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  خالصه اجرائيوی
  

I. تان ارائه ، ارزيابی مقدماتی اجراات در سيستم اداره امور مالی عامه افغانس اين جلد بخش نخست
که ذريعه برنامه مشترک مصارف عامه و ارزيابی متذکره به اساس چارچوب پيمايش اجراات . 1ميگردد

هم سيستم در برنامه اخير الذکر مجموعه  يی از اهداف م. 2حسابدهی مالی ترتيب گرديده ، استوار ميباشد
 تشخيص گرديده است عامه مالیشخاص های عالی اداره امور از  معياری اداره امور مالی عامه و دسته

 تشکيل را تحليل و نظارت ميتود فوق الذکر چارچوب باثبات. تا اهداف متذکره را ذريعه آن ارزيابی نمود
. ميدهد تا دولت بر اداره اصالحات و وانمود نمودن پيشرفت به مراجع ذيربط خارجی و داخلی قادر گردد

در اين ورق، نخست                . گرديده انده در اخير اين متن درج ميزان های مربوط به افغانستان در جدول منضم
نظر و شرح سيستم اداره امور مالی افغانستان درج گرديده که بتعقيب آن بخش اساسی متن در مورد مپس 

 . ميزان های منسوب به افغانستان ميباشدعلل شاخص های جداگانه اداره امور مالی عامه و طرح 
 .الن مبنی بر تقويه اجراات در اداره امور مالی عامه خاتمه می يابدبا پارزيابی 

  
II. نخست، عده يی . حالت افغانستان مشخصات ويژه يی دارد که بايد در زمان تعبير ميزان ها در نظر باشد

ثانيًا ، عده يی از ميزان ). مثًال عدم موجوديت پارلمان(از ميزان ها منعکس کننده عوامل موقتی ميباشد 
 اند  و تا حال در مورد تداوم آن تطبيق گرديدها به اساس تغييراتی استوار ميباشد که دراين اواخر ه

 ميگردد که در آن کمک های  فعلیسوم اينکه ميزان ها سبب ارزيابی حالت. تصميم اتخاذ شده نمی تواند
 دولت افغانستان در عرصه های مختلف به) اعم از کمک های مشورتی و عملياتی(قابل مالحظه خارجی 

از آنجائيکه کمک های خارجی با مرور زمان بخصوص در عرصه عمليات مربوط به . فراهم ميگردد
 . حالت موجوده ايجاد ميگرددادامهاداره امور مالی کاهش خواهند يافت ، بنًا نگرانی های مبنی بر قابليت 

ه به تصويب رسيد و برای بهبود آين در اخير، بعد ازين ارزيابی قانون جديد اداره مصارفات مالی عام
 . بعضی تغييرات متوقع است

  
III. مالی عامه الی ماه جون سال  اداره امور مالی در افغانستان طوريکه در شاخص های اداره امور

ميالدی منعکس گرديده اند ، ذيًال تحت عناوين شش مشخصه مهم سيستم اداره امور مالی عامه ، 2005
  های اجراات  شاخص3 اداره امور مالی عامه و  28  اجرااتان  شاخص های ميز. 3خالصه گرديده اند

 .برای اعانه دهندگان  در چوکات پائين نشان داده شده
                                                 

به ويب سايت .  ميالدی در کابل ارائه گرديد2005 مسوده قبلی اين گزارش در مجمع انکشاف افغانستان در ماه اپريل سال -1 
af.gov.adf.www  اين شرح گزارش مشتمل بر تحليالت مزيد و مروری بر مجموعه شاخص های اجراات ميباشد.  مراجعه نمائيد.  
، ديپارتمنت )انگلستان( اعضای برنامه متذکره مشتمل بر بانک جهانی، صندوق وجهی بين المللی، کمسيون اروپايی، شاهی متحده - 2

ارجه فرانسه، وزارت امور خارجه کشور شاهی ناروی، سکرتريت دولتی امور اقتصادی سويدن، و انکشاف بين المللی، وزارت امور خ
چارچوب تحليلی، مجموعه شاخص ها ، و هدايات مفصل برای تعيين درجات در برنامه سال . اداره مشارکت ستراتيژيک با افريقا ميباشد

