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آمريت اطالعات و ارتباط عامه
فصلنامه تفتیش اداره  

تفتيشعالی

مجله تفتيش همه قلم به دستان در عرصه علم و پژوهش را جهت ارسال آثار خود دعوت به همکاري مي کند.
مطالب ارسالي برگردانده نمي شود، حق ويرايش مطالب ارسالي براي مجله محفوظ است.

چنانچه مطالب ترجمه شده مي باشد، متن زبان اصلي را نيز ارسال فرمائيد.
در صورت امکان به همراه نوشته ها، تصاوير مرتبط را نيز ارسال فرمائيد.

مقاله هاي چاپ شده الزاماً به منزله نظرات مجله نمي باشد.
در صورت استفاده از منابع، نشاني آن را قيد فرمائيد.

استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع بالمانع است.
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و مبارزه با فساد
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توجه کنيد! اين جمالت  به 
و  ادارات  در  مديران  عملکرد  که  شد  خواهد  باعث  مالی  فساد   

تفتيش عملکرد(  ( نشود  ارزيابی  به درستی  ها  شرکت 
درستی  به  ماليات  مشمول  درآمد  که  شد  خواهد  باعث  مالی  فساد 

مالياتی( تفتيش   ( نشود  مشخص 
فساد مالی باعث خواهد شد که حقوق برخی ذينفعان به نفع برخی 

قانونی( بازرس  )وظايف  ذينفعان ديگر ضايع شود  و  سهامداران 
قرار  تعرض  مورد  را  شهروندان  اجتماعی  حقوق  برخی  مالی  فساد 

مفتشين( اجتماعی  )مسووليت  دهد  می 
ربط و ارتباط همه اينها با حرفه تفتيش به نوعی ميزان تاثير گذاری 

تبارز می دهد. مالی  مفتشين را در کشف فساد 
مبارزه بر عليه فساد بايد به صورت عمومی و در همه سطوح جامعه 
يکپارچه  چارچوبی  وجود  و  دولت  تعهد  نيازمند  و  گيرد  صورت 
و  کنترولی  های  سيستم  مقررات،  قوانين،  از  ای  مجموعه  شامل 
برای  و جرايم سخت  منع کند  را  فساد  است که  اخالقی  معيارهای 
اشخاصی  از  بايد  قوانين  آن،  بر  عالوه  بگيرد.  نظر  در  آن  مرتکبان 
کنند،  می  مبارزه  فساد  با  اخالق  حکم  به  يا  وظيفه  موجب  به  که 

کند. حمايت 

به  تواند  نمی  تفتيش  گفت  بايد  البته 
البته  و  بپردازد  مبارزه  اين  به  تنهايی 
نمی  تشکيل  هم  آنرا  اصلی   کارويژه 
اعضای  از  عضوی  عنوان  به  اما  دهد 
آماده  مهم؛  واحدی  و  جامعه  کل 
عرصه  اين  در  را  خود  سهم  است 
و  الزم  های  زيرساخت  اگر  کند.  ادا 
داشته  وجود  کافی  عمومی  حمايت 
در  تواند  می  خوبی  به  تفتيش  باشد، 
مبارزه  برای  اصلی  ادارات  کنار ساير 

کند. مشارکت  فساد  با 
درک اين نکته که فساد چه اقداماتی 
مهم  موضوعی  گيرد  برمی  در  را 
متفاوتی  اشکال  فساد  زيرا  است 
پرداخت  تقلب،  رشوه،  از  دارد؛ 
قاچاق  پولشويی،  تا  غيرقانونی  های 
انديشه  که  ديگری  متعدد  اشکال  و 
کند.  خلق  تواند  می  مجرمانه  های 
نمی  انجام  پول  وسيله  به  لزوما  فساد 
حمايت  شکل  به  است  ممکن  و  شود 
بروز  هم  نفوذ  اعمال  و  طرفداری  و 

کند.
واقع  های  ويژگی  خاطر  به  مفتشين 
و  نگری  جامع  درستکاری،  گرايی، 
عمومی،  منافع  به  خدمت  همچنين 
در  مفتشين  دارند.  ديرينه  شهرتی 
عنوان  به  دولتی  و  خصوصی  بخش 
جايگاه  مستقل،  مفتشان  و  مشاوران 
داده  اختصاص  خود  به  را  پراهميتی 
حسابداران  اصلی  وظيفه  گرچه  اند. 
فساد  با  مبارزه  آنان  قانونی  نقش  و 
آنها در  اما وظيفه های حساس  نيست، 
های  ويژگی  و  اقتصادی  واحدهای 
منافع  حفظ  در  آنها  نقش  و  شده  ياد 
تالش  در  را  آنان  جايگاه  عمومی، 
فساد  با  مبارزه  برای  اجتماعی  های 

سازد. می  برجسته 
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دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با صدیق احمد عثمانی
 نایب اول مجلس نمایندگان

شريفی  محمدشريف  دکتور  پوهندوی   
چاشت  از  پيش  تفتيش  عالی  اداره  رئيس 
عثمانی  احمد  صديق  با  حمل   31 يکشنبه 
نائب اول مجلس نمايندگان ديدار و گفتگو 

کرد.
موضوعات  روی  طرف  دو  ديدار  اين  در 
دوجانبه صحبت کرده و رئيس اداره عالی 
تفتيش در مورد کارکردها و دستاوردهای 
و  ترتيب  مشکالت  مخصوصا  اداره  اين 
بازرسی حساب قطعيه سال 1392 در وزارت 
ماليه به نائب اول مجلس نمايندگان معلومات 

ارايه نمود.
شريفی  محمدشريف  دکتور  پوهندوی 
ضرورت  روی  هم چنين  ديدار  اين  در 

ايجاد کمسيون حسابات عامه در مجلس نمايندگان برای موثريت نقش نظارتی پارلمان از حکومت و 
هماهنگی بيشتر اداره عالی تفتيش تاکيد کرد. رئيس اداره عالی تفتيش تامين روابط پارلمانی از طريق 
ايجاد کمسيون حسابات عامه به منظور باال بردن سطح نظارت پارلمانی از اجراات نهادهای حکومتی را 
از مهم ترين هدف اين نشست دانست. وی ابراز اميدواری کرد اين کمسيون هرچه زودتر در چارچوب 

روابط کاری بهتر با اين اداره ايجاد شود.
 هکذا دکتور شريفی تقاضا نمود تا يک يا دو تن از اعضای کمسيون مالی و بودجه مجلس از جريان 

بازرسی حساب قطعيه دولت توسط کمسيون موظف تفتيش، هر از چندگاهی ديدن نمايند.
در اين ديدار همچنين روی يافته های اداره عالی تفتيش و روند بازرسی های مالی اين اداره و برخی 

نارسايی های مالی و حسابی در داراالنشای ولسی جرگه نيز بحث صورت گرفت.
صديق احمد عثمانی نائب اول مجلس نمايندگان در اين ديدار يک سلسله پيشنهادات را برای بهتر شدن 
بازرسی حساب قطعيه سال 1392 ارايه نمود. وی در ادامه بر ارايه هر چه زودتر حساب قطعيه دولت به 

پارلمان تاکيد کرد.
الزم به يادآوری است در اين ديدار هم چنين روی چگونگی سفر مطالعاتی مشترک که قرار است هيات 
اداره عالی تفتيش،کمسيون مالی و بودجه و وزارت ماليه به کشور انگلستان صورت گيرد؛ بحث نمودند.
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رئيس اداره عالی تفتيش در دفتر کارش با وزير 
حج و اوقاف جمهوری اسالمی افغانستان بعد 

ازظهرسه شنبه 6 جوزا مالقات نمود.
در اين ديدار پوهندوی دوکتور شريفی از نقش 
اداره به حيث عاليترين نهاد حسابرسی در دهه 
پسين به خاطر آوردن شفافيت و حسابدهی در 
ادارات عامه کشور ياد نموده گفتند که درين 
راستا مطابق به معيارات بين المللی تفتيش پيوسته 

در ارتقای ظرفيت کارمندان خويش کوشيده است بناء اين اداره توانايی همکاری 
های الزم را در عرصه تامين شفافيت ادارات عامه درکل و به طور خاص از وزارت 

حج و اوقاف مضايقه نخواهد کرد که دست آورد های ما گواه مدعای ماست.
در ادامه دکتر شريفی به برخی از دستاوردهای اين اداره در عرصه های مسلکی مانند 
چاپ کتب تخصصی تفتيش، ايجاد و ارايه کورس های مسلکی در داخل و خارج 

کشور، فعاليت موثر در جلسات سازمان بين المللی تفتيش و ... نيز اشاره کردند.
در ادامه وزير حج و اوقاف مسوليت سنگين اين اداره را در بدنه کالن دولت در کل 
به طور خاص در اصالحات مالی وزارت حج و اوقاف بيان نموده با ابراز تشکری 
خواهان همکاری اداره عالی تفتيش با آن وزارت گرديده و از انکشاف وسيع در 

تمامی بخش ها ستايش نمود.
وزير حج و اوقاف همچنان از بخش های مختلف تعمير اداره ديدن نموده بيشترين 
توجه ايشان به بخش اکادميک و اموزش کورس های مسلکی تفتيش و خصوص 
فضای کم نظير فرهنگی کتابخانه اداره گرديده در پايان برداشت خويش را در کتاب 

خاطرات اداره درج نمود.

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با وزیر حج 
و  اوقاف جمهوری اسالمی افغانستان

] تفتیش، شماره اول[
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بحيث عضو فعال در نشست های سازمان بين المللی تفتيش، بازرسی با معيارات جديد، اجرات تفتيش 
عملکرد و محيطی، اعمار تعمير جديد بخاطر فضای مناسب کاری کارمندان نيز ياد نمود.

سپس وزير تحصيالت عالی از پذيرائی گرم و مالقات خويش با رئيس اداره عالی تفتيش اظهار خرسندی 
نموده از نظم و دسيپلين اداره عالی، تعمير و فضای شايسته کاری برای کارمندان ستايش نموده؛ موجوديت 
و رسالت اين نهاد عالی را به خصوص در دهه اخير به خاطر اصالحات مالی و حسابی در ادارات بخصوص 

در وزارت تحصيالت عالی برازنده خوانده و خواهان نقش بيشتر آن در ادارات گرديد.
دکتور عبيد از دستاوردهای ملی و بين المللی، ظرفيت سازی مسلکی در داخل خارج و از تطبيق معيارات 
بين المللی تفتيش و بالخره از حسابگيری و حساب دهی داراييهای عامه به خوبی ياد نمود. در اولين 
برداشت حين ديدار از فضای علمی و اکادميک، کتابخانه و از محيط بی مانند؛ کتابهای ناب و مرجع 
در عرصه های مختلف مسلکی و فرهنگی که تشنگی خوانندگان  را کامال مرفوع ميسازد؛ احساس عالی 

خويش را بيان نمود.
 ايشان در ادامه وعده سپرد تا 500 جلد کتاب را جهت غنامندی کتابخانه در اختيار اداره عالی تفتيش قرار دهند.

در ادامه رهبری وزارت تحصيالت عالی از بخش های آموزشی اداره که پيوسته در ارتقای ظرفيت مسلکی 
کارمندان خويش به اضافه بورسيه های آموزشی در خارج از کشور تدوير مينمايد، ديدن نمود.

 وزير تحصيالت عالی، در پايان پس از اخذ عکس های جمعی و يادگاری، خاطرات خويش را در کتاب 
خاطرات اداره نوشت.

شريفی  محمدشريف  دوکتور  پوهندوی 
رييس اداره عالی تفتيش؛ در دفتر کارش با 
دکتور عبيداهلل عبيد وزير تحصيالت عالی و 
جمعی از معينان و روسای آن وزارت روز 

چهارشنبه 14 جوزا ديدار نمود.
 رئيس اداره عالی تفتيش، جايگاه بلند اين 
اداره را در حيات هفتاد ساله و بخصوص 
دوره نوين به خاطر تامين شفافيت مالی و 
حسابی در ادارات عالی کشور بسيار ارزنده 
ياد نموده و افزودند: اين اداره به خاطر انجام 
بهتر ماموريت خويش همگام با معيارات بين 
المللی تفتيش وظايف خود را انجام می دهد.

ايشان در همين راستا از تصويب قانون جديد 
اداره، چاپ کتابهای مسلکی تفتيش، تدوير 
آموزش های مسلکی در داخل و خارج، تهيه 
تعليمات نامه های تفتيش، اشتراک فعال اداره 

دیدار وزیر تحصیالت عالی با رئیس اداره عالی تفتیش



صديق افغان رييس مرکز تحقيقاتی رياضی 
فلسفی جهان با پوهندوی دوکتور محمد شريق 
شريفی رييس اداره عالی تفتيش جمهوری 

اسالمی افغانستان ديدار نمود.
 در اين ديدار که در اداره عالی تفتيش و قبل 
از ظهر يک شنبه 11 جوزا  برگزارشده بود دو 
طرف روی مسايل دو جانبه و همکاری های 

طرفين به گفتگو پرداختند.
پوهندوی دکتور محمد شريف شريفی با ابراز 
مرکز  رييس  افغان  از حضور صديق  امتنان 
تحقيقاتی رياضی فلسفی جهان در اداره عالی 
تفتيش دستاوردها و فعاليت های اداره عالی 
تفتيش را  بسيار مهم و ارزيابی کرد. وی در 

ادامه خاطر نشان ساخت:
اعمار و افتتاح ساختمان اداره عالی تفتيش يکی 
از مهم ترين دستاوردهای اين اداره در طول 
چندين دهه فعاليت آن بوده است. ايشان عالوه 
بر اين دستاورد به مواردی چون تصويب قانون 
جديد اداره، ايجاد زون های ساحوی تفتيش، 
برگزاری همايش های تخصصی و برگزاری 
در  تفتيش  تخصصی  آموزشی  کورسهای 
داخل و خارج کشور، تطبيق معيارهای بين 
المللی تفتيش در تمام عرصه های مربوط به 
تفتيش نيز اشاره کرده و خاطر نشان ساختند که 

کارگاه پالنگذاری تفتيش از سوی اداره عالی 
تفتيش برای آمرين تفتيش داخلی ادارات برای 
دو روز در تاالر کنفرانس و همايش های اين 

اداره برگزار شد.
سيد محمدمهدی حسينی معاون مسلکی اداره 
عالی تفتيش در محفل افتتاحيه اين کارگاه 
ضمن خوش آمديد به آمرين تفتيش داخلی؛ 

در آينده نيز برنامه ها و پالن های ديگری در جهت ظرفيت سازی مسلکی کارمندان 
مد نظر قرار دارد که به مرور زمان به آن ها پرداخته خواهد شد.

دوکتور شريفی با اشاره به فعاليت اداره در حوزه های تخصصی تفتيش يادآور شد که 
اداره عالی تفتيش بر مبنای همين طرزالعمل آمريت های تفتيش عملکرد و محيطی را 

ايجاد کرده و اهتمام جدی به اين نوع تفتيش ها مبذول داشته است.
در ادامه صديق افغان رييس مرکز تحقيقاتی رياضی فلسفی جهان مسوليت های 
سنگين اين اداره را در بدنه کالن دولت در کل و به طور خاص در اصالح مالی 
ادارات دولتی بسيار سنگين دانسته و با ابراز تشکری خواهان توجه اداره عالی تفتيش 
به اصالح مالی ارگان های دولتی گرديد واز انکشافات وسيع در بخش های مختلف 

اين اداره ستايش نمود.
صديق افغان رييس مرکز تحقيقاتی رياضی فلسفی جهان همچنان از بخش های 
مختلف تعمير اين اداره بخصوص از کتابخانه  آن ديدن نمود  وی در پايان  نظريات 

خود را در کتاب خاطرات اداره عالی تفتيش درج نمود.

هر دو تفتيش- تفتيش داخلی و خارجی- را از يک خانواده دانست که با تالش و 
هماهنگی می توانند مصدر خدمات قابل توجهی برای سامان و سازماندهی اقتصاد و 

پاسخگويی عمومی دولت باشند.
با حضور  تفتيش داخلی که  با يادآوری سمينار پالن ساليانه و مشکالت  وی 
رياست های تفتيش داخلی ادارت در ماه حوت سال گذشته برگزارشده بود، خاطر 
نشان ساخت که کارگاه کنونی به تعقيب برنامه مذکور برای ارتقای سطح دانش 

تفتيش داخلی برگزار شده است.

دیدار صدیق افغان رییس مرکز تحقیقاتی ریاضی 
فلسفی جهان با رییس اداره عالی تفتیش

کارگاه پالنگذاری تفتیش برای آمرین 
تفتیش داخلی ادارات برگزار شد
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حسينی در ادامه خاطر نشان ساخت: تفتيش 
فعاليت وعمليه ای است که ما بر اساس آن 
به جمع آوری شواهد، اسناد، مدارک اکتفا 
و  اسناد  اين  آوری  جمع  برای  و  می کنيم 
شواهد؛ بايد استقالل کامل و بی طرفی خود 
را رعايت کنيم. اولين موضوعی که در تفتيش 
مفتش  استقالليت  می شود  بحث  آن  روی 
است؛ وقتی مفتش تحت اثر شعبه ای يا متاثر 
ازبعضی واحدهای بودجوی باشد ممکن است 
در گزارش يا نتيجه فعاليت هايش اثر گذار 
باشد. همانطور که اداره عالی تفتيش مستقل 
از همه قوای حکومتی است تفتيش داخلی در 

ادارات نيز بايد مستقل باشد.
عمده ترين  از  برخی  يادآوری  ضمن  وی 
عمده ترين  از  يکی  گفت:  تفتيش  اهداف 
وظيفه و اهداف ما کمک به بهبود اجراآت، 
آوردن شفافيت بهتر در ادارات و کمک برای 
توانمند  و در مجموع  اداری  فساد  با  مبارزه 
ساختن ادارات برای رسيدن به اهدافی که هر 
اداره و هر وزارت برای خود متصور است. 
طبيعتا برای توانمند سازی تقتيش داخلی و 
خارجی ما نيازمند برنامه ريزی مناسب هستيم.

 در تفتيش سه کار اصلی وجود دارد که بسيار 
مهم است؛ اولين کاری را که بايد هر مفتش و 
هر اداره مربوط به تفتيش بايد انجام بدهد مسئله 
پالنگذاری تفتيش است و بعد از آن اجرای 
تفتيش هم  تفتيش است که مطمئنا اجرای 
مبتی بر پالنگذاری صحيح و اصولی صورت 
می گيردکه در ختم گزارش دهی از اجرای 

تفتيش قرار دارد.
معاون مسلکی اداره عالی تفتيش ضمن تاکيد 
و  تفتيش  اجرای  در  پالنگذاری  اهميت  بر 
گزارش دهی درست آن افزودند: به هر ميزان 

که پالنگذاری تفتيش درست و اصولی و با توجه به معيارها و استندرها صورت بگيرد به همان ميزان اجراآت 
و گزارش دهی تفتيش مطابق با معيارها و استندردهای جهانی تفتيش خواهد بود. ما در بازرسی های تفتيش 
خود معيارها و استندردهای مختلفی داريم به طور مثال استندرهای عمومی تفتيش، استندرهای اجرای تفتيش 
و استندردهای گزارش دهی. در استندردهای عمومی اولين نکته ای را که ما بايد مد نظر قرار دهيم اين است 
که رسيدگی و بازرسی بايد توسط شخصی انجام گيرد که دارای صالحيت و دانش کافی رای رسيدگی را 
داشت باشد. ما نمی توانيم تفتيش را به کسی بسپاريم که او از صالحيت فنی الزم در اين امر برخوردار نيست.

وی ضمن اشاره به پالن انکشافی راهبری در اداره عالی تفتيش گفت: با توجه به اهميت استندردهای تفتيش 
اداره عالی تفتيش در پالن انکشافی خود تعديالتی آورده و به مواردی توجه خاصی را مبذول خواهد داشت 
که ارتقای ظرفيت از مهمترين اين موارد خواهد بود تا با توجه به آن مفتشين از هر نظر اين توانمدی و 
صالحيت را در بخشهای مختلف تفتيش پيدا کنند؛ طبيعتا در اين بخش ما تفتيش داخلی ادارات را نيز تحت 
پوشش گرفتيم که اميدواريم بتوانيم همکاری های مناسبی را همراه تفتيش های داخلی اين ادارات داشته 

باشيم.
ايشان در ادامه يکی ديگر از اهداف اداره عالی تفتيش در انجام بازرسی ها را کيفيت تفتيش عنوان کرده و 
خاطر نشان ساختند: يکی از معيارهای اصلی کيفيت تفتيش رعايت استندردهای تفتيش است؛ اينکه ما چه 
طور می توانيم استندردها و معيارهای تفتيش را مد نظر بگيريم و در عمل آنرا پيدا کنيم که پياده سازی آن 
مستقيما بر می گردد به برگزاری کارگاه های آموزشی اين چنينی که اميدواريم برای ارتقای هرچه بيشتر 
دانش مسلکی مفتشين مفيد واقع گردد. معاون مسلکی اداره عالی تفتيش در پايان خاطر نشان ساخت که اداره 
عالی تفتيش در ساحات ديگر مانند اجراآت تفتيش و گزارش دهی نيز کارگاه های آموزشی را در آينده نيز 

برگزار خواهد کرد.
اين کارگاه اولين دوره ازمجموعه کارگاه های مربوط به پالنگذاری تفتيش در اداره عالی تفتيش است که 
برای آمرين تفتيش داخلی ادارات برگزار می شود. اداره عالی تفتيش در ماه حوت سال گذشته نيز سمينار 
آموزشی پالن ساليانه تفتيش و مشکالت تفتيش داخلی را با حضور روسای تفتيش ادارت برگزار کرده بود. 
الزم به يادآوری است کارگاه آموزشی مذکور برای دو روز برگزار شد که در آن پرزينيشن هايی در رابطه 

به پالنگذاری تفتيش از سوی مشاوران خارجی اداره عالی تفتيش ارايه شد. 
حنان معروف رئيس تفتيش داخلی و کنترول کيفيت اداره عالی تفتيش در محفل افتتاح اين کارگاه يادآور 
شد که هرچند قبال اداره چنين موضوعاتی را با شکل سمينار داير می کرد ولی اکنون اداره عالی تفتيش بر 
آن شده است که شکل برگزاری آن را تغيير داده و به شکل کارگاه آموزشی برگزار کند تا در ختم اين 
پروگرام مفتشين عزيز با توجه به آموخته های خود در اين کارگاه کار گروپی هم در زمينه مسايل مربوط به 

پالنگذاری تفتيش داشته باشند. 
بايد گفت آمرين تفتيش داخلی نيزدر پايان اين کارگاه به گروه های کاری تقسيم شدند و هرکدام نکته 
نظرات خويش را در مورد مسايل مورد بحث بيان کردند. در ختم اين کارگاه نيز برای اشتراک کنندگان اين 
ورکشاپ تصديقنامه و يک قطعه عکس گروپی اشتراک کنندگان توزيع گرديد کارگاه آموزشی با دعائيه 

خير و عافيت توسط قاضی عبداهلل اخندزاده معاون مالی و اداری اداره عالی تفتيش پايان يافت. 
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قطعیه سال 1392

چگونگی
بازرسی

حساب
اساسی،  قانون   )98( ماده  هدايت  به  مطابق 
حساب قطعيه سال قبل بائيست درخالل مدت 
ششماه سال آينده مطابق به احکام قانون به 
شورای ملی ارايه گردد. عالوه برآن در جزء 
تفتيش،  اداره عالی  قانون  ماده دوازدهم   )1(
يکی از مکلفيت های رئيس اداره عالی تفتيش، 
ارايه گزارش تفتيش حساب قطعيه بودجه سال 
قبل درخالل مدت ششماه سال ما بعد به رئيس 
ملی  شورای  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
دانسته شده است، همچنان برطبق صراحت 
فقره )2( ماده پنجاه ونهم قانون اداره امورمالی 

] تفتیش، شماره اول[

گزارش
گزارش
گزارش



قطعیه سال 1392

9

ومصارف عامه نيز اداره عالی تفتيش مکلف 
صورت  مستقل  گزارش  تا  است  گرديده 
حساب های سال مالی گذشته را درظرف شش 
ماه بعد ازختم سال مالی تهيه وبه حکومت ارايه 

نمايد.
موارد قانونی فوق می رساند که ششماه اول سال 
ما بعد هم برای ترتيب حساب قطعيه وهم برای 
تفتيش وگزارش دهی حساب قطعيه اختصاص 
يافته، لهذا واحدهای بودجوی و وزارت محترم 
ماليه مکلفند تا طی سه ماه اول سال ما بعد 
حساب قطعيه را ترتيب و در ابتدای ربع دوم 
جهت بازرسی در اختيار اداره عالی تفتيش 
قراردهند و اداره عالی تفتيش نيز به نوبه خويش 
مکلفيت دارد تا کار بازرسی را طی سه ماه دوم 
به پايه اکمال رسانيده، گزارش نتايج بازرسی 
واظهار نظرپيرامون حساب قطعيه را درميعاد 
معينه ايکه درقانون درج است، به مراجع ذيربط 

گسيل دارد.
اداره عالی تفتيش به منظور روشن شدن همچو 
يک تکليف قانونی بين واحدهای بودجوی، 
وزارت ماليه و اين اداره، موضوع را به مقام عالی 
رياست جمهوری اسالمی افغانستان پيشنهاد و به 
اساس حکم شماره )6084( مؤرخ 1391/10/3 
مقام عالی رياست جمهوری، ادارات بودجوی 
مکلف گرديده اند تا حساب قطعيه شانرا طی 
برج جدی سال مابعد ترتيب و در ابتدای برج 

دلو جهت توحيد درقطعيه عمومی دولت به وزارت ماليه ارايـه دارنــد، به همين ترتيب وزارت ماليه نيز مکلف 
گــرديده است تا بعد ازتطبيقات الزمه با واحدهای بودجوی وساير نهادهای ذيربط، حساب قطعيه عمومی 
دولــت را طی برج دلـو وحوت ترتيب ون هايی ساخته وقطعيه نهايی شانرا در ابتدای برج حمل جهت بازرسی 

در اختيار اداره عالی تفتيش قراردهد.
اداره عالی تفتيش به منظور جلوگيری از سکتگی دراجرای بازرسی وگزارشدهی حساب قطعيه، به تاريخ 
1392/12/21 آمادگی قبلی وزارت ماليه را درزمينه رسمأ مطالبه داشته ومتعاقبأ کميسيونی را جهت بازرسی 
حساب قطعيه تعيين و به وزارت ماليه اعزام نمود، با اعزام کميسيون مؤظف واضح شد که وزارت محترم ماليه 
هيچ نوع آمادگی قبلی پيرامون بازرسی حساب قطعيه نداشته نه تنها حساب قطعيه ترتيب نگرديده بلکه دفترکار 
نيزجهت بازرسی حساب قطعيه آماده نبوده که پس از تقاضای مکرر دفترکار بتاريخ )17( حمل، حساب قطعيه 
مصارف بودجه عادی بتاريخ )24( حمل وحساب قطعيه مصارف بودجه انکشافی وحساب قطعيه عوايد بتاريخ 

)27( حمل بدسترس کميسيون بازرسی حساب قطعيه گذاشته شد. 
عالوه برآن مطابق به معيارات انتوسای ايجاب مينمايد تا يافته ها ازنتايج بازرسی قبل از نهايی شدن گزارش به 
شکل مسوده ترتيب وجهت ابراز نظردراختيار وزارت ماليه قرارداده شده ونظريات شان درزمينه رسمأ مطالبه 
ودرصورت ضرورت طی يک جلسه مشترک باالی يافته های تفتيش بحث صورت گرفته ونظرتوافق شده 
ونهايی درگزارش منعکس گردد که با وصف تأخيرقابل مالحظه درترتيب حساب قطعيه منجانب وزارت 
ماليه ومحدوديت زمانی برای تفتيش حساب قطعيه تا جائيکه اسناد ومعلومات مورد نياز بدسترس کميسيون 
بازرسی حساب قطعيه قرارگرفت، امور بازرسی را درميعاد معينه انجام داده و همچنان کميسيون بازرسی سعی 
نمود تا مسوده ای از نتايج بازرسی را بتاريخ 1393/3/27 جهت مالحظه و ابراز نظر مسوولين مربوطه، عنوانی 
رياست های عمومی خزاين، بودجه ومعينيت عوايد وگمرکات وزارت ماليه ارسال نمايد که متأسفانه صرف 
رياست عمومی خزاين نظريات شانرا پيرامون يافته های تفتيش ارايه و از ساير بخش های وزارت ماليه کدام 

نظردرزمينه ارايه نگرديد.
گزارش نهايی حساب قطعيه درميعاد معينه قانونی )31 جوزا سال روان( به مقام عالی رياست جمهوری وشورای 

ملی ارايه گرديد. 

طبق صراحت فقره )2( ماده پنجاه ونهم قانون اداره 

امورمالی ومصارف عامه اداره عالی تفتيش مكلف 

گردیده است تا گزارش مستقل صورت حساب های 

سال مالی گذشته را درظرف شش ماه بعد ازختم سال 

مالی تهيه وبه حكومت ارایه نماید

قطعیه سال 1392
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بازسازی  امانات  صندوق 
 ،)ARTF( افغانستان 
توسط  که  است  صندوقی 
چندین دونرتمویل گردیده 
جهانی  بانک  توسط  و 
می شود؛  نظارت/اداره 
این  کنندگان  تمویل 
صندوق، شرایط معیاربرنامه 
تا  نموده  تعیین  را  تشویقی 

توسط وزارتخانه های مورد نظر دولت جمهوری اسالمی افغانستان )GoIRA( و سایر ادارات مستقل 
دولت به شمول اداره عالی تفتیش )SAO( اجرأ گردیده وبرحسب آن با تکمیل اجرای این معیار، وجوه 

تشویقی را دولت افغانستان دریافت نماید.
مطابق شرایط معیار برنامه تشویقی ARTF IP مربوط به اداره عالی تفتیش )SAO(، الزم بود این اداره 
تفتیش رعایت قوانین و مقررات را انجام داده و گزارش تفتیش را پیرامون نتایج تفتیش رعایت قوانین و 

مقررات مطابق شرایط ذیل ارایه نماید:

10

مقاالت
مقاالت
مقاالت

گزارش های رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش 
رعایت قوانین و مقررات در چهار وزارتخانه به منظور 

اجرای معیار برنامه ARTF-IP، بابت سال 1392

سال مصرف

1390

1391

ساحه پوشش

 5% کل مصارف

20% کل مصارف

تفتیش شده در مطابقت با معیارهای تفتیش

)INTOSAI( انتوسای

)INTOSAI( انتوسای

چاپ و نشر گزارش ها

گزارش ها باید چاپ و نشر گردد

گزارش ها باید چاپ و نشر گردد
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موعد نهایی برای ارائه گزارش های بازرسی، 10 نوامبر سال 2013 میالدی )19 عقرب،  
1392( بود.

مطابق شرایط خاص تفتیش رعایت قوانین و مقررات که تحت اصول اساسی تفتیش انتوسای 
)سطح ISSAIs 3( و همچنان رهنمودها و روش تفتیش )سطح ISSAIs ۴( تصریح شده 
است، اداره عالی تفتیش )SAO(، بازرسی وزارتخانه های منتخب را به منظور برآورده شدن 

این شرایط به عهده گرفت. 
مطابق به معیار ISSAI ۴000 و ۴100 انتوسای، تفتیش رعایت قوانین و مقررات با فعالیت های 
مراجع بخش عامه سروکار داشته که آیا فعالیت های آن ها در مطابقت با قوانین، مقررات و 
 )300.۴.2( 300 ISSAI قواعدی که این مراجع را اداره می کند، می باشد یا خیر. مطابق با معیار
انتوسای، بررسی رعایت قوانین و مقررات مخصوصاً زمانی مهم است که برنامه های دولت 
بازرسی می گردد؛ زیرا تصمیم گیرندگان نیاز دارند بدانند که آیا احکام، قوانین و مقررات 
پیروی می شوند؛ آیا آن ها نتایج مطلوب را دارا می باشند؛ و در صورتی که نتایج مطلوب را 
دارا نمی باشند، کدام اصالحات و تجدیدنظرها الزمی دانسته می شود. عالوه بر این، ادارات، 
برنامه ها، خدمات، فعالیت ها و عملکردهای دولت توسط قانون ساخته شده و تابع قوانین و 

مقررات بسیار خاص می باشند. 
قانون جدید تفتیش سال 1392 تحت ماده 2، مسئولیت های اداره عالی تفتیش را قرار ذیل 

تصریح می دارد:
)الف( تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی؛

)ب( مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه 
را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی. 

