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انگزارش تفتیش برای شهروند  

 (فریکونسیخدمات چگونگی جمع آوری محصول خدمات مخابراتی و عواید )تفتیش عملکرد گزارش 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 

 

 !میدانیدشما 

 وبریس عمومی )مفتش کُل( رهبری می شود ئاین اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

 .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش

 فغانستانااسالمی  امارت

 اداره عالی تفتیش
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 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد درمشکالت کدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را یثریت و مفؤصول اقتصادیت، ماکه  وجود دارد ثرؤم داخلی های لوکنترو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بهبود بخشد



3 
 

  

 

 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  عالی تفتیشاداره 

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضا، نهادهای مربوط به امارت اسالمی 

 نماینده گی هایمستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عایداتی و  اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  ینعملکرد، مفتش در تفتیش   

در کاهش و تاچه اندازه یا مرجع مربوطه چگونه  و تفتیشتحت  اداره  

موفق  ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

مورد که آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

آیا منابع از ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب  ضرورت

یکی از  منابعکیفیت مناسب بوده چون کمیت و کیفیت لحاظ 

بوده و نقش اساسی در آن اجراآت  مثمریت درشاخص ها مهم 

  دارد.

 

 

 

 

حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از از ل، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

 ؟نمودبه دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده را از منابع موجود  منابع استفاده شده

:موثریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج 

مطلوب و متوقعه 

: مفیدیت

به حد اکثر رساندن 
/ محصول از منابع موجود

استفاده اعظمی از منابع 
موجود 

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب 
به بهترین قیمت



4 
 

به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 باشد. 

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصول اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 .رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی

 

میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل  

 

  رهبری اداره تحت  با آن نتایج تفتیش عملکرد ، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 عالی محترم مقام انه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

صالحات اتا اداره تفتیش شده را مکلف به  رددگارایه می ءریاست الوزرا

 در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.
  همچنان به منظور تطبیق و تحقق سفارش های تفتیش یک نقل از

گزارش تفتیش عملکرد به نهاد تفتیش شده نیز ارسال می گردد نهاد 

تفتیش شده مکلف می باشد تا سفارش های تفتیش را تطبیق و به اداره 

 عالی تفتیش اطمینان دهد. 

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد
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 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

 ءتا تفتیش عملکرد را اجرا سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 ارائه نماید .مقامات ذیصالح و گزارش آنرا به 

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یثریت و مفؤم

 .میباشد

مفیدیت، همچنان شفافیت،  و برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت عملکرد تفتیش

سفارشات  دولت اجراآتپاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و 

 نماید. میارائه مشخص  و پیشنهادات

     

 

 

 

 

 گزارش تفتیش عملکرد 

  فریکونسیخدمات چگونگی جمع آوری محصول خدمات مخابراتی و عواید 

  موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام 

( فیصد محصول خدمات مخابراتی 10بلخصوص در بخش )بنابر چالش ها و مشکالت که در قسمت جمع آوری محصول خدمات مخابراتی 

موجود می باشد و شکایات در رابطه به عدم موجودیت  شفافیت و حیف و میل در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی از طریق رسانه 

ک فریکونسی باند ها و های جمعی وجود داشته است. بنابرین اداره عالی تفتیش مصمم گردیده تا روند  سیستم جمع آوری عواید از در

 .محصول ده فیصد کریدت کارت ها را مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج آنرا با جوانب ذیدخل شریک نماید

 در نهاد متذکره راه اندازی گردیده است : ذیلنیل به اهداف تفتیش عملکرد جهت 

 ( 10حصول اطمینان از موجودیت سیستم شفاف و قابل اعتماد جمع آوری محصول )یفیصد خدمات مخابراتی توسط کمپنی ها 

 .وری آنآوژی معلوماتی از جمع لثر اداره اترا و وزارت مخابرات و تکناؤمخابراتی و نظارت م

 حصول اطمینان از موجودیت سیستم منظم و شفاف برای توزیع باندهای فریکونسی و جمع آوری عواید آن.  
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 موارد تحت پوشش تفتیش: 

اداره عالی تفتیش با درنظر داشت سه اصل  اقتصادیت، مفیدیت محترم مقام  23/9/1398( مؤرخ 2037) حکم شمارهاین تفتیش به اساس 

 و مؤثریت انجام یافته است. 

