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انگزارش تفتیش برای شهروند  

 ، وزارت ارشاد، حچ و اوقاف   فرضیروند حج در رابطه به تفتیش عملکرد گزارش 

 

 

 !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 مشکالت درکدام و 

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

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

 ؟بهبود بخشد
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 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 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  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

در و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

موفق  ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

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

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 دریکی از شاخص ها مهم  نابعمکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

 

 

 

 

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
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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  چهبا نتایج تفتیش عملکرد معموال 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  

 

  

 مقام عالی ریاست انه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

صالحات در اجراآت اتا اداره تفتیش شده را مکلف به  رددگارایه می ءالوزرا

 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

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

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

 نماید.میارائه مشخص  و پیشنهادات
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 گزارش تفتیش عملکرد 

 وزارت ارشاد، حج و اوقاف )روند حج فرضی(

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

 است. گردید ءاجرا 1399سال  درتوسط اداره عالی تفتیش   ارشاد، حج و اوقافدر وزارت محترم  فرضی روند حج ش عملکردیتفت

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

کشور، عازم بیت 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 

ی ( متقاضیان حج جهت ادا60,000)مجموعآ به تعداد   1398و  1397بندی والیات نیز به همین شکل به پیش برده می شود که طی سال 

 این بررسی به منظور تحقق اهداف ذیل انجام شده است : مراسم حج فرضی اعزام گردیده اند. 

 ؛ارزیابی چگونگی مؤثریت ارایه خدمات به حجاج 

 ؛ارزیابی چگونگی  موثریت مدیریت پروسه حج 

  ؛مصرف بودجه حج ارزیابی و تحلیل چگونگی 

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

چگونگی سیستم  ارایه خدمات پروسه حج  و مدیریت جمع آوری در ریاست محترم حج فرضی وزارت ارشاد، حج و اوقاف عملکرد تفتیش حدود 

با در نظر داشت اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت در مطابقت با  قوانین و طرزالعمل پروسه   1398و  1397پول و مصارف آن طی سالهای 

 حج  را در بر دارد. 

پالن کاری تفتیش، مرحله اجراء با مسؤولین ریاست حج فرضی طی جلسه رسمی حدود، اهداف و میتودولوژی تفتیش مورد بحث بعد از تکمیل 

یل قرار گرفته است. به تعقیب آن، جمع آوری اطالعات، تحلیل و تجزیه اطالعات، مستند سازی یافته ها و اوراق کاری،  مباحثات به منظور تکم

با محترم وزیر وزارت ارشاد،  13/2/1400ف تفتیش صورت گرفته است. یافته ها و نتایج بررسی طی جلسه اختتامیه بتاریخ نمودن پالن کار و اهدا

 حج و اوقاف شریک و پیرامون یافته ها و سفارش ها نظر مدیریت ارشد وزارت نیز اخذ گردیده است. 

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

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

 مقره تنظیم حج فرضی؛ 

 طرزالعمل امور حچ فرضی؛ 

 طرزالعمل قرعه کشی حجاج؛ 

 طرزالعمل ایجاد کمیته های کاری پروسه حج فرضی؛ 

 طرزالعمل ریاست کوچی ها؛ 

  پاکستان؛میکانیزم اعزام مهاجرین افغان مقیم کشور های  ایران و 

 طرزالعمل چگونگی امتحان ناظمین؛ 

 رهنمود کاری بخش امتحانات ناظمین؛ 

  پالن استراتیژی در امور دینی؛ 
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 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

  ده؟یگرد هیثر اراؤعرضه خدمات در پروسه حج به گونه م ایآ .1

آیا به سطح ریاست محترم حج یک سیستم واحد الکترونیکی جهت  .2

 پروسه حج موجود بوده یا چطور؟پیشبرد 

یه ادراه ثبت احوال  نفوس ئآیا تقسیم بندی سهمیه ها به اساس احصا .3

بطور دقیق بوده، و همچنان توزیع آن  بشکل عادالنه برای متقاضیان 

 حج هر والیت صورت گرفته یا خیر؟

آیا غیر حاضران در پروسه حج همه ساله وجود داشته، اگر موجود بوده  .4

 ؟کدام اشخاص شامل پروسه گردیده است به عوض آن

% که برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده است در 15سهمیه آیا  .5

پروسه انتخاب سهمیه های مربوطه ریاست حج کدام نظارت دارد یا 

  خیر؟

آیا مقرره ، طرزالعمل ها ، رهنمود ها و توایح موجود تطبیق شده، نظر به نیازمندی و شرایط کنونی تعدیل و به روز شده است و یا  .6

 خیر؟ 

 ایا کمیته های کاری داخلی و خارجی) بعثه( به اساس نیازمندی های ایجاد و گزنیش کارمندان آن به اساس معیار بوده یا خیر؟ .7

  ؟ارائه شده ، راضی می باشند و یاخیر ؟ مصاحبه با حجاج آیا حجاج از خدمات .8

 آیا تعین مبلغ قابل پرداخت برای متقاضیان حج فرضی درست و بشکل اقتصادی سنجش و تثبیت نیازمندی واقعی شده یا خیر؟ .9

 ،اگر جواب مثبت باشدآیا کدام نوع پول اضافی ) احتیاطی( بدون مصارف حج از نزد متقاضیان حج فرضی جمع آوری شده یا چطور؟  .10

 مدرک مصارف پول های جمع آوری شده چی میباشد؟

 آیا طی مراحل قرارداد های عقد شده در رابطه به پروسه حج فرضی در مطابقت به قانون تدارکات بوده یا خیر؟ .11

 ؟به شکل درست صورت گرفته 1397 و1398های سال طی  استرداد پول حجاج معذرتی وفوتیآیا   .12

 

در ماه  الوزراء امارت اسالمی افغانستانو یافته های آن به ریاست  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است. 1401 سالحمل 
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 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

حج به گونه درست صورت نگرفته است، به مالحظه رسید که پالن گذاری در قسمت اعزام متقاضیان 