  .  مراجعه گردد org.pefa.wwwهمچنان به ويب سايت .  درج اند2005
  .  مخصوصًا اينکه قوانين اداره امور مالی و مصارف عامه و تدارکات بعد از آن تصويب گرديدند- 3
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 ) 4-1  شمارهشاخص های اجراات(اعتبار بودجه 
IV. در حاليکه بودجه قبل از کمک . تدوام تطبيق دسپلين مالی يکی از اولويت های کليدی دولت بوده است

ی بنا بر کم بودن سطح عوايد داخلی هميشه  کسر ميداشت، کسر موجود در سه سال گذشته های خارج
 : نتيجه اخير الذکر بنا بر موجوديت سه ميکانيزم ذيل تحقق يافته است. کمتر از حدود پالن شده بوده  است

، گرچه عوايد هنوز هم بحيث جزئی از توليدات  عوايدبسيج نمودنپيشرفت قوی در عرصه  )1
 . الص داخلی کمتر از نصف ميزان ساير کشور های با درآمد کم را تشکيل ميدهدناخ

 و تعديل ممکنه صالحيت تطبيقموجوديت پروسه تجديد نظر رسمی در وسط سال که ذريعه آن  )2
 . های بودجوی صورت گرفته ميتواند

نک اضافه برداشت که مانع  تمويل بودجه توسط بااليسی جدی مبنی بر غير مجاز بودن پ )3
 . مرکزی ميگردد

V.  با وجود اصالحات مداوم در پروسه های بودجوی، اعتبار بودجه با پيشبينی های خوشبينانه بودجوی
بخصوص برای مصارف مختل ميگردد که عمدتًا ناشی از عدم واقعبينی در مرحله ترتيب بودجه و 

 ثلث مصارف عامه کشور سهکه تخمينًا ( جه خارجی عالوتًا بود. محدوديت ظرفيت تطبيق بودجه ميباشد
دولت خارج ميباشد که اعتبار بودجه را بيشتر لطمه موثر کماکان از کنترول ) را تحت پوشش قرار ميدهد

 : وجود دارددر زمينه دو موضوع مشخص . ميزند
آن و بنًا بحيث سند پاليسی از (بودجه خارجی تا حدی زيادی خارج از کنترول دولت قرار دارد  )1

 .)آمده نمی توانداستفاده بعمل 
 مصارف باخالی موجود ميان تعهدات مراجع  تمويل کننده طبق گزارشات مندرج در بودجه  )2

با تحليل مفصل  انحراف بزرگی ميان مبالغ مندرج در بودجه و مبالغ واقعی . واقعی بلند ميباشد
 .)  مراجعه صورت گيرد1.1به جدول . (وانمود ميگردد

 
  )  10-5شاخص های اجراات شماره (مات بودجوی فراگير بودن و شفافيت معلو

VI. بودجه ساالنه حکومت کشور موثر است اندازه . دولت به تشريک شفاف معلومات بودجوی متعهد ميباشد
 توسط حکومت يا ی که اکثريت مصارف عامه سکتور دولتی اعم از مصارف ناشی از پروژه هاو

بودجه در خصوص تامين .  استشده، در آن تامين  تطبيق ميگردد مستقيمًا توسط مراجع تمويل کننده
اسناد و سوابق . مفيد ميباشدعامه ارتباط ميان مصارف پروژه های مشخص با برنامه های ملی،  سند 

 بودجه که بنام سيستم معلومات اداره امور مالی یسيستم تطبيقيک عوايد و مصارف بودجه اساسی ذريعه 
گزارشات جامع در مورد ارقام مجموعی بودجوی بصورت . رددافغانستان مسمی ميباشد، اداره ميگ

معلومات متذکره عمومًا قابل اعتماد . ماهوار ترتيب و در ويب سايت وزارت ماليه قابل دسترس ميباشد
عدم اطمينان بر عالوه، . ذريعه تاخيرات در ثبت عمليات والياتی و تطبيق ضعيف متاثر ميگردداند اما 