تمرکز آن بیشتر روی چگونگی سیستم جمع  این تفتیش اجراآت مدیریت خدمات فریکونسی و پروژه رییل تایم را تحت پوشش قرارداده و

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

تحلیل معلومات که هیئت را در نیل به اهداف بررسی، جمع آوری مدارک  مسلکی بررسی برای جمع آوری و تکنیک های ضروری و ها و

 ابراز نظر کمک نماید، کار گرفته است. و اثباتی، شواهد مناسب وکافی، نتیجه گیری

 جمع آوری معلومات از طریق ذیل صورت گرفته است:

 ؛استعالم -

 ؛تدویر جلسات -

 ؛مشاهده عینی و فزیکی -

 ؛اخذ نظریات مستفید شونده گان توزیع باندهای فریکونسی -

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 معیار های تفتیش قرار ذیل می باشد: 

 ؛مخابراتی خدمات تنظیم قانون .1

 ؛دستگاه های مخابرات بیسیم در افغانستان مقرره طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و .2

  ؛های مخابراتی موبایل تاور طرزالعمل نصب آنتنها و .3

 ؛طرزالعمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی .4

 ؛فریکونسیپروسیجر جواز نامه  .5

 ؛بهترین شیوه های مدیریت .6

 ؛(INTOSAI) ( سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیشISSAIمعیارات بین المللی ) .7
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 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

محصول خدمات  یمنظم و شفاف پروسه جمع آور ستمیس کی ایآ .1

  ر؟یاخیموجود بوده  یاز عرضه کنندگان خدمات مخابرات یمخابرات

 یکامل درجمع آور تیشفاف جادیجهت ا یپروسه منظم نظارت کی ایآ .2

 ؟  ریخ ایموجود بوده   یمخابرات یمحصول خدمات

 دیعوا یبا امورات جمع آورکه  یدر وزارت محترم پرسونل مسلک ایآ .3

محترم  یها استیر اپرسونلیآ و ر؟یاخیوجود دارد کامل داشته  تیبلد

  ر؟یاخی ه انددیالزم را د یآموزشها

 گرددیافزود م دیبه عوا مایکارت مستق تیدیکر صدیمحصول ده ف ایآ .4

 ر؟یاخی

را  دیعوا یجمع آور یجوابگو منظم و ستمیس کیوزارت محترم  ایآ .5

  ر؟یاخینموده  بیترت و هیته

  ر؟یاخیباشد  یماهانه ربعوار وساالنه م دیعوا یپالن و برنامه منظم جمع آور  یمحترم دارا یها استیر ایآ .6

باهم مطابقت  ایآ صورت گرفته و و قیعندالموقع طور منظم تطب تهیکم ینظارت و یعرضه کنندگان خدمات یاز گزارشات مال یابیارز ایآ .7

 ر؟یاخیدارند 

 ر؟یاخی گرددیم کبان لیتحو و یبه زمان مشخص آن جمع آور یخدمات مخابرات دیعوا .8

 ر؟یاخیبرخوردار بوده  یمسلک یدر امورات متذکره از آموزشها ینظارت میت ایآ .9

 ر؟یاخی ندینمایکنترول م ستمیدرس  نیدر داخل شرکت انالرا متذکره  یتاید ینظارت میت ایآ .10

 

 سرطان ماه در اسالمی افغانستاناداره امور  مقام محترم و یافته های آن به  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است.  1400
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 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

اداره اترا نمی تواند از وضع و سنجش محصول تمام انواع خدمات مخابراتی بصورت  

درست نظارت و حصول اطمینان نماید. این حالت سبب گردیده تا محصول خدمات 

 دد.مخابراتی بطور شفاف از شرکت های مخابراتی جمع آوری نگر

سیستم رییل تایم که بمنظور جمع آوری و 

خدمات  ( فیصد محصول10نظارت )

  می باشد. مخابراتی ایجاد گردیده ناقص 

گزارشات نشان میدهد که کمپنی های مخابراتی راپورهای نادرست ارایه نموده اند. 