)ج( شفافیت در حساب دهی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار 
داشته و یا از آن استفاده می نمایند.  

موازی با اهداف فوق الذکر تفتیش رعایت قوانین و مقررات و به منظور تحت پوشش قرار 
دادن بیشتر از 25% مصارف بودجه ملی، اداره عالی تفتیش )SAO( شیوه مصرف )بودجه 
بر مبنای خطر روی  انکشافی( وزارتخانه ها را برای سال های 1390 و 1391 و  عادی و 
مصارف، محیط کنترولی و سایرعوامل مثل اهمیت سکتورهای معارف، صحت، زیر بنا و 

امور اجتماعی تحلیل نمود.

براساس شیوه مصرف و اهمیت ادارات که در برگیرنده اهمیت 

آن ها در سکتورهای مثل معارف، صحت، زیربنا و امور اجتماعی 

می باشد؛ چهار وزارتخانه معارف، صحت عامه، وزارت فواید 

عامه، وزارت شهدأ، معلولین، کار و امور اجتهاعی برای تفتیش 

رعایت قوانین و مقررات در سال 139۲ انتخاب شده بود

۴وزارتخانه ی معارف، صحت عامه، فواید عامه و وزارت 
تفتیش رعایت  برای  واموراجتهاعی  معلولین، کار  شهدأ، 
قوانین و مقررات در سال 1392 به عنوان کار ویژه جهت بر 
آورده شدن شرایط معیار برنامه تشویقی ARTF IP انتخاب 
گردید. تفتیش این وزارتخانه ها شامل تحت پوشش قرار 
دادن حدود 2۷% تمام مصارف ملی )عادی و انکشافی( 

می شود. 
قوانین  رعایت  تفتیش  نتایج  روی  بازرسی  گزارش های 
و مقررات در ۴ وزارتخانه به وزارت مالیه و بانک جهانی 
درآخرین موعد به تاریخ 9 نوامبر سال 2013 میالدی ارایه 

گردیده است. 
روش تفتیش

برگیرنده  ادارات که در  اهمیت  براساس شیوه مصرف و 
اهمیت آن ها در سکتورهای مثل معارف، صحت، زیربنا و 
امور اجتماعی می باشد؛ چهار وزارتخانه معارف، صحت 
عامه، وزارت فواید عامه، وزارت شهدأ، معلولین، کار و امور 
اجتماعی برای تفتیش رعایت قوانین و مقررات در سال 1392 
انتخاب شده بود. این وزارتخانه ها حدود 28% بودجه اصلی 
را در سال 1390 و حدود 2۷% را در سال 1391 مصرف 
نموده بودند. شرایط تحت پوشش قراردادن 25% مصارف 
بودجه ملی و تحلیل خطرنیز، انتخاب این چهار وزارتخانه را 

پیشنهاد کرده بود. 
در  که  خطراتی  و  قبلی  بازرسی های  از  تجربه  براساس 
تفتیش های قبلی تحلیل گردیده بود، این وزارتخانه ها از لحاظ 
ضعف سیستم کنترول داخلی و تفتیش داخلی، مصرف پایین 
تخصیصات منظور شده بودجه انکشافی، ضعف در مدیریت 
مصارف و عدم رعایت قوانین و مقررات با صالحیت های 
بودجوی، عدم کنترول در تدارکات و مدیریت قراردادها، 
عدم کنترول غرض اجرای احکام قوانین مربوطه مثل قانون 
اداره امور مالی و مصارف عامه )PFEM(، قانون مالیات بر 
عایدات، قانون گمرکات، قانون تدارکات و ساختارکدینگ 
حسابات و ضعف در رعایت مقرره های توافقنامه تمویل 
ویژه  به  مربوطه  ادارات  مختلف  رهنمودهای  و  کنندگان 

وزارت مالیه باهم بستگی دارند.

] حمل، ثور، جوزا 1393[



12

نام وزارتخانه

وزارت فواید عامه

وزارت انکشاف دهات

وزارت انرژی و آب

وزارت معارف

وزارت زراعت

وزارت صحت عامه

وزارت مالیه

وزارت دفاع

وزارت داخله

وزارت کار، امور 

اجتماعی، شهدأ و 
معلولین

وزارت امور خارجه

مجموعه

 مجموعه%

مجموع مصارف برای 
تمام ادارات

% مجموعه ترکیب 
شده درسال 1390

6.۲8

4.96

3.33

13.83

۲.۲8

3.53

4.30

۲0.18

18.80

4.36

1.45

83.۲9

نمونه گیری شده در 
سال 1390

۲7.99

جزئیات وزارتخانه های با مصارف باال: 1390

عادی

1390

۲.561.846.030

519.831.507

363.۲01.775

۲۲.931.607.۲03

1.899.5۲1.۲۲6\

۲.179.766.973

5.677.877.164

40.178.5۲4.401

37.3۲1.570.055

8.316.030.943

۲.541.068.057

1۲4.490.845.334

%83.34

149.345.4۲1.941

انکشافی

1390

9.938.340.443

9.365.557.316

6.۲59.763.483

4.606.586.439

۲.647.900.۲41

4.85۲.7۲4.8۲6

۲.879.945.861

7.۲18.838

1۲9.۲90.۲۲3

366.891.37۲

350.637.791

41.404.856.833

%83.15

49.796.569.665

مجموع

1390

1۲.500.186.473

9.885.388.8۲3

6.6۲۲.965.۲58

۲7.538.193.64۲

4.547.4۲1.467

7.03۲.491.799

8.557.8۲3.0۲5

40.185.743.۲39

37.450.860.۲78

8.68۲.9۲۲.315

۲.891.705.848

165.859.70۲.167

%83.۲9

199.181.991.606
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نام وزارتخانه

وزارت فواید عامه

وزارت انکشاف دهات

وزارت انرژی و آب

وزارت معارف

وزارت زراعت

وزارت صحت عامه

وزارت مالیه

وزارت دفاع

وزارت داخله

وزارت کار، امور 

اجتماعی، شهدأ و 
معلولین

وزارت امور خارجه

مجموعه

 مجموعه%

مجموع مصارف برای 
تمام ادارات

% مجموعه ترکیب 
شده درسال 1390

7.35

6.77

۲.99

1۲.17

۲.10

3.36

4.۲5

19.79

19.19

4.15

1.30

83.41

نمونه گیری شده در 

سال 1390

۲7.03

جزئیات وزارتخانه های با مصارف باال: 1391

عادی

1390

1.۲03.۲4۲.403

397.640.934

331.554.075

۲0.۲3۲.74۲.868

9۲3.681.147

1.799.037.397

5.948.539.144

37.460.001.067

36.۲05.399.737

7.410.440.79۲

۲.094.46۲.449

14.006.93۲.013

83.96

135.790.736.547

انکشافی

1390

1۲.708.747.135

1۲.418.17۲.811

5.339.518.589

۲.816.130.464

3.056.16۲.784

4.560.776.038

۲.096.850.76۲

۲۲.445.057

130.577.86۲

45۲.516.819

358.564.017

43.960.46۲.340

8۲.03

53.593.076.358

مجموع

1390

13.911.989.538

1۲.815.813.745

5.671.07۲.664

۲3.048.873.33۲

3.979.843.931

6.359.813.435

8.045.389.906

37.48۲.446.1۲4

36.335.977.599

7.86۲.957.611

۲.453.۲16.466

57.967.394.353

83.41

189.383.81۲.905

این ارقام برمبنای صورت های مالی حساب قطعیه دولت بابت سال های 1390 و 1391 می )باشد(.

] حمل، ثور، جوزا 1393[
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ساحات ذیل تحت آزمایش تفتیش و بررسی 
دقیق برای تفتیش رعایت قوانین و مقررات 

قرارداده شده بودند: 
 مؤثریت سیستم کنترول داخلی و پیگیری 
سفارش های تفتیش داخلی و هم چنان »اظهار 

نامه های رعایت قوانین و مقررات«؛
 معامالت و معلومات موجود در سیستم 

افمس )AFMIS(؛
 وضع مالیات قابل اجرأ در منبع درمطابقت 

با احکام قانون مالیات برعایدات؛ 
 لیست حقوق، معاشات و سایر تأدیات؛

و  اجناس  تدارک  به  مربوط  تأدیات   
خدمات؛

 اعطأ و نظارت قراردادهای تدارکاتی برای 
کار/ پروژه ها و تأدیات اجرأ شد؛

 واگذاری وجوه به موسسات غیر دولتی 
ادارات  توسط  آن  نظارت  و   )NGOs(

مشخص، برای مثل وزارت صحت عامه.
 وجوه پروژه که از طرف تمویل کنندگان 

دریافت شده است؛
دستی/  سر  وجوه  از  نظارت  و  استفاده   

موجودی وجوه نقدی؛
ازموجودی  نظارت  و  استفاده  تدارک،   

اجناس؛
 تأدیات از کودهای احتیاطی و ریزروف؛ 

 سایراسناد و اقالم مرتبط.
متذکره  آزمایش های  برای  لست  چک 
براساس  لست  چک  است.  شده  ترتیب 
»معیار تفتیش برای تفتیش رعایت قوانین و 
مقررات« می باشد که از قانون اداره امور مالی 
مالیات  قانون   ،)PFEM( عامه  مصارف  و 
برعایدات، قانون گمرکات، قانون تدارکات 
و ساختارکدینگ حسابات گرفته شده است و 
هم چنان در جستجوی رهنمود از مقرره های 
معین توافقنامه تمویل کنندگان که برای پروژه 
مربوطه قابل اجرأ می باشد، باشیم. نمونه های 
 AFMIS 16( ازسیستم-M( اسناد پرداخت
-M( و هم چنان از دفتر )دفتر کل خزائین(

20( ادارات گرفته شده و به منظورآزمایش 
و  داخلی  کنترول  سیستم های  ازمؤثریت 
آزمایش های اساسی به منظور رعایت قوانین 

و مقررات بکار رفته است.  

با توجه به معیار سطح اهمیت، تعداد قابل توجهی معامالت )M-16( با مبلغ )1( 
میلیون افغانی در مصارف عادی و مبالغ 5 میلیون افغانی در مصارف انکشافی در 
نمونه ها انتخاب شده بودند. پوشش نمونه ها با در نظر داشت انتخاب معامالت در 
سراسر کدهای بزرگ )21-25)به(( شمول نمونه هایی که مربوط به »حقوق و 
معاشات«، پیش پرداخت ها »« درجای دیگر طبقه بندی نشده »« اضافه کاری »« 
انتقال به مراجع غیردولتی »پرداخت به مشاورین - افراد و شرکت ها«، تسهیالت 
»« حقوق بازنشستگی »« کسب دارایی ها »« تدارک اجناس و خدمات »خرید 
تجهیزات«، پرداخت پیشکی سرمایه »« بازگشت انتقال سرمایه »وغیره صورت 
گرفته است. برای پرداخت های مربوط به« وجوه احتیاطی و کدهای ریزروف 
»« درجای دیگر طبقه بندی نشده »« پرداخت های پیشکی »بررسی« مفصل پالن 

گذاری گردیده و اجرأ گردید.
محتوی  یا  ماهیت  لحاظ  از  که  رویدادهای  معامالت/  سکتورعامه،  درعرصه 
مهمند )نه تنها ازلحاظ مقدار/ مبلغ( نیز درنظرگرفته شده اند. معیار سطح اهمیت 
از لحاظ ماهیت به معنی آنعده خطاهای )ارقام و رویدادها( می باشد که بدلیل 
ماهیتشان مهم گردیده والزم است که با دقت بسیار و مطابق مقرره های بودجوی 
که به منظورکنترول بودجه یا مطابق شرایط توافقنامه ضروری بوده و نباید حتی 
به مقدار بسیار اندک تغییر نماید، توضیح داده شوند. این چنین موارد در میان 
سایرین مربوط به پرداخت های اضافی بیشتر از بودجه منظور شده یا تخصیصات؛ 
طبقه بندی نا درست بین مصارف عادی و انکشافی؛ بیالنس نقدی؛ طبقه بندی نا 
درست بین کدهای بزرگ؛ مالیات؛ محصول گمرکی و سایرمعافیت های مالیاتی 
بدون منظوری مقام مسئول؛ حذف کردن قروض داده شده به یک مرجع وغیره 
می باشد. معیار سطح اهمیت ازلحاظ محتوی، به آن خطاهای راجع می شود که 
)ارقام یا رویدادها( بدلیل پیچیدگی ازلحاظ سایرجوانب مهم باشد. برای مثال، 
زمانیکه مصرف برای بار دوم از تخصیص تکراری صورت می گیرد )بعد از یک 
بارمصرف دربرابر تخصیص اصلی که قبالً صورت گرفته باشد(؛ و یا زمانیکه 
وزارتخانه بیالنس های باقی مانده تخصیص را بعد از مصرف نمودن کل وجوه 

تخصیص شده نشان دهد، وغیره.
تفتیش ساحه ای برمبنای یادداشت پالن گذاری تفتیش و چک لست براساس 
نمونه ها می باشد. به منظور پوشش مراجع تحت بازرسی )وزارتخانه ها و ادارات 
آن(، هم به طور افقی و هم عمودی، یعنی نمونه های برای ادارات وزارتخانه ها 
در مرکز )ریاست های والیتی معارف، سواد آموزی، ریاست تخنیکی و حرفوی، 
ریاست ساختمانی وزارت معارف وغیره، ریاست مراقبت های صحی، منابع بشری و 
آموزش، پالیسی و پالن گذاری، ریاست های میخانیکی و سرکسازی، پرورشگاه، 
روزنتون، تقاعد، شهدأ و معلولین( و هم چنان ادارات در والیات )ریاست های 

والیتی وزارتخانه ها، شفاخانه ها وغیره( انتخاب شده بودند.
یافته های گزارش شده تفتیش

درجریان تفتیش، مالحظه گردید که وزارتخانه ها و شعبات مربوط به آن و ادارات 
در مرکز و ریاست ها در والیات به اندازه کافی قانون اداره امور مالی و مصارف 
عامه )PFEM(، قانون مالیات برعایدات، قانون تدارکات و سایرمقرره بودجوی 
را هنگام اجرای تأدیات، مدیریت مصارف، تدارک اجناس و خدمات و اجرای 
پروژه های انکشافی رعایت نمی کنند. آن ها همچنان کنترول ضعیف را در اجرای 

مقرره های قراردادها نشان داده اند.

] تفتیش، شماره اول[14
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تفتیش  های  درگزارش  که  تفتیش  نتایج 
وزارتخانه  چهار  مقررات  و  قوانین  رعایت 
شده  ترتیب  قرارذیل  است،  یافته  انعکاس 

است:
الف( مصرف بودجه انکشافی وعدم کنترول 
وزارتخانه ها(،  )تمام  پروژه  تطبیق  روی 
مصرف متغیر ماهواربودجه ها )وزارت فواید 
انتقال بخش  عامه و وزارت صحت عامه(، 
عمده بودجه به مراجع / موسسات غیر دولتی 

)NGOs( )وزارت صحت عامه(؛
پروژه های  تطبیق  در  کنترولی  خطر  ب( 

انکشافی؛
ج( خطر کنترولی در پرداخت ها و خسارات 

بالقوه عوایدی به دولت؛
د( خطرکنترولی در مدیریت مصارف؛

و  تدارکات  مدیریت  در  کنترولی  ه( خطر 
قراردادها.

همواره مالحظه گردیده که مصرف بودجه 
انکشافی در چهار وزارتخانه بسیار پایین بوده 
است. وزارت معارف توانست فقط %33.2 
به  را  خویش   1391 سال  انکشافی  بودجه 
مصرف رساند؛ وزارت صحت عامه %53.۴، 
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین 
53.9% و وزارت فواید عامه فقط %56.6 
به  را  خویش   1391 سال  انکشافی  بودجه 

مصرف رسانیده است. 
دروزارت صحت عامه بخش عمده مصارف 
انکشافی 6۷.9% وزارتخانه طی سال 1391 به 
موسسات غیردولتی )انجوها( انتقال یافته و این 
وزارت فقط 32.1% آنرا مستقیماً از طریق 

شعبات خود به مصرف رسانیده است. 
در وزارت صحت عامه و وزارت فواید عامه 
مالحظه گردید که اجرای مصارف انکشافی 
موجب  که  است  طورماهوارمتغیربوده 

مصارف هنگفت در چند ماه گردیده و یا هم درماه های دیگرمیزان مصرف بسیار کم بوده و یا هیچ 
مصرف صورت نه گرفته است. این امر باعث تطبیق پائین بودجه انکشافی گردیده است.

سیستم های کنترولی برای استفاده ازاحکام مناسب قوانین و مقررات در اجرای پرداخت ها در چهار 
وزارتخانه ضعیف بوده است. این نشان دهنده بالقوه خطر کنترولی بوده و نه تنها ضعف سیستم کنترولی 
را درکاربرد قوانین قابل اجرأ نشان می دهد، بلکه همچنان موجب خساره عواید برای دولت می گردد. این 

موضوع درموارد ذیل بیشترآشکار می گردد:
الف( استفاده نا مناسب از نرخ »مالیات ثابت در عوض مالیات بر عایدات« و »مالیات انتفاعی« در اجرای 

پرداخت ها و.
ب( وضع نکردن مالیات برعایدات از معاشات و سایرپرداخت ها به کارمندان.

سیستم های کنترولی برای مدیریت مصارف نیز ناکافی و ضعیف بوده که باعث پرداخت های نا منظم، 
طبقه بندی نادرست پرداخت و مدیریت نا قص مصارف شده است. این موضوع درموارد ذیل بیشترآشکار 

می گردد:
الف( مبالغ قابل توجهی پرداخت های پیشکی از بودجه عادی و انکشافی که در جریان سال تصفیه نشده 

است.
ب( مبالغ هنگفت مصارف تحت عنوان »درجای دیگر طبقه بندی نشده« ثبت گردیده است و با کدام 

موضوع معین و درست مصارف مشخص نگردیده است. 
ج( پرداخت بیشتر از نرخ قابل اجرأ، پرداخت از بودجه عادی درعوض بودجه انکشافی برای کارمندان 

قراردادی، پرداخت بدون اسناد حمایوی و بدون شواهد یا عدم واجد شرایط بودن برای پرداخت.
د( مبالغ قابل توجهی وجوه احتیاطی و وجوه کدهای ریزروف مخالف سقف قانون اداره امورمالی و 

.)PFEM( مصارف عامه
ه( ثبت تکراری درسیستم افمس )AFMIS(، نگهداری ناکافی دفاتر حسابداری، وغیره.

مالحظه گردیده است که سیستم های کنترولی برای تدارکات و مدیریت قراردادها دراین چهاروزارتخانه 
قادر به رعایت قوانین و مقررات درمطابقت با رهنمودهای قابل اجرای تدارکات، مقرره های قراردادها 

نیستند. این موضوع درموارد ذیل بیشترآشکار می گردد: 
الف( عدم مطابقت با مقرره های قانون تدارکات و تخطی از اصول نازل ترین قیمت پیشنهاد شده و پیشنهاد 

رقابتی و یا اصول حد اقل سه نرخ گیری. 
ب( عدم اجرای شرایط قرارداد، به شمول عدم حصول پول جریمه بابت تأخیردر تکمیل کار.

ج( پرداخت های نا منظم به قراردادیان بدون منظوری مقام مسئول برای اضافه کاری و کارهای اضافی.
 سفارش ها:

سفارش گردیده است که وزارتخانه ها و ادارات آن در مرکز و ریاست ها در والیات باید سیستم های 
کنترولی و نظارتی شان را تقویت بخشیده تا مطابقت با مقرره های قوانین قابل اجرأ، قوانین موضوعه، 
توافقنامه ها و مقرره های بودجوی را به منظور وضع درست مالیات هنگام اجرای پرداخت، مدیریت 
مصارف، مدیریت تدارکات و قراردادها و اجرای پروژه های بودجه انکشافی تضمین نماید. این وزارتخانه ها 
باید استفاده ازسیستم های کنترولی موجود را اطمینان داده و سیستم های کنترولی مورد نیاز را در جای که 

موجود نیست معرفی کنند، تاخطرات کنترولی را که در یافته های تفتیش به آن اشاره گردید،  دور سازند.

    

] حمل، ثور، جوزا 1393[



16

د ښځو حقوق د قران او سنت په رڼا كې
٤-که دنکاح دتړلو په و خت کې مهر نه وي ټاکل شوی او ښځه يا خاوند ئې 
مخکې دکوروالي څخه وفات شي نو په دغه صورت کې هم ښځې ته پوره 

مهر ورکول كيږي. 
٥-که مهر ټاکل شوی وي خو سړی خپلې ښځې ته مخکې له کوروالې طالق 

ورکړي نو په دغه صورت کې ښځې ته نيمائی مهر ورکول كيږي. 
٦-که مهر نه وي ټاکل شوی او سړی خپلې ښځې ته مخکې له کوروالی نه 
طالق ورکړي نو په دغه صورت کې ښځې ته متعه ورکول كيږي او متعه هغه 
شی ته ويل كيږي چې سړی ئې دخپل وس مطابق خپلې ښځې ته ورکوي او 
بعضې علماء وائي چې متعه يو څادر اويو کمیس او يو لنګ يا پرتوګ ته وائی. 
٧-ښځه کوالی شي خپل ټول مهر يا يوه برخه دهغه پخپله خوښه خاوند ته 

بخشش کړي. 
٢-د نفــقې حق:

داسالم مقدس دين دښځې نفقة په نارينه باندې فرض کړې دی چې دا دټولو 
ښځو لپاره کمال، عزت او پرهغوې باندې کمال ترحم او شفقت دی چې نارينه 
ئې ددوي خادمان ګرځولي دي. دښځې نفقه دواده څخه مخکې پر پالر يا نيکه 
يا ورور باندې فرض وي خو دواده څخه وروسته دهغې نفقه پر خاوند ئې فرض 
شي او دغه نفقه بۀ دخاوند د وس او طاقت په اندازه وي او دغه نفقه يو څه 

شرطونه لري چې وروسته به ذکر شي. 
اهلل تعالی فرمائی: ))وعلی(( المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف )سورة البقرة 

ايت ٢٣٣(

16

مقاالت
مقاالت
مقاالت

قاضی عبداهلل اخند زاده

دوهمه برخه

] تفتیش، شماره اول[



17

ژباړه: او دماشوم پر پالر باندې دهغه دشيدې 
ورکوونکی مور نفقة او جامې الزم دی په 

نيکې طريقې سره. 
همدارنګه اهلل تعالی فرمائی: ))لينفقه ذوسعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه 

اهلل( سورة الطالق ايت ٧(
ژباړه: خرچ دې کړي خاوند دفراخي دخپلې 
فراخي نه )دمال په لحاظ سره( او هغه څوک 
چې تنګه وه په هغه باندې روزي دهغه نو 
خرچ دې وکړي دهغه مال نه چې اهلل تعالی 

ده ته ورکړيدی. 
فرمائلی:  عليه وسلم  اهلل  اهلل صلی  اورسول 
اذا  واطعمها  شئت  انی  حرثک  ))ائت(( 

طعمت واکسها اذا اکتسبت )ابوداود(
ژباړه: دخپلې ښځې سره کوروالې وکړه په 
کومه طریقه چې دې خوښه وشي او کله 
چې ته خوراک کوی نو هغه ته هم خوراک 
ورکوه او چې کله ته جامه آغوندې نو هغې 

ته هم جامه ورواغونده. 
او په بل حديث کې رسول اهلل صلی اهلل عليه 
سلم داسې فرمائی: ))اطعموهن(( مما تاکلون 

واکسوهن مما تکتسون )ابوداود(
ژباړه: خپلو ښځو ته خوراک ورکړئ دهغه 
شي څخه چې تاسو ئې خورئ اوددوي ته 
د هغه شي څخه چې  جامه ورواغوندوی 

تاسو ئې اغوندئ. 
اهلل  په بل حديث کې رسول اهلل صلی  او 
عليه وسلم داسې فرمائی: ))وحقهن(( عليکم 
وطعامهن  کسوتهن  فی  اليهن  تحسنوا  ان 

)ترمذي(
 ژباړه: ستاسو دښځو حق پر تاسې دادی چې 

هغي ته ښه جامه او ښه طعام ورکړئ.
اوپه بل حديث کې راغلی چې جليل القدر 
عنه  اهلل  رضي  حيدة  بن  معاويه  صحابي 
درسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم څخه پوښتنه 
وکړله چې دښځې حق په نارينه باندې څه 
شی دی؟ نو رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم 
هغه ته وفرمایل: ))ان(( تطعهما اذا طعمت و 

تکسوها اذا اکتسبت )ابوداود(
ژباړه: دښځې دحقونو څخه دادی چې کله 

ته خوراک کوی نو هغه ته هم خوراک ورکړه او چې کله ته جامه آغوندې نو هغې ته هم جامه 
ورواغوندوه.

او په بل حديث کې رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائي: ))وانفق(( علی عيالک من طولک )رواه 
احمد مشكوة(

ژباړه: خپلې ښځې او عيال ته دخپل وس مطابق نفقه ورکـــړه. 
پر سړي باندې دخپلې ښځې دنفقې دفرضيت شرطونه:

١-دښځې او خاوند نکاح بايد په صحيح او شرعي طريقې سره سرته رسيدلی وي 
٢-ښځه بايد ځان خاوند ته دکوروالي لپاره تسليم کړي او هغه به دشرعی عذر څخه بغير دکوروالې 

څخه نه منع کوي. 
٣-ښځه به داسې وي چې کوروالې ورسره کيدای شي او داسې عيب ونلري چې دکوروالې مانع ګرځي.

٤-ښځه به د خپل خاوند تابعداري کوي په هغه کارونو کې دشريعت مخالف نه وي 
٥-دښځې خاوند چې چيرته سفر کوي نو ښځه به ورسره ځی مګر په هغه صورت کې چې ښځې ته 

ضرر رسيږي نو بيا دا شرط ساقط دی )فقه السنة جلد ٢( 
٣-دلباس )جامه( حق 

ښځه پرخاوند باندې حق لري چې هغې ته درواج مطابق داسې جامه برابرکړي چې دهغې ضرورت ور 
باندې پوره كيږي. دنيا ئی ژوند دښځې او نارينه په مشارکت سره مخ په وړاندې ځی او يو بل ته ضرورت 
لري او که په دغو دواړو کې يو نه وی نو ژوند سخت دی دغه مطلب ددغه ايت څخه اخيستل کیږی.

   هن لباس لکم وانتم لباس لهن )سورة بقره ايت ١٨٧(
ترجمه: ښځې جامه ده ستاسو دپاره او تاسو جامه يې دښځو دپاره یعنې نارينه دښځې د لباس حيثيت لری 

او ښځې د نارينه دپاره د لباس حيثيت لــری او دا په څو وجه سره دی.
اوله وجه دا چې لکه څنگه چې جامه او بدن يو بل سره جوخت او الزم او ملزوم دی نو داسې ښځې او 

ميړه هم سره الزم او ملزوم دی 
دويمه وجه داده چې جامه دبدن پټونکی دی نو دارنګی ښځه او خاوند د يو بل دپاره پرده ده د فحش 

کاری او بدنامی نه.
درېمه وجه داده چه په جامه کې دبدن دپاره سکون او ارام وی نو دغه شانتی ښځه او خاوند هم ديو بل 

دپاره سکون او ارام دی 
څلورمه وجه ئې* داده چې ښځه په شان د توشکی ده او خاوند په شان د بړستن دی نو دا دواړه يو بل 

سره ارتباط لری او يو بل ته محتاج دی.
  او پنځمه وجه داده چې لکه څرنگه چې بغير دجامو نه ژوند سخت وی نو همدارنگه د نارينه و نه بغير 

دښځو ژوند او د ښځو نه بغیر د نارینه ژوند سخت دی )تفسير احسن الکالم(
او اهلل تعالی فرمائی: ))وعلی(( المولود رزقهن وکسوتهن بالمعروف )سورة البقرة ٢٣٣(

ژباړه: او دماشوم پر پالر باندې دهغه دشيدې ورکونکې مور نفقه او جامې الزم دی په نيکې طريقې سره. 
اورسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائلی دی: ))واکسها اذا اکتسيت( ابوداود(

ژباړه: چې کله ته جامه آغوندې نو ښځې ته هم جامه وروآغوندوه.
او په بل حديث کې رسول اله صلی اهلل عليه وسلم فرمائلی: ))واکسوهن(( مما تکتسون )ابوداود(

ژباړه: خپلو ښځو ته جامې ورواغوندوئ دهغه شي څخه چې تاسو ئې آغوندی.
او همدارنګې رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی:

 ))وحقهن(( عليکم ان تحسنوا اليهن فی کسوتهن وطعامهن )ترمذي(
ژباړه: ستاسو دښځو حق پرتاسې دادی چې هغوې ته ښه جامه او ښه طعام برابر کړئ. 

دلباس بعضې احکام:
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بدن  دټول  دهغې  بايد  جامه  ١-دښځې 
پټوونکې وي. 

٢-جامه بايددښځې دخاوند دوس په اندازه 
وي. 

خاوند  دخپل  چې  دی  روا  ته  ٣-ښځې 
روادی  ته  سړي  او  وګوري  ته  بدن  ټول 
چې دخپلې ښځې ټول بدن ته وګوري او 
د ښځې او دهغې دخاوند ترمنځ دعورت 
موضوع مطرح نه دی اوددغې خبرې دالئل 

وروسته راځي. 
بايد  په وخت کې  داداء کولو  ٤-دلمونځ 
او  مخ  د  بغیر  وي  پټ  بدن  ټول  دښځې 
ورغوو او قدمو څخه او کچيرته دښځې ديو 
لمانځه کې ښکاره  په  اندام څلورمه برخه 
شو نو لمونځ ئې نه كيږي. همدارنګه هغه 
جامې چې ډيرنری او باريکي وي او بدن 
په صحيح طريقې سره نه پټوي لکه دګاچ 
او جالي درختونو څخه جوړ شوي جامې 
دلمانځه په وخت کې ئې اغوستل روا نه دی 
ځکه چې لمونځ په داسې جامو کې نه كيږي 
دداسې  نورو حاالتو  په  بغير  نه  امادلمانځه 
جامو اغوستل روا دی خو په دې شرط چې 
عورت ترې ښکاره نه شی او دنامحرمو نارينه 

و په وړاندې نه وی. 
٥-دهرمودجامو اغوستل روا دی خو په دې 
شرط چې دعورت پټونکی وي او دکافرانو 

دجامو سره مشابۀ نه وي. 
۶-پر سړی باندې الزم دی چې دواده دجامو 
څخه بغير په هرکال کې خپلې ښځې ته دوه 

جوړه نوې جامې وکړي. )فتاوی النوازل( 
ته زياتې جامې  او که سړی خپلې ښځې 
چې  شرط  دې  په  خو  دی  روا  نو  اخلي 
داسراف او تکبر مرحلې ته ونه رسيږي ځکه 
چې رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائلی: 
))ال(( يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة 

من کبر )رواه مسلم مشكوة(
ژباړه: جنت ته نشی داخليدی هر هغه څوک 
چې دهغې په زړه کې دذرې په اندازه کبر 
موجود وي. او دا خبره مې ځکه وکړله چې 
زمونږ ډيرې مسلمانې خويندې خپل ټول مال 
دغير ضروري جامو په اخستلو کې مصرفوي 
او بيا بيچاره او مسکينانو ښځو باندې تکبر 

کوي چې دا يوه لويه ګناه ده. 