جهت ادای حج فرضی ثبت نام نموده  1400 ( تن متقاضی الی سال85,677در مجموع به تعداد )

 1400تن متقاضی را در ظرف هجده سال آینده ) (85,677است و وزارت پالنگذاری نموده تا تعداد )

 کشور سهمیه هر سال که از جانب( هجری شمسی به حج فرضی اعزام نماید. در حالیکه 1418الی 

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

درست و معیاری پالن گذاری گردد، هشتاد و پنجهزار متقاضی در ظرف سه سال میتوانند در مراسم 

نگذاری و برنامه ریزی و محدودیت در حج فرضی اشتراک نمایند، ولی با کمال تأسف بنابر ضعف پال

 .    منتظر بمانندطرزالعمل امور حج، حجاج باید چندین سال 

پالن گذاری و سهمیه بندی غیر 

معیاری که سبب انتظار چندین 

سالهء متقاضیان حج فرضی 

  .گردیده است

( 18.75( سهم که )5625به تعداد ) 1397نظر به معلومات ارایه شده به مالحظه رسید که طی سال 

فیصد می شود، باالتر از حد تعیین شده، به ادارات دولتی داده شده است و در میان ادارات بیشترین 

سهم را اراکین با صالحیت حکومت به گونه غیر عادالنه به خود اختصاص داده اند. که اجراآت انجام 

 یافته خالف مقرره تنظیم امور حجاج می باشد.  

دهی ادارات دولتی تقسیمات و سهم 

( 15به گونه غیر عادالنه و بیشتر از )

فیصد سهمیه استثنائی ادارات دولتی 

  خالف مقرره

روند حج فرضی توسط ریاست تفتیش داخلی مورد بررسی  1398به مالحظه رسید که طی سال مالی 

قرار نگرفته و شامل پالن تفتیش نگردیده و هیچ نوع بررسی اعم از موضوعات امور مالی و حسابی و 

روند حج فرضی انجام نشده است. عالوه بر آن نظارت از روند حج فرضی به اساس پالن عمل مبارزه با 

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

پروسه حج فرضی طی سال های 

تفتیش و نظارت نشده  1398و  1397

  .است

( تن در 1387به تعداد ) 1398( تن و طی سال 254به تعداد ) 1397بمالحظه رسید که طی سال 

( تن از والیات به اساس احکام فوق العاده منجانب مقامات وزارت ارشاد، حج و 622مرکز و تعداد )

ت اوقاف بدون در نظرداشت نوبت و قرعه کشی در مراسم حج فرضی اعزام گردیده اند. این در حالیس

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

برای افراد و اشخاص که با مقامات در ارتباط اند،  داده می شود و از وضعیت معلوم می گردد که در 

 صدور احکام فوق العاده شفافیت کامل وجود ندارد. 

دهء حج سوء استفاده از احکام فوق العا

فرضی جهت اعزام متقاضیان بدون در 

  .نظر داشت نوبت

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

مبلغین به گونه استثنایی که تمامی مصارف آن از پول حجاج صورت گرفته، در پروسه حج فرضی سال 

به منظور عرضه خدمات به عربستان سعودی اعزام گردیده اند. این در حالیست که طی سال  1398

( تن ناظمین نیز به همین منظور عازم کشور عربستان سعودی گردیده که در 680تعداد ) 1398

( تن به گونه استثنایی بنابر 82( تن از علمای کشور شامل می باشد و اعزام )454جمع شان تعداد )

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

رسد و چنین اجراآت بنابر عدم نیازمندی در قسمت اعزام افراد متذکره، تضاد منافع مسؤولین وزارت 

 را نشان می دهد.  

( تن به عنوان علماء 82اعزام تعداد )

نخبه کشور به صفت مفتی و مبلغین 

به شکل استثنایی بدون در نظرداشت 

 .مقرره و طرزالعمل امور حج

و کارمندان شرکت مجامله  هژاکثریت حجاج وی 1398سال  فرض پروسه حجدر نظر به مالحظه اسناد 

ر سهولت های که حجاج یبدون پرداخت مصارف بطور غیر قانونی از امکانات رهایشی و ساهوایی کام ایر 
استفادهء غیر قانونی از امکانات و 

سهولت های حجاج رسمی در جریان 

مراسم حج توسط حجاج ویژه مجامله 
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نموده اند که سبب ضایع شدن پول رایگان استفاده به گونه  در بدل پول دریافت می نماید، رسمی

  حجاج گردیده است.جمع آوری شدهء 

( تن کارمندان شرکت هوائی کام 58و )

 1398ایر در مراسم حج فرضی سال 

 .کشور عربستان سعودی

عضو  ( تن9)و تعداد  قافوزارت حج و او وزیر محترم کمیسیون داخلی تحت ریاست 1397سال در 

ولی کمیسیون متذکره از کمیته های کاری داخلی مطابق به اهداف تعیین شده  است. تشکیل گردیده

تعداد  1397بمالحظه دفتر حاضری کمیسیون های داخلی در سال همچنان نظارت ننموده است. 

( تن به 11از ) 1399( تن و در سال 54( به )10از ) 1398( تن و در سال 30( تن به )11افراد از )

( تن بدون اسناد و دالیل موجه خالف پیشنهاد منظور شده، افزایش نموده است که سبب مصرف 74)

 غیر موثر بودجه گردیده است. 

ضعف در وظایف نظارتی کمیسیون 

داخلی و ازدیاد در تعداد اعضای 

کمیسیون متذکره خالف پیشنهادات 

  .منظور شده

که سی میلیون تخمین  1396به مالحظه رسید که سهم حج فرضی به اساس نفوس شماری سال 

( 30,000زده شده از کشور عربستان سعودی در مقابل هر هزار نفر یک تن سهم که در مجموع )

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

( میلیون نفر 32.9جمعاً تعداد ) 1399( میلیون نفر و در سال 32.2مجموعاً تعداد ) 1398در سال 

تعداد که مراسم برگزار گردیده در مجموع  1397و  1398سرشماری شده است و طی دو سال 

( سهمیه حج فرضی بنابر مدیریت ضعیف وزارت و عدم هماهنگی میان وزارت خارجه و اداره 3800)

. در حالیکه متقاضیان سالهای سال نسبت احصائیه مرکزی با عربستان سعودی از دست رفته است

 کمبود سهمیه منتظر می باشند.