اجراآت اداره اترا و وزارت مخابرات و تکناوژی معلوماتی در قبال شرکت های مخابراتی 

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

نموده ولی در مورد سایر شرکت های مخابراتی که ارقام نادرست ارایه داشته هیچ نوع 

اقدام به عمل نیاورده است. طبق قانون محصول  خدمات مخابراتی از شرکت های 

( افغانی قابل 422,657,087پول و جریمه آن مبلغ ) مخابراتی بادرنظرداشت اصل

 تحصیل می باشد.

ارایه ارقام نادرست از جانب شرکت های 

( 10) مخابراتی پیرامون وضع و تحویل دهی

 فیصد محصول خدمات مخابراتی

( 1) هیئت بررسی ارقام سیستم رییل تایم محصول خدمات مخابراتی بین تاریخ های

را با آویز های مربوطه تطبیق و مقایسه نمود.  2020اکتوبر ( 15) الی 2020اپرییل 

به مالحظه رسید که راپور های غلط توسط شرکت های مخابراتی به مبلغ 

( افغانی ارائه گردیده است. شرکت های مخابراتی مکلف به پرداخت 18,253,035)

ات ( قانون محصول خدمات مخابر12( افغانی مطابق ماده )1,659,635,757مبلغ )

از درک ارایه راپور های نادرست، کم تحویلی محصول مخابراتی و جریمه آن که از اثر 

مقایسه و تطبیقات ارقام سیستم رییل تایم با آویز های شرکت ها، بدست آمده، می 

 باشند.

موجودیت تفاوت فی مابین ارقام سیستم 

رییل تایم و آویزهای آن که توسط کمپنی 

شده است که  های مخابراتی گزارش داده

نشان دهنده ضیاع پول عامه و عدم شفافیت 

در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی در 

  .وزارت  مخابرات می باشد

در حالیکه شرکت های دیگری که محصول خدمات مخابراتی را به وقت و زمان معیین 

آن پرداخت ننموده جریمه گردیده و جریمه آن توسط شرکت های مخابراتی پرداخت 

 ردیده است.گ

  2018شرکت مخابراتی روشن طی سال

 ( افغانی از1,393,760,188مبلغ ) 2019الی

  ( فیصد محصول10مدرک عدم پرداخت )

و جریمه آن مقروض بوده  خدمات مخابراتی

  .تصفیه ننمودهختم بررسی وآنرا الی 
 تیم های مذکور ظرفیت تخنیکی  تطبیق راپور های مالی شرکت های مخابراتی با

سیستم مدیریت دیتا رییل تایم را ندارد و نمی تواند راپورهای مالی را بصورت درست 

با سیستم رییل تایم را تطبیق نماید. تیم های نظارتی برویت راپور های مالی که قبالً 

از جانب شرکت ها ارائه گردیده، کنترول و نظارت را انجام می دهند و راپور های مالی 

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

( فیصد محصول 10به منظور جمع آوری )

خدمات مخابراتی، اداره اترا پالن و برنامه 

منظم نظارتی ندارد و تیم های موجود 

نظارتی و پروژه رییل تایم وزارت مخابرات 

ظرفیت نظارت و تطبیق راپور های محصول 

شرکت های مخابراتی با  خدمات مخابراتی

  .سیستم آنالین رییل تایم را ندارند
( 23تعداد ) یاستخدام و متباق ندانتن کارم( 5) تعداد لیاداره اترا از مجموع تشک

 .است دهینگرد لیتکم 1399سال  یختم بررس یبست ال
بست کمبود از ( 23تعداد ) لیعدم تکم

 لییپروژه ر لیبست اصل تشک( 28مجموع )
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پروژه  جادیبا وجود گذشت دو سال از ا میتا

درکشور که نشان  یکاریب(  %40و سطح )

 تیو حما  قیدر تطب یتیریدهنده ضعف مد

 .باشد یشغل در کشور م جادیا یسیپال

 دادو تع ی( شفاخانه خصوص248تعداد )شده در سطح کابل  هینظر به معلومات ارا

شفاخانه ( 4) . از جمله تعداددینما یم تیفعال یعروس ی( هوتل و رستورانت ها119)

آن  متباقی)مخابره( دارد و  یابزار مخابرات تیجواز نامه فعال ی(  هوتل عروس8و تعداد )