البته که ښځه نوی جامه دخپل خاوند دخوشحالولولپاره اخلي نو دا ښه کار دی 
او دشريعت امر دادی چې ښځه بايد خپلې ښائسته او نوې جامې دخپل خاوند 
دخوشحالولو لپاره پخپل کور کې واغوندي خو متاسفانه چې ډيرې مسلمانې 
خويندې خپلې نوې جامې دواده او کوژدې او سنت ګري وغيره مناسباتو لپاره 
ساتي او په کور کې یې نه آغوندي چې ددوې دغه کار نارينه خفه کوي او 

دښځې او خاوند ترمنځ دبغض او نفرت سبب كيږى.
 ٤-دمسکن )داوسيدو ځاې تعنی د کور( حق

ښځه پر خپل خاوند حق لري چې دهغې لپاره داوسيدو داسې ځاې برابر کړي 
چې دهغې ضروريات پوره کوي خو دغه ځاې به دخاوند دوس مطابق وي او دا 
په دې خاطر چې دښځې اسباب او مالونه او دهغې عفت، حیثیت او عزت وساتلې 

شي او ددې لپاره چې دګرمي او ديخني څخه هم بچ وساتلی شي. 
اهلل تعالی فرمایی: ))اسکنوهن(( من حيث سکنتم من وجدکم )سورة الطالق 

ایت ۶(
ژباړه: او ووسوى خپلې ښځې چیر ته چې تاسو اوسیږی د خپل وس مطابق. 

دمسکن مواصفات:
١-داوسيدو ځاې بايد دخاوند دوس مطابق وي 

٢-کور بايد يواځې دښځې لپاره وي او بل څوک به پکې نه وي مګر دضرورت 
په وخت کې او دا ددې لپاره چې ښځه او خاوند يو دبل څخه په صحيح طريقې 

سره جنسي استفاده وکړي شی. 
فرش، چپرکت.  لکه  برابر وي  ته  بايد ښځې  او ضروريات  لوازم  ٣-دکور 
اشپزخانه، دخوراک او څښاک لوښې غسل خانه او نور اسباب چې په کور کې 

پکاريږي )خالصة الفتاوي(
٥-د جماع )کوروالې( حق:

ښځه پر خپل خاوند باندې حق لري چې دهغې دجنسی رغبت احترام وکړي 
او هغه په داسې طريقې سره ترسره کړي چې ښځه ورباندې خوشحاله شي او 

جنسی خواهش ئې پوره شي. 
اهلل تعالی فرمائی: ))فاتوهن( من حيث امرکم اهلل )سورة البقرة ايت ٢٢٢(

ترجمه: تاسو کوروالې وکړئ خپلو ښځو سره دهغه الرې چې اهلل تاسو ته 
رواکړيدی(

نو ښځه فطرتًا جنسي خواهش لري او دهغې دغه خواهش که دخپل خاوند په 
واسطه په شرعي طريقې سره پوره کړی شي نو ښځه به هيڅکله هم بداخالقي 
ته اقدام ونکړي. رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی: ))ان(( لزوجک عليک 

حقا )بخاري(
ژباړه: ستا ښځه پرتا باندې دکوروالې حق لري.

همدارنګه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم په بل حديث کې داسې فرمائی: 
اذاجامع احدکم اهله فليصدقها فاذاقضی حاجته قبل ان تقضي حاجتها فال يعجلها 

حتی تقضی حاجتها )رواه ابويعلي في مسنده فقه السنة(
ژباړه: کله چې لتاسو څخه کوم يو کس دخپلې ښځې سره کوروالې کوي نو 
هغې سره دې صادقانه او ريښتينی کوروالې وکړي )يعنې دهغې خواهش دې 
پوره او هغه دې خوشحاله کړي( او چې کله سړی خپل حاجت پوره کړي 
)انزال وکړی او خوند واخلی( نو دکوروالې معامله دې نه ختموي ترڅو چې 
ښځه ئې هم خپل حاجت پوره کړي )انزال وکړي او خوند واخلی( او خواهش 

يې پوره شی. 
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ددغه حديث څخه معلوميږي چې دښځې 
څخه  دانزال  دسړی  )خالصيدل(  انزال 
زرمعامله  بايد  نارينه  نو ځکه  وروسته وي 
ختم نکړي ترڅو دښځې انزال هم وشي او 

حاجت ئې پوره شی.
. او په بل حديث كې رسول اهلل صلی اهلل عليه 
وسلم فرمائی: ))ولک(( فی جماع زوجتک 

اجر )رواه مسلم واحمد الفتح الربانی( 
ژباړه: ستا لپاره دخپلې ښځې سره په کوروالې 

کې اجر او ثواب دی. 
دښځې  کوروالې  چې  وجه  دې  په  دا  او 
جنسی رغبت پوره کوي او دهغې عفت او 

شرف محفوظوي. 
 دکوروالې آداب:

١-دکوروالې څخه مخکې بايد دښځې او 
خاوند ترمنځ مالعبت )لوبې او مستی( وشي 
ترڅو دواړه په کمال رغبت او شوق سره 
کوروالې ته تيار شي او پوره خوند دواړو 

ته حاصل شي. 
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم يو صحابي ته 
وفرمایل: ))فهال( جارية تالعبها وتالعبک( 

)بخاري - مسلم(
ژباړه: ولې دې پيغله په نکاح نکړه چې هغې 
به لتا سره لوبې کولې او تابه له هغې سره 

لوبې کولې. 
او  ښځه  بايد  کې  وخت  په  ٢-دکوروالې 
خاوند په پوره توګې سره ځانونه چمتوکړي 
ترڅو د دواړو بدنونه يو بل سره په صحيح 
طريقې سره پيوست شي او دواړو ته پوره 

خوند او لذت حاصل شی. 
ښځه  دې  کې  وخت  په  دکوروالی   -۳
او خاوند دعشق او محبت نه ډکې خبرې 
وکړي او يو دبل دې ښه ښه ظاهري او معنوي 
صفتونه بيان کړي. دکوروالی په شروع کې 
بايدنارينه بسم اهلل ووائی ځکه چې رسول اهلل 
صلی اهلل عليه وسلم فرمائلی دی: ))اذا(( اراد 
ان ياتی اهله قال بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان 

وجنب الشيطان ما رزقتنا )صحيح مسلم(
ميرمنې  دخپلې  غواړي  ژباړه: چې څوک 
سره کوروالی وکړي نو ودې وائی چې داهلل 
په نوم کوروالی شروع کوم ای اهلل مونږه 
دشيطن څخه وساته او شيطان لری وساته 
دهغه شی څخه چې تا مونږ ته راکړي دي. 

۴- سړی بايد اقاًل پس له هرو دريو ورځو له خپلې ښځې سره کوروالی وکړي. 
۵- ښڅه که مريضه وي نو خاوندئې بايد دهغې ترروغيدو پورې صبر وکړي. 

 ۶-دحيض )دښځې مياشتنی مرض( او نفاس )دوالدت وينه( په حالت کې دښځې سره کوروالی حرام 
دی ترڅو چې پاکه شي. 

اهلل تعالی فرمائی: ))فاعتزلوا(( النساء فی المحيض وال تقربوهن حتی يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث 
امرکم اهلل )سورة البقرة ايه ٢٢٢(

ژباړه: تاسو دخپلو ښځو نه جدا شۍ دحيض په حالت کې او هغوې ته مه نزدی کيږئ )کوروالی مه 
کو ئ( ترڅو چې پاکې شي )دحيض نه( نو چې کله دوي پاکې شوې نو تاسو ددوي سره کوروالې 

وکړئ دهغه الرې نه چې اهلل تعالی تاسو ته روا کړيده )مخکينې نې عورت(
او رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی )اتق( الدبر والحيضة )رواه الترمذي مشكوة(

ترجمه: دشاتنې عورت له الرې او دحيض په حالت کې دکوروالی څخه ځان وساته. 
۷ -دشاتنې عورت له الرې دښځې سره کوروالی کول حرام دی رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی: 

))ملعون(( من اتی امراة في دبرها )رواه احمد وابوداودومشكوة(
ترجمه: ملعون دی هغه کس چې دخپلې ښځې سره دشا له لوري کوروالی کوي. 

۸- دکوروالی رازونه بل چاته بيانول حرام دی رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی: )(   
ان شر الناس منزلة عنداهلل يوم القيامة الرجل يفضی الی المراة وتفضی اليه ثم ينشرسرها )رواه مسلم واحمد 

مشكوة(
ترجمه: په خلکو کې بدترين کس داهلل تعالی په نزد په ورځې دقيامت کې هغه سړی دی چې خپلې 

ښځې سره کوروالی وکړي او بيا دهغې رازونه افشا کوي. 
۹- کوروالې باید په پوره رڼائی کې وشی چې ښځه اوخاوند يو بل ښه ووينی ترڅو ددوي جنسی 

احساسات په صحيح طريقې سره راوپاريږي او دواړو ته پوره خوند حاصل شي.
١۰- کوروالی بايد په پټ او محفوظ ځاې کې وشی حتی تر څو چې ئی مزاهم نشی. 

١۱-دکوروالی په وجه په ښځه او نارينه باندې غسل فرض كيږي خو چې دغه غسل څومره زر وشي نو 
بهتره ده او دا ځکه چې دغسل په وجه د بدن سستی له منځه ځی او بله دا چې دبې اودسۍ په وخت کې 
دشيطان سلطه په انسان باندې زياتيږي او هغه ته ضرر رسوي نو ددغه ضرر څخه دځان ساتلو لپاره بايد 

په غسل کې چاالکی وکړی شی. 
٦- د زينت )ځان سينګارول( حق:

ښځه حق لري چې خاوند ئې ورته ځان ښائسته کړی لکه چې هغه پرهغې دغه حق لري اهلل تعالی فرمائی: 
))ولهن(( مثل الذين عليهن بالمعروف )سورة البقرة اية ٢٢٨(

ژباړه: دښځو لپاره حقوق دي لکه چې دخاوندانو پر دوي باندې حقوق دي او يو دبل حقوق به په نيکي 
طريقې سره ادا کوي. 

او جليل القدر صحابی عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه فرمائی:
 ))انی(( الحب ان اتزين المراتی کما احب ان تتزين لی )رواه ابن ابی حاتم وابن جريرالطبري تفسير 

قرطبی( 
ترجمه: زه خوښوم چې خپلې ښځې ته ځان ښائسته کړم لکه چې خوښيږم چې هغه دې ماته ځان ښائسته 

کړی. 
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قوانين  توسط  جامعه  در  امنيت  و  نظم 
خود  بنابراين،  می گردد؛  برقرار  مختلف 
قوانين بايد با همديگر سازگار باشند تا خود 
البته  نشوند.  هرج ومرج  و  بی نظمی  سبب 
گاهی برخی قوانين باهم سازگار نيستند و 
تناقض دارند. در صورتی که 2 قانون باهم 
تناقض داشته باشند، چاره چيست؟ آيا هر 
دوش کنار گذاشته می شود، به دلخواه به 
يکی عمل می شود يا اينکه يکی بر ديگری 
داده  ترجيح  منطقی  و  مستدل  صورت  به 

می شود؟ 
بسياری از تعارضات قوانين به کمک اصل 
»سلسله مراتب قوانين« حل می شود. به اين 
مرتبه  و  رتبه  در  قوانين  برخی  که  معنی 
بر آن ها  داشته  قرار  قوانين ديگر  از  باالتر 
نبايد  هيچ گاه  مادون  قانون  دارد.  ترجيح 

سلسله مراتب قوانین و ویژگی های آنسلسله مراتب قوانین و ویژگی های آنسلسله مراتب قوانین و ویژگی های آن
سلسله مراتب قوانین و ویژگی های آن

مخالف قانون مافوق باشد. منظور از قوانين در اينجا کليه »اسناد تقنينی« است 
که توسط قوای سه گانه دولت )قوه مقننه، قضائيه و مجريه( وضع می شود، 
مصوبه  العمل،  طرز  اساس نامه،  مقرره،  عادی،  قانون  اساسی،  قانون  از  اعم 

ادارات و غيره.
در افغانستان قانون اساسی باالترين قانون و يا به تعبير حقوقدانان »مادر قوانين« 
است. ساير قوانين و اسناد تقنينی بايد مطابق آن تدوين گرديده و از آن تبعيت 
نمايند. سلسله مراتب قوانين اصلی است که به کمک آن بسياری از تعارضات 
قوانين رفع می شود. در سلسله مراتب قوانين و اسناد تقنينی، قانون اساسی بر 
قوانين عادی ترجيح دارد و قوانين عادی بر مقرره ها و مصوبات دولت تقدم 

دارد و اين اسناد تقنينی بر لوايح و طرز العمل ها مقدم می باشد. 
انواع اسناد تقنينی
1-  قانون اساسی
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مقاالت
مقاالت
مقاالت

سلسله مراتب قوانین و ویژگی های آن

سيد محمدرضا فخری
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قانون اساسی جايگاه بسيار رفيع تر از قوانين 
عادی و مصوبات قوه مجريه دارد. قواعدی 
که حاکم بر اساس حکومت و صالحيت 
آزادی های  و  حقوق  و  مملکت  قوای 
فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی 
نام دارد. قانون اساسی تفاوت های عمده ای 

با ساير اسناد تقنينی دارد.
ويژگی های قانون اساسی:

تقنينی  سند  عالی ترين  اساسی  قانون   )1
کشور است و بر تمامی اسناد تقنينی تقدم 

دارد.
2( فقط توسط لويه جرگه وضع يا اصالح 

می شود،
3( قانون اساسی ساختار اساسی چارچوب 
تعيين  حقوقی دولت و قوانين سه گانه را 
بيان  را  ملت  و  دولت  روابط  معيارهای  و 

می نمايد.
4( قانون اساسی از نظر محتوا فراگيرتر و 

کلی تر از قوانين عادی است،
قانون اساسی بسان يک اصل  5( هر ماده 
عمل نموده و در اجرا نيازمند به تصويب 
يک قانون می باشد و مثل قانون عادی جنبه 

اجرايی ندارد. 
2- قانون عادی

به  مطلق  طور  به  آن  از  که  عادی  قانون 
»قانون« ياد می شود، در رتبه بعد از قانون 
اساسی و قبل از ساير اسناد تقنينی از قبيل 
مقرره، اساس نامه و لوايح قرار دارد. قانون 
عادی هم با ساير اسناد تقنينی تفاوت هايی 
دارد. قانون اساسی در ماده 94 قانون را از 
نظر شکلی بسيار ساده تعريف می نمايد که:

»قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس 
رئيس جمهور  توشيح  به  که  ملی  شورای 

رسيده باشد.«
قانون عادی از نظر شکلی و نحوه تسويد و 

تصويب چند نوع است:

توسط  اکثراً  می دهد،  تشکيل  را  قوانين  اغلب  که  قانون  نوع  اين  ملی.  شورای  مصوب  قانون  أ ( 
به حيث  ملی  ماده 81، شورای  مطابق  می گردد.  تصويب  ملی  توسط شورای  و  تسويد  حکومت 

عالی ترين ارگان تقنينی مظهر اراده مردم آن است.
ويژگی های قانون عادی:

1- قانون عادی يا قانون در مرتبه بعد از قانون اساسی و باالتر از ساير اسناد تقنينی قرار دارد.
2- قانون به عنوان يک قاعده فراگير وضع می گردد هرچند به اندازه قانون اساسی کلی و فراگير 

نيست.
3- قانون در راستای اجرای قانون اساسی و با استناد به مواد آن تدوين و تصويب می گردد.

4- قانون توسط شورای ملی وضع يا اصالح می گردد. وضع قانون 6 مرحله ذيل را طی می کند: 
 مرحله تسويد: قانون توسط يکی از نهادهای دولتی طرح می گردد: 

 مرحله تدقيق: طرح يا مسوده قانون توسط رياست تقنين وزارت عدليه مرور و ارزيابی می شود.
 مرحله تأييد: سپس به کميته قوانين و آنگاه به شورای وزرا جهت بررسی ارسال می گردد.

 مرحله تصويب: آنگاه توسط مجلس ين شورای ملی مطالعه و »تصويب« می گردد.
 مرحله توشيح: در اين مرحله به امضای رئيس جمهور می رسد و 

 مرحله نشر: باالخره از طريق نشريه رسمی وزارت عدليه که به نظر اسناد تقنينی اختصاص دارد، 
نشر می گردد.

ب ( فرمان تقنينی. ماده 79 قانون اساسی نوع ديگری از اسناد تقنينی را به نام »فرمان تقنينی« به رسميت 
قانون مصوب  با  تفاوتی  اعتبار  نگاه  از  قانون تصويب نمی شود، ولی  به شکل  شناخته که هرچند 
پارلمان ندارد. تسويد و تصويب فرمان تقنينی هر دو توسط حکومت صورت می گيرد؛ بنابراين، از 

مراحل شش گانه تسويد و تصويب قانون، مرحله تصويب توسط شورای ملی را نمی گذراند. 
ويژگی های فرمان تقنينی:

1( فرمان تقنينی توسط شورای وزيران تأييد و توسط رئيس جمهوری در زمان تعطيلی شورای ملی 
در تابستان يا زمستان صادر می گردد.

2( فرمان تقنينی از همان قوت و اعتبار قانون مصوب شورای ملی برخوردار می باشد. 
3( فرمان تقنينی تا زمانی که توسط شورای ملی الغا يا اصالح نشود، همچنان به قوت خود باقی 
است. لذا مطابق ماده 161 قانون اساسی در اولين جلسه بعد از رخصتی شورای ملی به آن شورا 

ارجاع گردد. 
ت ( معاهدات بين المللی. در روابط دولت ها، معاهدات حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای مؤثر 
در حقوق بين الملل است. اين معاهدات که توسط سازمان های بين المللی تسويد می گردد، از طريق 

در افغانستان قانون اساسی باالترین قانون و یا به تعبير حقوقدانان 

»مادر قوانين« است. سایر قوانين و اسناد تقنينی باید مطابق آن 

تدوین گردیده و از آن تبعيت نمایند. سلسله مراتب قوانين اصلی 

است که به کمک آن بسياری از تعارضات قوانين رفع می شود. در 

سلسله مراتب قوانين و اسناد تقنينی، قانون اساسی بر قوانين عادی 

ترجيح دارد و قوانين عادی بر مقرره ها و مصوبات دولت تقدم دارد 

و این اسناد تقنينی بر لوایح و طرز العمل ها مقدم می باشد
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حکومت به شورای ملی رفته و با اکثريت 
می گردد.  تصويب  شورا  اعضای  آرای 
تصويب  از  پس  بين المللی  معاهده  هر 
و  دارد  را  قانون  اعتبار  همان  ملی  شورای 
تسويدش  که  است  اين  در  فقط  تفاوتش 
يک  توسط  بلکه  داخلی  نهاد  توسط  نه 
است.  گرفته  صورت  بين المللی  سازمان 
قوانين داخلی  با  اعتبار  نگاه تصويب و  از 
تفاوتی ندارد. مفاد اين معاهدات هم ميان 
با  روابطشان  در  امضاکننده  دولت های 
همديگر رعايت می گردد و هم در داخل 
کشورها توسط محاکم به منزله قانون تلقی 
شده و اجرا می گردد. ماده 7 قانون اساسی 
و  معاهدات  رعايت  به  مکلف  را  دولت 
ميثاق های بين المللی می سازد که افغانستان 

به آن ها ملحق شده است.
مصوبه های  و  اساس نامه ها  مقرره ها،   -3

حکومت 
است،  عام  مقننه  قوه  صالحيت  اينکه  با 
درعين حال نمی تواند تمام جزئيات مربوط 
را  اداری  امور  تنظيم  و  قوانين  اجرای  به 
به  اساسی  قانون  ماده 76  لذا  نمايد.  تعيين 
داده  اجازه  وزيران  شورای  و  حکومت 
اساسی  خطوط  تطبيق  برای  که  است 

سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب نمايد. ولی 
اعتبار اين مصوبات محدود به مفاد قوانين است و در صورتی اعتبار دارد که 

مخالف مصوبات شورای ملی نباشد.
ويژگی های مقرره ها و اساس نامه ها:

1- برای تفسير قانون وضع می گردد،
2- توسط شورای وزيران تصويب می گردد،

امور و  تنظيم  نهادهای حکومتی و  اسناد ساماندهی  اين  از وضع  3- هدف 
وظايف آنها می باشد.

4- اين مقررات بايد تناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
4- لوايح و طرزالعمل ها 

و  وظايف  تعيين  و  خود  امور  پيشبرد  برای  می تواند  حکومتی  اداره  هر 
صالحيت های کارمندان خويش طرز العمل و اليحه تدوين نمايد.

بنابراين:
تصويب  به  نياز  و  اداره وضع می شود  توسط خود  و اليحه  العمل  1( طرز 

شورای ملی و يا حکومت ندارد.
2( بسيار خاص تر از اسناد تقنينی مافوق بوده و تغيير آن با تشريفات و قيود 

کمتری رو به رو است.

منابع و ماخذ:
1- ناصر کاتوزيان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ بيستم، 

سال 1376، ص 122.
2- ناصر کاتوزيان، ص 128.
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خدشه دار می سازد، حقوق مردم را تلف و انکشاف مستمر و متداوم و قانونمند جوامع را کند و 
ميخکوب می نمايد.

در افغانستان پديده فساد اداری را دولت ها نهادهای قضايی، عدلی، کشفی، سياسی، مدنی ونهادهای 
ذيربط بين المللی به شمول ملل متحد به حيث بزرگ ترين چالش و خطر درحيات ملی افغانستان 

شناخته اند.
چناچه تبعات منفی اين پديده در بعد خارجی اعتبارو اوتوريته افغانستان را درميان کشورهای دوست 
)کمک کننده( و نهادهای غير حکومتی کمک رسانی بين المللی و در بعد داخلی فاصله ميان مردم 

و دولت را سبب شده است.
طوری که در کنفرانس های تدوير شده بين المللی مربوط به افغانستان، فساد اداری و مالی توام با 

نظريات مشروط و هشدارها از جانب اشتراک کننده ها ارايه گرديده است.
بايد خاطر نشان ساخت که مردم افغانستان قربانيان اصلی اين پديده شوم می باشند و از اين ناحيه بسيار 
خسته شده اند و می خواهند فساد اداری تحت کنترول آورده شود، عاملين آن مجازات شود وقانون 
به طور يکسان تطبيق گردد. مسئولين و هيات رهبری بدنه های مختلف اداره عامه کشور به صورت 
هماهنگ و يک پارچه به اين مشکل استخوان سوز با تدابير وقايوی و مجازاتی، به صورت جدی و 
قاطع در چارچوب قوانين نافذه کشور، و با اراده سياسی محکم، راهکارهای عملی و تطبيقی، با تعهد 

اخالقی و اسالمی به اين معضل رسيدگی نمايند.
چونکه تبعات مثبت اين مبارزه فاصله ميان مردم و دولت را از بين برده و در نتيجه باعث ايجاد اعتماد 

بيشتر ميان مردم و دولت و ميان دولت افغانستان و ملل دوست به شمول ملل متحد می گردد.
به همين منظور در پهلوی ساير تدابير اتخاذ شده با توافق جامعه ملی و بين المللی کميته نظارت و 
با فساد اداری بر اساس اعالميه رسمی کنفرانس لندن و فرمان شماره 16 رياست  ارزيابی مبارزه 
جمهوری اسالمی افغانستان تاسيس گرديده است. گرچه اين کميته صالحيت اجرايوی نداشته ولی 
با ارگان های اجرايوی همکاری می نمايد تا ميکانيزم و طرزالعمل های موثر ، عملی وتطبيقی را 

جهت مبارزه عليه فساد اداری وضع ومورد استفاده قراردهد.
اين کميته به منظور مجادله ومبارزه عليه فساد اداری و اثربخشی مبارزه سفارشات، پيشنهادات و بنج 

مارک ها را به نهادهای دولتی، ادارات غير دولتی و جامعه بين المللی معرفی نموده است.
اما تا جائی که ديده می شود تالش و فعاليت اين کميته و ساير نهادهای مشابه در کنترول، نظارت 
و کاهش فساد اداری چندان اثر گذار نبوده و نتايج محسوس از آن به دست نيامده، هم کدام تغير 
در موقيعت افغانستان به حيث يک کشوريکه فساد اداری و مالی درآن به بلندترين مرتبه آن رسيده 

است رونما نگرديده است.
اراده وتعهد سياسی  بايد در چهارچوب  مبارزه عليه آن  اداری وتقويه  به خاطر کاهش فساد  بناًء 
محکم، در مبارزه با فساد اداری در ساختارهای سه گانه دولت )قضائيه، اجرايه ومقننه( نه در شعار 

بلکه  نبوده،  داخلی  مسله  يک  اداری  فساد 
جوامع،  تمام  و  است  فرامليتی  پديده  يک 
به  اجتماعی  و  اقتصادی  سياسی،  نظام های 

درجه های متفاوت از آن متاثر می باشند. 
و  جانبه  همه  برخورد  اداری  فساد  با  مبارزه 
چند بعدی را ايجاب می نمايد، چون که فساد 
اداری مشکالت و تهديداتی را متوجه ثبات 
و امنيت ممالک ساخته، نهادها و ارزش های 
مدنی، اخالقی، دينی وفرهنگی را به تحليل 
را  نهايت عدالت ورژيم حقوقی  برده و در 

اهمیت روش ها و پالیسی های وقایوی 
درکاهش فساد اداری

سی های وقایوی 
ش ها و پالی

ت رو
اهمی

ساد اداری
ش ف

درکاه
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بلکه در عمل اقدامات و اجراات جدی به 
عمل آيد و در ميان کارمندان مربوط ايشان 
ذهنيت سازی صورت گيرد تا اصالحات 
مانند  آمده،  وجود  به  زمينه  در  فکری 
کشورهای اروپا، امريکا و ساير کشورهای 
متمدن دنيا که با اصالحات امروز به مدارج 

عالی زندگی سياسی و اجتماعی رسيدند.
های  استراتيژی  و  ها  پاليسی  همينطور 
توحيد  دارد.  وجود  زمينه  در  که  متعدد 
همکاری،  تفاهم،  تا  شود  ساخته  واحد  و 
هماهنگی و مساعی مشترک به وجود آيد 
و از جانب ديگر روش ها وتدابيروقايوی و 
تجارب مثبت کشورها، از جمله سنگاپور، 
عليه  مبارزه  در  ماليزيا،  و  ليتوانيا  جاپان، 
اداری مورد مطالعه، بحث و مداقعه  فساد 
نتايج  از  و  گيرد.  قرار  ذيربط  نهادهای 
و  قوانين  در  اصالحات  حاصله،  تجارب 
واقعی  های  نيازمندی  اساس  به  سيستم ها 
کاپی  و  تقليد  از  آيد.  وجود  به  کشور 
جلوگيری  زمينه  در  حاصل  بی  برداری 
گردد. به ارتقای ظريف کارمندان جوان و 
استفاده  و  نوين  مديريت  به  آنان  آموزش 
کارمندان  وجابجايی  معاصر  تکنالوژی  از 
و  نفس  پاک  باتجربه،  اليق،  شايسته، 
افغانستان  عامه  اداره  مبرم  نياز  که  بادانش 

می باشد اقدام صورت گيرد.
چک دارايی های مامورين دولتی، تبديل 

مامورين و کارمندان بخشهای مالی و حسابی که از چندين سال به اينطرف 
در يک پست اجرائی وظيفه می نمايند اقدام و با ساير روش ها و تدابير رسمی 

و عنعنوی اين مشکل را آسان و کاهش داد.
هکذا پيگيری سفارشات و پيشنهادات که در نهادها در رابطه به مبارزه عليه 
مربوط  اداره  ارشد  مقامات  جانب  از  اطمينان  بايد  دارد  اداری وجود  فساد 
حاصل شود و ضرب االجل ها در زمينه تعيين گردد. و هم در راستای گزارش 
دهی به موقع و دقيق در مورد عوايد و مصارف از جانب مسولين به اسرع 
وقت به بهبود امور مالی وحسابی ممد واقع می گردد؛ و نهاد را ازسهوظن های 

احتمالی دور می سازد. تالش های جدی و همه جانبه بعمل آيد.
و  وزارت ها  ارشد  مقامات  منجانب  داخلی  کنترول  سيستم  تقويه  همچنان 

ادارات به رفع چالش های وارده کمک کننده و موثر می باشد.
تدابير  ملی،  تعهد  مردمی،  کنترول  شرعی،  احکام  رعايت  اينکه  خالصه 
وقايوی و مجازاتی، تطبيق قانون و حاکميت آن، جمع آوری اطالعات و 
معلومات های دقيق، مبارزه همگانی و متمرکز نهادها، مردم و مسئولين يکی 
از امکانات و روش های اساسی و با اهميت مبارزه عليه فساد اداری شمرده 
می شود در صورتی که در مبارزه پيوند، پيوستگی و تفاهم رعايت و تامين 

گردد.
نتايج متوقعه آن به ايجاد حکومت داری خوب و خدمت گذار مردم که به 
اساس حسابدهی و شفافيت به وجود ميآيد موثر می باشد. همچنان اگر در 
زمينه به مديريت های ضعيف، به تصاميم ضعيف پايان داده شودو انرژی ملی 
در رابطه بسيج گردد، افغانستان عزيز در مسير ترقی، پيشرفت و اتکا به خود 

قرار خواهد گرفت.
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اقتصاد،  علم  از  علما  تعاريف  استناد  به   
دانشی است که با نظر داشت کمبود کاال 
بشری  محدود  نا  نيازهای  و  توليد  ابزار  و 
توليدات  و  کاالها  خوب  تخصيص  به 

می پردازد. 
اين علم مجموع اصول و قواعدی است که 
وارده  تاثير  تحت  طبيعی  علوم  خالف  بر 

بشری قرار دارد.
اقتصاد به خورد و بزرگ تقسيم گرديده و 
از لحاظ کيفی اين علم را به اقتصاد بيمار و 

سالم نيز مجزا ساخته اند. 
 اقتصاد خورد معموال روی بررسی انسان ها 
و مراکز اقتصادی، نحوه توزيع توليدات و 

در آمد ميان آن ها می چرخد.
مولدين،  و  کارگران  به  کوچک  اقتصاد 

سرمايه و مصرف کننده های نهائی می نگرد و عمدتاً عرضه و تقاضا، توليد، مصرف، بازار و رفاه 
اقتصادی را در محراق توجه قرار می دهد. در حاليکه اقتصاد بزرگ به بررسی مسايل اقتصادی به 
سطح ملی يک کشور می پردازد که اين اقتصاد گونه های رهبری و مديريت اقتصاد را در سطح يک 

مملکت به بررسی می گيرد.
ناديده بگيرد، چه بررسی  اقتصاد کوچک و موضوعات شامل آنرا  اقتصاد بزرگ نمی تواند  ولی 

اقتصاد کالن مرتبط به ارزيابی اقتصاد کوچک می باشد. 
اقتصاد در هر دو چهره خورد و بزرگ آن ميان روی و پرهيز از افراد و تفريط در هر کاری است و 
اگر اين تعادل در اقتصاد ناديده گرفته شود بدون شک انارشی بجای حاکميت اقتصادی جايگزين 

آن خواهد شد. 
 ثبات اقتصادی، رشد، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود، بحران، بيکاری و فقر 
اقتصادی و توسعه همه و همه نيازمند بررسی اقتصاد کالن است که اگر دقت شود اين همه از تراکم 
اقتصاد کوچک ناشی می شود و اين اقتصاد )بزرگ و کوچک( در پيوند هم قرار داشته و با ارتباط 

ناگسستنی عرض وجود می نمايد. 
با نظر داشت اين خصوصيات و ويژگی ها در خصوص اقتصاد بزرگ و کوچک، اقتصاد به اقتصاد 

بيمار و سالم نيز مجزا گرديده اند که هر کدام دارای خصوصيات منحصر به خود می باشند.
مسايل  مثبت آن روی  و  منفی  تاثيرات  اما  است  اقتصاد  به دور خود  انحصار، حلقۀ  اين  هر چند 

اقتصادی اجتناب ناپذير می باشد. 
نتواند  و  باشد  نواقص شامل حالش  و  اطالق می گردد که ضعف ها  اقتصادی  به آن  بيمار  اقتصاد 
وضعيت خوب و ارتقائی را طی نمايد و در هر گام به شکست و بحرانی شدن اداره و مديريت همه 

عرصه ها می انجامد. 
فرار مالياتی يکی از عاليم ضعف در اقتصاد بيمار بشمار می رود زيرا ماليات زير بنا و ارتقا و تعالی 
اقتصاد محسوب می گردد و ساختارهای ضعيف و نا کارآمد باعث می شود که سرمايه داران و ماليه 
پردازان از پرداخت ماليه بنا بر داليل متنوع سر باز زنند و با زير پا گذاشتن قوانين مالياتی به نفع 
شخصی خودها ماليه نپردازند که در حقيقت اين شيوه گريز از پرداخت ماليه چهره بيماراقتصاد را 

به نمايش می گذارد. 
يکی از عوامل گسترش فرار مالياتی ضعف نظارتی به بخش های اقتصادی و وجود فساد مالی در 

يک اداره محسوب می گردد. 

