0310000010192372000109در حساب شماره ) .2

و مبلغ متذکره برای سال ( دالر امریکایی از سال گذشته باقیمانده و از آن مصرف صورت نگرفته است 1,146,499.53مبلغ )

 ( انتقال گردیده است.1400)

مسار الکترونیکی در کشور  (United Agent Office)( به بنام SA7720000008800024389940در حساب نمبر ) .3

( دالر امریکایی 263,293.18( ریال سعودی معادل مبلغ )987,349.42عربستان سعودی در بانک ریاض در اخیر سال مالی )

( دالر امریکایی بابت بازگشت پول عماره لولو 713,382.59( ریال سعودی معادل مبلغ )2,668,050.88بوده و مبلغ )موجود 
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( ریال سعودی 3,655,400.30( در چهار مرحله به حساب مسار الکترونی واریز گردیده است که جمعاً مبلغ )1398سعد از سال )

 ( انتقال گردیده است.1400د از آن مصرف صورت نگرفته و به سال )( دالر امریکایی میشو979,675.77معادل مبلغ )

( دالر امریکایی موجود 2,063,811.69( ریال سعودی معادل مبلغ )7,785,888.36خالصه در حسابات کشور عربستان سعودی مبلغ )

مسارالکترونیکی افزود که جمعاً  ( دالر امریکایی از سیستم713,382.59( ریال سعودی معادل مبلغ )2,668,050.88بوده و مبلغ )

( ریال سعودی 970,500( دالر امریکایی میشود که مبلغ )2,777,194.28( ریال سعودی معادل مبلغ )10,453,939.24مبلغ )

( دالر 2,517,702( ریال سعودی معادل مبلغ )9,483,439.24( دالر امریکایی آن مصرف و مبلغ )259,491.98معادل مبلغ )

 ( انتقال گردیده است.1400قی و به سال )امریکایی با

( حج و زیارت این وزارت بانک ملی افغان در 1001336096327( از حساب شماره )1,227,186.70( مبلغ )1399در سال مالی )

تعمیر ( دالر آمریکایی از حساب قونسلگری بابت معاشات و کرایه 259,491.98( ریال سعودی معادل مبلغ )970,500مرکز و مبلغ )

 ( دالر امریکایی میشود.1,486,678.68های بعثه مکه مکرمه و مدینه منوره مصرف شده که جمعاً مبلغ )
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جزئیات خریداری غذا برای کمیسیون ( اجراء شده، با 7نمونهء از )م و جدول پرداخت حق الزحمه  : (9ضمیمه شماره )
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