 یکونسی. طبق مقرره طرز استفاده از فردینما یم تیبدون جواز و ثبت اداره اترا فعال

مخابره استفاده به  یهر مرجع که  از ابزارها م،یسیمخابرات ب یها اهو دستگ یییویراد

 ،یکونسیهر سال بابت باند فر ی( افغان20340مکلف به پرداخت مبلغ ) اوردیعمل م

باشد. بنْا  یم ( دالر50بار مخابره مبلغ ) کیو بابت ثبت  یادار سی( دالر ف35مبلغ )

 .گرددیم عیو ضا دهینگرد یآور جمعهنگفت سکتور مخابرات  دیکه عوا شودیم دهید

 ریبه گونه غ یمخابرات یزار هااستفاده از اب

( در هوتل ها و تی)بدون جواز فعال یقانون

شفاخانه ها در سطح کابل و عدم نظارت و 

 اعیکنترول آن توسط اداره اترا که سبب ض

  .است دهیهنگفت دولت گرد دیعوا

پروسه  کهیحال آغاز گردد در 1398 یدر سال مال( 4G) یو داوطلب دهیقرار بود روند مزا

                   ساالنه مبلغ( 3G) یکونسیباند فر سیاست. ف دهیغاز نگردآاکنون  یال دهیمزا

ارائه  یمخابرات یتوسط شرکت ها( 4G) خدمات کهیحال باشد در ی( دالر م200,036)

سکتور مخابرات  دیاز عوا یاکنون صورت نگرفته، بخش ین الآ دهیمزا نکهیاز یول گرددیم

 .از دست رفته است

 یو داوطلب دهیروند مزا یدر راه انداز ریتأخ

که باعث از دست رفتن  (4G)یخدمات انترنت

 نیو ا دهیسکتور مخابرات گرد یمال دیعوا

 دهیمراحل پروسه مزا یخدمات بدون ط

 .گرددیارائه م یمخابرات یتوسط شرکت ها

شفاخانه ها و شرکت  ،یتیامن یها ی( جواز نامه شامل )مؤسسات، کمپن2116تعداد )

 هیمقروض بوده اند بدون تصف یکونسیخدمات فر تیری( که نزد مدیساختمان یها

 دهیشان لغو گرد یحذف و جواز نامه ها سیتابیشان از د تیجواز فعال یداریحساب باق

که در مجموع مبلغ  یکونسیدارندگان جواز خدمات فرتن ( 118است. همچنان تعداد )

جواز  دیبابت عدم تمد ییکای( دالر امر4,469,084و مبلغ ) ی( افغان320,158,832)

دولت از نزد شان  دیو عوا ندینما یم تیمقروض بوده اند عمالً  فعال یکونسینامه باند فر

 است.  دهینگرد یجمع آور

باند  ی( مشتر2,116تعداد ) تیلغو جواز فعال

 یداریباق لیو تحص هیبدون تصف یکونسیفر

و مبلغ  ی(  افغان419,449,402انها به مبلغ )

 ریغ تیو فعال یکائی( دالر امر4,805,456)

مقروض بدون  ی( مشتر118تعداد ) یقانون

 .تیجواز فعال دیتمد

  

(  Empty Fields) خالی خانه هاییافته ها نشان میدهد که دیتابیس فریکونیس

امنیت برای پالیسی ( مشخص نیست. Data typeاطالعات )نوعیت موجود بوده، 

 جواز صورت می گیرد. همچنانبدون  طرح نگردیده و استفاده از نرم افزارهای اطالعات

( جهت حفظ و نگهداری اطالعات Back Upپالیسی مدیریت کاربر و موقعیت دومی )

       کاربر ( مخصوصاً امتیازاتusersکاربران )نظارت و ارزیابی دسترسی وجود ندارد. 

(Administrator) و ( فورم درخواست کاربرUser Form که تضمین کننده)

 از جمله مشکالت سیستمی در اداره اترا می باشد. معلومات هرشخص می باشد

عدم موجودیت پالیسی امنیت اطالعات، 

استفاده از ابزارهای بدون جواز و ضعف در 

 دیتابیس ثبت جواز نامه باند های فریکونسی
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 :نتیجه گیری ما

آنچه که دریافتیم اینست وزارت محترم مخابرات نتوانسته با درنظرداشت قوانین و مقررات وضع شده، محصول ده فیصد کریدت کارت 