ضعف مدیریتی در وزارت محترم 

بیت ارشاد، حج و اوقاف در قسمت تث

سهمیه حج ساالنهء کشور به اساس 

نفوس واقعی نشر شده اداره احصائیه 

     .مرکزی  با دولت عربستان سعودی

شرکت هوایی آریانا نتوانسته به اساس قرارداد، حجاج را انتقال نماید و قرارداد به  1398طی سال 

گونه فرعی به جانب شرکت هوایی کام ایر واگذار گردیده است که چنین اجراآت باعث گردیده تا در 

قرارداد ها امریکائی بنابر عدم توانائی شرکت آریانا و ضعف مدیریت دالر ( 655,074مبلغ )مجموع 

 توسط اداره تدارکات ملی، ضرر به بودجه حجاج وارد گردد. 

عدم تطبیق شرایط قرارداد و عقد 

قرارداد فرعی خالف قانون و 

طرزالعمل تهیه و تدارکات توسط 

  .شرکت هوایی آریانا

به مالحظه رسید که جهت پیشبرد امورحج فرضی سیستم الکترونیکی موجود نمی باشد، ثبت نام 

( سی هزار حاجی، خانه پری فورمه ها و سایر امور حج فرضی به گونه ساده )غیر 30,000تعداد )

الکترونیکی( صورت می گیرد در حالیکه نیاز است که تمامی پروسه حج فرضی به گونه الکترونیکی به 

 پیش برده شده تا از مصرف بودجه بیشتر و میعاد زمانی کاهش بعمل آید.  

تم واحد عدم موجودیت سیس

الکترونیکی جهت پیشبرد روند 

پروسه حج فرضی در وزارت محترم 

  .ارشاد، حج و اوقاف

که قرارداد آن  1397( دوز واکسین  طی سال 13,100به مالحظه رسید که در تهیه و تدارک تعداد )

تعداد ( صورت گرفته،  به تأخیر مواصلت ورزیده و G TO Gاز طریق اداره تدارکات ملی به گونه )

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

تأخیر در ارایه واکسین انفلونزا و 

مننجیت حجاج توسط شرکت 

و اعزام        1397قراردادی در سال 

( متقاضی حج به 13,100)تعداد 

کشور عربستان سعودی بدون تطبیق 

 .واکسین

( تن کمتر از 523فرضی به گونه اعظمی استفاده بعمل نیامده، تعداد )از سهمیه حج  1397در سال 

سهمیه به کشور عربستان سعودی جهت ادای فریضه حج اعزام گردیده اند. این در حالیست که حجاج 

  سالها در حال انتظار قرار دارند.

( تن 30,000عدم اعزام کامل )

متقاضیان به کشور عربستان سعودی 

ج فرضی سال جهت ادای فریضه ح

1397.  
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به مالحظه رسید که تثبیت دقیق نیازمندی صورت نگرفته، اسناد 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 

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

 بلند بوده است. 

ضعف در تثبیت نیازمندی مواد 

اعاشوی در مجتمع الحجاج، نبود 

اسناد مکمل حمایوی پیرامون مواد 

اعاشوی و عقد قرارداد به گونه غیر 

  .اقتصادی از طریق روش منبع واحد

تأخیر صورت  1398و  1397در قسمت تدارک قرطاسیه برای پیشبرد امور حج فرضی طی سال های

( 50,406گرفته و جرایم تأخیر از شرکت های قرارداد کننده، وضع و تحصیل نگردیده است که مبلغ )

( افغانی بابت کم سنجشی 48,020افغانی از شرکت لوژستیکی ویمبلدون بابت جریمه تأخیر  و مبلغ )

 جریمه تأخیر از شرکت لوژستیکی گرین قابل تحصیل دانسته می شود.  

ل دهی اجناس تأخیر در قسمت تحوی

تدارک شده در جریان پروسه حج  و 

 عدم وضع جریمه تأخیر.

( 74تعداد ) 1397بخاطر پیش برد پروسه حج طی سال به مشاهده رسید که ریاست محترم حج، 

( 1350( کمیته کاری با تعداد )52تعداد ) 1398( عضو و طی سال مالی 845کمیته کاری با تعداد )

دهنده تردد در تعداد کمیته ها می باشد. همچنان به مالحظه رسید که عضو ایجاد نموده که نشان 

مکانیزم مشخص برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضای کمتیه های کاری موجود نمی باشد.  

الیحه وظایف، پالن کاری، گزارش معیاری وجود نداشته و نظارت برکار کرد کمیته های کاری، 

ناسب در پرداخت حق الزحمه برای اعضای کمتیه های کاری نیز موجود همآهنگی میان کمیته ها و ت

  نبوده است.

تردد و ضعف در فعالیت های کمیته 

های کاری، عدم موجودیت معیار برای 

تعیین تعداد افراد در کمیته ها و نبود 

فعالیت  میکانیزم مشخص برای ایجاد

و پرداخت حق الزحمه برای اعضای 

 .کمیته های کاری داخلی

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

عربستان سعودی با مصارف بودجه حجاج اعزام گردیده است، عالوه بر آن به مالحظه رسید که ضعف 

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

  سعودی نیز موجود بوده است.

معرفی افراد و اشخاص در ترکیب 

اعضای بعثه خارج از تشکیل وزارت 

خالف  1398و  1397طی سال های 

 .فیصله کمیسیون داخلی

( تن در والیات و در سال 102( تن در مرکز و تعداد )90تعداد ) 1397به مالحظه رسید که در سال 

( تن در والیات حجاج متکرر ثبت گردیده است که 98مرکز و تعداد )( تن در 104تعداد ) 1398

خالف مقرره دانسته می شود و حجاج الی مدت ده سال حق ندارد تا دوباره به حج فرضی اشتراک 

 نمایند.