در راستای سالم سازی اقتصاد کشور
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عامل  مالياتی  دستگاه های  بر  حاکم  فساد 
عمده اقتصاد به بيماری کشانيدن آن است. 
حال  به  دلسوزی  آن  در  که  سياست های 
دولت، مردم و کشور وجود نداشته باشد 

باعث گسترش فرار مالياتی می گردد. 
اقتصاد  در  که  می شود  مشاهده  معموال 
صاحب  ازافراد  ماليه  اخذ  عمدتاً  بيمار 
اين  و  می گيرد  صورت  ضعيف  اقتصاد 
و  معمولی  دکانداران  و  کوچک  تاجران 
افراد کم در آمدند که ماليه پردازان نظام 
را تشکيل می دهند در حاليکه بايد ماليه از 
سرمايه داران بزرگ اخذ گردد تا اقتصاد 
از بيماری به سوی صحت و سالمشان سوق 

گردد. 
سر باز زدن سرمايه داران از پرداخت ماليه 

بگونه های مختلف صورت می گيرد 
1 - دادن رشوه به مامورين ملوث به خاطر 

کم سنجش کردن ماليات 
و  خريد  مبالغ  و  اسناد  در  2-دستکاری   
فروش از طرف سرمايه دار و يا مرجع اولی 

تهيه کاال. 
حساب  و  تقلبی  دفترهای  ايجاد   -3

سازی های فريبکارانه 
4- کتمان و يا عدم ثبت برخی از در آمد 

ها 
اصاًل  که  هزينه های  و  مصارف  ثبت   -5
وجود ندارد، به خاطر سنجش پائين ماليات 

از کاالها. 
6-نشان دادن کم فروشی 

7- وعقد معامالت پنهانی سود آور به دور 
از چشم مامورين مالياتی 

قانونی  غير  فعاليت های  همه  و  همه  اين ها 
است که به منظور فرار از پرداخت ماليات 
و حيف و ميل در آمد های دستگاه ماليات 

و اقتصادی می باشد. 
باندهای  تشکيل  عوامل  اين  پهلوی  در 
سود  حصول  خاطر  به  بزرگ  مافيائی 
بيشتر باعث می شود که اقتصاد به بيماری 

کشانيده شود. 
می باشد  دقت  و  توجه  مورد  بيشتر  آنچه 

اينست که در برخی از بخش ها به ويژه در قسمت ادويه، مواد سوختی چون 
نفت و مواد غذائی، يکتعداد افراد محدود زمام امور توريد و عرضه را بدوش 
گرفته و با انحصار قيمت گذاری روی کاالهای ذکر شده تخلفات بيشتر را 
مرتکب و باعث فساد و تخلف مالياتی در گمرگ های به مشاهده می رسد. 

و  حقيقی  افراد  و  اشخاص  اين  و  نمی باشد  بيمار  خود  نفس  در  اقتصاد 
حکمی اند که اعمال خالف آنرا به بيماری می کشانند مانند، تاسيس بانک ها، 
شرکت های خصوصی و عدم نظارت درست از کارکردهای آنان که باعث 

بيماری اقتصاد می گردند. 
اين شرکت ها و مراکز اقتصادی حتی با پشتوانه های قوی مافيائی و حتی تا 
پشتوانه قضائی در جامعه عرض وجود می نمايند و نظم اقتصادی جامعه را به 
صورت انحصاری در دست گرفته و باعث بيماری اقتصاد در سطح کالن 

کشور می گردند. 
اقتصاد سالم نيز در جامعه می توانند حضور قوی خود را داشته باشد و اين 
آن  دقيق  و  درست  گونه  به  ماليات  که  می شود  گفته  سالم  زمانی  اقتصاد 
اشتغال و  از نرخ ها کنترول صورت گيرد، توليد و تجارت،  پرداخته شود، 

مهارت های بازاريابی موفقانه انجام گيرد. 
بيکاری و اشتغال  ناشی از گرانی، تورم،  اقتصاد سالم موج های تصنعی  در 
کاذب وجود ندارد و اين ضعف ها تحت کنترول قرار می گيرند و سالمت 
و  ها  کمپنی  مالکين  داران،  سرمايه  تاجران،  اشخاص،  و  افراد  را  اقتصاد 
با نظر داشت وظيفه ملی و اخالقی  اقتصادی می توانند  شرکت های بزرگ 
و  بيمار  اقتصاد  به سوی  سالم  اقتصاد  که  نگذارند  و  نمايند  خويش، حفظ 
ضعيف ناتوان سوق داده شود و بحران دامنگير اقتصاد سالم و بزرگ گردد. 
گونه  اين  دنيا  کشورهای  عموم  جنب  در  نيز  ما  عزيز  کشور  افغانستان 
اقتصادهای خورد و کالن و سالم و بيمار را دارا می باشد و هر کدام از اين 

نوع اقتصاد را تجربه نموده است.
نمونه هائی از اقتصاد خورد و کالن در همه عرصه های زندگی مردم تجربه 
گرديده و کشانيدن اقتصاد سالم به سوی اقتصاد بيمار را هم به چشم مشاهده 

کرده می توانيم. 
فرارهای مالياتی و يا هم ضعف نظارتی بر بخش های مهم اقتصادی باعث 
گرديده که بعضاً چشمه های عايداتی ادارات مربوط را مورد دست بازی و 
دستکاری قرار گيرد. اخذ ماليات نا چيز از کاالهای وارداتی کشور که بايد 
ماليات خوبی از آن ها پرداخته شود يکی از نمونه های است که بر عايدات 

دولت ضربه شديدی وارد می شود. 
تاجران  طرف  از  وارداتی  کاالهای  حجم  دادن  نشان  کم  ديگر  سوی  از 
اقتصاد کشور می شود که  بيماری  باعث  ماليه خود  پرداختن  به غرض کم 
بيش ترين نمونه اين مثال را در وارد نمودن مواد نفتی از برون می توان سراغ 

نمود. 
بدين اساس ضرور است تا همه مسوولين و مردم در راستای سالم نگهداشتن 
اقتصاد کشور و رشد اقتصاد کوچک و بزرگ صادقانه عمل نمايند و وجيبه 

ملی خويشرا در برابر مردم فقير و دولت و نادار خود به سر برسانند. 
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موسسه حسابداران چارتر بايد به عنوان يک نهاد قانونی برای تنظيم حرفه 
اسالمی  جمهوری  پارلمان  قانون  تحت  افغانستان  در  چارتر  حسابداران 
برتر  و  ای  حرفه  هيأت  يک  ايجاد  به  فوری  نياز  شود.  تاسيس  افغانستان 
حسابداری در کشور برای سهم گيری در زمينه های آموزش، توسعه حرفه 
ای، حفظ و نگهداری حسابداری عالی، حسابرسی و استانداردهای اخالقی 
وجود دارد. حسابدار چارتر مسئول انجام وظايف، مخصوصاً وظايفی که 
يک حسابدار در يک سازمان و يا به عنوان يک کارمند حرفه ای و مستقل 
در زمينه های حسابداری و صورت های مالی و گزارش دهی، بازرسی و 
اطمينان دهی، امور مالی شرکت ها، امور مالی و مديريت، خدمات مالی، 
تکنالوژی معلوماتی، ماليات، حسابداری هزينه ها، حسابداری دادگاهی و 

غيره انجام می دهد.
اين  می سازد،  آماده  را  سازمان  يک  مالی  گزارش های  چارتر  حسابدار 
گزارش ها را بررسی نموده و به مديريت سازمان در يک فرم که توسط اين 
سازمان مطابق با قانون تعيين شده باشد ارائه می نمايد. حسابداران چارتر از 
موسسه ای مدرک دارند که آن ها را مستحق به انجام اين کار به شيوه ای 

قانونی و حرفه ای می کنند.
شرکت های  و  خصوصی  شرکت های  دولتی،  شرکت های  از  بسياری 
کوچک و بزرگ در افغانستان وجود دارد اما هيچ سازمان حرفه ای وجود 

نیاز به موسسه حسابداران چارتر 
 )Chartered Accountants(

برای افغانستان 
راجوير سينگ

مشاور اداره عالی تفتيش



ندارد که حسابداران چارتر را برای کمک 
زمينه های  در  شرکت ها  اين  هدايت  و 
صورت های مالی، بازرسی و اطمينان دهی 
کند.  تنظيم  و  آموزش  غيره  و  مالی  امور 
نياز فوری به ايجاد چنين سازمان حرفه ای 
حسابداران  کافی  تعداد  به  تا  دارد  وجود 
کيفيت  گرفتن  نظر  در  با  را  چارتر 
و  باال  استانداردهای  چارترو  حسابداران 
ابتدا، نقش  حرفه ای آن ها توليد کند. در 
حسابدار  يک  مانند  فقط  چارتر  حسابدار 
و  خريد  صرفا  حسابداران  بود،  عادی 
رشد  با  می نمود.  ثبت  را  تجاران  فروش 
شرکت های کوچک و افزايش توليدات و 
لوجستيک، تقاضا برای حسابداران فنی و 
با مهارت برای مقابله با افزايش پيچيدگی 
استهالک  جمله  از  حسابداری  معامالت 
غيره  و  موجودی  گذاری  ارزش  دارايی، 

به وجود آمد.
در  چارتر  حسابداران  نقش  کل،  در 
در  جهان  تغير  حال  در  اقتصادی  محيط 
حسابدار  يک  نقش  است.  گسترش  حال 
حسابداری  به  محدود  تنها  ديگر  چارتر 
سازمان  يک  در  قبلی  رويدادهای  از 
و  مالی  به خدمات  آن  نقش  بکله  نيست، 
تا  يافته  توسعه  ديگر  مديريت  حسابداری 
اقتصادی  رشد  گسترش  به  موثر  طور  به 
 William A پاتون  ويليام  کند.  کمک 
Paton، حسابدار برجسته آمريکايی بيان 
حرفه  رشته  يک  »حسابداری  که  می کند 
بسيار  دستاوردهای  با  است،  برجسته  ای 

قابل توجهی به روز و با پتانسيل بسيار زياد ... به نظر من، حسابداران درهر دو 
زمينه عامه و خصوصی در مديريت سهيم می باشند، نه تنها به عنوان مشاور 
کسانی که در قدرت باشند.« به بسياری از حسابداران چارتر نقش های رهبری 
در حوزه های مختلف فعاليت های اقتصادی داده می شود. پس بر اين اساس، 
اين مهم است که آن ها نه تنها دانش کافی در امور حسابداری بلکه با دانش 

در فعاليت های ديگر اقتصادی نيز تجهيز باشند.
اين مهم است که در مورد برخی از قديمی ترين موسسات حسابداران چارتر 
و نقش که آن ها در امور دولت، جامعه و امور عمومی بازی می کند اشاره 

کرد.
موسسه حسابداران چارتر در انگلستان و ولز 

موسسه حسابداران چارتر در انگلستان و ولز )ICAEW( توسط يک چارتر 
انجمن های  از  تن  پنج  از  موسسه  اين  شد.  تاسيس   1880 سال  در  سلطنتی 

موجود در انگلستان تشکيل شد.: 
گرفته  شکل   1870 سال  در  ليورپول،  حسابداران  مشارکتی  انجمن های   .1

است. 
2. موسسه حسابداران در لندن، در سال 1870 شکل گرفته است. 
3. موسسه حسابداران منچستر، در سال 1871 شکل گرفته است. 

4. انجمن حسابداران در انگلستان، در سال 1872 شکل گرفته است. 
5. موسسه حسابداران شفيلد، در سال 1977 شکل گرفته است.

بر  آن  امتحان  کرد.  معرفی  سال 2007  در  را  درسی جديد  برنامه  موسسه، 
ارزيابی های  دو  هر  شامل  و  می باشد   )Modular( مدوالر  ساختار  اساس 

روی ورق و مبتنی بر کامپيوتر است. 
 450 بايد  متقاضی   ،ICAEW در  عضو  يک  عنوان  به  شدن  پذيرفته  برای 
روز سابقه کاری مرتبط )آموزش( را به پايان رسانده باشد و يک سلسله از 
امتحانات را سپری نموده باشد. تجربه کاری می تواند 3 تا 5 سال باشد و بايد 

نياز مبرم به تاسيس چنين موسسه برای توسعه 
حسابداران حرفه ای چارتر در افغانستان و برای 
کمک و توسعه اقتصاد در بخش های خصوصی 
و عامه می باشد. برای شروع، این موسسه باید با 

برخی از موسسه های توسعه یافته در منطقه - که 
می تواند موسسه حسابداران چارتر هند و یا هر 

موسسه دیگر که در مجاورت آن قرار دارد، 
ارتباط داشته باشد
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باشد که توسط موسسه  تحت کارفرمايی 
تاييد شده باشد. 

از  موسسات:  از  بسياری  توسط  موسسه 
چارتر  حسابداران  انجمن  موسسه  جمله 
کانادا، موسسه حسابداران استراليا، موسسه 
موسسه  و  نيوزيلند  چارتر  حسابداران 
شناخته  برسميت  هند  چارتر  حسابداران 

می شود.
موسسه دارای هفت دانشکده زير است: 

الف. بازرسی و اطمينان دهی 
ب. امور مالی شرکت 

ج. امور مالی و مديريت 
د. گزارش دهی مالی 

ه. خدمات مالی 
ی. تکنالوژی معلوماتی 

ِی. ماليات
موسسه حسابداران چارتر هند 

سال  در  هند  چارتر  حسابداران  موسسه 
چارتر  حسابداران  ماده  تحت   1949
تاسيس شد. اين موسسه از لحاظ عضويت 
حسابداری  ای  حرفه  سازمان  دومين 
رسمی  موسسه  از  بعد  است؛  جهان  در 
موسسه  اين  آمريکايی.  عامه  حسابداران 
بين  فدراسيون  مؤسس  اعضای  از  يکی 
به  می باشد.   )IFAC( حسابداران  المللی 
در  بايد  موسسه  عضويت،  گرفتن  منظور 
به  شود،  کامياب  شده  تعين  امتحانات 
)به  در آموزش های عملی  مدت سه سال 
واجد  و  کند  شرکت   )articleship نام 
قوانين  تحت  ضروريات  ساير  شرايط 
يک  می تواند  موسسه  اين  عضو  باشد. 
عضو حسابدار چارتر )ACA( و يا همکار 
به  اين  که  باشد   )FCA( چارتر  حسابدار 
چارتر  حسابدار  دارد.  بستگی  آن  تجربه 
حسابرسی  در  قانونی  انحصاری  امتياز  از 
صورت های مالی تحت قانون شرکت های 
بر  ماليات  قانون  و   1956 سال  در  هندی 

عايدات هند 1961 برخوردار است.
امتحانات حسابداری چارتر در سه سطح 

گرفته می شود. امتحان عمومی سنجش مهارت )CPT( سطح اول آن است و شامل چهار موضوع 
اساسی می شود - اصول حسابداری، قوانين تجارت، اقتصاد و استعداد کمی.CPT يک نوع امتحان 
عينی می باشد. )IPCC( سطح دوم آن است که يک کانديد بايد بعد از سپری نمودن و کامياب 
شدن در CPT انجام دهد. IPCC دارای دو گروه هفت موضوعی می باشد که گروه -I آن شامل 
چهار موضوع حسابداری، قوانين کسب و کار، اخالق و ارتباطات، حسابداری هزينه و مديريت مالی 
و ماليات می شود و گروه-II شامل سه موضوع - حسابداری عالی، بازرسی و تضمين و تکنالوژی 
معلوماتی و استراتژی می شود. سپس، دور سوم آن امتحان نهايی CA است. کانديد که در هر دو 
گروه IPCC در مدت 6 ماه )Articleship( کامياب شده باشند می توانند شامل اين امتحان شوند. 
امتحان نهايی شامل دو گروه 4 موضوعه می باشند. گروه-I شامل گزارش دهی مالی، مديريت مالی 
استراتژيک، بازرسی عالی و اخالق حرفه ای؛ و قوانين متحده شرکت ها می باشد. گروه-II شامل 
مديريت حسابداری عالی، کنترول و بازرسی سيستم های اطالعاتی، قوانين مالياتی مستقيم و قوانين 

مالياتی غير مستقيم می باشد.
عملکردهای انجام شده توسط چارتر / تصديق شده / سازمان های حسابداران عامه 

معموالً، حکم يک موسسه حسابداران چارتر ممکن است بر اساس مقررات ماده و يا چارتر که 
سازمان را مطابق به سياست های آن کشور راه اندازی کرده باشد متفاوت باشد. با اين حال، با در 
نظر گرفتن يک سرنخ از هند، به طور مثال، می توان گفت که يک موسسه حساب های چارتر، اگر 

با تمام عملکردهای آن مؤظف شود کارهای ذيل را انجام می دهد:
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سال  در  پاکستان  چارتر  موسسه حسابداران 
حسابداری  حرفه  نمودن  تنظيم  برای   1961
از   ICAP تاسيس شد. کورس پاکستان  در 
شده  ترکيب  عملی  و  تئوری  آموزش های 
است که به صورت همزمان به مدت سه و 
نيم سال اجرا می شود. يک امتحان قبلی برای 
اثبات قابليت کانديدان که خواهان ورود به اين 
کورس )ICAP( را داشته باشند گرفته می شود.

راه پيش رو برای يک موسسه چارتر حسابداری 
افغانستان 

نياز مبرم به تاسيس چنين موسسه برای توسعه 
و  افغانستان  در  چارتر  ای  حرفه  حسابداران 
برای کمک و توسعه اقتصاد در بخش های 
خصوصی و عامه می باشد. برای شروع، اين 
موسسه بايد با برخی از موسسه های توسعه يافته 
در منطقه - که می تواند موسسه حسابداران 
چارتر هند و يا هر موسسه ديگر که در مجاورت 
آن قرار دارد، ارتباط داشته باشد. موسسه به 
موضوعات  پوشش  و  آموزش  برای  اساتيد 
مختلف از جمله حسابداری، بازرسی، ماليات، 
خدمات  مالی،  مديريت  مقررات،  و  قوانين 
مالی، تکنالوژی معلوماتی و غيره نياز دارد. بر 
عالوه اساتيد منظم، برخی از استيد بازديد کننده 

همچنان ممکن است توسط موسسه های همکار ترتيب گردد.
   برای ترتيب دادن آموزش های عملی که در سال های اوليه ترتيب نمودن آن مشکل 
خواهد بود نياز به حمايت داريم و تا حد ممکن بايد برخی از اين مشکالت را حل 
نمود. برخی از آموزش های عملی بايد به صورت محلی ترتيب گردد چرا که آن ها 
بايد در حسابداری محلی، قانونی و ديگر موضوعات مرتبط آموزش داده شود. برخی 
از آموزش های عملی در هر صورت بايد خارج از کشور برگزار شود - در يکی از 
کشورهای نزديک )همسايه( تا هزينه آن کمتر گردد و برای دانش آموزان مايل مناسب 
باشد. اين کار به تفاهم نامه ای ميان موسسه و کشور مربوطه نياز دارد. همچنان می توان 

درباره تامين مالی و کمک مالی آن با اين کشور نيز مذاکره کرد. 
موسسه می تواند عملکردهای زير را داشته باشد:

1. تنظيم عملکرد حسابداری. 
2. صدور گواهينامه حسابداران بر اساس معيارهای مناسب، امتحانات و آموزش های 

عملی. 
3. آموزش مداوم برای حسابداران چارتر، مفتشين و متخصصان مالی. 

4. توسعه بخشيدن استانداردهای حسابداری در هماهنگی با استانداردهای بين المللی 
حسابداری. 

5. توسعه دادن استانداردهای تفتيش و اطمينان دهی به ويژه برای تفتيش مالی. 
6. قدرت انضباطی در رابطه با حرفه و متخصصان. 

7. هر مورد ديگری که توسط دولت معرفی گرديده باشد.
اين موسسه بايد از طريق قانون پارلمان ايجاد شود و بايد قدرت الزم را برای مقابله با 
مسائل مطرح شده در باال داشته باشد. در صورت عدم وجود قدرت های اساسی، اين 
موسسه نمی تواند فعاليت خود را آغاز نمايد و کار اين موسسه بی مفهوم می باشد؛ بنابراين، 
قبل از تأسيس اين موسسه، قانون بايد بوجود آمدن و قابليت های آن را به تصويب رساند.
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مقاالت
مقاالت
مقاالت

نام موسسه

چارچوب قانونی و نظارتی

تصدیق

رشد ظرفیت های 
وظیفوی،آموزش مداوم و 

غیره

مقررات و کنترل های داخلی

تعیین استاندارد

موسسه حسابداران چارتر انگلستان 
UK و

ماده شاهی ۱۸۸۰ چارتر - اصالح شده در 
۱۹۴۸

ACA حسابداری چارتر

گواهی نامه در امور مالی شرکت، تجارت 
 IFRS، و حسابداری، برنامه های درباره

IPSASs، ISA، IFRSs برای شرکت های 
متوسط و دیپلم حسابداری موسسه خیریه.

مقررات و Byelaws. ضوابط اخالقی 
ICAEW

استانداردهای حسابداری را صادر نمی کند؛ 
استانداردهای بازرسی را صادر نمی کند

موسسه حسابداران چارتر 
هندوستان 

ماده ۱۹۴۹ حسابداران چارتر- اصالح شده 
در ۲۰۱۲

CA - حسابدار چارتر

کورس CPE در مورد روش ها و تکنیک های حسابداری و 
بازرسی کامپیوتر، دیپلم در بیمه و مدیریت ریسک، کورس های 
ERP در مورد SAP، FA و MA مادیول، دینامیک های 

مایکروسافت، بازرسی سیستم اطالعات، کورس مدیریت 
حسابداری و غیره.

،ICAI مقررات
کمیته اخالق

استانداردهای حسابداری )GAAP هند( را در هماهنگی با 
IFRS تعین می کند، 

تهیه نمودن رهنمودها و یادداشت ها. 
تعین استانداردهای بازرسی که در هماهنگی با ISA ها و بهترین 

شیوه های بازرسی بین المللی و دستورالعمل ها می باشد.

• مثال هندوستان و انگلستان

] تفتیش، شماره اول[



31

تأثیر تردید حرفه ای بر کیفیت تفتیش

مقدمه  
امروز  حرفه ای  و  تجاری  دنیای   
از  که  شده  بسیاری  تحولهای  دستخوش 
به  می توان  تحولها  این  دالیل  مهمترین 
جهانی  کرد.  اشاره  اقتصاد  شدن  جهانی 
شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های 
آن  تبع  به  که  یافته  تسری  نیز  مختلف 
تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه 
است.  افزایش  به  رو  حرفه ای،  کارهای 
کیفیت  امروزه  گفت،  می توان  به عبارتی 
پیش شرط ورود به اقتصاد جهانی است. 

معامالت  اشاره،  مورد  تجاری  دنیای  در 
و رویدادهای اقتصادی از راه گردآوری 
در  و  مستند  حسابداران  به وسیله  شواهد 
و  معامالت  نتیجه  می شود.  ثبت  حسابها 
رویدادهای اقتصادی از حسابها استخراج 
شده و در چارچوب گزارشهای مالی در 
اختیار اشخاص ذینفع قرار می گیرد. این 
جهت دار،  اطالعات  که  است  حالی  در 
می تواند  ناقص  یا  نامربوط  گمراه کننده، 
شود.  نادرست  تصمیم گیری  موجب 
پیچیدگی موضوعهای اقتصادی و فرایند 
موجب  نیز  اطالعات  به  آنها  تبدیل 
اطالعات  پردازش  اشتباه در  بروز  امکان 
استفاده کنندگان  ترتیب  این  به  و  شده 
کیفیت  تشخیص  در  را  گزارشها  از 
مشکل  دچار  ارائه شده  گزارشهای 
منافع  تضاد  دیگر،  طرف  از  می نماید. 

مهدی زهرایی 
منبع: دانش حسابرسی

استفاده کنندگان  نگرانی  موجب  آنها  از  استفاده کنندگان  و  مالی  صورتهای  تهیه کنندگان  بین 
می شود. همچنین عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان و فاصله آنها از تولیدکنندگان اطالعات، 
ابهام و تردید باشند.  موجب می گردد استفاده کنندگان از گزارشهای مالی نسبت به آنها دچار 
در اینجاست که تفتیش براساس نیازهای فوق شکل گرفته و وسیله ای برای رفع تردید و ابهام 
گزارشهای مالی به وسیله تأیید کیفیت آنها می باشد. البته باید توجه داشت وجود برخی شرایط 
را  استفاده کنندگان  به وسیله  اطالعات  کیفیت  مستقیم  ارزیابی  امکان  گزارشگری،  محیط  در 
بسیار مشکل می سازد. وجود این شرایط، ارزشیابی غیرمستقیم کیفیت اطالعات را امری بسیار 
مفتشان  به وسیله  تفتیش  برای  نیاز  توجیه کننده  آنها  وجود  که  شرایط  این  می نماید.  ضروری 
بااهمیت،  اقتصادی  پیامدهای  منافع،  تضاد  از  ناشی  می تواند  می باشد،  اظهارنظر  ارائه  و  مستقل 
پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم باشد. مفتشان به اطالعات مالی ارائه شده اعتبار می بخشند و 
استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که اطالعات مورد استفاده از کیفیت مطلوبی برخوردار 

است.
اعتبار برخی  میزان  تعیین  به منظور  بررسیهای مناسب  انجام  تفتیش شامل  فرایند  نقش مفتش در 

گزاره ها و اظهارنظر درباره یافته هاست که این اظهارنظر مفتش، بیانگر قضاوت و باور اوست.
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و  فوق  مطرح شده  مسائل  به  باتوجه 
تقاضا  تفتیش،  اقتصادی  نقش  همچنین 
است.  یافته  افزایش  تفتیش  کیفیت  برای 
از  متعددی  عوامل  تابع  تفتیش  کیفیت 
قبیل تواناییهای مفتش و اجرای حرفه ای 
از  یکی  چارچوب  همین  در  می باشد. 
تفتیش  کیفیت  بر  که  بااهمیتی  مفاهیم 
است  حرفه ای1  تردید  می گذارد،  تأثیر 
شده  پرداخته  آن  به  مبحث  این  در  که 

است.
تفتیش کیفیت 

برای  حرفه ها  سایر  مانند  تفتیش  حرفه 
حفظ جایگاه خود، نیازمند کسب اعتماد 
حرفه  از  جامعه  آنچه  است.  عمومی 
تفتیش انتظار دارد، ارائه گزارش تفتیش 
بر  عالوه  می باشد.  جامعه  به  کیفیت  با 
مؤسسه های  بین  رقابت  امروزه  این، 
رشد  با  است.  یافته  گسترش  تفتیش 
رقابت در حرفه، ادارات تفتیش ضرورت 
بهتر  هرچه  کیفیت  با  ارائه خدمات خود 

به بازار را بیشتر دریافته اند.
تفتیش  هدف  که  آنجا  از  همچنین، 
مقابل  در  سهامداران  منافع  از  حفاظت 
موجود  بااهمیت  اشتباههای  و  تحریفها 
مفتشان  می باشد،  مالی  صورتهای  در 
حرفه ای  شهرت  و  اعتبار  حفظ  به منظور 
خود و اجتناب از دعاوی قضایی، به دنبال 

افزایش کیفیت تفتیش هستند.
مختلفی  شیوه های  به  تفتیش2  کیفیت 
کاربردی،  نظر  از  است.  شده  تعریف 
تطابق  میزان  را  تفتیش  کیفیت  اغلب 
رعایت  و  تفتیش  استندردهای  با  آن 
همچنین،  نموده اند.  تعریف  رویه ها 
دارد  گوناگونی  ابعاد  تفتیش  کیفیت 
حسابداری  پژوهشگران  توجه  مورد  که 
برخی  در  و  است  گرفته  قرار  تفتیش  و 
موارد، وجود این ابعاد گوناگون منجر به 

تعاریف متناقضی نیز شده است. 
کیفیت  تعاریف  رایجترین  از  برخی 

تفتیش عبارتند از:
تحریفهای  حاوی  مالی  صورتهای  که  اینکه  احتمال  از  بازار  ارزیابی   -1
می نماید  گزارش  و  کشف  را  تحریفها  این  مفتش  و  است  بااهمیت 

،)1981 .DeAngelo(
تحریفهای  حاوی  که  مالی  صورتهای  به  نسبت  مفتش  آنکه  احتمال   -2

بااهمیت است، گزارش مقبول صادر ننماید )Lee et al.. 1999(، و
 Titman &( مفتشان  سوی  از  گزارش شده  اطالعات  صحت   -3

.)1986 .Trueman
ولی  است؛  چندبعدی  تفتیش  کیفیت  ساختار  اگرچه  داشت  توجه  باید 
دی  است.  دشوار  بسیار  آن  اندازه گیری  دلیل  به همین  و  بوده  نامشهود 
احتمال  دو  بر  مشتمل  را  تفتیش  کیفیت   )1981  .DeAngelo( آنجلو 
تعریف می کند؛ اول اینکه مفتش نقص سیستم حسابداری صاحب کار را 

کشف کند و دوم اینکه آن نقص را گزارش نماید.
مفتش  توانایی  و  دانش  قالب  در  را  تفتیش  کیفیت  نقص،  کشف 
انگیزه های  به  بستگی  آن  گزارش  که  حالی  در  می کند؛  اندازه گیری 
تجربی  پژوهشهای  اغلب  در  تفتیش  کیفیت  دارد.  افشاگری  برای  مفتش 
صورت پذیرفته پیرامون کیفیت تفتیش به نوعی در رابطه با ریسک تفتیش 
درباره  مفتش  که  است  ریسکی  آن  تفتیش  ریسک  است.  شده  تعریف 

صورتهای مالی حاوی تحریفهای بااهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند.
و  متعدد  عوامل  تابع  است،  مفتش  عملکرد  تعیین کننده  که  کیفیت 
تحت تأثیر مفاهیم بنیادی قرار دارد. برای حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت 
تفتیش از مفاهیمی چون حسن شهرت و مراقبت حرفه ای استفاده می شود. 
تحت تأثیر  را  مالی  صورتهای  اطالعات  کیفیت  مفتش،  حرفه ای  مراقبت 
قرار می دهد؛ در حالی که حسن شهرت مفتش، چگونگی درک ذینفعان 

از اطالعات مذکور را متأثر می سازد.
به  و  می بخشد  بهبود  را  ارائه شده  اطالعات  صحت  کیفیت تر،  با  تفتیش 
به دست  شرکت  ارزش  از  دقیقتری  براورد  می دهد  اجازه  سرمایه گذاران 
است  ارزش افزوده ای  این   .)1986  .Titman & Trueman( آورند 
شرکتهاست.  مالی  اطالعات  به  آن  افزودن  به  قادر  تفتیش  حرفه  تنها  که 
در اینجا ذکر این نکته الزامی است که زمانی تفتیش باعث ارزش افزوده 
می شود که تفتیش به طور شایسته و به وسیله افراد واجد شرایط انجام شود. 
حرفه ای  صالحیت  از  که  پذیرد  انجام  افرادی  سوی  از  تفتیش  چنانچه 
از  کنترلی  عامل  به عنوان  را  خود  مثبت  اثر  پدیده  این  نباشند،  برخوردار 
دست می دهد و در شرایطی که استفاده کنندگان اطالعات به بی صالحیتی 
بیان  اتکا نخواهند کرد. همانطور که  او  بر اظهارنظر  مفتش واقف شوند، 
از  برخی  که  می گذارند  تأثیر  تفتیش  کیفیت  بر  متعددی  عوامل  گردید، 
این عوامل جزء ویژگیهای فردی مفتشان و برخی از موارد نیز در خصوص 
جنبه های فنی و محیطی تفتیش می باشند. یکی از مهمترین مفاهیمی که بر 
کیفیت تفتیش تأثیر فراوان می گذارد، مفهوم تردید حرفه است. سرچشمه 
تردید حرفه ای  و  است  قضاوت حرفه ای  مالی،  تفتیش صورتهای  ارزش 
نیز از مهمترین عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای می باشد که این خود تأثیر 
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فراوانی بر کیفیت تفتیش دارد.
 تردید حرفه ای

تردید  شد،  مطرح  که  همانطور 
قضاوت  اعمال  ذاتی  عنصر  حرفه ای 
آن  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  و  حرفه ای 
حرفه ای  مراقبت  اجرای  در  می باشد. 
باید  مفتش  تفتیش،  استندردهای  طبق 
با  نه  و  حرفه ای  تردید  با  را  خود  کار 
برساند.  سرانجام  به  بدگمانی  و  سوء ظن 
پاسخهای  به  اندازه  از  بیش  مفتش  اگر 
است  ممکن  کند،  اعتماد  صاحبکار 
و  مبهم  مسائل  به  او  نامناسب  پاسخهای 
هشداردهنده  عالئم  و  بپذیرد  را  پیچیده 
از آب  به نظر می رسد غلط  زمانی که  را 
درآید، نادیده بگیرد. تفتیش که بیش از 
عالئم  با  وقتی  می کند،  اطمینان  اندازه 
آنها  از  به سادگی  می شود  مواجه  خطر 
می گذرد و پاسخهای سطحی و نامناسبی 
را که درباره سئوالهای ناشی از اخطارها 

ایجاد می شود، به راحتی می پذیرد.
که  داشت  توجه  باید  دیگر  طرف  از 
هستند  شریف  افرادی  مدیران  از  بعضی 
تهیه  اعتمادی  قابل  مالی  صورتهای  و 
با  که  تفتیش  همچنین،  و  می کنند 
دید  با  معامله  هر  به  بدگمانی  و  سوء ظن 
تفتیش  کار  هرگز  می نگرد،  تقلب  یک 
حفظ  بنابراین،  کرد.  نخواهد  تکمیل  را 
الزامی  سکه  روی  دو  بین  منطقی  موازنه 

است.
نقش  حرفه ای  تردید  مفهوم 
دارد  تفتیش  عملیات  در  قابل مالحظه ای 
استندردهای  در  است که  دهه  و چندین 
تفتیش نیز به طور برجسته ای نمایان است. 
استندردهای  به  می توان  شاهد  به عنوان 
 .82 SAS( تفتیش شماره 82 و 99 امریکا
SAS 99( اشاره نمود. تردید حرفه ای را 
تردیدآمیزی  رفتار  دادن  نشان  می توان 
که مفتشان در شرایط حاکم بر تفتیش از 

خود نشان می دهند نیز دانست. 