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

( ظرفیت ثبت اطالعات را ندارد و اطالعات ارایه شده از  Real Timeمحاسبه می گردد، سیستم )محصول ده فیصد رایه و به اساس آن ها ا

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

 است، به ضعف قابل مالحظه به نسبت نبود کارمندان مسلکی، مواجه می باشد.   کارت ها ایجاد شده

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

و جرایم وضع شده کارت ها ارایه داشته اند، عالوه بر آن عواید ده فیصد محصول توسط شرکت ها در زمان مشخص تحویل بانک نگردیده 

ارقام و معلومات نادرست، تحصیل نگردیده است. اداره محترم اترا در قبال تحصیل و وضع جرایم شرکت ها اجراآت دوگانه خیر و ارایه أبابت ت

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

 سکوت اختیار نموده است.

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

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

ایم با وجود گذشت چندین سال توسط شرکت قراردادی به پیش برده می شود و ارتقای ظرفیت و انتقال مهارت های تخنیکی سیستم رییل ت

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

ضیان از آن استفاده مینماید در زمان مشخص متقا اداره محترم اترا نتوانسته باندهای فریکونسی را درتمام بخش های که به آن نیاز است و

شیوه وکار کرد نظارتی از بخش فعالیت های غیر مجاز باندها نهایت ضعیف  .توزیع و عواید آن به صورت شفاف بدون تأخیر جمع آوری نماید

نگردد. در قسمت تحصیل مقروضیت طور شفاف جمع آوری  بوده است. ضعف مدیریتی و عملیاتی اداره باعث گردیده تا عواید به وجه احسن و

اداره  نتوانسته مقروضیت آن تعداد شرکت های که عمالً در ساحه فعالیت داشته  ،دارنده گان جواز نامه ها ضعف های کاری موجود بوده

انونی از ابزار های مخابراتی تحصیل نماید. عالوه بر آن اداره محترم اترا باالی استفاده کننده گان باند فریکونسی بدون جواز که به گونه غیر ق

شامل صالون های عروسی و شفاخانه ها و سایر تأسیسات می باشد، کنترول نداشته و نتوانسته عواید را از این ناحیه  ،استفاده می نمایند

یکونسی صورت نگرفته اغاز نموده اما مزایده باندهای فرآ( را G4ستفاده تکنالوژی )ا 1396جمع آوری نماید. شرکت های مخابراتی از سال 

  .اند و عواید هنگفت دولت ضایع گردیده است

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

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

 احتمال حیف و میل آن بیشتر است.  و فریکونسی پاسخگو نبوده
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 :سفارشات ما

 
  اداره اترا به منظور جمع آوری عواید سکتور مکلف است تا یک

ثر نظارتی برای تنظیم ارایه خدمات فریکونسی و ؤسیستم م

مخابراتی ایجاد نماید تا از یکطرف از عواید استفاده از ابزارهای 

سکتور مخابرات نظارت درست گردد و از طرف دیگر قانون 

 تنظیم خدمات مخابراتی تنظیم گردد.

  مکلفیت دارد تا تمام مراجع که از باند اداره محترم اترا

فریکونسی و ابزار مخابره غیر قانونی استفاده می نماید به سطح 

 در مدت سه ماه تثبیت و تشخیص نماید. کابل و والیات کشور

  اداره اترا مکلف است تمام مراجع به شمول چینل های

تلویزونی، رادیو ها، رستورانت ها، شفاخانه ها و کلینیک های 

خصوصی که از باند فریکونسی بدون جواز و به شکل غیر 

قانونی استفاده مینماید طبق قانون خدمات فریکونسی جریمه 

ماه قانونمند سازد تا از ضیاع عواید ( 4)ا طی و فعالیت آنه

 دولت جلوگیری صورت گیرد.