 1397اعزام حجاج متکرر در سالهای 

به کشور عربستان سعودی  1398و 

  .خالف طرزالعمل امور حج

وپ بندی ناظمین به گونه  غیر متناسب صورت گرفته، ناظمین در جریان مراسم بمالحظه رسید که گر

حج پالن کاری و گزارش کاری نداشته، نظارت درست ازکار کرد ناظمین صورت نگرفته و ارزیابی آنها 

نمره مشخص  در ختم پروسه انجام شده، سفریه برای ناظمین به گونه غیر دقیق پرداخت گردیده،

( تن ناظم بیشتر از تعداد تعیین شده 41، تعداد )سه امتحان ناظمین موجود نمی باشدکامیابی در پرو

( دالر بابت مصارف 2650اعزام شده که هر نفر ناظم بیشتر از یک تن حاجی هزینه دارد. مبلغ )

که در واقع ضرر  %( سفریه اخذ نموده اند50( دالر بابت )1844( الی )2600مجموعی شان و مبلغ )

 به بودجه حج فرضی وارد گردیده است. 

ضعف در پروسه امتحان، گروپ بندی 

و فعالیت های ناظمین، دقیق نبودن 

پرداخت سفریه برای ناظمین، عدم 

برنامه و نبود پالن و روند نظارت از 

  .ناظمین در جریان مراسم حج 

اشتراک نموده بودند ،  1398حج فرضی سال ( حاجی که در مراسم 100در جریان بررسی با تعداد )

( فیصد از جمله صد حاجی که مصاحبه صورت 30مصاحبهء صورت گرفت به مالحظه رسید در حدود )

گرفته حجاج در جریان مراسم حج از کیفیت غذا، مسکن، ترانسپورت، رهنمایی ناظمین، خدمات صحی 

  و میعاد زمانی حج خیلی ناراضی و شاکی بودند.

قسمت ارایه خدمات از قبیل،  ضعف در

غذا، مسکن، ترانسپورت، رهنمایی 

ناظمین، خدمات صحی و طوالنی بودن 

میعاد زمانی در جریان مراسم حج در 

 .کشور عربستان سعودی
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به مالحظه رسید که در قسمت تبادله اسعار وجوه جمع آوری شدهء حجاج دقت الزم صورت نگرفته و 

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

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

عدم تطبیق شرایط قرارداد باالی 

بانک ملی افغان در قسمت تبادله 

اسعار به نرخ روز که باعث ضرر مالی 

ی شدهء حجاج در  بودجه جمع آور

 .گردیده است

سهیمه حج فرضی که برای ورثه شهداء همه ساله در نظر گرفته می شود توسط اصل ورثه بنابر 

مشکالت متعدد مورد استفاده قرار نمی گیرد و برای ورثه شهداء مؤثریت ندارد، در عوض ورثه شهید 

برای ورثه وکیل و یا کاکا، ماما و سایر اقارب ورثه اعزام میگردد، نیاز است تا در پالیسی سهمیه دهی 

شهداء تغییرات بوجود آید تا برای ورثه شهید مؤثر و مفید واقع گردد و مشکالت اقتصادی که دامن 

 گیر ورثه شهداء می باشد، مرفوع گردد. 

عدم مؤثریت پالیسی سهمیه دهی 

حج فرضی برای ورثه شهدای نیرو 

های امنیتی کشور بنابر اشتراک 

نکردن ورثه اصلی در مراسم حج و 

ت اقتصادی فرا راه وارثین مشکال

 . شهداء

حسابات بانکی خارجی )کشور عربستان سعودی( با دفاتر مصارفاتی حج فرضی در مرکز وزارت  

  تطبیقات نگردیده است که باعث تفاوت در حسابات مالی امور حج بوجود آمده است. 
ضعف در تطبیقات حسابات بانکی  

  .امور حج فرضی

پانزده میلیون دالر امریکایی آن به حساب شماره پول خدماتی حجاج ( 15,000,000مبلغ )

( مؤرخ 3417( واردات فرعی وزارت محترم مالیه به اساس مکتوب شماره )3000208203041)

( ریاست اسناد و ارتباط معاونیت منابع و اداره ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست 13/6/1398)

( ریاست عواید غیرمالیاتی ریاست عمومی 21/6/1398( مؤرخ )NTRO-91ج.ا.ا. و مکتوب شماره )

( رئیس صاحب ج.ا.ا. و هدایت 12/6/1398( مؤرخ )1543عواید وزارت محترم مالیه و حکم شماره )

از اینکه پول انتقال شده مربوط به حجاج می باشد و وجوه شخصی  مقام محترم وزارت انتقال گردیده،

 دانسته می شود.است، چنین اجراآت نادرست 

( میلیون دالر 15انتقال مبلغ )

امریکایی پول خدماتی حجاج بحساب 

فرعی وزارت مالیه خالف مقرره تنظیم 

  .امور حج فرضی

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

شرکت مذکور تابع جریمه تکت رفت و برگشت یک تن  1398را ارایه نماید، در غیر آن، طی سال 

 ( دالر  می گردد.2750حاجی مبلغ )

عدم تطبیق مواد شرطنامهء معیاری 

در قسمت وضع جرایم باالی شرکت 

هوایی کام ایر بنابر عدم ارایه 

منوفیست )نام نویس حجاج( در موقع 

 .تصفیه حساب

در ارقام ارایه شده از جانب ریاست مالی و اداری و ریاست محترم 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. 

عدم موجودیت احصائیه دقیق و 

جمع آوری معلومات در مورد پول 

شده طی هجده سال اخیر و چگونگی 

مصرف آن و نبود ارقام تعداد حجاج 

  . 1398و  1397اعزام شده طی سال 
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 :ما نتیجه گیری

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 

قابل مالحظهء مدیریتی مواجه بوده استحج فرضی به ضعف    

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

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

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

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

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

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

 د حج فرضی موجود بوده و حجاج را متأثر نموده است. می باشد که در رون

بنابر این، وضعیت موجود نشان می دهد که مدیریت مؤثر و کارا جهت فراهم نمودن سهولت های الزم برای حجاج و استفاده مؤثر و مفید از 

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

 مدیریت درست پروسه حج فرضی به وجود آید.  