هکذا، مخاطرات مالی که . ات گزارش شده مربوط به بودجه خارجی وجود دارددر مورد کيفيت معلوم
ممکن از فعاليت های تصدی های دولتی و شاروالی ها بوجود آيد، بصورت موثر تحت نظارت قرار نمی 

عرصه های متذکره، در  مخاطرات مالی  مديريت و براینگرديدهگيرد زيرا معلومات مالی مربوط تائيد 
 .  و ناکافی استبسيار محدود

 
 )   12-11شاخص های اجراات شماره (ترتيب بودجه به اساس پاليسی 

VII.  پاليسی و تعيين  بودجه دولت بحيث سند مرکزی قرار دادندر جهت تحقق هدف عمده دولت مبنی بر
اثرات . اما هنوز هم محدوديت های وجود دارد. اصالحات، يک سلسله پيشرفت های بدست آمده است

يم مربوط به پاليسی، بشمول ثبات مالی بنا بر قلت ظرفيت حکومت در عرصه ترتيب پاليسی، کامل تصام
تطابق منابع با پاليسی ها، در عرصه  مصارف عادی، و  يا انواع سرمايه گذاری ها و موافقه بر انتخاب

مشکل ترتيب پالن های چند ساله نيز بنا بر مغلق بودن هماهنگی کمک ها . در نظر گرفته نمی شود
 ی و سرمايه گذاری ها بصورت جداگانه صورت گرفته که مخاطرات دترتيب بودجه مصارف عا. ميباشد

پروسه بودجوی منظم . تزئيد می بخشدها، سرمايه گذاری مصارف عادی اثرات را بنا بر ثباتی مالی  بی
تيژی دولت ، مالکيت است اما مستلزم ارتباط نزديکتر با سترادانسته شده بوده و در داخل دولت بخوبی 

، انعکاس بيشتر موضوعات سکتوری و دخالت ) بعد از تشکيل آن(بيشتر سياسی بشمول کابينه و پارلمان 
 .بيشتر ادارات سکتوری، واليات و جامعه مدنی ميباشد



 
 )21-13 اجراات شماره هایشاخص(قابليت پيشبينی و کنترول در اجرای بودجه 

VIII. بخصوص در عرصه پروسه تخصيصات و اداره (ادی بدست آمده در جهت تطبيق بودجه پيشرفت زي
 ادارات. واحدات عرضه خدمات وجود داردبرای اما نياز مبنی بر تقويه قابليت پيشبينی تمويل ) نقود 

سطح واليات اکثرًا وجوهی را که به آنها فراهم خواهد شد، بصورت دقيق پيشبينی نموده نمی مربوط در 
ر در ارتباطات با ادارات واليتی وزارت ماليه و مغلق بودن پروسه تخصيصات توانند که علت آن تاخي

تعديالت .  خزاين و مستوفيت ها ميباشدتحادثه اخير منجر به توزيع سهام نقدی حسب صالحي. ميباشد
در . زيادی همه ساله بخصوص از طريق انتقال تخصيصات و استفاده از وجوه فوق العاده بميان می آيد

 . قابل دسترس اند، معلومات وجود  ندارد) مثًال در مکاتب ابتدائيه(بعی که واقعًا به سطح محالت مورد منا
IX. سيستم عمومی آن زياد موثر . ضعف بخصوص در دوره اجرايوی بودجه به جمع آوری عوايد تعلق دارد

ده هويدا نمی باشد چناچه با موجوديت خالی بزرگ ميان عوايد قابل جمع آوری و عوايد جمع آوری ش
عالوتًا با وجود اينکه در ثبت و راجستر ماليه دهنده گان پيشرفت های صورت گرفته است، . ميگردد

معهذا، توضيح اسناد تقنينی و تقويه اداره . چارچوب کنترولی در عرصه عوايد هنوز هم ضعيف است
مين أ بانکی مبنی بر تيعنی تدابير(امور مالی سبب بميان آمدن بهبودی ها در اجراات عوايد شده است 