بیان شده  امریکا )SAS 53( در خصوص تردید حرفه ای چنین  تفتیش شماره 53  استندرد  در 
است:

که  می کند  فرض  نه  مفتش  شود.  اجرا  و  برنامه ریزی  حرفه ای  تردید  نگرش  با  باید  “تفتیش 
مدیران متقلب هستند و نه فرض می کند که مدیریت بدون هیچ تردیدی در همه موارد صادق 

است.” 
را روی  توجه خود  باید  مفتش  می شود،  مشکل  مدیریت  مستند  ادعاهای  به  دستیابی  وقتی که 
مدیریت  تقلب  فرض  هرچند  دهد؛  افزایش  می کند،  تعیین  را  مدیریت  صداقت  که  عواملی 
است،  متقلب  مدیریت  کنیم که  فرض  اگر  به عالوه،  باشد.  مفتش  تجربه کسب شده  با  مخالف 
بپردازد  صاحبکار  از  به دست آمده  مدارک  و  اسناد  تمام  بررسی  به  امکان  حد  تا  باید  مفتش 
خواهد  نیاز  مدیریت  تأییدیه های  تمام  اثبات  و  تأیید  برای  کننده ای  قانع  شواهد  به  همچنین  و 

داشت. انجام تفتیش به این شکل به طور غیرمنطقی پرهزینه و غیرعملی خواهد بود.
استندرد مذکور تردید حرفه ای را در دو مقطع مورد تأکید قرار داده است. 

الف- تردید حرفه ای در برنامه ریزی مفتش 
1- هرگاه مفتش به این نتیجه برسد که احتمال قابل مالحظه ای در مورد ارائه اظهارات نادرست 

بااهمیت وجود دارد، این نتیجه گیری از یک یا چند طریق مفتش را تحت تأثیر قرار می دهد.
سطح  یا  پرسنل  روشها،  اجرای  یا  زمانبندی  ماهیت،  تعیین  برای  را  براوردی  باید  مفتش   -2

مناسبی از نظارت موردنیاز انجام دهد.
3- مفتش ممکن است معامالت خاصی را در ارتباط با مدیران ارشد شناسایی کند و جزئیات 
آن را نزد شخص ذیصالحی در خارج از سازمان تأیید و اثبات کند و جزئیات تمام یادداشتهای 

حسابداری بااهمیت تهیه شده و یا تأییدشده به وسیله مدیر ارشد را بررسی نماید.
با توجه به شرایط موجود  ۴- مفتش باید بررسی کند که آیا رویه های حسابداری استفاده شده 
قابل قبول و مناسب است؟ افزایش احتمال خطر تحریف عمدی صورتهای مالی، به توجه بیشتر 
مفتش نسبت به این مسئله منجر می شود که آیا اصول حسابداری مورد استفاده که غیر از اصول 
پذیرفته شده حسابداری هستند، در شرایط نامناسب جهت ایجاد تحریف سود به کار رفته است؟

5- وقتی که ارزشیابی در سطح صورتهای مالی ریسک زیادی را نشان می دهند، مفتش به شواهد 
حقیقی  تا  دارد  نیاز  بااهمیت  معامالت  بر  گذاشتن  برای صحه  متفاوت تری  و  بیشتر  مدارک  و 
نبودن چنین ریسکی مشخص شود. به عنوان مثال، مفتش ممکن است روشهای زیادی را برای 
اینکه خریدار حقی  احتمال  به  با توجه  انجام دهد.  نسبت و گزارش درست فروش  از  اطمینان 
برای برگشت کاال دارد، اغلب معامالتی که هم بزرگ و هم غیرمعمول هستند باید در انتهای 

سال برای بررسی انتخاب شوند.
ب- تردید حرفه ای در انجام تفتیش 

باید به طور مداوم تردید  انجام روشهای اجرایی و جمع آوری مدارک و شواهد  1- مفتش در 
به کشف  است  ممکن  مفتش  تفتیش،  روشهای  اجرای  دهد. طی  قرار  مدنظر خود  را  حرفه ای 
وجود  بااهمیتی  اشتباههای  آیا  که  کند  بررسی  مفتش  شود  باعث  که  برسد  مواردی  یا  شرایط 

دارد؟
نیاز دارد  نامطلوبی تغییر کند، مفتش  انتظار مفتش به شکل  2- اگر شرایط و وضعیت برخالف 
که علت به وجود آمدن چنین تغییری را بررسی کند. مثالهایی از این چنین شرایطی به شرح ذیل 

می باشد.
الف-  افشای روشهای تحلیلی که تفاوت معناداری با انتظارهای مفتش دارد،

تفاوت  که  اندک  دریافتی  پاسخهای  تعداد  یا  و  درخواستی  تأییدیه های  پاسخ  افشای  ب- 
معناداری با انتظارهای مفتش دارد، و 
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ج- پرونده ها و مدارک موجود که باید 
مفتش  اختیار  در  به سرعت  و  به راحتی 
صاحبکار  از  که  زمانی  اما  بگیرد؛  قرار 
خواسته می شود، به سرعت و به راحتی در 

اختیار مفتش قرار نمی گیرد.
تفتیش  استندردهای   99 شماره  بیانیه 
حرفه ای،  تردید  خصوص  در  امریکا 
طبیعی  گرایشهای  بر  غلبه  به  را  “مفتشان 
بر  حد  از  بیش  اتکای  قبیل  از  خود 
آنها  از  و  فراخوانده  صاحبکار  اظهارات 
و  پرسشگر  ذهنی  با  تا  است  خواسته 
تعیین  تفتیش را  به حالت تردید، رویکرد 
که  است  ضروری  بیانیه  این  طبق  کنند. 
بگیرد  نادیده  را  گذشته  روابط  مفتش 
صاحبکاران  تمام  که  نپندارد  هرگز  و 
صادق و درستکارند.” همچنین، استندرد 
کار  به  مورد  در  را  پیشنهادهایی  جدید 
تردید  حاوی  و  نقادانه  افکاری  بستن 
تفتیش  مختلف  مراحل  در  حرفه ای 
و  تفتیش  برنامه ریزی  طول  در  به ویژه 
ارزیابی شواهد تفتیش، ارائه داده است. 

در  که  است  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
بند 11 استندرد تفتیش شماره 200 ایران 
تحت عنوان »هدف و اصول کلی تفتیش 
است:  آمده  چنین  مالی«،  صورتهای 
تردید  نگرش  با  را  تفتیش  باید  “مفتش 

حرفه ای و با در نظر داشتن این نکته برنامه ریزی کند که شرایطی ممکن 
بااهمیت در صورتهای مالی  است وجود داشته باشد که موجب تحریف 

شود.
پرسشگر،  ذهنی  با  مفتش  که  است  آن  معنای  به  حرفه ای  تردید  نگرش 
ارزیابی نقادانه ای از اعتبار شواهد تفتیش کسب شده به عمل آورد و نسبت 
به شواهدی که اعتمادپذیری اسناد و مدارک و پاسخهای پرس وجوها و 

دیگر اطالعات مدیریت را مورد تردید قرار می دهد، هشیار باشد.
همچنین، مفتش برای ارزیابی کمیت و کیفیت شواهد تفتیش و در نتیجه 
قضاوت  از  تفتیش،  اظهارنظر  پشتوانه  به عنوان  آن  بودن  مناسب  و  کافی 

حرفه ای استفاده می کند و تردید حرفه ای را به کار می گیرد.”
با اذعان به نقش حیاتی که تردید حرفه ای در عملیات تفتیش ایفاد می کند، 
»نگرشی که شامل یک ذهن  را  ایاالت متحد آن  تفتیش در  استندردهای 
می داند3«.  تفتیش  شواهد  ارزیابی  خصوص  در  انتقادی  و  پرسشگر 
یعنی  حرفه ای  تردید  که  می گویند  استندردها  تقلب،  زمینه  در  همچنین 
نیاز به پرسشگری مداوم۴. در هنگام بحث در مورد منابع شواهد تفتیش، 
استندردها با موضع بی طرفانه ای تردید را توصیف می کنند؛ یعنی مفتش نه 
فرض می کند مدیریت متقلب است و نه فرض می کند مدیریت صداقت 

بالمنازعی دارد.5 
در  را  حرفه ای  تردید   )2008  .IFAC( حسابداران  بین المللی  فدراسیون 
با یک ذهن  باید  “مفتش  می کند:  تعریف  تفتیش  ارزیابی شواهد  شرایط 
به عمل  به دست آمده  تفتیش  اعتبار شواهد  از  نقادانه ای  ارزیابی  پرسشگر، 
آورد و نسبت به شواهدی که اعتمادپذیری اسناد و مدارک و پاسخهای 
قرار  تردید  مورد  را  مدیریت  از  دریافتی  اطالعات  دیگر  و  پرس وجوها 

می دهد، هشیار باشد.”
عنصر مشترک در استندردهای بیان شده، ارزیابی نقادانه شواهد تفتیش و 

حفظ پرسشگری ذهن است.
مختلفی  دیدگاههای  صورت پذیرفته،  تفتیش  تحقیقهای  به  عنایت  با 
حرفه ای  تردید  برخی  است.  داشته  وجود  حرفه ای  تردید  خصوص  در 
 Shaub  ;1996  .Shaub( نموده اند  مطرح  بی اعتمادی  به عنوان  را 
با  معادل  را  حرفه ای  تردید  ضمنی  به طور  و   ،)1996  .& Lawrence
اعتماد  بر  مبتنی  دیدگاه  این  که  داشت  توجه  باید  دانسته اند.  بی اعتمادی 
از تردید حرفه ای، تأکید بر روابط بین مفتش و مدیریت با در نظر گرفتن 

غیرمستقیم ارزیابی مفتش از کفایت و شایستگی شواهد دارد.
شک  براساس  حرفه ای  تردید  که  داده اند  نشان  هم  دیگری  دانشگاهیان 
این  در   .)200۷  .Nelson   ;2005  ..Bell et al( است  گستاخانه6 
چشم انداز به رهبری نلسون )Nelson. 200۷(، تردید حرفه ای به عنوان 
اطالعات  اینکه  به  مشروط  نادرست  ادعای  یک  خطر  افزایش  ارزیابی 
وایت  و  میالن  مشابه،  به طور  است.  باشد، مطرح شده  مفتش  در دسترس 
مفتشان  را حساسیت  تردید حرفه ای   )1993  .McMillan & White(
به شواهدی دانسته اند که وجود دارد و باعث کاهش خطر ابتال به ناکامی 

در شناسایی خطاها می شود.
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دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تردید 
نتیجه گیری  نگه داشتن  معوق  را  حرفه ای 
راههای  از  کافی  شواهد  کسب  تا 
 .Hurt( می داند  پرس وجو  و  جایگزین 
حرفه ای  تردید  دیدگاه  این   .)200۷
جنبه های  از  صفت  یک  به عنوان  را 
فرد مفتش می داند و آن یکی  شخصیت 
از ویژگیهای فردی مفتش است؛ شبیه به 
دیگر ویژگیها همانند کنجکاوی، وجدان 
و یا توانایی حل مسئله. تحقیقهای تجربی 
صورت گرفته نشان داده است که تردید 
نه  و  است  صفت  یک  به عنوان  حرفه ای 

فقط به عنوان واکنش به شرایط تفتیش.
منظر  از  می توان  نیز  را  حرفه ای  تردید 

قضاوت حرفه ای مورد بررسی قرار داد.
تفتیش، حرفه ای است که شباهت زیادی 
به قضاوت در دادگاهها دارد. هم قاضی 
هستند.  مواجه  ادعاهایی  با  مفتش  هم  و 
و  جمع آوری  را  ادعا  پشتوانه  شواهد 
براساس  نهایت،  در  و  می کنند  ارزیابی 
قرار  آنها  اختیار  در  که  معیارهایی 
می کنند  قضاوت  و  می دهند  نظر  گرفته، 
تردید   )1961  .Mautz & Sharaf(
فردی  ویژگیهای  از  یکی  حرفه ای 
او  حرفه ای  قضاوت  بر  که  است  مفتش 
موجب  مفتش،  خبرگی  می گذارد.  تأثیر 
می شود.  مفتش  حرفه ای  تردید  تقویت 
تفتیش  اصلی  جوهر  حرفه ای،  قضاوت 
صورتهای  تفتیش  با  که  ارزشی  است. 
قضاوت  از  ناشی  می شود،  ایجاد  مالی 
قضاوتهای  از  ناشی  کل  در  و  مفتش 
چارچوب  در  که  است  حرفه ای 
انجام  تفتیش  و  حسابداری  استندردهای 
به  تفتیش  در  قضاوت حرفه ای  می گیرد. 
کردن  حکم  و  معقول  اظهارنظر  معنای 
و  تفتیش  موضوعهای  درباره  مستدل 
که  است  شخصی  به وسیله  حسابداری 
ارزشمندی  تجربه  و  تحصیالت  هم 
برای  الزم  ویژگیهای  هم  و  دارد 
از  یکی  داراست.  را  بی طرفانه  اظهارنظر 
از  که  حرفه ای  قضاوت  بر  مؤثر  عوامل 

ویژگیهای شخص مفتش است، تردید حرفه ای می باشد.
به  منجر  به وجود آید و  تردید حرفه ای و شرایطی که می تواند  با نگرش  را  تفتیش  باید  مفتش 
تحریف بااهمیت در صورتهای مالی شود، برنامه ریزی و اجرا کند. به علت تضاد منافع و عدم 
دسترسی مستقیم، اعتبار اطالعات و گزارشهای مالی با شک و تردید و ابهام مواجه است. مفتش 
اطالعات حسابداری  با کیفیت  رابطه  در  است که  تردیدهایی  و  برطرف ساختن شک  به دنبال 
گزارشها  به  نسبت  حرفه ای  تردید  اعمال  با  مفتشان  می شود.  ایجاد  افراد  ذهن  در  گزارش شده 
و اطالعات ارائه شده از سوی تهیه کنندگان از راههای زیر، شک و تردید را کاهش می دهند: 

الف- مشاهده مستقیم، و 
ب- از طریق تحقیق و پرس وجو؛ در مقطعی از زمان یا در طول دوره زمانی به شکل رسمی و 

غیررسمی.
ابهامهای مفتش، چیزی است که به طور  نیاز مبرم به برطرف کردن یا کاهش شک و تردید و 
همچنین  نیاز  این  می سازد.  مشکل  را  تفتیش  کار  به ویژه  و  رسیدگی  فرایند  ماهیت  کلی 
انتظار می رود فرایند ارزیابی یا تفتیش  تعیین کننده نقش اجتماعی، اقتصادی و روانی است که 
در اجتماع ایجاد کند. تفتیش و به طور عام رسیدگی، از طریق کاهش نگرانیهای بشر در زمینه 
ابهامهای موجود در رابطه با پدیده ها، در حقیقت به عنوان یک عامل ثبت کننده رفتار انسان عمل 
می کند. تردید حرفه ای، دارا بودن یک ذهن پرسشگر، تمایل به معوق گذاشتن قضاوت درباره 

.)2002 .AICPA( درستکاری مدیریت صاحبکار و استفاده نقادانه از شواهد تفتیش است
تفتیش است. اگرچه نوع و ماهیت  ارزشیابی بی طرفانه شواهد، شالوده  همچنین، جمع آوری و 
تمام  ولی  باشد،  متفاوت  تفتیش  مختلف  کارهای  بین  می تواند  ارزشیابی  معیارهای  و  شواهد 
این  به  یعنی  حرفه ای،  تردید  است.  متمرکز  شواهد  ارزشیابی  و  جمع آوری  محور  بر  تفتیشها 

شواهد با یک دید نقادانه نگریستن.
به معنای  قضاوت حرفه ای شامل اعمال مراقبت منطقی و تردید حرفه ای است. مراقبت منطقی 
تردید  است.  اخالقی  اصول  رعایت  و  مربوط  حرفه ای  استندردهای  طبق  وظایف  دقیق  انجام 
حرفه ای، نگرشی است که پرسشگری و ارزیابی نقادانه شواهد را شامل می شود. تردید حرفه ای 
قرار  بر درستکاری مدیریت واحد مورد رسیدگی  نه  بر طرز فکری است که فرض را  مشتمل 
هیچ  به  تفتیش،  واحد  مدیریت  درستکاری  به  مفتشان  اعتقاد  آن.  نادرستکاری  بر  نه  و  می دهد 

وجه نمی تواند پذیرش شواهد ناکافی و یا نامناسب را 
توجیه کند.
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نتیجه گیری
تردید حرفه ای یکی از ویژگیهای فردی 
تفتیش  کیفیت  بر  که  است  مفتشان 
و  سوء ظن  با  حرفه ای  تردید  است.  مؤثر 
شامل  آن  و  می باشد  متفاوت  بدگمانی 
به همراه  پرسشگر  ذهن  یک  دارابودن 
ارزیابی نقادانه شواهد تفتیش کسب شده 
مبنای  است که  مورد رسیدگی  واحد  از 
قرار  مستقل  تفتیش  حرفه ای  اظهارنظر 
نمودن  لحاظ  با  مفتشان  است.  گرفته 
تفتیش  به ویژه در شواهد  تردید حرفه ای 
تفتیش و در  مندرج در گزارش  نتایج  و 
قضاوتهای  در  آن  مستمر  گرفتن  نظر 
تفتیش،  فرایند  در  اعمال شده  حرفه ای 
این کیفیت  تفتیش می افزایند.  بر کیفیت 
شهرت  حسن  ایجاد  بر  عالوه  باالتر 
اعتماد  موجب  مستقل،  مفتشان  برای 
به  مالی  اطالعات  از  استفاده کنندگان 
هرچند  می گردد؛  مفتشان  گزارشهای 
باید توجه داشت که سطح اعمال تردید 
تجربه،  دانش،  به  بستگی  حرفه ای  
از واحد مورد  خبرگی و شناخت مفتش 
و  حد  از  بیش  تردید  دارد.  رسیدگی 
تمایل به سوءظن و بدگمانی در خصوص 
می گردد  موجب  صاحبکار،  مدیریت 
مفتش از انجام کامل کار تفتیش بازمانده 
و از کارایی مطلوب برخوردار نشود. از 
مدیریت  به  صددرصدی  اعتماد  طرفی، 
و  گذاشته  منفی  تأثیر  مفتش  کار  بر  نیز 
به  اورا  شهرت  نهایت  در  و  او  اثربخشی 
تردید  معقول  سطح  می اندازد.  مخاطره 
حرفه ای بین این دو حد است که مدیران 
نه متقلب هستند و نه بدون هیچ تردیدی 

در همه موارد صادقند.
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دنياي امروز همراه با تغييرات به سرعت به 
است در شرایط  آينده در حرکت  سمت 
کنونی سازمان ها و نهادهایی می توانند به بقاء 
خود ادامه دهند که با تکنولوژي روز، شانه به 
شانه با ساير رقبا حرکت کنند، در صورتیکه 
آنان خود را با اين تغييرات همراه نسازد ادامه 
رقابت در دنياي فعلي را پیدا نخواهند کرد. 

افزايش  و  تکنولوژي  و  علم  پيشرفت  با 
به کارگیری اينترنت، کمپیوتر و نرم افزارهاي 
سازماني، واحد مديريت منابع انساني هم بايد 
همگام با ساير علوم پيشرود و تکنالوژی نوين 

را جايگزين روش های سنتي کند و در حقيقت مديريت اين واحد بايد توسعه منابع انساني را بر محور 
فناوري اطالعات به سمت پيشرفت سوق دهد. مديريت يكي از مهم ترین و سازنده ترین پیشرفت های 

حاصله در بخش مديريت منابع انساني در سالهاي اخير بوده است.
 با توجه به اينکه نيروي انساني به عنوان مهم ترین نيروي محرکه سازمان ها مطرح هستند. در اين مقاله 
سعي شده تا به تعریف از مدیریت، وظیفه یک مدیرموفق، ارتباط موثر وی با افراد، مشارکت دادن 
افراد، حل مشکل با خالقیت، آموزش داخل خدمت كاركنان، عملکرد کارکنان و بهره وري از آنان 
و موضوع نظارت و کنترول توسط مدیر موفق پرداخته شده است، نخست باید بدانیم که معنی لغوی 

مدیریت چیست؟
معنی و مفهوم مدیریت:

مدیریت دربرابر واژه انگلیسی )management( به معنای اداری، مدیریت، سرپرستی، تمهید، 
تدبیر، کاردانی، چاره اندیشی و کادر مدیریت و کارفرمایان به کار برده می شود. این اسم از فعل 
متعدی )manage( به مفهوم اداره کردن، گرداندن و چرخاندن شرکت، موسسه، رستوران و از پیش 
بردن کار، هدایت کردن کشتی، موتر و کنترول و اختیار چیزی را در دست گرفتن، کنترول کردن و 

نگاهی بر تأثیرات مدیریت موفق بر 
عملکرد کارمندان
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مهارکردن اسپ، حریف کسی شدن و نظیر 
همچو مفاهیمی، گرفته شده است.

مدیر در زبان عربی اسم فاعل از باب افعال 
است و تبه معنای اداره کننده، گرداننده و 

رهبری کننده استعمال می شود.
مدیریت؛  واژه  لغوی  معانی  به  توجه  به  با 
در کل مفهوم اداره، گردانندگی، رهبری، 

ننظارت و کنترول از آن مستفاد می شود.
هرم  راس  در  مدیریت  امروز  جهان  در 
قرار  گوناگون  سازمان های  تشکیالتی 
می گیرد. واژه مدیریت بیشتر ناظربه اداره و 
سازماندهی تاسیسات و نهادهای است که 
برای  متنوع  انجام وظایف  و  اجراء  جهت 
رسیدن به اهدافی مشخص طراحی می شود.

پیتر دراکر می گوید: »عضو حیات بخش هر 
سازمان مدیریت آن است.« بنابراین مدیریت 
در دنیای امروز به عنوان محور فعالیت ها و 

عملکرد یک سازمان تلقی می شود.
تعریف مدیریت

علم  هر  تعریف  دانشمندان  اغلب  معمواًل 
ارایه  خود  تحقیق  و  پژوهش  آغاز  در  را 
می کنند؛ بعدٌا وارد جزئیات آن علم می شوند. 
درحالیکه هرگاه معلومات کافی، مدلل و 
قابل سنجش در رابطه به یک علم وجود 
نداشته باشد؛ نمی توان آنرا به گونه جامع و 

فراگیر تعریف کرد. 
علما علم مدیریت را بسته به خاستگاه فکری 
مربوط  اقتصادی  و  فرهنگی  بخش های  و 
خویش تعاریف گوناگون از مدیریت بدست 

داده اندکه به نمونه های آن می پردازیم:
به  کارها  دادن  انجام  مدیریت   -١

وسیله و از طریق دیگران است.
متشکل  هنر  و  علم  مدیریت   -٢
کردن و هماهنگ نمودن و رهبری و کنترول 
برای  که  است؛  جمعی  دسته  فعالیت های 
رسیدن به هدف و یا هدف های مشترک 

انجام می گردد.
به  که  است  فرایندی  مدیریت   -٣
گروهی  و  فردی  کوشش های  آن  وسیله 
به منظور نیل به هدف مشترک هماهنگ 

می شود.

مدیریت را می توان علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن،   -٤
رهبری و کنترول فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با حد 

اکثر کارایی تعریف کرد.
مدیریت؛ فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی   -٥
در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترول است؛ 
که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت 

می گیرد. )١(
وظیفه یک مدیر موفق

کسی که می خواهد بردیگران مدیریت کند الزمه اش مدیریت برخود است 
منجمله: مدیریت بر زمان و تنش و تعیین اهداف و اولویت های شخصی به عنوان 
مثال مدیریت بر زمان و تنش به مدیران کمک می کند تا نسبت به سازماندهی 

پیرامون خود و تطبیق پذیری با آن اقدام نمایند.
وظیفه یک مدیر مؤثر ایجاد یک ماموریت شفاف برای سازمانش است یک 
ماموریت روشن نه تنها باعث انگیزش کارکنان می شود بلکه به آن ها القاء  می کند 
که کارشان دارای اهمیت است ونکته مهم تر این است که کار فقط برای حقوق 

و گذراندن زندگی نیست به لک چیزی مهم تر در عقب آن نهفته است.
در یک مدیریت مؤثرکارکنان مورد تشویق قرارمی گیرند تا با هر اشتباهی 
شرمنده نشوند در یک سازمان می بایست آموخت که برای چیزی نو و متفاوت 
باید تالش کرد ولی باید آگاه بود که اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد یکدیگر را 

سرزنش ننمایند بلکه به راه مطلوب دیگری باید توجه نمایند.
ارتباط مؤثر با کارکنان و استفاده مؤثر از قدرت

این ارتباط ممکن است به سه شکل صورت پذیرد، نوشتاری، زبانی، سخنرانی، 
داشتن مهارت در هریک از این زمینه ها الزم بوده زیرا تقریبا ٨0% وقت مدیران 
در محیط کار با این نوع ارتباطات پر می شود لذا اهمیت و توجه به آن دور از 
انتظار نخواهدبود. بعباره دیگر ارتباط مؤثر آن نوعی از ارتباط است که ضمن 
حفظ رابطه مثبت بین طرفین ارتباط از توجه به مشکل موجود نیز غفلت صورت 
نمی گیرد. نکته قابل اهمیت در ارتباط مدیر با کارکنان پائین تر، ارتباط محترمانه 
ای است که نه از موضوع قدرت بلکه بیشتر از جنبه مشارکت است. اگر در 
ارتباطات انعطاف پذیر باشید این احساس را بوجود می آورید که داده ها یا 
انتخاب های دیگری نیز وجود دارد ودیگران هم ممکن است توان کمک به 
حل مشکل را داشته باشند در نهایت ارتباط مثبت و مؤثر با تعهد زیردستان به 

تصمیم گرفته شده اعتبار می بخشد.
نکته ای که در مورد قدرت مطرح است این است که چه کسی قدرت دارد و 
چگونه آن را بدست می آورد، چگونه آن را مهار می کند وچگونه از آن استفاده 
می کند. استفاده مؤثر از قدرت، بحرانی ترین جزء مدیریت است و مدیران 
قدرتمند دارای این ویژگی هستند که دیگران را نیز قدرتمند بسازند. درک 
سنتی از قدرت در گذشته عبارت از داشتن کنترول روی رفتار دیگران بوده 
مثل کنترول رئیس روی کارکنانش ولی مفهوم جدید از توانایی قدرت به جای 
»داشتن اختیار بر روی دیگران« به »توانایی در انجام یک کار« تغییر یافته است 

که باید به آن توجه داشت.
 مشارکت دادن تیم و تشویق افراد

ما خواه رئیس باشیم یا مادون امکان ندارد از کار تیمی گریزی داشته باشیم 

] تفتیش، شماره اول[38



نتیجه بررسی ها حاکی از این است که در 
تیم ایده های زیادی تولید و تصمیم گیری 
و حل مشکل خیلی بهتر از روش های فردی 
صورت می گیرد و درک بهتر و انگیزش 
بیشتر و عملکرد خوب را به دنبال دارد. نقش 
مدیران در ایجاد هماهنگی میان اعضای تیم 
ترسیم یک  و  بازخود  دادن  و  پشتیبانی  و 
چشم انداز و ایجاد تعهد به چشم انداز دارای 
اهمیت ویژه ای است چشم انداز به شفاف 
کردن ارزش های محوری و اصولی که تیم 
را در آینده هدایت کند کمک می کند روی 
امکانات تمرکز می کند و باعث پیوند محکم 
اعضا به یکدیگر می شود. یک مدیرخوب 
مطمئا رفتارش با تمام کارکنان خوب است و 
این رفتار خوب را نه تنها در حقوق و پاداش 
فعالیت  در  آن ها  دادن  مشارکت  در  بلکه 
روزانه نیز می شود دید، مدیر خوب خالقیت 
و نوآوری را مورد پشتیبانی قرار می دهد و 
تمام افراد احساس درگیر بودن در کار را 

دارند.
وسیله  به  امور  اصالح  شیوه های  از  يكي 
به  افرادي است كه  مدیران موفق، تشويق 
وظيفه خود به درستي عمل می کنند. اين 
نوع تشویق ها عالوه بر اينكه انگيزه انجام 
دادن وظايف بهتر در خود آن ها را تقويت 
می نماید براي آن هایی كه به وظايف خود 
آشنا نيستند نيز نوعي عبرت و تنبيه به شمار 
در  مدير  يك  كه  است  درست  می رود. 
واحدهاي  تمام  به  نسبت  مديريت  مسند، 
ديدي  خود  همكاران  كليه  و  تشكيالتي 
انساني،  و  قانوني  نظر  از  و  دارد  يكسان 
تبعيض و دوگانگي را در محيط كار، آفتي 
خطرناك براي مديريت و تشكيالت می داند 
ولي او بايد به اين نكته ظريف توجه داشته 
باشد كه مخلصان و مفسدان، خدمتگزاران و 

خيانتكاران، تالشگران و بي تفاوتان، هرگز با يكديگر مساوي نيستند و در ارزيابي و برخوردها نيز نبايد 
مساوي باشند. بر اين اساس مديران و مسئوالن بايد داراي روحيه تشويق و تنبيه باشند تا بوسيله آن خدمت 
خدمتگزاران را پاداشي بيشتر و از نابسامانی ها جلوگيري شود. به هر حال وظيفه هر مدير و مسئولي اين 

است كه از افراد زير تشويق به عمل آورند.
حل مشکل با خالقیت

هرساعتی که سپری می شود امکان ندارد افراد با نوعی مشکل و نیاز برای حل آن مواجه نشوند وظیفه مدیر 
ذاتا حل مشکالت است و اگر مشکالت نبودند دیگر ضرورتی به مدیرنبود هرچند دارا بودن تحصیالت 
عالیه و سال ها تجربه اندوزی مدیران را در این جهت هدایت می کند که مشکالت را درچارچوب های 
تعریف شده ای حل نمایند و لیکن از توانمندی و خالقیت درحل مشکل دور می شوند، وظیفه مدیر موفق 

حل مشکالت سازمان با روش های خالق است، نه شیوه های سنتی.
رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران مسئوليت خطير مديريت و رهبري بايد به افرادي سپرده 
شود كه ضمن برخورداري از ویژگی های شخصيتي خاص، شیوه های رهبري و مديريت مناسب را به 

كار گيرند و از نظر اخالقي نيز الگو باشند.
آموزش داخل خدمت كاركنان

آموزش روشی است برای بهبود عملکرد افراد، کارکنان برای انجام وظایف خود، به میزان معینی از 
مهارت و دانش تخصصی نیاز دارند. چنانچه سطح دانش و مهارت افراد درسطح مطلوب نباشد، آموزش 
می تواند این شکاف و اختالف را جبران کند. برای یافتن نیازهای آموزشی در هر شغل، باید شرحی 
از وظایف و شایستگی های شاغل را استخراج کرد. این اطالعات را می توان از منابع مختلفی تهیه کرد. 