 

 :سفارش های ما جهت اصالح امور

 
  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 سال، گروپ بندی شان و غیره( را به گونه 

ظرف یک ماه در نظر گیرد. همچنان در سیستم واحد جدی در 

الکترونیکی حج که در آینده تنظیم می شود نیز تمام پروسه ناطمین 

 شامل گردد. 

  به مسؤولین بخش های مربوطه توصیه گردد که از انجام همچو موارد

 در آینده جداً خودداری نمایند. 

 به و گردد لیتعد ماه کی ظرف در طرزالعمل دیبا نخست قدم در 

 هیسهم یازمندین اساس به تا  شود داده نانیاطم شیتفت یعال اداره

 میتنظ گرید یولسوال به یولسوال کی از و گرید تیوال به تیوال کی

 سال، در نام ثبت اساس به دیبا انیمتقاض ،یبعد قدم در و شود

 .گردد یپالنگذار و یبند تیاولو

  استخدام ناظمین پروسه ریاست حج فرضی مؤظف است تا در قسمت

 حج الیحه وظایف ناظمین حج را جدآ در نظر گیرد.

  ریاست حج فرضی در قسمت تهیه و خریداری امبوالنس  مورد نیاز

حجاج در جریان مراسم حج با همآهنگی بخش قنسلی حج کشور 

افغانستان مقیم کشور سعودی صحبت و بتفاهم برسند و از نتیجه در 

 تفتیش را در جریان قرار دهد.  ظرف یک ماه اداره عالی

  نماینده با صالحیت ریاست حج فرضی با هما هنگی بخش قونسلی و

مکتب شوون حجاج در سعودی در مورد قرارداد سکن در مدینه منوره، 

قرارداد ترانسپورت و انتقال حجاج به مدینه منوره و قرارداد تهیه سه 

وگفتگو نموده  وقت غذا حجاج در جریان مراسم حج سال گذشته بحث

 یبند هیسهم قسمت در تا است مکلف اوقاف و حج محترم وزارت 

 مقرره( 3) بند زدهم،یس ماده مطابق را شیخو اجراآت یدولت ادارات

 نخست قدم در تا دینما یم جابیا و نموده میتنظ  حجاج امور میتنظ

 یدولت ادارات سهم انتخاب یبرا ماه دو ظرف در مشخص زمیکانیم

 یبند هیسهم تا ردیگ صورت کار زین مقرره لیتعد یرو و بیترت

 .ردیگ صورت  یاریمع و عادالنه گونه به یدولت ادارات
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و برای حل این معضالت در سال های آینده تدابیر جدی و معقول روی 

 دست گیرند.

 

  ( کلدار 317,891ریاست محترم مالی وزارت ارشاد، حج و اوقاف مبلغ  )

قرارداد کننده در همآهنگی با وزارت محترم خارجه هندی را از شرکت 

در ظرف پانزده یوم تحصیل و به حساب خدماتی حج فرضی در بانک 

 و در آینده مطابق به شرایط قرارداد اجراآت نمایند.   ملی واریز نماید

   ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت در قسمت ترتیب شرایط مندرج

حج را در زمان معین آن تثبیت نماید  شرطنامه نیازمندی های پروسه

تا عقد قرارداد در زمان مناسب آن صورت گیرد و واکسین ها در زمان 

تعیین شده، قبل از اعزام حجاج تسلیم گرفته شود تا تمام حجاج در 

وقت و زمان معین در مطابقت با معیار های قبول شده سازمان صحی 

 جهان، واکسین گردند. 

 

 محترم اداره انیم یهمآهنگ در اوقاف و حج ارشاد، محترم وزارت 

 تیتثب قسمت در خارجه امور محترم وزارت معلومات و هیاحصائ

 عربستان کشور با یفرض حج هیسهم ادیازد و کشور نفوس یقیحق

 ظرف در آن جینتا رامونیپ و دهند انجام را الزم اجراآت یسعود

 نانیاطم را شیتفت یعال اداره هذا، گزارش افتیدر از بعد ماه کی

 .  دهد

  داخلی وزارت ارشاد، حج و اوقاف روند جمع آوری پول طی تفتیش

هجده سال گذشته را با نحوه و چگونگی مصرف آن مورد بررسی همه 

جانبه قرار دهد و تثبیت نماید که طی هجده سال اخیر چه مقدار پول 

جمع آوری گردیده و چه مقدار آن در پروسه حج فرضی به مصرف 

حمایوی آن به گونه رسمی در ظرف  رسیده، به تفکیک سال ها و اسناد

 ( ماه اداره عالی تفتیش را در جریان قرار دهد . 3)

 ( تن 18ریاست های محترم حج فرضی و مالی درمورد تفاوت تعداد )

 اهل تشیع تطبیقات نماید و از نتیجه ان اداره عالی تفتیش را در ظرف

است های یوم بعد از دریافت گزارش هذا، اطمینان دهند و به ری( 15)

متذکره توصیه می شود که در آینده از همچو اجراآت خودداری نمایند. 

وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف هر چه عاجل در مورد ایجاد سیستم 

 الکترونیکی حج فرضی اقدام نمایند. 

  در قدم نخست وزارت محترم حج، ارشاد و اوقاف در همآهنگی با

یزی طرزالعمل خاص ادارات مربوطه امنیتی در قسمت طرح ر

پیرامون سهمیه دهی ورثه شهدای نیروی های امنیتی اقدم عملی 

را روی دست گیرد و در طرزالعمل مربوطه روی سهمیه دهی 

اختیاری حج و یا بدیل آن پول نقد برای ورثه شهداء تمرکز صورت 

گیرد. امکان سنجی آن مطالعه گردد در صورتیکه ورثه شهداء 

اهلل شریف را به نسبت نبود محرم، مشکالت  توانمندی سفر به بیت

اقتصادی و سایر عوامل تأثیر گذار ندارند، در بدل آن پول سهمیه 

حج برای وارثین تادیه گردد. چنین اجراآت باعث می گردد تا از یک 

جانب به مشکالت اقتصادی وارثین شهداء رسیدگی صورت گیرد، از 

ی شدهء حجاج که جانب دیگر از مصرف غیر مؤثر پول جمع آور

برای وکیل، خسر، پسر خاله و غیره اقارب درجه دوم شهید سهمیه 

دهی می گردد و وارثین درجه اول و نزدیک شهید از مزایای سهمیه 

 حج مستفید نمی گردند، جلوگیری بعمل آید. 