 ).جريان ثابت عوايد جمع آوری شده به حساب واحد خزاين
 

X.  بازسازی وجهی وطوريکه با تزئيد قابل مالحظه در ميزان استحقاق بازپرداخت مصارف از صندوق 
ميان وزارت . افغانستان وانمود ميگردد،  پيشرفت زيادی در  تطبيق چارچوب کنترولی تحقق يافته است

و وزارت ماليه که اسناد و سوابق را حفظ و پرداخت ها را وط که مصارف را منظور مينمايند، های مرب
تدابير اخير الذکر مشتمل بر حمايه خارجی عملياتی در خزاين . تفکيک وظايف وجود دارداجرا مينمايد، 

 بر اداره موثر تدابير کنترولی مشتمل.  بازسازی افغانستان ميباشدوجهیو بازرسی توسط نماينده صندوق 
نقود، کنترول تخصيصات  در استفاده از بودجه، و تطبيق اسناد خزاين با اسناد وزارت های مربوط 

با آنهم، ضعف های قابل مالحظه باقی مانده است که با عدم تفتيش داخلی که  بر نحوه اجراات و . ميباشد
 کنترول داخلی برای شتر در چارچوببهبود بي. سيستم ها  اثر ميداشته باشد، هنوز هم بيشتر ميگردد

توشيح قانون اداره امور مالی و مصارف .  و برای عوايد الزم استمصارف معاشات و غير معاشات
 . عامه و مقررات پالن شده امور مالی تقويه بيشتر چارچوب کنترولی را مقدور خواهد ساخت

 
XI. قه با مراجع  تمويل کننده صورت در عصر حاضر، اکثريت تهيه و تدارکات طبق معيارات مورد مواف

 که دتدارکاتی که تحت اصول داخلی صورت ميگيرد، موکول به چارچوب مقرراتی کهنه ميباش. ميگيرد
برای اعطای قرار داد ها، رقابت بحد .  موثر فراهم نموده نمی تواندتطبيقحمايه کافی تاسيساتی را جهت 

قانون جديد تدارکات، . مقابل پول وجود ندارد ارزش در  حصولکافی صورت نمی گيرد و هيچ تضمين
را برای بهبود چارچوب مقرراتی و تاسيساتی اي ميالدی تصويب گرديد، اساس قوی 2005که در سپتامبر 
 . تشکيل ميدهد

 
 )  25-22شاخص های اجراات شماره ( و گزاش دهی اسنادحسابداری، ثبت و قيد 

XII. ثبت مصارف و عوايد ذريعه کمپيوتری نمودن . مده اندپيشرفت های قابل مالحظه درين عرصه بميان آ
که بصورت ( است ت يافته سيستم معلوماتی اداره امور مالی عامه بخصوص در وزارت ماليه تقويقسمی 

حسابدهی وزارت های مربوط و وزارت ماليه به ). نمونوی در دو وزارت ديگر نيز تحت کار ميباشد
مت در مورد تطبيق بودجه تقويه ميگردد اما تقويه ظرفيت ی وزرا با گزارش دهی متکرر حکواشور

پيشرفت قابل مالحظه درجهت توحيد حسابات . حسابدهی و گزارش دهی وزارتهای مربوط الزم است
معهذا، اموراتی زيادی هنوز هم باقی مانده تا . بانکی تحت سيستم حساب واحد خزاين صورت گرفته است

تطبيق حسابات بانکی، و مفيديت گزارش دهی برای اداره وزارت ، کثرت محاسبهجهت بهبود ستندرد 
 . های مربوط، اجرا گردد

  
  
 



 ) 28-26شاخصهای اجراات شماره (تدقيق و تفتيش خارجی 
XIII.  حسابدهی حکومت عمومًا از طريق نشر صورت حسابات مالی بررسی شده  در مورد بودجه دولت و 

معيارات بين المللی تحقق اداره عمومی تفتيش برای . وجوه مشخص مراجع تمويل کننده، تقاضا ميگردد
 2003/2004با آنهم، بررسی نهايی سال . کار مينمايد) تفتيش(با حمايه مشاور بررسی ) تفتيش(بررسی