آسان ترین راه، پرسش از مدیران و کارکنان با تجربه است.
بايد دوره های آموزش داخل خدمت و آموزش كاركنان را به عنوان يك امر حياتي و مستمر و مداوم 
تلقي كرد، زيرا تنها از طريق آموزش می توان تالش های كاركنان را با امكانات موجود و پيشرفتهاي 

علمي جديد هماهنگ كرد. 
رضايت شغلي و بهره وري

واژه بهره وري براي نخستين بار بوسيله فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصاددان طرفدار مكتب فيزيوكراسي 
)حكومت طبيعت( بكار برده شد. وي با طرح جدول اقتصادي، اقتدار هر دولــت را منـــوط به افزايش 
بهره وري در بخش كشاورزي می داند. در سال ١٨٨٣ فرانسوي ديگري به نام ليتره بهره وري را دانش و 
فن توليد تعريف كرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي ١900، فردريك ونيسلو، 
تيلور و فرانك و ليليان گيلبريث به منظور افزايش كارآيي، در باره تقسيم كار، بهبود روش ها و تعيين زمان 
استاندارد، مطالعاتي را انجام دادند. كارآيي به عنوان نسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان استاندارد از 
پيش تعيين شده، تعريف شد. به طور مثال اگر از فردي در ٨ ساعت كار انتظار توليد ١00 واحد محصول 
را داشته باشيم اما در عمل وي 9٦ واحد توليد كند، گفته می شود كارآيي او 9٦% است. بهره وري 

عبارتست از نسبت ستاده به يكي از عوامل توليد: سرمایه، نيروي كار و مدیریت )٣(
بر اساس آنچه گفته شد، بديهي است كه رضايتمندي افراد از مشاغل خود، ارتباط مستقيم با بهره وري 
دارد، براي تبيين بهتر اين رابطه جا دارد به نقش سرمايه عظيم و ارزشمند نيروي انســــاني در بهره 
وري اشاره شود. انسان محور بهره وري است. كليه سازمانها با هر ماموريتي كه دارند بايد بیش ترین 
امكانات را به آموزش و پرورش انسان ها از ابعاد مختلف، اختصاص دهند، مواردي همچون آموزش های 
رفتاري، شغلي و تخصصي قوانين و مقررات و آموزش شرح وظايف، آموزش فكر، خودآموزي و دگر 
آموزي، آموزش خانواده به ترتيب تقويت كار گروهي، تسلط بر شغل، شناخت داخل و خارج سازمان، 
شناخت حدود و عمق وظايف، نوآوري، پيدايش و توسعه اصل فرد و سازمان ياد گيرنده، تفاهم في ما 
بين خانواده های شاغلين و سازمان را در پي خواهند داشت كه در آخر به ايجاد و استقرار، پرورش و 

گسترش، كاربردي شدن و استمرار بهره وري و در كل به ارتقاي آن در سازمان خواهد انجاميد.
بنابراين، رويكرد منظم و مستمر انطباق فرد مناسب با شغل مناسب در زمان مناسب كه در برگيرنده هر دو 
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مفهوم رضايت شغلي و بهره وري می باشد 
بهترين گزينه و راهكار به شمار می رود.

نظارت و کنترول
نظارت و کنترول يكي از مهم ترین وظايف 
اساسي مديريت است كه در ارتباط با ساير 
از  كه  چرا  می باشد  مطرح  مدير  وظايف 
طريق نظارت، حداكثر كارايي و اثربخشي 
از منابع و فعالیت های اعضاء در جهت نيل 
به اهداف سازمان و جامعه حاصل می گردد. 
است  كنترل  و  نظارت  طريق  از  اين  بنابر 
كه يك پالنگذار به صحت پيش بینی های 
خود پي خواهد برد و بدون توجه به نظارت 
مثل  مديريت،  وظايف  ساير  کنترول،  و 
پالنگذاری، سازماندهي و هدايت ناقص بوده 
و تضميني براي انجام درست آن ها وجود 
ندارد. يك سازمان و يا يك جامعه براي 
زنده ماندن و ادامه حيات، نياز به بازنگري 
از  يكي  نظارت  اين  بنابر  دارد.  نظارت  و 
وظايف مهم مديران سازمان ها است نظارت 
ضمن ارتباط با ساير وظايف، عاملي مؤثر 
در تحقق اهداف و برنامه های سازمان تلقي 
می شود. هنگامي كه پالنگذاران به پيش بيني 
وضعيت آينده می پردازند بايد راهكارهايي 
را براي تصحيح خطاهاي احتمالي در نظر 
بگيرند. بر همين اساس مفاهيم پالنگذاری و 
نظارت معموال در كنار هم مطرح می شوند؛ 
وكنترول  نظارت  فراگرد  در  مديران  زيرا 

مقاالت
مقاالت
مقاالت

وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب مقايسه می کنند و بر اساس اين مقايسه به 
پالنگذاری مجدد مبادرت می ورزند.

درمورد نظارت و كنترل تعاريف متعددي ارائه شده است كه ذیال به یکی از 
آن ها اشاره می شود:

با  انجام شده  از طريق آن عمليات  ١ - نظارت و کنترول عملیه است كه 
فعالیت های برنامه ريزي شده تطبيق داده می شوند. اين فراگردها براي تصحيح 
مستمر عملكردها در جهت دست يابي به اهداف سازماني به كار گرفته می شود و 
ميزان پيشرفت در جهت تحقق اهداف را نشان می دهد. در واقع عملکرد نظارت 
به مقايسه »بایدها« و »هست ها« می پردازند و فاصله وضع موجود تا وضع 

نامطلوب را اندازه می گیرد.
نتيجه گيري 

در بازار رقابتي امروزي، ضرورت دارد كه سازمان ها همواره بايد يگ گام 
جلوتر از رقبا باشند بنابراين سازمان ها تالش مي كنند كه پيوسته برتري رقابتي 
خودرا حفظ كنند. فشارهاي فزاينده محيطي و تحوالت فراگير سازمان ها را با 
چالش های گوناگوني روبه رو ساخته است كه ناكارا بودن نگرش ها، سيستم ها 
و ابزارهاي مدیریت های قديمي كامال آشكار شده است، چرا كه با رويكردهاي 
سنتي، نمی توان در بازاري كه تمامي قواعد حاكم بر آن دگرگون شده است به 
رقابت پرداخت. هر شرايطي ابزار ويژه خود را می طلبد و طراحي سازماني كه 
بتواند نتايج عملكردي برتر، پايدار و فراتر از رقبا و انتظارات ذينفعان را فراهم 

كند، يك ضرورت است. 
مديريت مهم ترین و سازنده ترین نقش در يك سازمان را ايفا می کند. آگاهي از 
دانش نوين، تجربه باالو تشخيص صحيح می تواند در جهت دست يابي اهداف 
سازماني بسيار راه گشا باشد. مديريت عملكرد ناب به هدفي فراتر از مديريت 
عملكرد امروزي می نگرد و به كاهش مصارف، حذف ضايعات، بهره وري 
حداكثر و افزايش رضايت ذينفعان و استفاده موثر از منابع می پردازد. در عملکرد 
نيروي انساني تاثیرات به سزای می نماید. افراد سازمان مطلع وآگاه می شوند که 
دركجا قراردارند و تا چه حد خوب عمل کرده اند، تفويض اختيار امور، سطوح 
انگيزش، مهارت و تعهد در نيروي كار افزايش می یابد و انتظارات مديران از 

كاركنان و بالعكس به طور روشن بيان می گردد. 
منابع و ماخذ:

آریافر، عزیزاهلل، مدیریت رسانه ای، کابل: انتشارات کمیسیون مستقل   -١
اصالحات اداری و خدمات ملکی.

عاطفي، محمدرضا و مهمان پذير فرهاد، مقدمه اي بر مديريت ناب،   -٢
انتشارات نگاه دانش،١٣٨٤.

در  آن  تحلیل  و  )تجزیه  وری  بهره  مدیریت  غالمرضا،  خاکی،   -٣
سازمان(، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،١٣٨٤، چاپ چهارم.
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آرشیف ته کولی شو حافظه ووایو، هغه حافظه چې له شخصی کچې یعنې له کورنۍ څخه پیل لکه 
دکورنی انځورونو البوم، صوتی نوارونه، دلیکنو ټولګې وداسې نوراسنادونه چې ملی اونړیوال ارزښتونه 

ولری.       
څرنګه چې دانسان په حافظه کې په څوسلولونو کې هرڅه ثپتیږی، په آرشیف کې هم لیکنې، انځورونه، 

فلمونه، ساتل کیږی اوثپتیږی.
څرنګه چې دانسان مغز ذهن ته الرښونه ونه کړی، نشی کولی له حافظې څخه مرسته وغواړی اوتیر یادونه 
بیرته راولی؛ که چیرې آرشیف هم سازماندهی نشی هغه څه چې پکښې ساتل شوی اوثپت شوی دی 
بی ګټې به وی دا چې دانسان زهن دوخت په تیریدلو سره دیادفراموشی له ستونځې سره مخامخ کیږی 
اوخاطرات له مینځه ځی، په آرشیف کې هم ښایی سرچینې له مینځه والړې شی. دهرهیواد په آرشیفونو 
کې دخاطراتو ساتنه، دهغه هیواد دفرهنګ دمهمی برخې څخه شمیرل کیږی. اوهغه هیواد به نړۍ کې 
ډیر اهمیت پیدا کوی. آرشیف په نړۍ کې ډیر پړاونه تیرکړی په تیرو زمانو کې دپادشاهانو فرمانونه، 
احکام، اداری لیکونه درهبرانو لیکونو دغه ټولو به دیو آرشیف بڼه درلوده، اولری یې، د۱۹پیړۍ نه راپدې 
خوا، دنویو رسنیو په رامینځ ته کیدوسره، په آرشیفونو کې هم بدلونونه رامینځ ته شول. عکاسی، سینما، 
اورادیو تلویزون رامینځ ته شول اودساتنې لپاره یې ځانګړی آرشیفونه رامینځ ته شول، چې خپل ځانګړی 
محدودیتونه لری. اودلیدلو اواوریدلو )دیداری-شنیداری( آرشیفونو رامینځ ته کیدلو اهمیت ته یې وده 
ورکړه، اوله بلې خوایې کومې ننګونې چې دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه یې له ګواښ سره مخامخ کول 

کم کړل اویایې له مینځه وړی.
دآرشیف لفوی معنی:

 )archives( دآرشیف لفظ چې موږیې په دری اوپښتو کې پکاروړو، دغه لفظ یو فرانسوی لفت ده
چی له التنی ژبې آرکی وم )archivum( په معنا یعنی )عمومی ساختمان( اوپه یونانی ژبه کې آرکیون 
)archeion( یعنې دارګون ځای ارګون په معنا دې قاضی القضات څخه یې ریشه اخیستې، دغودواړو 

په نړۍ کې دآرشیف جوړونې تاریخی بهیر
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له )ارکه( څخه  بیا په خپل وارسره  لغتونه 
اخیستل شوی )arche( چې دې سرچینې، 

قدرت، اوپیل معنا ورکوی.
داوریدلو اولیدلو آرشیف اصول:

څرنګه چې په تیرووختونو کې په آرشیف 
کې اسنادونه ساتل کیدل او دفرانسې هیواد 
دستر انقالب څخه راپدې خوا نویو آرشیفونو 
په کارپیل وکړ، په ۱۷۸۹زیږدیز کال کې 
ایاالتی آرشیفونه اوپه کال ۱۷۹۶زیږدیز کال 
کې دلومړی ځل لپاره مدیریتی آرشیفونه 
مینځ ته راغلل. اودلیکل شویو مستند میراث 
ساتنه اوحفظ دولت ته وسپارل شوه. په پایله 
کې دغې سرچینې څخه دګټې اخیستنې لپاره 
اصول رامینخ ته شول، اوپه بیړه سره نورو 
اروپایی هیوادونو له دغه فن څخه به تقلید 
لپاره  دساتنې  اومدارکو  داسنادو  یې  سره 
یې آرشیفونه جوړ اوپیل کړل. په ورستیو 
څوپیړیو کې په نړۍ کې دفنونو اوعلومو 
پرمختګ نوې اوپه زړه پورې پدیدې رامینځ 

ته کړې.
لکه: عکاسی په )۱۸۹۵( زیږدیز کال کې، 
کې،  کال  زیږدیز   )۱۸۹۸( په  دغږثپتول 
رنګه عکاسی په )۱۸۹۱( زیږدیز کال کې 
کې،  کال  زیږدیز   )۱۸۷۷( په  ګرامافون 
کال  زیږدیز   )۱۸۸۷( په  صفحه  دموسیقی 
کې،  کال  زیږدیز   )۱۸۹۵( په  سینما  کې، 
رادیو په )۱۹۰۱( زیږدیز کال کې، اوتلویزون 
نویو  اوبالخر  په )۱۹۴۵( زیږدیز کال کې 
رسنیو نړۍ یې یو نوی عصرته وردننه کړه. 
پدې دوران کې دلیدلو اواوریدلو سرچینو 
څخه د اطالع رسولو اواړیکو، دزده کړې 
شو،  واخیستل  کار  ترې  لپاره  اوڅیړنې 
شو. دوخت  ته  رامینځ  فرهنګ  نوی  اویو 
منابعو  اولیدلو  داوریدلو  سره  تیریدلو  په 
کتابتونونو ته الر پیدا کړه، اوخپله ونډه یې 
الس ته راوړه. نو له همدې کبله ددغوتوکو 
ساتنه، حفظ اوسازماندهی اوزخیره کول له 
خوار آهمیت څخه برخورداره ده. آرشیفونه 
دفرهنګی میراث دساتنې لپاره اړین دی، دغه 
پاتې اثار دبشر له فرهنګونو دتیرو اواوسینیو 
موادو،  چاپی  لیکنو،  دالسی  تمدنونو، 
پیدېو  نوی  اولیدلو  داوریدلو  اوهمدارنګه 

اودیجیتالی اسنادو څخه جوړشوی اوپه برکې نیسی. آرشیفونه هغه ټولګې ندی 
چې په تصادفی توګه له بیال بیلو سرچینو څخه راټول شوی وی، بلکه آرشیف 
هغه ټولګې دی چې دیویې ځانګړې موخې لپاره ګزینش شوې وی ترڅو دتیرې 
زمانې سوداګریزې، حقوقی، فرهنګی اوداسې نورې خواوې موږته روښانه کړی.

دلیدلو اواوریدلو آرشیف ځینې اصول په الندې توګه دی:
۱-داړتیا په وخت کې آرشیف دار موظف ده، ترڅوپدې پو ه شی چې کومې 
منابعې باید راټولې شی اوکومې منابعې راټولې نشی، دارزښت له پلوه ورته 

لومړیتوب ورکړی.
۲-دمحتوااصول: آرشیف دار باید فزیکی منابع له ثپت شوی تصویرونه اوغږونه 
په سی دی یا کستونو سره بیل کړی ترڅودغه مواد وساتل شی اودله مینځه تللو 

تضمین یې وشی.
۳-دکیفیت اصل: ټول دلیدلو اواوریدلو فزیکی بڼه په سمه توګه وساتل شی 
اوداړتیا په وخت کې که چیرې دزیان رسولو خطر شتون ولری، سره بیل شی او 
په څو نقلو کې په بیال بیلو موقعیتونو کې وساتل شی دبیلګې په توګه اصله نسخه، 

دوهمه نسخه، دکارنسخه، اوهغه نخسه چې ورته السرسی وی.
دلیدلو اواوریدلو رسنیو مینځ ته راتګ اووده یې:

متحرک تصویرونه د )۱۹( زیږدیزپیړۍ په ورستیو کې مینځ ته راغلل، دتلګراف 
اختراع دمورس دکودونو لیږد یې دفلزی سیم له طریقه شوڼې که. په )۱۸۷۰( 
کلونو کې تلیفون نورهم پرمختګ وکړ اودانسان دغږ امواج په الکترونکی 
سیګنال تبدیل شول اواکترونیکی سیګنال په صوتی امواجو بدل شو. په )۱۸۸۸( 
کال کې )امیل برلینر(»ګرامافون« اختراع او ثپت کړ په )۱۹۲۹( کلونونو کې 
الکترونیکی ثپت یعنې له میکروفون اوآمپلې فایر څخه دسلندرپرځای وکارول 
شو. په )۱۹۶۰( لسیزه کې د )الال. پی( یاطوالنی ۳۰سانتی متری خپرول مینځ 

ته راغلل، چې تریو ساعته پورې داستریو په صورت دغږ ثپتولو وړتیا درلوده ه.
په )۱۹۸۰( لسیزه کې )سی ډی( چې له لیزری فن څخه ددیجیتلی سیګنال په 

خپرولو کې ترې کار اخیستل کیده، ځای ناستی شو او یو مهم ګام وبلل شو.
په نړۍ کې داوریدلو اولیدلو آرشیفونو بڼې:

په نړۍ کې داوریدلو اولیدلو آرشیفونو بڼې په )۱۹( پیړې کې پیل شوې، لومړنی 
نندارتون څخه یواځې دوه کاله ورسته په پاریس، لندن، برلینااونیویارک کې 
یوکس په نوم دې )بولسالف ماتوشفسکی( چې یو فلم جوړونکی وه اودوخت 
ته یې خدمت کاوه متحرک تصویرونه یې  نیکالیی  دتزاری روسې دوهم 
)مانیفستی( په پاریس کې خپاره کړل اوددغه فن دستاتلو اوراټولولو لپاره یې 
دیونړیوالې شبکې په توګه دآرشیف دپرانستلو غوښتونکی شواودغه نوی فن 

دنړۍ په تاریخ کې ثپت شو.
داتریش دعلومو اکادمی په )۱۸۹۹( کال کې د اوریدلو دمنابعو دراټولولو په 
منظوریې یو آرشیف دفونو ګرامارشیف په نوم پران است دغه آرشیف په نړۍ 
کې لومړنی دغږ ساتلو آرشیف ده او خپل کارته ادامه ورکوی. په )۱۹۰۰( کال 
کې دقوم پیژندنې کنګرې په پاریس کې یوه قطعنامه تدوین اووړاندیز کړه 
اوپکښې ویلی ول چې دانسان پیژندنې ټولې برخې له خپلو ټولګو څخه آرشیفونه 

جوړ کړی.
»سینما  دې  نوم  په  کې  کتاب  خپل  په  هافکر(  )هرمان  کې  په ۱۹۱۳کال 
دکاراودندیې  دآرشیف  دفلم  مضمون  پورې  زړه  په  یوډیر  اوفریختګان« 

] تفتیش، شماره اول[
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ترسرلیک وړاندې کړ، په ۱۹۲۰کلونو کې په 
اختصاصی توګه دفلمونو څوټولګې آرشیف 
شوې، اما ستونځه همدارنګه په خپل ځای 
پاتې وه، ترهغه وخته پورې چې )بالباالکز( 
اړه  پدې  ورکونکی  سترنظریه  یو  دسینما 
داسې ولیکل: کتابتون، دعکسونو ګالری، 
اوداسې نورې ټولګې لرو چې ټول اویا په 
تریخ،  چې  یې  برخه  یوه  توګه  ځانګړې 
فرهنګ اوهنر پورې تړاو لری ټول آرشیف 
اوساتل کیږی له بوټ جوړولو نه پیالن تر 

برس جوړولو پورې.
خوله بده مرغه دفلم دهنر دساتلو لپاره هیڅ 
کتابتون اویا کوم آرشیف نلرو. بالخره لومړنی 
دولتی آرشیف، ورسته دسینما دصنعت له 
ملی کولو څخه، په پخوانی شوروی اتحاد 
کې جوړ شو، اولومړنی دفلمونو خصوصی 
په  یې  برخه  یوه  او  فرانسه  په  آرشیف 
نوم جوړه  په  هنرونو  دنوی  نیویارک کې 
شوه، اودسینما متخصیصینو دفلمونو دساتلو 
لپاره یې هڅې پیل کړې. اوپه نړیواله کچه 
)صامت( یوجنبش دفلمونو دراټولولواو دبشر 
دفرهنګی میراث سا تلو ترسرلیک الندې په 
کار پیل وکړ. دغږونو، فلمونو، رادیو اوورسته 
بیا دتلویزون آرشیفونه دبڼې او محتوا له پلوه 
په بیال بیلو بڼوسره جوړشول. د۱۹۳۰کلونو 
ای  حرفه  دنړیوال  آرشیفونه  ورسته  څخه 
انجمنونو په تشکیل سره جوړ اویو روښانه 
توګی  تدریجی  اوپه  کړ،  پیدا  یې  هویت 
سره دآرشیفونو، موزیمونو اوکتابتونوپورې 
اوریدلو  او  دلیدلو  سازمانونو  نړیوالو  اړوند 
آرشیفونه په رسمیت وپیژندل. په ۱۹۳۸کال 
کې څلورو سازمانونو دسینما تک فرانسه، 
موزیم،  دهنرمندانودفلمونو  ایاالتو  دمتحده 
دبریتانیا دفلمونو ملی آرشیف، په برلین کې 
دفلمونو دویرایش آرشیف دیافیاف دفلمونو 
آرشیف نړیوال فدراسیون یې پایه ګذاری 
کړل. ددغه حوزې مخکښه اغیزناکه څیرې 
لیندګران  ارنست  لوافرانسوی(،  )النک 
)اریس  او  آرشیف(  ملی  دفلمونو  )دلندن 
په  موزیم(  مدرن  دهنر  بری()دنیویارک 
ګوته کولی شو. دغو کسانو وکولی شول 
ترڅو عامه افکار دې ته چمتو کړی ترڅو 

دمتحرک انځور ونو آرشیف جوړ شی. اودلیدلو او اوریدلو آرشیفونه نوی عصر ته وردننه کړی، اوددغه 
سازمان آرشیفونه په ټوله نړۍ کې په یوه روش سره جوړ اوپرمخ الړل.

په لومړیو کې په رادیویی، سازمانونو کې دمشرانو اومدیرانو په نه پاملرنې سره غږ له یو نوار څخه څوځلې 
دبرنامې دثپت لپاره ترې ګټه اخیستل کیده. ولې دوخت په تیریدلو سره دفنی چارو متخصصانو دپرله 
پسې غوښتنو اوفشار راوړلو له امله دغه کار کراکرا له مینځه الړ او یو مناسب شرایط دآرشیفونو دودې 

لپاره مینځ ته راغلل.
درنګه فلمونو په اختراع سره دتلویزونونو په سازمانونو کې، دفلم ننداره یو نوی عصرته وردننه شوه. 
دلومړی ځل لپاره خبرونه په رنګه فلمونو کې نندارې ته وړاندې شول، اودخبرونو په چمتوکولو کې 
ترې ګټه پورته شوه، اوپه بیړه سره دخبری فلمونو دآرشیفونوخبرې تودې شوې. دمستند فلمونو جوړول 
دآرشیفونو دودې یو بل عامل وه چې کراکرا دغو منابعو دخلکو کورونو ته یې هم الره پیدا کړه. دشلمې 
پیړۍ په دوهمه لسیزه کې کتابتونونو )په ځانګړې توګه دپوهنتونونو تخصصی کتابتونونه( دلیکل شویو 
توکو ترڅنګ یې داوریدلو اولیدلو منابعو په راټولولو یې اقدام وکړ اوپه ډیره چټکې سره یې وده وکړه 

اوپه پوهنتونونو کې دلیدلو او اوریدلو له الرې زده کړې پیل شوې.
دلیدلو اواوریدلو آرشیفونو ډولونه:

دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه دکتابتونونو په څیر بیل بیل ډولونه لری، چې کولی شو د )ګریس ګچ( 
آرشیف ویشلوته اشاره وکړو هغه دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه په پنځه برخو سره ویشلی.

۱- درادیو تلویزون دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه.
۲- ملی دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه

۳- )څیړنیز( دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه
۴- دکتابتون دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه

۵- دتجاری اثارودلیدلو اواوریدلو آرشیفونه
خو دآرشیفونو دغه ویشنه نابشپړه وه کومه نوې تقسیم بندی چې )دموندسون( کړې هغه بشپړه بریښی 

دموند سون دغه تقسم بندی دشپږو معیارونو په پام کې نیولو سره په الندې توګه ترسره کړې ده.
۱-انتفاعی یا غیر انتفایی کیدل.

۲-دخپلواک توب میزان.
۳- ځای

۴-مراجعان.
۵-درسنیو پراخوالی اوتعدادیې.

۶-دآرشیف ځانګړتیاوې.
په دغه بنسټ ادموند سون )۹( ډوله دلیدلو اواوریدلو آرشیفونه ځانګړی کړیدی.

۱-دتلویزون او رادیو آرشیف.
۲- دلیدلو اواوریدلو دخپرونو آرشیفونو.
۳- دلیدلو اواوریدلو ځانګړی آرشیفونو.

۴- دلیدلو اواوریدلو ملی آرشیفونو.
۵- دلیدلو او اوریدلو دپوهنتونونو اکادمیک آرشیفونه.
۶- دلیدلو او اوریدلو تخصصی اوموضوعی آرشیفونه.

۷- دلیدلو او اوریدلو استدیویی آرشیفونه.
۸-سیمه ایز، منطقوی، ښاری آرشیف.

۹- دلیدلو او اوریدلو دکتابتون آرشیفونه.
 پښتو ژباړه: محمد احسان )بابکرخیل(

اخذ لیک: آرشیو داری دیداری-شینداری
لیکوال: نوراهلل مرادی ۱۳۸۷
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مقدمه 
در  عمده ای  تحولهای  اخیر،  سالیان  طی 
پدید  جهانی  عرصه  در  کسب وکار  محیط 
آمده که اثرهای عمیق و متعددی بر کارکرد 
و فعالیت شرکتها بر جای گذاشته است. از 
جمله این تحولها می توان به توسعه اقتصادی 
مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش 
در  تحول سریع  و ریسک شرکتها،  رقابت 
پایدار،  توسعه  به  توجه  اطالعات،  فناوری 
اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت 
اخالق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق 
این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر 
پایداری  ادامه حیات و  اداره شرکتها،  نحوه 
آنها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای 
راهبردهای  و  هدفها  تحقق  است.  ذینفعان 
و  دقیق  سیستمهای  نیازمند  ارزش آفرین 
کنترول  و  عملکرد  سنجش  اطمینان بخش 
پیشبرد و  برای  مناسب  است، سازوکارهای 
نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها، الزمه تحقق 
برنامه ها و هدفهای تعیین شده است. راهبری 
اعمال  و  سازوکارها  این  نظام مند  و  اصولی 
کنترول اثربخش برای پیشبرد برنامه ها و تحقق 
هدفهای سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری 
و  برقراری  است.  داخلی  تفتیش  نظام  از 
نظام  نقطه شروع  تفتیش داخلی  پیاده سازی 
مدیریت پیشرفته است. تفتیش داخلی یکی از 
حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای 
راهبری  نظام  چارچوب  در  که  است  نوین 
شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت 
ایفا می کند )مدیریت تفتیش داخلی بورس 

اوراق بهادار تهران، 138۷(.
تعریف تفتیش داخلی

در سالهای اخیر، تعریفهای فراوانی از سوی مراجع صاحب نظر در خصوص تفتیش 
داخلی ارائه شده است. در نهایت، انجمن مفتشان داخلی امریکا1 تعریف جدیدی 
از تفتیش داخلی به دست داده که در آخرین ویرایش این استندردها در نوامبر 2010 

:)2010 .IIA( همچنان قابل اجرا است
“تفتیش داخلی فعالیتی مشاوره ای2، اطمینان آور3، مستقل۴ و بیطرفانه است که 
به منظور افزودن ارزش5 و بهسازی عملیات سازمان6 طراحی می شود. هدف آن 
کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدفهای خود از طریق ارزیابی و بهسازی 
کارایی فرایندهای مدیریت خطر، کنترول و نظارت سازمانی با رویکردی منظم 

.)2011 .Chen & Lin( ”است
نکته های مهم این تعریف به شرح زیر است:

1- استقالل و بیطرفی،
2- اطمینان  بخشی و مشاوره ای،

3- ارزش آفرینی و بهبود عملکرد شرکت،
۴- همکاری با مدیریت در جهت حل مسائل شرکت،

5- دیدگاه کالن و متمرکز بر تحقق هدفهای راهبردی شرکت،
6- توسعه مفهوم ریسک،

۷- تاکید بر آنچه باید باشد، نه آنچه انجام شده است،و
8- کمک به استقرار نظام خودکنترولی در قسمتها.