  ،وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف بمنظور ایجاد شفافیت و حسابدهی

مالی و اجرای حواله های قراردادی، شرایط حین طی مراحل اسناد 

( افغانی 1,950,000و مبلغ ) قرارداد را در نظر گرفته اجراآت نمایند

بابت جریمه تأخیر بابت عدم ارایه اسکجول پرواز ها مطابق ماده هفتم 

دالر امریکایی بابت تفاوت قیمت ( 655,074شرطنامه قرارداد و مبلغ )

وایی آریانا تحصیل نموده و اداره عالی قرارداد فرعی  را از شرکت ه

 تفتیش را رسماٌ اطمینان دهند. 

  ریاست محترم حج فرضی پروسه کاری حج فرضی را در زمان مناسب

آن آغاز نماید تا باشد تمام متقاضیان حج فرضی اعم از سهم عادی 

و نیز از سهم ادارات دولتی که نوبت شان در همان سال می باشد 

ی مراحل اسناد خویش داشته باشند که در پروسه وقت کافی برای ط

 سال های آینده هیچ یکی از حجاج از پروسه حج باز نمانند.
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  ریاست محترم حج فرضی در مورد تثبیت نیازمندی خویش بطور دقیق

اجراآت نماید. لیست مستفید شوندگان را به تفکیک هر روز ترتیب و 

یک مینوی غذایی مشخص و اقتصادی را در پروسه های بعدی در ظرف 

یک ماه آماده نماید و در قسمت عقد قرارداد عذا بهتر است از روش 

 تفاده صورت گیرد.  قرارداد چارچوبی اس

ریاست تهیه و تدارکات طی مراحل تدارکاتی قرارداد های مربوط به پروسه 

حج را در وقت و زمان مناسب آن آغاز نماید و در پروسه های بعدی 

قبل از آغاز برنامه حج فرضی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گیرد تا 

 پیش برده شود. قرارداد ها از طریق روش رقابتی به گونه اقتصادی به

  وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در قسمت تعدیل طرزالعمل

موجوده امور حج فرضی اقدام نماید و طرزالعمل مذکور را در ظرف 

دو ماه بعد از دریافت گزارش هذا، تعدیل و به اداره عالی تفتیش 

اطمینان دهند تا در عوض متقاضیان غیر حاضر، معذرتی والیات 

ضیان حج کمتر می باشد،  والیات که تعداد متقاضیان که تعداد متقا

حج بیشتر دارد. تنظیم گردد. عالوه بر آن در قسمت احکام فوق 

العاده نیز توجه جدی نموده و احکام فوق العاده باید به اساس 

 طرزالعمل و دالیل موجه صورت گیرد. 

 اری وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف خصوصاً ریاست محترم مالی و اد

که در تطبیق شرایط قرارداد عقد شده در سال های آینده از توجه الزم 

کار گرفته و مطابق نرخ روز دافغانستان بانک تبادله اسعار صورت گیرد 

 .تا از خساره وارده در وجوه جمع آوری شده حجاج جلوگیری بعمل آید
 

  وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف از همچو اجراآت نادرست

نموده و از اعزام افراد و اشخاص غیر ضروری در پروسه خودداری 

حج جداً جلوگیری نماید. نیازمندی های منابع بشری در پروسه حج 

باید به صورت واقعبینانه و دقیق سنجش و در نظر گرفته شود. در 

صورت تکرار همچو موارد، مسؤولیت متوجه مقامات ذیصالح وزارت 

 خواهد بود.

  ،حج و اوقاف در مورد ترتیب مقرره مالی حج فرضی وزارت محترم ارشاد

در ظرف سه ماه اقدام نمایند و همچنان تمام مصارف باید در سیستم 

انالین مالی کشور سعودی بگونه انالین ثبت سیستم گردد، مبلغ 

( دالر امریکائی که در حساب عربستان سعودی باقی 2,397,759)

دد و در ظرف سه یوم به مانده نیز شامل صورت حساب مالی داخلی گر

اداره عالی تفتیش بعد از دریافت این گزارش اطمینان دهند. به ریاست 

محترم مالی توصیه می گردد که در آینده از همچو اجراآت غیر 

مسؤوالنه جداً خوداری نموده و در مورد ظرفیت سازی کارمندان خویش 

 اقدام عملی را روی دست گیرند.    

  ،حج و اوقاف در تفاهم با سفارت محترم وزارت محترم ارشاد

ترتیب میکانیزم و عربستان سعودی مقیم کابل در قسمت طرح 

مشخص عملیاتی و نظارت حجاج مجامله طی دوماه اقدام نماید تا 

 روند حجاج مجامله به گونه دقیق تحت نظارت قرار داشته باشد. 

 ( تن 56تفتیش داخلی وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف موضوع )

کارمندان شرکت هوایی کام ایر که از تمام امکانات حجاج رسمی 

در جریان مراسم حج استفاده نموده اند را مورد بررسی قرار دهد و 

مصارف صورت گرفته باالی کارمندان شرکت مذکور را تثبیت و در 

 ظرف یک ماه بعد از دریافت این گزارش، تحصیل نماید. 