 2005الی انتخابات در سپتامبر ( پارلمان  موجوديتبر عالوه، عدم. الی الحال نشر نگرديده است
 .  بودجه و اجراات آنرا محدود ميسازد بر خارجیرسیو بغور وسعت )ميالدی

 
 ) در مورد اجراات تمويل کننده گان3-1شاخص های شماره (عملکرد مراجع تمويل کننده کمک ها 

XIV.  بخصوص ، . داده انداختصاص تمويل کننده گان مبلغ قابل مالحظه يی از کمک را به بودجه افغانستان
افغانستان زياد و قابل وجهی و بازسازی ندوق کمک به بودجه عادی دولت افغانستان از طريق ص

با آنهم، کمک مستقيم بودجوی هنوز هم فيصدی کمی از مجموع کمک های خارجی به . پيشبينی بوده اند
افغانستان را وانمود ميسازد وتناسب کمک های که تحت پروسه های داخلی اداره ميگردد، کما کان کم 

. ننده گان از طريق قراردادی های آنها صورت ميگيردميباشد و اکثريت کمک ها توسط تمويل ک
معلومات مالی که توسط تمويل کننده گان در مورد فعاليت های کمکی اجرا شده توسط آنها فراهم شده 

است، با وجود اينکه بحد مناسب جامع است، موکول به تاخيرات ميباشد و معموًال به پرداخت ها مربوط 
 . و ممکن قسمی بوده ويا ممکن موکول به اغالط ويا عدم همگونی باشد ،ميباشد نه به مصارف واقعی

   
  اثر بر نتايج انکشافی

XV.  قوت و ضعف سيستم اداره امور مالی افغانستان که فوقًا خالصه گرديد، بر انکشاف کشور اثرات مهمی
باعث ثبات نخست اينکه، دستاورد های چشمگير در دسپلين مالی، کنترول نقود، و شفافيت کلی . دارد

پيشرفت بيشتر در عرصه های ضرورت اما . اقتصاد بزرگ ، و نيز تداوم مساعدت خارجی گرديده است
تزئيد فرا گير بودن بودجه اساسی و همچنان بکاربرد مساعی مبنی بر بهوبد نظارت :  ذيل محسوس است

جی غير مشتمل در از ساير فعاليت های مالی مانند تصدی های دولتی، شاروالی ها، و مساعدت خار
ثانيًا ، ستراتيژی های ضعيف سکتوری ، تعيين نکردن اولويت ها بحد کافی، و عدم . بودجه اساسی

منابع ميان سکتور ها و در داخل سکتور ها  مناسب  تا تخصيص استمعلومات در مورد نتايج باعث شده
الی ارائه شده به مديران سوم اينکه، ضعف ها در تدارکات ، قلت معلومات م. به مشکل مواجه گردد

مربوط، و تاخير مقدماتی در اجرای تاديات خارج از کابل سبب محدود شدن موثريت مصارف عامه 
مشکالت متذکره معه مشقات مبنی بر حصول معلومات مشخص از تمويل کننده گان در مورد . گرديده اند

ودجوی قابل دسترسی عامه سبب مصارف پروژه های تمويل شده از خارج و عدم واقعبينی در ارقام ب
 . تشديد گسيختن ارتباط ميان توقعات عامه و عرضه واقعی خدمات شده است

 
  مسير قدامیاختتام خالصه و 

XVI. پيشرفت بيشتر را درجهت ارتقای سيستم اداره امو رمالی عامه ذريعه تطبيق اصالحات دولت افغانستان 
صارف عامه و تدراکات توسط کابينه وزرا تصويب قوانين جديد اداره امور مالی و م. بدست می آورد

اصالحات اداری گمرکی و مالياتی به پيش ميروند .  تطبيق قرار دارددر عرصهتعديالت مالياتی . ديگرد
تمام انکشافات اخير مثبت دانسته . و وزارت ماليه با اصالحات ساختاری و تشکيالتی پيشرفت مينمايد