تعریفهای عملیاتی
»خدمات مشاوره ای؛ عبارت از فعالیتهای مشاوره ای و خدمات مرتبط است که 
ماهیت و دامنه آن بدون اینکه مفتشان داخلی مسئولیت آن را به عهده بگیرند، به منظور 
افزایش ارزش و بهبود فرایندهای مدیریت ریسک، کنترول و نظام راهبری سازمان، 

به شرکت ارائه می شود. خدمات مشاوره ای شامل قسمتهای زیر است:
جمع آوری  نظر،3-  مورد  مشکل  تشخیص   -2 تجاری،  نیازهای  تعریف   -1
اطالعات،۴- پیشنهاد تغییرات،5- پیشنهاد راه حل، و 6- پیگیری و کمک به اجرای 

پیشنهاد.
خدمات اطمینان بخشی؛ عبارت است از رسیدگی عینی و هدفمند به شواهد، با 
هدف ارزیابی مستقل فرایندهای مدیریت ریسک، کنترول و نظام راهبری سازمان.

افزودن ارزش؛ یعنی ایجاد ارزش با استفاده از فرصتها برای دستیابی به هدفهای 
سازمان، کاهش ریسکهای آن، شناسایی راههای بهبود عملیات که با کمک 

خدمات مشاوره و اطمینان  بخشی انجام می شود.
مدیریت ریسک؛ فرایند مستندسازی تصمیمهای گرفته شده همراه با شناسایی و 

سودمندی  تفتیش داخلی در ادارات

پدیدآورندگان: علیرضا ساسانی و محمد شریفی راد 

مقاالت
مقاالت
مقاالت

] تفتیش، شماره اول[
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به کارگیری معیارهایی که با استفاده از آنها 
بتوان ریسک را به سطحی پذیرفتنی رساند.

سوی  از  که  است  اقدامی  هر  کنترول؛ 
هیئت مدیره، مدیریت ارشد و سایرین برای 
مدیریت ریسک و افزایش احتمال دستیابی به 

هدفهای سازمان انجام می شود.
و  فرایندها  از  مجموعه ای  راهبری؛  نظام 
ساختارهایی است که از سوی هیئت مدیره 
و  مدیریت  دادن، هدایت،  به منظور آگاهی 
نظارت بر فعالیتهای سازمان در جهت تحقق 
هدفهای تعیین شده ایجاد شود )استندردهای 

تفتیش داخلی، 138۷(.
هدف واحد تفتیش داخلی

داخلی  تفتیش  فعالیت  تاریخچه  به  نگاهی 
را  واحد  این  هدفهای  اخیر،  سال  پنجاه  در 
طی مرور زمان نشان می دهد )حساس یگانه، 

:)1389
• در دهه 1950 نقش تفتیش داخلی بررسی 
سوابق حسابداری، رویدادها و بررسی اسناد 

بود،
• در دهه 1960 وظیفه تفتیش داخلی رعایت 

خط مشی ها و رویه های شرکت بود،
• در دهه 1980 ارزیابی کنترولهای داخلی،

• در دهه 1990 وظیفه تفتیش داخلی گزارش 
درباره نظام کنترول داخلی بود،

• در سال 2000 وظیفه تفتیش داخلی مدیریت 
ریسک بود،

• در سال 2001 ارزیابی مدیریت ریسک،
مورد  در  اطمینان بخشی   2002 سال  در   •

ریسک و کنترول، 
• از سال 2003 نقش ارزش آفرینی و بهبود 
عملکرد به وظایف تفتیش داخلی اضافه شده 

است.
دامنه  ایران   610 شماره  تفتیش  استندرد 
چنین  را  داخلی  تفتیش  واحد  هدفهای  و 

برمی شمارد )سازمان تفتیش، 1389(:
• بررسی  سیستمهای  حسابداری  و کنترول  
و  حسابداری   سیستمهای   استقرار  داخلی ؛ 
کنترول  داخلی  مناسب،  یکی  از مسئولیتهای  
مدیریت  است  که  به  نظارت  و کنترول  صحیح  
مورد  واحد  مدیریت   دارد.  نیاز  مستمر  و 
رسیدگی  معموالً وظیفه  بررسی  این  سیستمها، 

نظارت  و کنترول  اجرای  آنها و ارائه  پیشنهادهای  اصالحی  را به طور مشخص به عهده  واحد تفتیش  داخلی  
می گذارد. 

• رسیدگی  به  گزارشهای  مالی  و عملیاتی؛ این  رسیدگی  می تواند بررسی  مبانی  به کار گرفته شده  برای  
شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی  و گزارش  چنین  اطالعاتی  و همچنین ، انجام  رسیدگی  ویژه  )شامل  آزمون  

گسترده  معامالت  و مانده  حسابها و روشها( درباره  هر یک  از اقالم  و یا عملیات  خاص  را دربرگیرد .
• بررسی  صرفه  اقتصادی ، کارایی  و اثربخشی  عملیات  واحد اقتصادی ؛ شامل  کنترولهای  غیرمالی  واحد 

مزبور.
• بررسی  رعایت  قوانین ، مقررات و سایر الزامات  برون  سازمانی و سیاستها؛ دستورالعملهای  مدیریت و سایر 

الزامات  درون سازمانی.
اهمیت واحد تفتیش داخلی

تفتیش داخلی یک کارکرد مهم و حیاتی در حاکمیت۷ و عملیات سازمان8 است. سازمانهایی که از یک 
واحد تفتیش داخلی اثربخش9 برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرهای کسب وکار10، 
فرایندها و سیستم تجاری خود دارند. از همین رو، اقدامهای اصالحی11 مناسب را به منظور بهبود مستمر12 

.)2010 .IIA( محیط کسب وکار خود به کار می بندند
طی دو دهه اخیر، شرایط محیطی کسب وکار دچار تغییر و تحولهای بنیادین  شده و آهنگ این تغییرها 
تندتر می شود. از جمله عمده ترین این تغییرها می توان به موضوعهایی مانند تشدید رقابت، افزایش ریسک 
و مخاطرات در بنگاه ها، تحولهای فناوری و پیدایش اقتصاد دیجیتالی، اهمیت یابی داراییهای نامشهود و غیره 

اشاره کرد )فخاریان، 1389(.
این تغییرها تاثیرهایی کلی بر فعالیت بنگاه ها و به تبع آن بر کارکرد تفتیش داخلی گذاشته، اما برخی موضوعها 
آثار خاصی بر کارکرد تفتیش داخلی به جا گذاشته که عمده ترین آنها چنین است؛ اهمیت یابی مفهوم 
حاکمیت شرکتی، شکل یابی و فعالیت کمیته تفتیش در سازمانها، انتشار استندردهای بین المللی تفتیش داخلی، 
بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطالعات، کمک به بهبود فرایندها و عملیات شرکت، نظارت 
بر روند کیفیت محصوالت و خدمات و همچنین نظارت بر سطح رضایتمندی مشتریان و خدمات پس از 

فروش به نحوی که با ایفای خدمات جدید، تفتیش داخلی نقشی پویاتر و اساسی در سازمان ایفا می کند.
دامنه وسیع و جامع فعالیتهای تفتیش داخلی، بررسی ضمنی و ادواری فعالیتهای سازمان، تفتیش داخلی 
را مرجعی مناسب و دارای صالحیت به منظور کنترول و ارزیابی عملکرد مدیران ساخته است. طراحی و 
پیاده سازی تفتیش داخلی، نقطه ای برای شروع یک نظام مدیریت نوین و همچنین برقراری یک نگرش 
مناسب برای تفتیش داخلی است. به منظور دستیابی به این هدفها، تفتیش داخلی باید دارای سطح باالیی از 

.)2010 .IIA( کارایی و اثربخشی باشد
نقش و وظیفه های جدید مفتش داخلی 

از دیدگاه سنتی، وظیفه واحد تفتیش داخلی را می توان جست وجو و یا بررسی بسندگی کنترولهای داخلی و 
اتکای صورتهای مالی برشمرد. در واقع حوزه فعالیت در دیدگاه سنتی کنترول مالی و ایفای نقش مباشرتی 
است )خوزین، 1385(. اما در دیدگاه جدید، تفتیش داخلی از محدوده رسیدگی به رویدادهای مالی و 
رعایت قوانین و مقررات که به صورت متعارف و سنتی انجام می شد، فراتر می رود و امروزه بیشتر نقش 
مشاوره ای و مددیاری مدیریت را عهده دار است. در تعریف جدیدی که از تفتیش داخلی ارائه شده، عالوه 
 .IIA( بر آنچه گفته شد، وظیفه ةای اساسی زیر بر عهده تفتیش داخلی قرار داده شده است )فخاریان، 1389؛

 :1۷۷۴
مدیریت ریسک کسب وکار، تفتیش عملکرد مدیریت، اطمینان یابی از پیشبرد و تحقق استراتژی ها، ارزیابی 
بسندگی و کارایی سیستمهای کنترولهای داخلی و اطمینان یابی از رعایت آنها، ارزیابی سیستم مدیریت 
و اطمینان از کارکرد این سیستم، ارزیابی اثربخشی و کارایی و صرفه اقتصادی عملیات، کمک به بهبود 

فرایندها، کمک به پیشگیری و کشف تقلبها، اطمینان بخشی نسبت به اتکاپذیری گزارشها.

] حمل، ثور، جوزا 1393[
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خدمات متقابل مدیریت و تفتیش داخلی
تفتیش داخلی و کمیته تفتیش 

کمیته تفتیش به منظور اجرای وظیفه نظارتی 
مرتبط  زمینه های  در  به ویژه  هیئت مدیره 
ریسک،  مدیریت  داخلی،  کنترولهای  با 
گزارشگری مالی و فعالیتهای تفتیش تشکیل 
متشّکل  تفتیش،  کمیته  وجود  است.  شده 
برای  هیئت مدیره  غیرموظف  اعضای  از 
تفتیش  مسئولیتهای  و  وظیفه ها  بر  نظارت 
افزایش  را  داخلی  مفتشان  استقالل  داخلی، 
می دهد. هرچه پیوند کمیته تفتیش و واحد 
تفتیش داخلی قویتر باشد، تامین استقالل و 
در نتیجه، واقع بینی و یا حفظ بیطرفی مفتشان 
گزارشگری،  و  تفتیش  عملیات  در  داخلی 
بیشتر خواهد شد. کمیته تفتیش، مسئولیت 
نظارت بر استخدام، ترفیع و حقوق و مزایای 
رئیس تفتیش داخلی و همچنین، شکل گیری 
عملیاتی واحد تفتیش داخلی را به عهده دارد. 
روشها، استندردها و دستورالعملهای تفتیش 
نیز باید به تایید و تصویب کمیته تفتیش برسد. 
هدف کمیته تفتیش کمک به هیئت مدیره در 
از موارد  تا  نظارتی است  انجام مسئولیتهای 
زیر اطمینان به دست آید )خلیل ارجمندی، 

 :)1389
الف- شایستگی و استقالل مفتشان مستقل،
ب- رعایت قوانین و مقررات الزم االجرا،

ج- درستی صورتهای مالی، و
د- عملکرد صحیح تفتیش داخلی و مفتشان 

مستقل.  
تفتیش داخلی و تفتیش مستقل

اتکا بر کار مفتشان داخلی باعث صرفه جویی 
در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحبکار با 
همان هزینه می شود. استفاده بهینه از کار تفتیش 
اثربخشی مفتش  داخلی می تواند کارایی و 
مستقل را بهبود بخشد و ارزش تفتیش داخلی 
را برای صاحبکار افزایش دهد )نیکبخت و 

معاذی نژاد، 138۷(.
کیفیت باالی فعالیت تفتیش داخلی در فرایند 
تفتیش  پایین  حق الزحمه  با  مستقل  تفتیش 
مستقل همراه است. برای مثال، در تحقیقی که 
با عنوان شناسایی عوامل موثر در اتکای مفتشان 
مستقل بر کار مفتشان داخلی از دیدگاه مفتشان 

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران صورت گرفته، نتایج تحقیق نشان می دهد که 
متغیرهای صالحیت حرفه ای، کیفیت کار انجام شده، مراقبت حرفه ای و سطح 
ریسک ذاتی به وسیله مفتشان داخلی رابطه مثبت معنیداری با اتکای مفتشان مستقل 

بر عملکرد آنان دارد )نیکبخت و معاذی نژاد، 138۷(.
تفتیش داخلی و حسابداری مدیریت  

مفتشان داخلی باید بر تمامی مراحل پیاده سازی و استفاده از سیستمهای هزینه یابی 
نظارت کنند )خوزین، 1385(.

تفتیش داخلی پیشرفته به دلیل مهارت باالی مفتشانش، استقالل چشمگیر آن و 
وسعت آموزشهای مربوط، قادر به درک ماهیت و کارکرد فرایندهای متنوع 
سازمانی بوده و از صالحیت حفظ و نگهداری  مستمر محیط کنترولی برخوردار 
است. آنها به منظور ایفای نقشی فعال از همان ابتدا باید در جلسه های پیاده سازی 
سیستمها، طراحی و برنامه ریزی محصوالت و کنترول تولید مشارکت و نظارت 
فعال داشته و با ارزیابی براوردها و گزارشها واحدهای مختلف سازمانی از جمله 
حسابداری مدیریت، به بررسی کارایی و اثربخشی بپردازند و مدیریت را در جهت 

حذف بزنگاههای اتالف منابع و روان سازی عملیات یاری دهند.
تفتیش داخلی و سیستم اطالعات مدیریت 

مفتشان داخلی محرکی برای پذیرش سیستمهای جدید به وسیله مدیران هستند و در 
فرایند پیاده سازی، استقرار و بهره برداری سیستمهای اطالعاتی نقش مهمی دارند و 
تغییرات سیستمهای اطالعاتی را تشخیص می دهند. برای مثال، برخی از گزارشها و 
یافته های تفتیش داخلی می تواند مورد استفاده مراجع و نهادهای بررسی کننده ای 

همچون مشاوران مدیریت و حسابداری مدیریت قرار گیرد.  
تفتیش داخلی و الزامات ارزش آفرینی

ذینفعان  دید  از  عملکرد13  اندازه گیری  مقوله  شناسایی  در  نخست  گام 
)سهامداران(1۴، ارزشهای اضافه شده و بهبود صورت گرفته در محیط کسب وکار 

سازمان است. اندازه گیری عملکرد شامل موارد زیر است:
• سطح کمک به بهبود مدیریت ریسک15، کنترول16 و فرایندهای سازمانی1۷،

• سطح دستیابی به هدفهای اصلی و کلیدی )عینی( سازمان، و
• بررسی پیشرفت فرایند برنامه- عملکرد تفتیش،

• بهبود در بهره وری کارکنان18،
• افزایش تعداد برنامه های اجرایی به منظور بهبود عملیات سازمان،

• اثربخشی الزم )دستیابی به هدفهای موردنظر( در تامین نیازهای ذینفعان سازمان.
کسب نتیجه و بازخورد الزم از اثربخشی فعالیت تفتیش داخلی برای ذینفعان سازمان 
امری مهم شناخته می شود. از این جهت تفتیش داخلی باید این اطمینان را برای 

.)2010 .IIA( ایشان به وجود بیاورد
تفتیش داخلی و براورد انتظارهای ذینفعان19 

فعالیت واحد تفتیش داخلی ضمن تعریف تمام رویدادهایی که با منافع ذینفعان )از 
جمله سهامداران، مدیران، اعضای هیئت مدیره و...( با عملکرد شرکت در ارتباط 
است، باید از عملکرد خود پشتیبانی کند و بازخورد نتایج را از دید ذینفعان سازمان 

مورد سنجش قرار دهد. پاره ای از این بازخوردها به قرار زیر است:
• هدف و مسئولیت تفتیش داخلی و اینکه آیا این هدف در سطوح مختلف سازمان 

درک  پذیر هست یا خیر؟،
• کفایت و سطح برخورداری از استقالل و بیطرفی واحد تفتیش داخلی،
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• درک هدفها و انتظارها از فعالیت تفتیش 
داخلی،

برنامه ها و دستورالعملهای کسب وکار و   •
ارتباط آن با انجام دهندگان این فعالیتها،

• کارایی و کیفیت موجود بین فعالیتها )زنجیره 
ارزش سازمان(، و

• نیازهای در حال تغییر محیط کسب وکار، 
تفتیش  واحد  توانایی  و  مرتبط  خطرهای 
داخلی نسبت به اطمینان بخشی و مشاوره های 

الزم در این خصوص.
باشد  قادر  باید  داخلی  تفتیش  واحد  فعالیت 
شاخه های اصلی اندازه گیری عملکرد شامل: 
رضایتمندی ذینفعان20، ارزیابی خطرها و قابلیتها و 
توانایی نوآوری در فعالیتهای سازمان را شناسایی، 
ارزیابی و نسبت به ارائه راهکارهای مناسب و 

عملی به مدیریت اقدام کند.
تفتیش داخلی در ساختار دولتی

روابط  و  دولتی  تفتیش  متعدد  فعالیتهای 
گزارشگری بین حوزه های گوناگون فعالیتهای 
که  است  این  مهم  نکته  دارد.  وجود  دولت 
فعالیتهای تفتیش دولتی21 باید به نحو شایسته ای 
و  دولتها  تا  نظارت22 شوند  و  اجرا  طراحی، 
سازمانهای دولتی را قادر سازند وظایفشان را به طور 
کامل انجام دهند و در مقابل شهروندان پاسخگو 
باشند؛ ضمن اینکه به هدفهاشان نیز به طور کامل و 
به لحاظ اخالقی دست یابند. مفتشان به سازمانهای 
دولتی کمک می کنند تا مسئولیت پذیری و 
صداقت23 داشته باشند، عملیات را بهبود بخشند 
و بین شهروندان و صاحبان سرمایه اعتماد و 
اطمینان برقرار کنند. نقش مفتشان دولتی حمایت 
از مسئولیتهای نظام راهبری، نظارت )سرپرستی(، 

شناخت و آینده نگری است.
نقش نظارتی مفتشان دولتی بررسی می کند 
که آیا ساختارهای دولتی آنچه را که تصور 
می شود، واقعاً انجام می دهند و اقدامهایی در 
جهت شناسایی و جلوگیری از فساد دولتی 
کردن  فراهم  با  شناخت  نقش  می کنند؟ 
ارزیابی مستقل از برنامه های دولت، سیاستها، 
عملیات و نتایج حاصل، به تصمیم گیرندگان 
یاری می رساند. نقش آینده نگری چالشهای 
در حال ظهور را تعریف و مشخص می کند. 
مفتشان دولتی ضمن ارائه توصیه های سودمند 

در مورد چگونگی بهبود عملیات، باید استندردها و دستورالعملهایی را به کار برند که خاص مدیریت آن نوع 
عملیات تحت رسیدگی است.

حوزه های فعالیت مفتشان دولتی بسیار متنوع و ارائه تمام موارد از حوصله این مقاله خارج است. از آن جمله 
می توان به ارزیابی سیستمهای مدیریت ریسک و کنترولهای داخلی، تفتیش عملکرد مدیریت شامل ارزیابی 
کارایی، اثربخشی،صرفه اقتصادی، رعایت استندردهای زیست محیطی، رعایت استندردها و دستورالعملهای 
سازمانی، سنجش اعتبار اطالعات( و... اشاره کرد. همچنین مفتشان می توانند در حوزه هایی که تخصص 
دارند، توصیه های کارشناسی و هدفمند ارائه دهند. آنها براساس دانش و تخصص خود می توانند توصیه های 
فنی را در مورد مسائل مربوط به نظام راهبری مناسب، پاسخگویی، عملکردهای اخالقی و برنامه های 
ضدفساد؛ مدیریت و ارزیابی موثر ریسک؛ فرایندهای دقیق تجاری؛ توسعه سیستمهای فناوری اطالعات؛ 
مدیریت پروژه؛ ارزیابی برنامه؛ و دیگر حوزه هایی که بر کارامدی، کارایی و اقتصاد عملیات تاثیر می گذارد، 
مطرح کنند. مفتشان دولتی می توانند کارگاههای تحقیق و آموزش ارزیابی ریسک در حوزه هایی مثل 
آگاهی از تقلب، سنجش عملکرد و طرح و اجرای کنترولهای داخلی فراهم کنند. آنها همچنین می توانند در 

مورد اجرای توصیه های تفتیش راهنمایی کنند. مفتشان در ارئه خدمات مشاوره ای باید مستقل باشند.
اختیارهای مفتشان دولتی تا حد ممکن باید وسیع باشد تا بتواند پاسخگوی کل واحدهای فعالیت دولتی 
باشد. مفتشان با فراهم کردن تضمینهای عینی و مستقل قادرند به هر بخش سازمان ارزش بیفزایند. به هر حال، 
پوشش یک تفتیش جامع و مطلوب به وسیله تفتیش داخلی و مستقل که نقش مکمل یکدیگر را دارند فراهم 
می شود. در نهایت، تفتیش دولتی با عملکرد مطلوب خود با ایجاد مسئولیت پاسخگویی2۴ و حفظ ارزشهای 

.)2006 .National Association( مهم دولت، نظام راهبری دولتی را تقویت و تضمین می کند
ارتباط و همکاری متقابل تفتیش داخلی با سایر واحدها  

درک این مهم که یکی از هدفهای تفتیش داخلی کمک به مدیران در رسیدن به هدفها و برنامه هاست، به 
تفاهم و همکاری متقابل مدیران سطوح مختلف و تفتیش داخلی کمک بزرگی می کند. مدیران باید به این 
آگاهی برسند که دامنه فعالیت واحد تفتیش داخلی با محدودیت خاصی روبه رو نیست و مفتشان داخلی با 
دارا بودن اختیار الزم تمام فعالیتهای سازمان را نظارت خواهند کرد. لزوم دستیابی به این مهم، درک اهمیت 
و شناخت فعالیتهای تفتیش داخلی به وسیله مدیران و کارکنان و همکاری و شناخت متقابل و برقراری رابطه 
صمیمانه میان طرفین است. تفتیش داخلی باید اطمینان یابد که در مورد پیشنهادهای اصالحی اقدامهای الزم از 
طرف مسئوالن ذیربط صورت می گیرد و مدیران سازمان از ریسک اعمال نشدن این اصالحات آگاهی دارند.

نتیجه گیری
مدیران باید از عملکرد قسمتهای مختلف سازمان تحت مدیریت خودآگاهی داشته باشند تا نیازهای مختلف 
خود در حوزه های اجرایی و اطالعاتی را مطالبه و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. تفتیش داخلی یکی از 
ارکان مهم سازمانهای نوین است که می خواهند در محیط رقابت امروز به پیش بروند. برخورداری از یک 
تفتیش داخلی اثربخش با توجه به کارکردهای چندوجهی آن، کمک بزرگی به سازمانها در راه دستیابی 
به هدفها شمرده می شود. تفتیش داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارهای مدیریت که واجد 
ویژگیهای استقالل و بیطرفی باشد، برخوردار بوده و عملیات خود را به دور از هرگونه جانبداری و اغماض 
انجام دهد. هدفها و شرح وظایف و محدوده فعالیت تفتیش داخلی باید به وسیله مدیریت ارشد تبیین و به 
کلیه قسمتهای سازمان معرفی گردد. مفتشان داخلی باید افرادی باتجربه و دارای صالحیت و دانش کافی 
باشند؛ به صورتی که درک و شناخت باالیی ازفرایندها، عملیات و اصالح سیستمها داشته باشند. حمایت 
کافی مدیران باید پشتوانه محکمی برای ضمانت اجرایی گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگیها 
باشد )خوزین، 1385(. مدیران سطوح مختلف و مفتشان داخلی باید با درک متقابل وظایف یکدیگر در 
ایجاد شناخت متقابل و برقراری رابطه صمیمانه میان طرفین تالش کنند. مدیرانی که به دنبال اثربخشی فعالیت 
تفتیش داخلی هستند، باید همواره نسبت به ارزیابی این حوزه از سازمان خود اقدام کنند و در جهت تقویت، 

بهبود مستمر و رفع نقاط ضعف آن بکوشند.
منبع: وب سایت سازمان حسابرسی ایران

] حمل، ثور، جوزا 1393[
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 Market( اقتصاد بازار با اصول اجتماعی
)Economy on Social Basis

پرنسیپ های اقتصاد بازار با اصول اجتماعی 
را قبل از همه آزادی، دموکراسی، رقابت 
مالکیت  سبسایدی،  پول،  ارزش  ثبات 
خصوصی و همبستگی ملی تشکیل می دهد.

به  اجتماعی  اصول  با  بازار  اقتصاد  مفهوم 
مفهوم خاص آن مربوط می شود به طرح 
از سال ١9٤٨ اساس  اقتصادی که  سیاسی 
تشکیل  را  غربی  المان  اقتصادی  سیاست 
می دهد و به مفهوم عام آن نظم اقتصادی 
آلمان فدرال را از لحاظ رسمی و مادی بیان 
می نماید؛ که سبب اتحاد مجدد دو آلمان 
اتحاد پولی در ١990 منحیث نظم اقتصادی 

هر دو طرف قرار داده تسجیل گردید.
نظم اقتصادی اقتصاد بازار با اصول اجتماعی 
از لحاظ مادی با خصوصیات خاص مالکیت 
خصوصی، رقابت توانایی، تشکیل آزاد قیم 
و اصواًل آزادی کامل کار سرمایه و خدمات 

مشخص می شود.
نظم اجتماعی مربوط به این شیوه اقتصاد را 
نیز یک سیستم تامینات اجتماعی که متکی 
به اصول عدالت توانایی و توازن اجتماعی 

می باشد؛ می سازد. اقتصاد بازار با اصول اجتماعی از یکطرف منحیث یک 
الترناتیف آزاد در مقابل اقتصاد پالن شده و از جانب دیگر منحیث الترناتیف 
اجتماعی برای اقتصاد خالص بازار مطرح شده است. این نوع اقتصاد سهم خویش 

را در تامین رفاء، آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی ادا نموده است.
 )Economy( اقتصاد

رفع  راه های  جستجوی  و  مطالعه  درآن  که  است  علمی  از  عبارت  اقتصاد 
نیازمندی های نامحدود انسان ها با امکانات محدود و تحقیقی در شیوه بهره 
برداری از منابع کمیاب برای پاسخگوی به خواست های بی پایان انسان ها مطالعه 

می گرد.
 )Public Economy( اقتصاد عامه

اقتصادی عامه عبارت از علمی است که از تهیه، اداره و به کار پرداختن وسایل 
مالی و پولی دولت بحث می کند و یا اقتصاد عامه عبارت است از شاخه علم 
اقتصاد است که دران از فعالیت های عمومی دولت و منابع تمویل کننده آن و 
مخارج و هزینه های دولت و به صورت عموم از نقش دولت در اقتصادی ملی 

بحث می نماید.
)Market Economy( اقتصاد بازار

عبارت از اقتصادی است که درآن تمام کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه با 
مبادله داوطلبانه در مقابل پول و به قیمت های رایج در بازار صورت می گیرد، 
چنین نظارت منفعت را از منابع موجود اجتماعی بدون دخالت دولت تامین 

می نماید.
)Mixed Economy( اقتصاد مختلط

عبارت از یک نظام اقتصادی است که درآن بعضی خصوصیات سرمایه داری 
و اشتراکی وجود داشته وبرخی تدابیر کنترول و مقررات حکومت مرکزی نیز 

در آن مالحظه می شود.
 ویا اقتصاد مختلط عبارت از نوعی اقتصاد است که در آن دولت اجناس و 
خدمات قابل مالحظه تولیدی را عرضه نموده و از فعالیت های اقتصاد خصوصی 

طبق پالن و مقررات نظارت و کنترول دایمی میناید.
)Public Sector Economics( اقتصاد بخش عمومی

موضوع بخش اقتصاد عمومی، توصیف و تحلیل فعالیت های دولت است. اقتصاد 
بخش عمومی اثرات درآمدها و مخارج دولت را در نیل به اهداف تخصیص 

منابع، توزیع درآمدها و ثبات اقتصادی بررسی می کند.
)New Economy( اقتصاد جدید

اصطالح اقتصاد جدید یا )New Economy( تعریف واضح ندارد. این 
اصطالح بعضا با مفاهیمی مثل انترنت اکانوی، نتورک اکانوی، دیجتل اکانوی، 

مفاهیم و اصطالحات اقتصادی و 
آشنایی به آن

محمد قسیم آرزو 

مقاالت
مقاالت
مقاالت
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اقتصاد تجارتی یا اقتصاد اطالعاتی ارتباط 
داده شده است. وجه مشترک همه تعریف 
تکنالوژی  ویژه  به  جدید  تکنالوژی  را  ها 
دانش  همچنان  و  مواصالتی  و  اطالعاتی 

جدید و سرمایه انسانی تشکیل می دهد.
 New یا  جدید  اقتصاد  در  آنچه 

Economy جدید است عبارتند از:
١- آی، تی منحیث تکنالوژی جدید.

٢- اطالعات منحیث محصول مهم فزاینده.
به  متوازن  رشد  و  تولید  زیاد  افزایش   -٣

اساس مواد )١( و )٢( 
 Normative( دستوری  اقتصاد 

 :)Economics
فعالیت ها  که  اقتصاد  علم  بخش های  آن 
اینکه  از نگاه  اقتصادی را  و سیاست های 

چگونه باید باشد مطالعه می کند.
 Controlled( ارشادی  اقتصاد 

 :)Economy
اقتصادی است که به نظم در آمده است و 

دولت بر آن نظارت دارد.
 :)free Economy( آزاد  اقتصاد 
اقتصادی است که مبتنی بر عرضه و تقاضا 

بوده و میکانیزم کنترول آن قیمت است.
 :)Positive Economy( اقتصاد اثباتی
بدون  اقتصادی  مسایل  بررسی  و  مطالعه 
دخالت ارزش های شخصی و قضاوت های 
سلیقه¬ای محققین و شخصیتهای حکمی و 

حقیقی.
 :)Macro Economics( اقتصاد کالن
بررسی مقادیر کلی اقتصاد، نظیر تولید ملی، 
مصرف ملی، درآمد ملی، پس انداز ملی و 
سرمایه گذاری های ملی و مانند آن ها اقتصاد 
کالن روابط متغیر کلی را در سطح اقتصاد 

ملی مطالعه می کند.
:)Micro Economics( اقتصاد خورد

بررسی رفتار اقتصادی واحدهای خورد یک 
اقتصاد مانند خانواده ها و شرکت ها را مطالعه 

می کند.
:)Statist Economics (اقتصد دولتی

هر نوع افزایش دخالت بر سرنوشت اقتصادی 
که در آن نقش دولت در برنامه ریزی های 

اقتصاد ملی کشور موثر می باشد.
اقتصاد بازار )Open Economy(: اقتصادی که فارغ از محدویت های تجارتی است.

اقتصاد طبیعی )Natural Economy(: اقتصاد غیر پولی که در آن معمواًل کاال با کاال مبادله می شود.
اقتصاد برنامه ریزی شده )planned Economy(: اقتصاد را استفاده از منابع در آن, طبق برنامه و 

مجوز دولت انجام می شود. این نوع اقتصاد، دولت در سیستم اقتصادی دخاالت ونظارت مستقیم دارد.
انقالب صنعتی )Industrial Revolution(: بین سالهای ١٧٦0 و ١٨٦0 میالدی در بریتانیا در 
اثر تغیرات روش تولید، جای نظام اقتصادی مبتنی برمنابع کوچک را نظام فابریکه ها گرفت، مجموع 
تحوالت وشرایط اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی را که درآن عصر دراین تغییرات حکم فرماشد بنام 

انقالب صنعتی یاد می کنند.
 :)Economy Development & Economy Growth( انکشاف اقتصادی ورشد اقتصادی
تفاوت بارزاین دو اصطالح در آن است که هرانکشاف اقتصادی محتوای رشد اقتصادی بوده ولی هر 
رشد اقتصادی حتما محتوای انکشاف اقتصادی نیست؛ زیرا رشد اقتصادی یک جهت دارد و آن عبارت 
از افزایش فیصدی ساالنه تولید ناخالص ملی )GNP( ویا تولید ناخالص داخلی )GDP( می باشد. در 
حالیکه انکشاف اقتصادی عالوه از تغیرات در ساختمان، رول واهداف موسسات اقتصادی، اجتماعی 

سیاسی را هم شامل میاشد. 
بنا انکشاف اقتصادی بدون رشد اقتصادی میسر نیست.