  عالوه بر آن اداره محترم اترا از شفاخانه ها و هوتل های که در

جدول  فوق تذکر گردیده و توسط هیئت کنترول عینی صورت 

( دالر  بابت 1675( افغانی و مبلغ )101700گرفته، مبلغ )

 اجع تحصیل نماید. هر سال فعالیت از تمام مر

 

 ( اداره اترا مکلف است تا خدمات مخابراتیPost-Paid ،

Roming ، وLized Line که الی اکنون با سیستم )

وصل نبوده و نمی تواند از جمع آوری محصول بصورت 

درست نظارت نماید، الزم است با سیستم وصل و از 

گزارش های که توسط کمپنی های مخابراتی در مورد 

آن ارایه میگردد نظارت جدی صورت گیرد تا محصول 

مین أاصل شفافیت در وضع محصول و جمع آوری آن ت

 .گردد

  ازینکه مدیریت سیستم رییل تایم الی اکنون نزد کمپنی

تا مدیریت سیستم به اداره است قراردادی میباشد، الزم 

اترا انتقال گردد و ظرفیت تخنیکی جهت بلدیت کارکنان 

ثر از آن ایجاد گردد تا برعالوه ؤاستفاده مبا سیستم و 

شخص رئیس پروژه که صرف یک کاربر )یوزر( در اختیار 

نیز در دارد، به متباقی کارمندان پروژه رییل تایم 

 تا همه روزه از آن نظارت نمایند.شود   نظرگرفته

 ( به منظور تضمین عوایدRevenue Assurance)، 

 Call Detialخدمات مخابراتی نیاز به معلومات 

Record  دارد. بنْا به اساس یک میکانیزم مشخص با

شرکت های مخابراتی توافق صورت گیرد تا اداره اترا با 

 در نظرداشت رعایت اصل محرمیت معلومات مشتریان

جهت تضمین عواید سکتور مخابرات انرا با سیستم رییل 

 تایم وصل گردد.

  به زودترین فرصت ممکن در قدم اول، روند مزایده باند ها باید

راه اندازی گردد، ثانیاً به منظور افزایش عواید دولت الزم است 

تا پیرامون هر تکنالوژی جدید که وارد کشور می گردد جواز 

جداگانه صادر گردد، چون شرکت های مخابراتی از هر 

تکنالوژی جدید سود متفاوت با افزایش در قیمت بدست 

ز سیاست مالی خویش را عیار میآورند و بالمقابل دولت نی

 نماید.

 شرکت مخابراتی تحصیل مقروضیت  اداره محترم اترا در

محصول افغانی از درک ( 683,229,522مبلغ ) روشن

( افغانی 698,232,536)خدمات مخابراتی و مبلغ 

جریمه آن مطابق ماده نهم قانون محصول خدمات 

( 1,393,760,188.85) مبلغمخابراتی که جمعاْ 

افغانی میگردد با استفاده از تمام راه های ممکنه اقدام 

 نماید. 
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  سفارش میگردد، تا مدیریت خدمات فریکونسی یا منجمنت

طیف، به منظور جلوگیری ازسکتگی امورات یومیه، توزیع 

جوازنامه ها بموقع  وجمع آوری عواید پالن های خویش را با 

درنظرداشت مقتضیات اداره وظرفیت موجوده مطابق هدایت 

( ماده ششم قانون تنظیم خدمات مخابراتی 1( فقره )13جز)

 ترتیب نمایند. 

  مدیریت خدمات فریکونسی و اداره اترا مکلف است تا به

( 4G)زودترین فرصت پروسه داوطلبی تعیین و توزیع خدمات 

را روی دست گرفته و انرا انجام نماید تا عواید دولت از خدمات 

(4G .بیشتر گردد ) 

  اداره محترم مطابق ماده ششم طررالعمل، پالن و برنامه

شرکت های مخابراتی را ترتیب و عملی منظم نظارت 

نماید. عالوه بر آن در قسمت آموزش کارمندان فعلی و 

استخدام کارمندان مسلکی به منظور نظارت دقیق 

شرکت های مخابراتی و تطبیق راپور های مالی در 

سیستم آنالین، اقدام عملی را روی دست گیرد تا 

انین مکلفیت های مالی شرکت های مخابراتی مطابق قو

 تحقق یابد و عواید واقعی دولت جمع آوری گردد.

 

  در صورت پر نکردن خانه ها در سیستم به شکل خود کار باید

خطا بگیرد ، برای خانه پری تمامی خانه های الزامی پیام بدهد 

 و تعیین نوع اطالعات به شکل معیاری انجام گردد.

 

  اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی در استخدام بست

های کمبود با در نظرداشت درجه تحصیلی و رشته اقدام 

نظارت نموده تا کارهای روزمره به اسرع وقت انجام، 

سیستم رییل تایم به صورت شفاف صورت گیرد. 

