دولت جمهوری اسالمی افغانستان
معینیت مسلکی
ریاست عمره و زیارات

مالی شری و فزیکی
مالی شری و فزیکی
مالی شری و فزیکی

شرکت های نظارت شده

منابع مورد نیاز

اجازه نامه های توز ی شده
قرارداد های عقد شده.

180000

1399/10/1

شماره

شاخص ها

بودجه
2000

1399/10/1
1399/10/1

1400/9/30

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

1400/9/30

ریاست عمره و زیدددددارات

ریاست عمره و زیدددددارات

وزارت های محتری امور خارجه و

1400/9/30

ریاست عمره و زیدددددارات

مسئول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

داخله اداره محتری هوانردی ملکی

1400/9/30

1400/9/30

نظدددارت از فعالیدددت
( )50شددددددددددرکت
خصوصددی زیددارتی و
سیا تی.

نظددارت و کنتددرول فعالیددت تعددداد
()50شرکت خصوصی عمره و زیارات
در زمینددده تنظدددیم امدددور و اعدددزای
معتمریو و زائدریو در هدر ر د سده
مرتبه که مجموعا ( )12مرتبه صورت
می گیرد.

1400/9/30

مدددیریت و تنظددیم
امدددددور عمدددددره و
زیددددارت فددددراهم
آوری زمیندده هددای
قددددانونی عر ددددد
خدددددددمات دددددده
معتمددریو و زائددریو
افغدددانی از قریددد
شدددددرکت هدددددای
خصوصددی عمددره و
زیددارات قددی سددال
مدددددددالی  1400و
نظدددارت از فعالیدددت
شدددددرکت هدددددای
مر وط.

تاریخ تحویل دهی

عقد قدرارداد دا ()50
شدددرکت خصوصدددی
عمره و زیارات.

توزی شرقنامه ررسی اسناد شرکت
هددای خصوصددی متقا ددی و اجددرای
مرا ل عقد قرارداد دا شدرکت هدای
واجد شرایط در زمینه تنظیم امدور و
اعزای معتمریو /زائریو ه کشور هدای
مقصد.

()Target

ربع اول سال مالی

توزیددد ()50عندددوان
اجددازه نامدده عمددره/
زیارات ه شرکت های
درخواست کننده.

دریافددت فددوری هددای درخواسددتی
ررسی اسناد شرکت های درخواسدت
کننده ثبت و صدور اجازه نامه عمره/
زیارات ندای ( )50شرکت متقا دی
در زمیندده هددای فددوق الدد کر قبدد
قرزالعمل مر وط.

مقدارهدف

ربع دوم سال مالی

فعالیت های عمده

%68

%68

%.20

%.20

3

قرار شرح فوق پالن سال مالی  1400ریاست عمره و زیارات ترتیب و تقدیم است.

مدیر عمومی همآهنگی شرکت ها و قرارداد ها

آمر عملیاتی و نظارت

رئیس عمره و زیارات

3

ربع سوم سال مالی

هدف اصلی

%6

%6

3

ریع چهارم سال مالی

خلص پالن سال مالی  1400ریاست عمره و زیارات

%6

%6

3

نتایج متوقعه

تشددددد ین و شناسدددددای
شدددرکت هدددای فعدددال در
زمیندد اعددزای معتمددریو و
زائددریو قبد ا کددای مددواد
مقددددددرره و قرزالعمددددددل
مر وط.
ملدددزوی و متعشدددد شددددن
شددددرکت هددددای واجددددد
شرایط ده عر د خددمات
و تسشیالت تعشدد شدده ده
معتمریو و زائریو.

صدددول اقمیندددان از
عملددی شدددن تعشدددات
صددددورت گرفتدددده در
زمیندده اعددزای و عر د
خدددمات دده معتمددریو
و زائددددریو از جانددددب
شرکت ها.

رئیس عمره و زیارات

آمریت عملیاتی و نظارت
مدیریت اجرائیه

مدیریت عمومی هماهنگی شرکت ها
و قرارداد ها

مدیریت عمومی عمره و زیارات

مدیریت عمره

مدیریت زیارات

مدیریت بررسی و نظارت

مدیریت سایر ادیان

مدیریت جواز و قرارداد ها

مدیریت عمومی احصائیه