 اوقاف مکلف است تا هدف و دالیل انتقال زارت محترم ارشاد، حج و و

مبلغ متذکره را به عواید فرعی وزارت مالیه ریشه یابی نموده و از نتیجه 

اداره عالی تفتیش را در ظرف پانزده یوم رسماٌ اطمینان دهند. در آینده 

( مقرره تنظیم امور حجاج، 11( ماده )2از انتقال پول حجاج خالف بند )

 اٌ جلو گیری نمایند.معتمرین و زائرین جد

 

 

 

 

 

 

  وزارت محترم باید فعالیت های انجام شده را به گونه درست مستند

سازی و به اساس معیار های مدیریتی تنظیم نماید. روند نظارت در 

عدی پالن عملیاتی قدم نخست باید برنامه ریزی گردد، در قدم ب

 نظارتی و تفکیک وظایف صورت گیرد و بعداً در عمل پیاده گردد. 

بنابر ضعف مدیریتی خیلی قوی در روند نظارت از کمیته های کاری       

مشخص نظارت بر  یکانیزمایجاب می نماید تا وزارت محترم م

فعالیت های کمیته های کاری را در ظرف دو ماه  ترتیب و در زمان 

  ین آن  عملی نماید. مع

  ازینکه جلسات کمیسیون داخلی در اوقات رسمی تدویر گردیده و

مطابق به مکلفیت های وظیفوی اعضای کمیسیون اجراآت صورت 

گرفته، بنابر این اعضای کمیسیون مستحق حق الزحمه نمی گردند 

و پول اجراء شده به اساس هدایت مقام وزارت صورت گرفته و در 

داخت شده، ضایع به بودجه جمع آوری شدهء حجاج حقیقت پول پر
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  امریکایی را از نزد  (  دالر165,540مالی و اداری مبلغ )ریاست محترم

شرکت هوایی کام ایر در ظرف پانزده یوم تحصیل و به حساب خدماتی 

حج فرضی واریز نمایند و به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند و از طرف 

دیگر به ریاست محترم مالی و کمیته تصفیه، توصیه می گردد که در 

در زمان آینده به اساس منوفیست های شرکت های هوایی حسابات را 

 معین تصفیه نماید و از تکرار چنین اجراآت جداً خود داری نمایند. 

ریاست محترم حج فرضی به تیم هایکه مسؤولیت تسلیمی منوفست را     

در میادین دارند وظیفه دهند تا مسؤولیت های خویش را بشکل درست 

انجام دهند و همچنان به ریاست محترم تهیه و تدارکات سفارش می 

که در آینده از اجراآت دو گانه خودداری نموده و تمام شرایط  گردد

 قرارداد را به گونه یکسان تطبیق نماید.

می باشد و ضعف مدیریتی وزرای مربوطه را نشان می دهد، فلهدا 

الی اسد سال  1396( افغانی از برج حوت سال 3,778,500مبلغ )

الی اسد  1397( افعانی از برج حوت 5,829,900و مبلغ ) 1397

الی  1398ل ( افغانی از برج عقرب سا7,083,100و مبلغ ) 1398

بابت حق الزحمه کمیسیون داخلی به نسبت  1398حوت سال 

ضعف مدیریتی و سهل انگاری وزرای همان وقت تحصیل و به 

حساب خدماتی حج فرضی انتقال گردد. و در آینده از همچو اجراآت 

و پرداخت حق الزحمه به افراد و اشخاص در جریان اوقات رسمی 

 جلو گیری بعمل آید.

 ذا و صرف طعام به گونه مجلل و اصراف آمیز اجتناب از تدارک غ

 صورت گیرد. 

  به ریاست محترم تفتیش داخلی توصیه می گردد که در آینده از

همچو اجراآت بگونه جدی نظارت و تفتیش بعمل آورد و حاضری 

تمامی کارمندان وزارت باید به شکل الکترونیکی در ظرف سه ماه 

تنظیم شود و در مورد، وزارت محترم اقدام عملی و عاجل را روی 

 دست گیرد. 

  شرکت ( افغانی از  50,406در تحصیل مبلغ )ریاست محترم مالی

( افغانی بابت 48,020ویمبلدون بابت جریمه تأخیر و مبلغ )کی یلوژست

( 15در ظرف ) کی گرینیشرکت لوژستکم سنجشی جریمه تأخیر از 

یوم  اقدام و به حساب خدماتی حج واریز نموده و در قسمت وضع جرایم 

 زمانی آن اجراآت نمایند.    در آینده مطابق شرایط قرارداد و میعاد

 

  وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف مکلفیت دارد تا در قسمت ایجاد

سیستم الکترونیکی پروسه حج در ظرف چهار ماه آینده اقدام نموده 

و در صورتیکه وزارت محترم مخابرات و اداره احصائیه و معلومات 

در ایجاد قادر به ایجاد سیستم نمی باشد، بنابر تأخیر طوالنی 

سیستم، وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف از وجوه خدماتی حج با 

استفاده از امکانات سکتور خصوصی با یکی از شرکت های معتبر در 

قسمت ایجاد سیستم معیاری و مورد نیاز که جوابگو تمام روند باشد 

همانند سایر کشور های اسالمی، اقدام نماید و سیستم بایمتریک 

باید فعال ساخته شود تا تمامی متقاضیان حج به  متقاضیان حج

 گونه بایمتریک شامل سیستم گردند. 

  ،ریاست تفتیش داخلی مکلف می باشد تا مطابق مقرره تفتیش داخلی

الیحه وظایف و پالن ساالنه عمل نماید و پروسه حج فرضی را همه ساله 

مورد بررسی قرار داده و در ضمن به اساس بنجمارک مبارزه با فساد 

اداری، نیاز است تا کمیته مشخص جهت نظارت و تفتیش روند حج در 

 ایجاد و عمالً فعالیت نماید.   عربستان سعودی

 

  الزم است تا تعداد اعضای کمیته های کاری در اسناد تقنینی مربوط

به اساس نیازمندی و تعداد سهمیه حج مشخص شود. برای آن تعداد 

کمیته های کاری که الیحه وظایف موجود نمی باشد باید الیحه 

معیاری و وظایف ترتیب شود و کمیته ها مکلف اند تا گزارش های 

با کیفیت ارایه نموده و  از کارکرد کمیته ها باید نظارت و ارزیابی 

 دقیق صورت گیرد.