 . ميشود
 
 

XVII.  جامع و عالی برای مرحله وار ين ورق، پيشنهادات مقدماتی برای ترتيب پالن  ا1.1در ضميمه شماره
اصالحات پاليسی و عملياتی درج گرديده تا اجراات و کارکرد سيستم اداره امورمالی عامه ثبات و تقويه 

سفارش ميگردد و اولويت های متوسط ) 1384(اقدمات جدی برای سال مالی جاری افغانستان . بيشتر يابد
مرحله وار همچنان چند پالن .  يابدارتقامدت تشخيص ميگردد که بايد بعدًا به پالن های کاری ال

بخصوص ، تقويه ظرفيت اساسی وزارت ماليه اهميت حياتی . موضوعات سرتاسری را مشتمل ميباشد
ود دارد زيرا وزارت ماليه حافظ اساسی سيستم اداره امور مالی عامه و تاحد زيادی مسئول اجراات خ

 . ميباشد



4 3 2 1  شاخص ها 

شماره 
شاخص 
 اجراات

اعتبار بودحه : ماحصل اداره امور مالی عامه : الف
  

        2 ماحصل مجموع مصارف در مقايسه با بودجه منظور شده ابتدايی 1
        2 ترکيب مصارف در مقايسه با بودجه منظور شده ابتدايی 2
يسه با بودجه منظور شده ابتدايیماحصل مجموعه عوايد در مقا 3  4        
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ه دهنده گان ومحاسبه مالياتموثريت تدابير برای راجستر مالي 14  1+        
        +1 موثريت در جمع آوری پرداخت های مالياتی 15
        +1 قابليت پيشگويی در موجوديت وجوه برای تعهد مصارف 16
        +2  و تضميناتضروقثبت و مديريت مبالغ نقدی،  17
        2 موثريت ذرايع کنترولی معاشات 18
حصول ارزش در مقابل پول و بکار بردن کنترول در تدارکات رقابت،  19  2/3        
        2 موثريت کنترول داخلی برای مصارف غير معاشاتی 20
        2 موثريت تفتيش داخلی 21

    محاسبه، ثبت و قيد و گزارش دهی-3 
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سترس بودن معلومات در مورد منابع بدست آمده توسط واحدات عرضه کننده خدمات قابل د 23  1        
        2  بودجوی در جريان سالهایرعايت کيفيت و قيود زمانی در مورد راپور 24
نه حسابات مالی ساالمورد رعايت کيفيت و قيود زمانی در 25  2        
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خارجی ) تفتيش(تدقيق تقنينی بر گزارشات بررسی  28  1        
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اجراات 
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 مويلیت
عملکرد مراجع تمويل کننده کمک ها : د  

  

        4  بودجویقابليت پيشبينی حمايه مستقيم 1
معلومات مالی که توسط تمويل کننده گان در مورد ترتيب بودجه و گزارش دهی بر پروژه ها و  2

. برنامه های مساعدی صورت ميگيرد  
1+        

. حصه يی از کمک ها که با استفاده از پروسه های داخلی اداره ميگردد 3  1        
 کمترين آنرا وانمود 1 بلندترين ميزان ممکنه را و 4 اندازه گرديده، که 4 الی 1عددی شاخص های به اساس ميزان : يادداشت
  .ميسازد

ميتودولوژی سيستم تعيين ميزان ها در چارچوب پيمايش اجراات اداره امور مالی عامه که توسط گروپ کاری مصارف عامه ترتيب گرديده است، توضيح + : 
که در ويب سايت ذيل قابل دسترس ) ی بين المللی، و واحد مشترک مصارف عامه و حسابدهی مالی تمويل کننده گانبانک جهانی، صندوق وجه. (گرديده است
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   عامه برای انکشاف افغانستان  اداره امور مالی
  لی و تدارکات عامه بهبود اداره ما