همچنان، زمینه کار برای اشخاص واجد شرایط مساعد 

 گردد.

 مبلغ یکانیزم مشخص را به منظور تحصیل اداره محترم اترا م

 ( دالر4,805,456( افغانی و مبلغ )419,449,402)

امریکایی از دارندگان جواز نامه ها که مقروض میباشند ایجاد 

بدون تصفیه (  مشتری که 2116)جواز نامه های تعداد نماید. 

در همآهنگی با ادارات تطبیق و حساب جواز آنها لغو گردیده 

 قانون باقیداری آنها تصفیه و بعد لغو گردد.تنفیذ 

  ( مشتری دارای جواز نامه که عمالً درساحه  118تعداد )

( 320,158,832و مبلغ ) بدون تمدید جواز فعالیت دارند

( دالر مقروض میباشند اقدام 4,469,084افغانی و مبلغ )

نموده و طی دو ماه عواید فریکونسی از آنها جمع آوری نماید 

( مقرره رادیوییی با آنها برخورد 2( جز )14ماده )مواد  و طبق

 قانونی صورت گیرد.

  اداره اتر برای جمع آوری عواید خدمات فریکونسی و سکتور

مخابرات سیستم منظم نظارتی و کنترولی باالی کمپنی ها و 

فریکونسی استفاده می نماید  تمام مشتریان مستقیم که از

منظم نظارتی ایجاد گردد تا  ندارد. الزم است تا میکانیزم

 ازیطرف فعالیت های خدمات فریکونسی در کشور به صورت 

  

  ازینکه کمپنی های مخابراتی گزارش های مالی نادرست

در رابطه به محصول خدمات مخابراتی ارایه می نماید، 

نظارتی و کنترولی اداره اترا باالیی ت تا نقش الزم اس

سیستم رییل تایم و چگونگی ارایه گزارش دهی محصول 

مخابراتی وسیع تر و مستمر گردد تا  هدف اداره که 

( فیصد محصول خدمات 10نظارت بر جمع آوری )

 مخابراتی است تحقق یابد.

  اداره اترا مکلف است دلیل اساسی ارایه معلومات و ارقام

نادرست توسط شرکت های مخابراتی که اکثریت اوقات 

کم سنجشی و ارایه گزارش های نادرست و گاهی هم 

اضافه تحویلی در اثر مقایسه سیستم موجود با گزارشات 

مالی ارایه شده را نشان میدهد خالء های موجود سیستم 

رییل تایم را شناسایی نموده و راه حل های مناسب که 

ضمین عواید سکتور و ایجاد شفافیت سبب نظارت بهتر، ت

در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی گردد اقدام 

جدی نمایند تا حصول اطمینان گردد که یک سیستم 

منظم جمع آوری و گزارش دهی محصول خدمات 

 مخابراتی ایجاد گردیده و عواید دولت ضایع نمی گردد.
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درست نظارت گردد و از طرف دیگر عواید سکتور به صورت 

 همه جانبه جمع آوری گردد.

 

 

 ات ( قانون مخابرات در رابطه به معلوم12زینکه ماده )ا

غلط و فریبنده درگزارش حساب مالی مبنی بر تحویلی 

عواید جمع آوری شده محصول خدمات مخابراتی ارایه 

نموده باشد، عالوه بر پرداخت مبلغ بیست میلیون افغانی 

تحت تعقیب ارگان های عدلی نیز قرارگیرد و همچنان 

در صورت تکرار چنین راپور های غلط برعالوه مبلغ 

ردد وضاحت کامل ندارد و الی اکنون دوچند جریمه میگ

ست الزم است برای تطبیق آن نگردیده اتطبیق هم 

میکانیزم و طرزالعمل وضع شود تا به اساس آن گزارش 

مالی نادرست فریبینده و غیر فریبینده تفکیک گردد تا 

 احکام قانون قابلیت تطبیق را داشته باشد.