  جهت انجام فعالیت های مفید و مؤثر ایجاب می نماید تا میان

کمیته های کاری همآهنگی واحد وجود داشته باشد و در 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.  
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  ریاست محترم حج فرضی  در آینده از همچو اجراآت بگونه

جدی خودداری نموده و برای شناسایی حجاج متکرر 

دیتابیس منظم و جوابگو را در ظرف یک ماه ترتیب نمایند و 

در هماهنگی با تیم کاری که روی سیستم الکترونیکی سازی 

پروسه حج کار می کنند، باید همان سیستم قابلیت تفکیک 

 متکرر را داشته باشد.   حجاج

  برای ایجاد کمیته ها و تعیین تعداد اعضا نیاز به میکانیزم مشخص

محسوس می باشد. وزارت محترم در قسمت طرح و ترتیب میکانیزم 

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

   برای حجاج اعاشه و اباته فراهم می گردد، اعضای کمیته های بعثه

امکانات موجود استفاده نمایند و در عوض سفریه برای شان  نیز از

 جیب خرچ پرداخت گردد. 

  مسؤولین مکلف می باشند تا در قسمت نظارت کمیته ها، ترتیب

پالن کار، الیحه وظایف و حاضری اقدام عملی را روی دست گیرند 

و برای پیشبرد امور بعثه الزم است تا طرزالعمل جامع و مشخص 

 ترتیب شود.
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  ارزش افزوده ما

 

دالر امریکائی بنابر عدم ( 655,074در مجموع مبلغ )

توانائی شرکت آریانا و ضعف مدیریت قرارداد ها توسط 

ه گردیده کاداره تدارکات ملی، ضرر به بودجه حجاج وارد 

 قابل جبران است. 

( افغانی از شرکت لوژستیکی ویمبلدون 50,406مبلغ ) 

( افغانی بابت کم 48,020بابت جریمه تأخیر  و مبلغ )

سنجشی جریمه تأخیر از شرکت لوژستیکی گرین قابل 

 تحصیل دانسته می شود.  

( تن ناظم بیشتر از تعداد تعیین 41تعداد )شناسائی 

شده اعزام شده که هر نفر ناظم بیشتر از یک تن حاجی 

( دالر بابت مصارف مجموعی 2650هزینه دارد. مبلغ )

%( 50( دالر بابت )1844( الی )2600شان و مبلغ )

بودجه حج  سفریه اخذ نموده اند که در واقع ضرر به

 فرضی وارد گردیده است.

نرخ تبادله به اساس نرخ روز د افغانستان بانک که بیشتر 

مدار اعتبار می باشد، صورت نگرفته و باعث ضرر مالی 

آوری ( دالر امریکائی در بودجه جمع 229,913مبلغ )

 شدهء حجاج گردیده است.

دالر امریکایی پول ( میلیون 15,000,000انتقال مبلغ )

خدماتی حجاج بحساب فرعی وزارت مالیه خالف مقرره تنظیم 

 توسط مقام ریاست جمهوری.  امور حج فرضی

 

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 بهبود اجراآت پروژه ها در خصوص تطبیق 

 .پروژه های عام المنفعه در زمان معین

 
 

 
 وتقسیمات و سهم دهی ادارات دولتی به گونه غیر عادالنه 

 تثنائی ادارات دولتی خالف( فیصد سهمیه اس15بیشتر از )

 مقرره، نیاز به اصالح دارد. 

( تن به عنوان علماء نخبه کشور به صفت 82اعزام تعداد )  

ظرداشت مقرره مفتی و مبلغین به شکل استثنایی بدون در ن

 .که منبعد اعزام نگردند و طرزالعمل امور حج،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضعف در وظایف نظارتی کمیسیون داخلی و ازدیاد 

در تعداد اعضای کمیسیون متذکره خالف 

 .پیشنهادات منظور شده

ر ( سهمیه حج فرضی بناب3800در مجموع تعداد )

مدیریت ضعیف وزارت و عدم هماهنگی میان وزارت 

خارجه و اداره احصائیه مرکزی با عربستان سعودی از 

. در حالیکه متقاضیان سالهای سال دست رفته است

نسبت کمبود سهمیه منتظر می باشند، ارایه نظر تا 

 سهمیه حج مطابق به نفوس حقیقی تنظیم شود.

 
 
 

 

عدم موجودیت سیستم واحد الکترونیکی جهت پیشبرد 

پروسه حج فرضی در وزارت محترم ارشاد، حج و  روند 

تم و ارایه نظر توسط مفتشین به منظور ایجاد سیس اوقاف

 الکترونیکی حج. 

( تن خارج از تشکیل وزارت در ترکیب اعضای 51تعداد )

بعثه شامل و به کشور عربستان سعودی با مصارف بودجه 

 حجاج اعزام گردیده است.

عدم موجودیت احصائیه دقیق و معلومات در مورد پول 

سال اخیر و چگونگی مصرف  جمع آوری شده طی هجده

 1397آن و نبود ارقام تعداد حجاج اعزام شده طی سال 

  .1398و 
 

پالن گذاری و سهمیه بندی شناسائی خال خیلی بزرگ در بخش 

غیر معیاری که سبب انتظار چندین سالهء متقاضیان حج فرضی 

عمل و فکتور فساد می باشد و ارایه نظر جهت تعدیل طرزالگردیده 

 حج فرضی. 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

ضعف در قسمت ارایه خدمات از قبیل، غذا، مسکن، ترانسپورت، 

رهنمایی ناظمین، خدمات صحی و طوالنی بودن میعاد زمانی 

، نظر ارایه در جریان مراسم حج در کشور عربستان سعودی

 گردید تا در عرضه خدمات تغییرات بوجود آید . 

 

ارائه گزارش های تفتیش عملکرد برای نظارت به ریاست 

الوزراء و تعقیب با نهادهای دولتی و در دسترس قراردادن 

 .گزارش تفتیش برای شهروندان
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 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 

 ارشاد، حج و اوقاف )روند حج فرضی(وزارت  گزارش تفتیش عملکرد

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم

 