  )جلد دوم(
  

 2005 نوامبر 15
  

  :تدارکات عامه برای موثريت انکشاف:  دومفصل
  

  خالصه اجرائيوی
  

I. ارزش در مقابل استفاده از  حصولهدف عمده سيستم تدارکات عامه کشور عبارت از عرضه موثريت و 
ورد مساويانه و شفافيت پول عامه و در ضمن رعايت اصول اساسی مبنی بر عدم تبعيض، و تامين برخ

سيستم و در اهداف متعدد تدارکات بنًا در مرکزيت سيستم اداره امور مالی عامه قرار داشته . ميباشد
از حالت موجوده انکشاف تدارکات در . نقش دارد بشمول تامين موثريت، شفافيت، و حسابدهی متذکره

در حاليکه معيارات امانتی مناسب اند . افغانستان بر می آيد که چارچوب مقرراتی مستلزم بهبود است
تدارکات با صدمه به کيفيت، بصورت بيش از حد به قيم ) گرچه اين عرصه هم نيازمند اصالحات است(

، پروسيجر های عملياتی، قرار داد های نمونوی  مقررات تطبيقی مانند کتب رهنماعالوتًا. متمرکز ميباشد
 سبب اتشکايات و اعتراضارائه  نظارت، کانيزم ها برایم موجوديت عده يی از ميعد. وجود ندارد

 قانون تصويب شده تدارکات اخير و تطبيق آن توس مقررات .ميگردد تا کارکرد مجموعی تضعيف گردد
 .بيشتر ازين مشکالت را رفع خواهد نمود) فعًال اماده گرديده(مشخص 

  
II.  موجوديت مراجع مسئول تدارکات در  چارچوب تقنينی، موضوع کليدی نخست عبارت از عدمبر عالوه 

عده . موضوع اخير الذکر مانع جدی بر عليه اصالحات و مذاکرات ميان وزارت ها ميباشد. دولت ميباشد
  :  بطور مثاليی از مشکالت باعث آن گرديده است

 )در سکتور های دوگانه عامه و خصوصی(ميسر نبودن آموزش کافی  )1
تصور مبنی براينکه صرف امور ساختمانی و (دارکات  تفاهم در مورد حدود فعاليت تسوء )2

 )خريداری های عمده تدارکات را تشکيل ميدهد
 مقررات نامناسب )3
دست گرفتن تدارکات در وزارت های عمول در داخل وزارت ها درجهت رويعدم تشکيالت م )4

 مربوط
 ، وعدم ارتباطات ميان کارکنان آموزش ديده تدارکات و مسئولين ارشد اداری )5
 بهبود و پذيرش مسئوليت هاتحقق امتيازات واضح برای عدم  )6

 
III.  موضوع دوم و مربوط عبارت از عدم موجوديت ظرفيت دروزارت های مربوط ميباشد که با ناتوانی آنها

 در تدارکاتی که به کمک وزارت های متذکرهدر تعيين و ابالغ موثر مشخصات تخنيکی مورد نظر 
عدم ظرفيت کاری در سکتور خصوصی محلی نيز . ميگرددمشاور تدارکات صورت ميگيرد، اثبات 

 اصول تدارکات عامه و فهم زياد است، مناسب ها بصورت داوطلبیدر حاليکه تعداد . هويدا ميباشد
 . ظرفيت تطبيق آن موجود نمی باشد



IV. بالخره عده يی از ميکانيزم ها مانند نظارت اجراات، شکايات، تجديد نظر و اعتراض، بررسی و تفتيش 
 . تدارکات، موجود نبوده و بنًا موثريت سيستم تدارکاتی را کاهش ميدهد

V.  انداقداماتی که حايز اولويت بوده شامل بر ذيل : 
 ايجاد واحد پاليسی تدارکات  )1
 تصويب مقررات مبنی بر تطبيق قانون تدارکات  )2
 ت تدارکاحکومتی ن کارمنداکاری  ارتقا ظرفيت  مبنی برترتيب و تطبيق برنامه وسيع )3
اشتراک در برای دست گرفتن برنامه آموزشی برای سکتور خصوصی محلی تا ظرفيت آن روي )4

  . ها تقويه گرددداوطلبی 
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