 (  افغانی2,655,915اداره محترم اترا مبلغ )  از شرکت

( افغانی از شرکت 1172مخابراتی اتصاالت، مبلغ )

MTN  از اثر کم تحولی محصول خدمات مخابراتی

( که 1تحصیل نماید و جریمه آن مطابق جدول شماره )

 تحصیل نماید.( افغانی 422,657,087مبلغ )

  ( افغانی کم 19,635,757مبلغ )اداره محترم اترا

جریمه آن مبلغ  تحویلی محصول خدمات مخابراتی و 

( افغانی با درنظرداشت ماده  1,659,635,757)

دوازدهم قانون محصول خدمات  خدمات مخابراتی از 

( یافته 2مطابق جدول شماره )شرکت های مخابراتی 

  فوق الذکر تحصیل نماید. 
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 ارزش افزوده ما

 

 

 

 

موارد کیفی موارد پولی

مخابراتی ارایه ارقام و اطالعات نادرست از جانب شرکت های 

( فیصد محصول خدمات 10پیرامون وضع و تحویل دهی)

(  422,657,087مخابراتی که باعث از دست رفتن مبلغ )

 .افغانی عواید دولت گردیده است

 
ت های فیصد محصول خدمات مخابراتی توسط شرک (10)عواید 

مخابراتی در زمان معیین آن پرداخت نمی گردد و شرکت 

( 1,393,760,188مخابراتی روشن طی دو سال گذشته مبلغ )

مقروض  خدمات مخابراتی  ( فیصد محصول10افغانی از مدرک )

 .بوده  وآنرا الی اکنون تصفیه ننموده است

( فیصد ۱۰سیستم رییل تایم که بمنظور جمع آوری و نظارت )

محصول خدمات مخابراتی ایجاد گردیده ناقص بوده و اداره اترا 

نمی تواند از وضع و سنجش محصول تمام انواع خدمات مخابراتی 

 بصورت درست نظارت و حصول اطمینان نماید. 

 

دالر می  (200,036) ساالنه مبلغ ( 3G) فیس باند فریکونسی

توسط شرکت های مخابراتی ارائه  (4G)باشد درحالیکه خدمات 

میگردد ولی ازینکه مزایده ان الی اکنون صورت نگرفته، بخشی 

 . از عواید سکتور مخابرات از دست رفته است

 

باند فریکونسی بدون  ( مشتری2,116لغو جواز فعالیت تعداد )

 ( 419,449,402تصفیه و تحصیل باقیداری انها به مبلغ )

دالر امریکائی و فعالیت غیر قانونی  (4,805,456افغانی و مبلغ )

 ( مشتری مقروض بدون تمدید جواز فعالیت118تعداد )

گزارش مستقل ، عینی و قابل اعتماد از عملکرد و اجراآت نهادها 

و ارائه اطمینان از فعالیت ها ، عملیات ، پروژه ها ، برنامه ها ، 

مدیریت و ارائه خدمات بادرنظرداشت اصول اقتصادیت ، کارایی و 

 اثربخشی.

 

 

ارزیابی سیستم کنترل داخلی پروژه و ارائه سفارشات به منظور 

اجراآت پروژه ها در خصوص تطبیق پروژه های عام المنفعه  بهبود

 .در زمان معین

 

عدم موجودیت پالیسی امنیت اطالعات، استفاده از ابزارهای 

های بدون جواز و ضعف در دیتابیس ثبت جواز نامه باند 

 . فریکونسی

 

( بست 28( بست کمبود از مجموع )23)عدم تکمیل تعداد 

اصل تشکیل پروژه رییل تایم با وجود گذشت دو سال از 

بیکاری درکشور که نشان  فیصد( 40ایجاد پروژه و سطح )

دهنده ضعف مدیریتی در تطبیق  و حمایت پالیسی ایجاد 

 شغل در کشور می باشد.

جواز استفاده از ابزار های مخابراتی به گونه غیر قانونی )بدون 

فعالیت( در هوتل ها و شفاخانه ها در سطح کابل و عدم نظارت 

و کنترول آن توسط اداره اترا که سبب ضیاع عواید هنگفت دولت 

 .گردیده است

ارائه گزارش های تفتیش عملکرد برای نظارت به مقام محترم  

ریاست الوزراء بمنظور اصالحات امور و تطبیق سفارشهای 

تفتیش درنهادهای دولتی و در دسترس قراردادن گزارش 

 .تفتیش برای شهروندان
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 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 
چگونگی جمع آوری محصول خدمات مخابراتی و تفتیش عملکرد )گزارش 

 (فریکونسیخدمات عواید 

 

 

 و حسابدهی هستیم ما متعهد به شفافیت