 )Automation( اتوماسیون
به تولید کاال توسط ماشین بدون دخالت دست اطالق می شود. خود کاری نیاز به کنترول دایمی یا تقریبا 

دایمی از شروع کار تا پایان مرحله تولید دارد و با روال یا رواج قدیمی استفاده از ماشین تفاوت دارد.
 )Value Added( ارزش افزوده

عبارت از تفاوت ارزش کاالها و خدمات تولید شده وارزش کاالها وخدمات با کار رفته در جریان 
تولید، ارزش موجوده در هرفعالیت اقتصادی از جمع درآمد عوامل تولید در آن فعالیت نیز بدست میآید.

 )Arbitrage( آربیتراژ
هرگاه اسعار یا اسناد بهادار را از یک بازار خریده و فورًا آنرا در بازار دیگری به منظور استفاده از تفاوت 

قیمت بفروشد این عمل را آربیتراژ گویند.
 )Monopoly( انحصار

هرگاه تمام عرضه یک متاع یا محصول زیر کنترول واحد قرار داشته باشد طوری که عرضه به ترتیبی 
صورت گیرد که بلندترین قیمت را برای عرضه کنند تامین کند، این حالت در بازار یا مارکیت انحصار 

گویند.
 )Private And Public Goods( اشیای خصوصی و اشیای عامه

اشیای خصوصی: عبارت از آن اشیای اند که در یک نظام اقتصادی بازار از طریق بازار به مقابل تادیه 
یک قیمت به صورت اختیاری بدست می آیند.

اشیایی عامه: عبارت از اشیایی اند که قابلیت بازار را دارای نبوده بلکه بدون قیمت به معرض استفاده تمام 
مردم قرار داده می شود.

 )Natural Monopoly( انحصاری طبیعی
انحصاری که در اثر شرایط طبیعی به وجود میآید مانند ناحیه های خاص که درآن محصول خاص تولید 

می شود.
 )Monopoly( انحصار فروش

وضعیتی که درآن بازار توسط یک سازمان واحد کنترول می شود.
 )Legal Monopoly( انحصار قانونی

انحصاری که به وسیله قانون مجاز شناخته شده است مانند انحصار دخانیات.
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یک  قسمت های  از  یک  هر  چکیده: 
نیاز  اثربخشی و کارائی  ادارات در جهت 
به ویژگیهائی در محیط فعالیت خود دارد. 
تعامالت و روابط حرفه ای مفتشان داخلی، 
به عنوان یکی از قسمت های مهم ادارات، 
با سایر مدیران، عامل مهمی در جهت نیل 
به اهداف تفتیش داخلی و در مرحله بعد 
بهره امند شدن ادارات از آن است. مفتشان 
داخلی و مدیران قسمت های مختلف ادارات 
باید به دقت از وظائف و کارکردها و منافع 
متقابل همدیگرآگاهی داشته باشند. مفتشان 
داخلی باید منطبق با استندردهای حرفه  عمل 
کرده و همواره در حفظ استقالل نسبی و 
بی طرفی خود بکوشند. محدوده فعالیت ها، 
روش ها و وظایف تفتیش داخلی در ادارات 

احمد نقیب زاده 

و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های 
ذیصالح دائما عملکرد تفتیش داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران ادارات 
نیز باید از نتایج فعالیت های تفتیش داخلی در جهت بهبود ادارات و اصالح 

عملکردها استفاده کنند.
مقدمه

متقابل  شناخت  و  است  امروزی  سازمانهای  ارکان  از  یکی  داخلی  تفتیش 
کارکردها و نیازهای کارکنان تفتیش داخلی و مدیران سطوح مختلف ادارات از 
یکدیگر ادارات را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. بسیاری از مدیران هنوز 
به تفتیش داخلی به صورت سنتی نگاه کرده و اطمینان چندانی به نقش و اهمیت 
آن در ادارات ندارند در حالی که تحوالت زیادی در کارکردها و نقش سازمانی 
تفتیش داخلی به وجود آمده است. تفتیش داخلی نیز مانند سایر بخش های 
سازمان باید در جهت اهداف سازمان به طور مؤثر عمل کرده و به ایجاد ارزش 
افزوده در ادارات کمک کند. در این مقاله سعی شده کارکردهای تفتیش داخلی 

و نقاط تماس آن با سایر قسمت های ادارات توضیح داده شود.
تفتیش داخلی در ادارات

در دهه های اخیر تعاریف فراوان و گوناگونی توسط مراجع و صاحبنظران امور 
مالی و حسابداری در مورد تفتیش داخلی ارائه شده است و سرانجام انجمن 
مفتشان داخلی آمریکا در ژوئن ١999 در هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا تعریف 

جدیدی از تفتیش داخلی به شرح زیر ارائه کرده است:
››تفتیش داخلی فعالیتی مشاوره  ای، اطمینان آور، مستقل و بی طرفانه است که 
به منظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات ادارات طراحی می شود. هدف آن 
کمک به ادارات برای نیل به اهداف خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارآیی 
فرایندهای مدیریت خطر، کنترل و نظارت اداراتی، با رویکردی منظم و منضبط 

خدمات متقابل مدیریت و تفتیش 
داخلی در ادارات
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است.‹‹ 
متأسفانه بیشتر ادارات وظیفة اصلی تفتیش 
داخلی را بررسی کفایت کنترل های داخلی 
و قابلیت اتکای اطالعات صورت های مالی 
تعیین کرده اند؛ اما در حال حاضر همان طور 
که از این تعریف برمی آید دامنة فعالیت های 
پیش  از  بیش  مراتب  به  داخلی  تفتیش 
گسترش یافته است آن ها به بررسی کارایی 
عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطالعات، اثر 
بخشی و کارایی معامالت تجاری داخل و 
خارج از کشور، کمک به بهبود فرایندها 
رضایت  بر  نظارت  و  شرکت  عملیات  و 
در  وظیفه جدید  این  می پردازند.  مشتریان 
کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جست جو 
و کشف تقلب، صورت می گیرد. به عبارتی 
دیگر، دامنة فعالیت آن ها به مراتب از فضای 
کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته 
است. از این زمان مفتشان داخلی هم موقعیت 
موجود را درک کرده و تصمیم گرفتند از 
نقش حمایتی خود فراتر رفته و نقش پویاتر و 
اساسی تری در ساختار مدیریت داشته باشند 
و خدمات متنوعی را ارائه دهند. مدیریت 
نیز به گسترش خدمات ارائه شده از سوی 
مفتشان  و  داد  نشان  خوبی  واکنش  آن ها 
بهبود  در  بیشتری  اهمیت  و  نقش  داخلی 
عملیات سازمان پیدا کردند. این نقش نوین 
نیز برای مدیریت به مراتب ارزشمند تر بود 
زیرا توصیه مفتشان داخلی غالبًا مفیدتر از 
توصیه هایی بود که نوعًا از طرف مفتشان 
مستقل ارائه می گردید و مهم تر آنکه یافته ها 

در داخل سازمان باقی مانده و منتشر نمی شود.
به طور کلی تفتیش داخلی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل را ارزیابی می کند. یک سیستم کنترل 
داخلی که از طراحی خوب برخوردار باشد اطمینان می دهد که اهداف ادارات با هزینه های معقولی انجام 
خواهد شد. منظور از سیستم کنترلی کارا سیستمی است که آنچه در هر مرحله طراحی مد نظر بوده به 

انجام برساند.
اداره کنندگان واحد تجاری که از خدمات تفتیش داخلی بهره مند می شوند ، هیئت مدیره و مدیران 
اجرائی واحد تجاری هستند. ارائه اطالعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل های داخلی و کیفیت 
عملکرد واحد تجاری به مدیریت، از مسئولیت های مفتشان داخلی است. اطالعاتی که به هر یک از 
حوزه های مدیریت و مدیران ارائه می شود، ممکن است با توجه به نیازها و خواسته های آنان، از لحاظ 
شکل و جزئیات متفاوت باشد. تفتیش داخلی با بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها و بخش های تابعه 
نسبت به عملکرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع ادارات، اطمینان می دهد. دامنة فعالیت های وسیع 
و جامِع تفتیش داخلی، بررسی ادواری و ضمنی ادارات توسط تفتیش داخلی و استقرار تفتیش داخلی 
در داخل ادارات، تفتیش داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صالحیت برای کنترل و ارزیابی تصمیم 
گیری های مدیران ساخته است. برقراری و پیاده سازی تفتیش داخلی نقطه ای برای شروع یک سیستم 
مدیریت پیشرفته است و به تبع آن برقراری یک نگرش مناسب برای تفتیش داخلی یکی از مهم ترین 
اقدامات است. برای دستیابی به اهداف تفتیش داخلی نیز باید سطح باالیی از عملکرد و اثربخشی در 

تفتیش  داخلی وجود داشته باشد.
تفتیش داخلی و حسابداری مدیریت

به دلیل ویژگی های کاری و عملیاتی تفتیش داخلی و حسابداری مدیریت دارای نقاط مشترک فراوانی 
هستند. تفتیش داخلی نوین به دلیل مهارت مفتشانش، ارائه پیشنهاد برای همه جنبه های ادارات، اختیارات 
و استقالل تاریخی اش در موقعیت خوبی برای ایجاد مشارکتی سازنده با سایر قسمت های ادارات، قرار 
گرفته است. وسعت آموزش ها، مفتشان را قادر به درک فرایندهای تجاری و تولید و مشارکت در امر 
بهبود آن کرده و اختیار تفتیش برای کمک به ادارات در جهت نگهداری و بهبود مستمر محیط کنترلی 
موجب ایجاد فرصتی برای تفتیش داخلی در ایفای نقش فعال برای بهبود سازمان ها شده است. تفتیش 
داخلی دائمًا نسبت به عالئم هشدار دهنده ساختار هزینه یابی و مراکز هزینه از طریق رسیدگی به آن ها 
حساسیت نشان می دهد و از این طریق آشکارا در استفاده بهینه از منابع و کارایی سازمان مشارکت 
می کند. مفتشان داخلی می بایست بر تمامی مراحل پیاده سازی و استفاده از سیستم های هزینه یابی نظارت 
کنند. آن ها  می بایست از همان مراحل ابتدائی پیاده سازی سیستم ها و در جلسات طراحی محصول، 
جلسات مهندسی تولید و جلسات برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت کنند. عالوه بر این، مفتشان داخلی 
با ردیابی شاخصهای ضایعات، ارزیابی اثربخشی و کارایی، تفتیش عملیاتی را گسترش می دهند و به 
طور کلی به عنوان یک ارزیاب مستقل، مفتشان می توانند مشاهده کنند، درخواست نمایند و فرصت های 

حذف اتالف و ساده سازی عملیات را بشناسانند.
مفتشان داخلی محرکی برای پذیرش سیستم های جدید توسط مدیران بوده و در پیاده سازی موفقیت آمیز 
و نگهداری مؤثر سیستم های اطالعاتی نقش دارند و نیاز به تغییرات سیستم های اطالعاتی را تشخیص 

می دهند.
بنابراین، برخی اطالعات به دست آمده در طول تفتیش داخلی ممکن است مورد استفاده مراجع و نهاده 
های بررسی کننده ای چون ارائه کنندگان خدمات مشاوره مدیریت و حسابداران مدیریت )وبالعکس( 

قرار گیرد که در جست جوی راهکارهایی برای بهبود عملکرد ادارات هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در ٣0 سال گذشته در بارة مفهوم 
کنترل بحث کرده اند. بزرگان و نظریه پردازان علم مدیریت همگی به شکل ها و تعاریف متفاوت 
کنترل را به عنوان یکی از وظایف مدیریت شناسایی کرده اندو مدت ها است که مدیران ادارات موفق 
دریافته اند که کنترل بدون جانبداری و اغماض مکمل سازماندهی و هدایت بوده و می تواند عملکردها 
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را سنجش، ارزیابی و اصالح کند و از انجام 
کامل برنامه ها اطمینان دهد. در سازمان های 
جانبداری  بدون  و  مؤثر  کنترل  کشورمان 
حلقه گم شده در فعالیت های اجرائی مدیران 
چالش  با  را  عملکردها  اثربخشی  و  است 
جدی روبه رو ساخته است و از آنجا که 
تفتیش داخلی نقش مهمی در فرایند کنترل 
ایفا می کند توجه و استفاده بهینه از توانائی 
و قابلیت های تفتیش داخلی مزایای فراوانی 

برای مدیران دارد.
آنچه که مدیران باید از آن آگاهی داشته 
باشند این است که تفتیش داخلی با داشتن 
چهار شرط کلی اثر بخش خواهد بود که این 
شروط عبارتند از: ١( برطرف کردن نیازهای 
ذینفعان، ٢( دستیابی به ظرفیت های بهترین 
سطح )کالس(، ٣( به کارگیری استندردهای 
حرفه ای قابل اجرا، ٤( اندازه گیری نتایج. البته 
این شروط بسیار کلی در نظر گرفته شده اند. 
رویکرد تفتیش داخلی باید اصولی, منطقی 
و شامل روش های کنترل و بررسی نهایی 
و  شواهد  باید  داخلی  مفتش  باشد.  کار 
مدارک کافی را برای همه نتیجه گیری ها و 

قضاوت های خود به دست آورد.
رابطه سازمانی مدیران و تفتیش داخلی

جایگاه تفتیش داخلی باید به گونه ای باشد 
که بتواند به طور اثر بخش عمل کند. از 
این رو، پشتیبانی مدیریت ادارات از تفتیش 
داخلی، یک ضرورت است. تفتیش داخلی 
با مدیریت، ضرورت ها و  با مشورت  باید 
اولویت های کار خود را تعیین کند؛ بنابراین، 
رییس تفتیش داخلی باید آزادانه به مدیران 
آن ها  به  و  باشد  داشته  دسترسی  ارشد، 

گزارش کند. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که عملکرد تفتیش داخلی بیشتر 
به جایگاه مستقل آن بستگی دارد و تفتیش  داخلی با جایگاه سازمانی مناسب و 
مستقل از واحدهای مورد تفتیش از لحاظ ویژگی استقالل همانند تفتیش  داخلِی 
 برون  سپار شده است. با تامین جایگاه مناسب تفتیش داخلی در ساختار سازمانی، 
می توان نسبت به استقالل واحد تفتیش داخلی اطمینان الزم را به دست آورد. 
موقعیت سازمانی تفتیش داخلی به توانایی و اثر بخشی آن بستگی دارد. در بیشتر 
سازمان ها وظایف تفتیش داخلی در بخش مالی و زیر نظر مدیر اجرایی است. 
این موقعیت تا حدی قابل قبول و رضایت بخش است، زیرا تفتیش داخلی باید 

به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند. 
داشتن استقالل سازمانی کافی و بی طرفی باعث می شود که خدمات تفتیش 
داخلی به بهترین شکل ارائه شود هر چند برخی معتقدند که بی طرفی در عمل 
یک افسانه است و دستیابی به یک بی طرفی واقعی به دلیل ویژگی های اقتصادی 
و فشارهای موجود دست نیافتنی است. ولی موضوع اینجاست که باید سعی شود 

تا در بهترین موقعیت ممکن قرار گرفت.
از آنجایی که دامنة اثر بخشی فعالیت های مفتش داخلی به میزان پذیرفتگی 
مافوقش بستگی دارد، موقعیت سازمانی نسبتًا باال و حمایت بی چون و چرای 
مدیریت مافوق برای تفتیش داخلی الزم و ضروری است. مفتشان داخلی باید 
موقعیتی هم تراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آن ها نباشند. 
همچنین باید توجه داشت که اگر مفتشان داخلی توانستند وظایف خود را به 
طور مؤثری انجام دهند به دلیل حمایت مدیریت است زیرا که آن ها دارای 
هدف مشترکی هستند؛ اما داشتن موقعیت انحصاری، ممتاز و نسبتًا باال در نمودار 
سازمانی به طور خودکار، مسائل را به طرز اثربخشی حل نمی کند. معمواًل مفتش 
داخلی به حمایت مدیر عامل نیاز دارد. در سازمانهای پیشرو معمواًل یک مدیر 
اجرایی قوی حامی نیروهایش است و آنها را هدایت می کند. در گام نخست 
مفتش به حمایت او نیاز دارد. در نقطة مقابل نیز مدیر می تواند منافع قابل توجهی 
را از خدمات تفتیش انتظار داشته باشد. مدیران معمواًل یک زمینة تخصصی 
دارند. شایسته است مفتش داخلی فعالیت خود را در زمینه ای شروع کند که 
مدیر با آن آشنا باشد و این بهترین فرصتی است که می تواند توانایی خود را 

نشان دهد. 
در مرحله اجرا نیز رئیس واحد تفتیش داخلی باید طرح تفتیش داخلی را با 
مشورت و نظر مدیریت ارشد ادارات تهیه کند. مفتش داخلی باید زمان بندی 
مورد  واحدهای  مدیریت  مشورت  و  هماهنگی  با  را  داخلی  تفتیش  اجرای 
رسیدگی، تنظیم کند, مگر در موارد نادری که رسیدگی بدون اعالم قبلی, 
از ضروریات تفتیش است. مشورت با مدیریت ادارات می تواند زمینه هایی را 
برای مفتشان داخلی روشن کند که مورد توجه خاص مدیریت است. یافته های 
تفتیش داخلی باید محرمانه تلقی و تنها با مدیرانی در میان گذاشته شود که مسئول 
مستقیم واحد مورد رسیدگی هستند، مگر اینکه آنان، با مطرح کردن گسترده 
تر موضوع, به روشنی موافقت کرده باشند. همچنین گزارش مفتش باید پس از 
مذاکره با مدیریت تهیه شود. این گونه مذاکرات برای برقراری رابطه خوب و 

صمیمانه بین مفتش داخلی و مدیریت، ضروری است.
امروزی است که شناخت متقابل  از ارکان سازمانهای  تفتیش داخلی یکی 
کارکردها و نیازهای کارکنان تفتیش داخلی و مدیران سطوح سازمان را در 
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رسیدن به اهدافش یاری می کند.
 شناخت کافی مدیران و تفاهم متقابل

متأسفانه مدیران تمایلی به استفاده از خدمات 
مفتشان داخلی ندارند مگر آنکه متقاعد شوند 
بنابراین،  ارزش است؛  با  که خدمات آنها 
مفتشان نیز باید نشان دهند که قادرند اموری 
را انجام دهند که از آنها انتظار می رود. همة 
مدیران موفق در پی کسب نتایج خوب به 
خصوص در مقوله هایی هستند که اثر بخشی 
فروش  مدیر  شود.  می  گیری  اندازه  آنها 
عالقه مند به بهبود عملکرد فروش، مدیر 
تولید خواهان حداکثر کردن تولید و مدیر 
عامل خواستار حداکثر کردن سود است. 
یکی از ویژگیهای مدیران خوب، دانستن 
پیش  بایستی  چگونه  که  است  مورد  این 
رفت، آنها خواستار اجرای منظم وظایفی 
هستند که در مورد آن مسئولیت دارند، یا 
هنگامی که مشکلی نیست می خواهند بدانند 
نقاط مشکل آفرین کجاست و چگونه می 
ثابت  حداقل  یا  کرد  را حذف  آنها  توان 
نگه داشت. درک این موضوع که یکی از 
هدفهای تفتیش داخلی، کمک به مدیریت 
در دستیابی به هدفها و برنامه های آنها است 
کمک بزرگی به تفاهم و همکاری متقابل 
مفتشان  و  ادارات  مختلف  مدیران سطوح 
داخلی می کند. عدم شناخت کافی مدیران 
از نقش و اهمیت تفتیش داخلی و عملکرد 
آن در راستای اهداف ادارات و مسئولیتهای 
سازمانی  عوامل  مهمترین  از  یکی  آنان 
عدم توسعه به کارگیری تفتیش داخلی در 
سازمانهاست. مدیران نیز باید بدانند که دامنه 
فعالیت واحد تفتیش داخلی بدون هیچ گونه 
محدودیتی، تمام فعالیتهای ادارات بوده و 
مفتش داخلی از اختیار الزم برای دسترسی 
به کلیه اسناد و مدارک، داراییها و کارکنان 
ادارات برخوردار است تا تفتیش، به طور اثر 
بخش انجام پذیرد و مفتش بتواند مسئولیتهای 
خود را به گونه ای درست و مناسب، انجام 
دهد. تفتیش داخلی نیز باید توانایی آن را 
را  خود  ذینفعان  نیازهای  که  باشد  داشته 
بشناسد و در این راه باید نیازهای ذینفعان 

خود را بشنود.

مدیریت ادارات باید اطمینان یابد که به طور کافی و مناسب به گزارشهای تفتیش داخلی توجه می شود. 
مفتش داخلی باید اطمینان یابد که درباره پیشنهادهای تفتیش داخلی، اقدامات الزم صورت گرفته است 
یا مدیریت، از میزان خطر ناشی از اعمال نشدن آنها آگاهی داشته و آن را پذیرفته است. عدم وجود 
پشتوانه اجرائی برای پیگیری گزارشهای تفتیش داخلی یکی از مهمترین موانع سازمانی عدم توسعه تفتیش 
داخلی در سازمانهاست. مفتش داخلی برای اینکه بتواند کلیه وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد نیاز 
به اعتماد اشخاصی دارد که با وی ارتباط دارند. روابط کاری صمیمانه این امکان را به وجود می آورد 
که کار تفتیش داخلی مورد پذیرش قرار گیرد و پیشنهادهای حاصل از آن را نیز به کار گرفته شود، اما 

مفتش داخلی نباید اجازه دهد که بی طرفی او در این ارتباط، خدشه دار شود.
ارزیابی کنندگان چه کسانی هستند؟ از آنجا که خدمات تفتیش داخلی همه بخشهای ادارات را در بر می 
گیرد، گروههای مختلفی وجود دارند که مجاز به ارزیابی عملکرد تفتیش داخلی هستند. به جز رئیس 
تفتیش داخلی که الزامًا با همه جنبه های عملکرد تفتیش داخلی سروکار دارد، هر یک از این گروهها 
دارای انتظارات و منافع گوناگونی هستند و بنابر این, عملکرد تفتیش داخلی را از جنبه های مختلف مورد 
توجه قرار می دهند. هیئت مدیره )عامل( ادارات, با نفوذترین گروهی است که عملکرد تفتیش داخلی 

را ارزیابی می کند. 
هیئت مدیره به خاطر مسئولیتهای کلی که به عهده دارد همواره می خواهد یک واحد تفتیش داخلی 
اثر بخش در اختیار داشته و در سیستم کنترل داخلی ادارات نیز نقاط ضعف با اهمیتی وجود نداشته 
باشد. بسیاری از سازمانها بنابر مقررات, موظفند کمیته تفتیش یا شکل دیگری از واحد بررسی کننده 
غیر اجرایی داشته باشند یا خود تصمیم به داشتن آن گرفته اند. یکی از وظایف اصلی این کمیته یا 
واحد, ارزیابی عملکرد تفتیش داخلی است. واحد بررسی کننده غیر اجرایی به همان نکات و جزییات 
پشتوانه ای توجه دارد که هیئت مدیره )عامل( سازمان، مورد توجه قرار می دهد. برای مثال, واحد مزبور 
می خواهد پیشرفت کار ادارات را در مقایسه با برنامه ها، هزینه های انجام شده و یافته های عمده و با 

اهمیت تفتیش داخلی، بسنجد. 
مدیران ارشد ادارات نیز عملکرد تفتیش داخلی را از این دید ارزیابی می کنند که مطمئن شوند عملکرد 
تفتیش داخلی، کارایی و اثر بخشی فعالیتهای ادارات را افزایش می دهد. مدیران ارشد برای انجام این 
کار، ارزش کار تفتیش داخلی را با توجه به نوع، تعداد و کیفیت گزارشهای تفتیش، ارزیابی می کنند و 
به ویژه می خواهند اطمینان یابند که پیشنهادهای تفتیش داخلی, عملکرد ادارات را به گونه ای اثر بخش، 
بهبود می بخشد. در هر صورت هزینه ها و بهره وری تفتیش داخلی را ارزیابی می کنند تا از استفاده 

درست از منابعی که در اختیار تفتیش داخلی قرار داده اند، اطمینان یابند. 
ارزیابی عملکرد واحد تفتیش داخلی، به گروههای درون اداراتی منحصر نمی شود. مفتشان مستقل 
به منظور تعیین میزان اتکای خود بر کار تفتیش داخلی، عملکرد آن را می سنجند و همچنین, نقاط 
ضعف سیستم کنترل داخلی را که مفتشان داخلی در طول تفتیش های خود کشف و گزارش کرده اند، 
مورد توجه قرار می دهند. عالوه برمفتشان مستقل، دیگر مقامات ذیصالح قانونی، مانند اداره نظارت بر 
موسسات آموزش عالی، نیز به عملکرد مفتشان داخلی توجه دارند که تاکید این گروهها بیشتر بر رعایت 
استندردهای حرفه ای )توسط مفتشان داخلی( است. سرانجام, رئیس تفتیش داخلی باید عملکرد تفتیش 
داخلی را از همه جنبه ها ارزیابی کند تا به همه گروههای یاد شده در باال اطمینان دهد که عملکرد واحد 

تفتیش داخلی، اقتصادی، کارآمد و اثر بخش است.
نتیجه گیری

مدیران باید از کارکردهای قسمتهای مختلف ادارات آگاهی داشته باشند تا خواستها و نیازهای مختلف 
اجرائی و اطالعاتی خود را از آنها مطالبه کرده و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. تفتیش داخلی یکی 
از ارکان مهم هر ادارات پیشروئی است که می خواهد در محیط تجاری رقابتی و رو به گسترش امروزی 

با موفقیت به پیش برود. تفتیش داخلی دارای کارکردهای زیادی است و دستیابی آن به اهداف.
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تاریخ زرین کشور ما شاهد حماسه آفرینی های ملت آزاده 
افغان بوده و این ملت پا برهنه در برابر هر گونه تجاوز و 
تعرض شجاعانه به مقابله برخاسته و آزادی وطن را به بهای 

جان های شیرین خویش حفظ کرده اند. 
اخیر،  این سرزمین در قرن  از قهرمانی های مردم  یکی 
استقامت و پایداری این ملت در برابر تجاوز ارتش سرخ 
اتحاد شوروی وقت بود که تاریخ آنرا با خط درشت حک 
نموده و هیچکس نمی تواند این دلیری و سرسپردگان راه 

به بهانه هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد گران بر علیه 

حکومت طرفدار شوروی سابق 

تاریخ آفتابی است که با دو انگشت 
پنهان نمی شود
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آزادی وطن را نادیده گیرد. 
ثور سال ١٣٥٧ خورشیدی  کودتای هفتم 
آزادی  مبارزات  جوشش  آغازین  نقطه 
دوستانه مردم ما را به نمایش گذاشت. ملت 
قهرمان افغان بعد از استقرار نظام سوسیالستی 
با برخوردهای نا درست عمال رژیم مواجه 

گردیدند. 
گرفتاری های بی اساس و بی مورد و اقشار 
در  رژیم  عمال  جانب  از  جامعه  مختلف 
آغازین روزهای پیروزی شان باعث گردید 
که مردم به خاطر نجات جان خود از سایه 
نظام مخوف و اختناق آور فرار نمایند که 
این گرفتاری ها و کشتارهای مردم  شدت 
بیگناه توسط رژیم سفاک مایه مقاومت و 

ایستادگی را در برابر رژیم فراهم آورد. 
مردم تهیدست افغان با تشکیل جوخه های 
کوچک جهاد علیه نظام به قیام پرداختند تا 
اینکه صف بزرگ جهاد را در برابر حاکمیت 

استبدادی وقت تشکیل دادند. 
به  روز  هر  گذشت  با  افغان  آزاده  ملت 
تقویت صفوف جهاد پرداختند و در این راه 

قربانی های فراونی را متحمل شدند. 
تجاوز ارتش سرخ به کشور ما این مقاومت و ایستادگی را مقاوم تر گردانید و سرسپردگان راه استقالل 
و آزادی به طور منظم صفوف مبارزات خویش را شکل دادند و جهاد بر حق را علیه این تجاوز بیشرمانه 

سرو سامان بخشیدند.
در این جنگ نا برابر افغان ها ملیون ها کشته و زخمی به بارگاه ایزدی تقدیم نمودند؛ و ملیون های تن 
دیگر مجبور به ترک خانه و کاشانه و هجرت به ملک های بیگانه شدند تمام زیربناهای ناچیز این وطن 

فقیر در اثر این جنگ ها نابود گردید و وطن فقیر ما فقیر تر از گذشته شد. 
اما ارشادات و پایمردی این ملت پا برهنه نشان داد که همت واال و سرافرازی، قوی تر از دستگاه ها و 

ماشین های بزرگ جنگی است. 
ارتش سرخ اتحاد شوروی که دنیای غرب از هیبت و نام او به خود می لرزیدند در برابر ملت مجاهد افغان 

زانو زد و در کوچه کوچه این خطه دالوران زمین گیر گردیدند. 
جهاد ملت افغان، حماسه بزرگ تاریخ و خبر مقدسات دنیای اسالم بشمار می رود ولی آنچه مایه تاسف 
و تاثر مردم ما را ببار می آورد و همانا پیامدهای نامیمون بعد از پیروزی هشتم ثور سال ١٣٧١ مجاهدین و 

آغاز جنگ های تنظیمی و گروهی در افغانستان به خصوص در شهر کابل بود.
مجاهدین افغان که آزادی را از درس ها بدست آوردند و در صحنه مبارزات موفق از آن بدر آمدند ولی 

در عرصه سیاسی نتوانستند پیروزی بدست بیاورند و به تشکیل یک نظام قوی بپردازند. 
مخالفت بعضی از سران مجاهدین با زعامت حکومت تشکیل داده شده از جانب خودشان باعث گردید 
که شهر کابل در آتش جنگ ها بسوزد و هزاران بیگناه در خاک و خون بیافتند که عالیم خصومت و 
صف بندی های آن زمان تا امروز در رقابت های سیاسی بزرگان این کشور بوضاحت مشاهده می گردد. 
نفس جهاد را هیچکس نمی تواند رد کند ولی عملکردهای مجاهدین بعد از پیروزی آن ها و شکست 

رژیم داکتر نجیب اهلل باعث مالمت خاطر مردم ما گردید. 
برخی از بزرگان غرب آمده امروز علیه جهاد و مجاهدین شعار سر می دهند در حالیکه همین بزرگان 
فراری از ترس ارتش سرخ به غرب پناه برده بودند و در زمان جنگ با اتحاد شوروی مجاهدین را 

سرداران راه آزادی می پنداشتند. 
همین بزرگان غرب آمده و به شمول غربی ها تا دیروز از همین مجاهدین حمایت مالی، پولی و سیاسی 
نمودند و مجاهدین را در برابر ارتش سرخ اتحاد شوروی تجهیز و تسلیم نموده و بانگ آزادی و مبارزه را 
از گلوی مجاهدین بلند می نمودند؛ اما بعد از پیروزی این ملت به خون نشسته آن ها را عمدًا و قصدًا رها 
نمودند تا در آتش بی تجربگی و عدم بلوغ سیاسی خویش بسوزند و باعث بی نظمی در وطن گردند. 

همین بزرگان محترم ما امروز جهاد گران دیروز را به نام های مختلف یاد می کنند در حالیکه خود آن ها 
مشوق جهاد و جنگ مجاهدین در برابر ارتش سرخ و نظام طرفدار اتحاد شوروی بودند. 

امروز که مردم ما از اسارت و تجاوز بزرگ ترین و مخوف ترین ارتش دنیا رهایی یافته اند با تاسف که 
در چنگال هیوالی وحشت تروریزم گیر مانده اند. 

 مردم ما به نسبت نبود یک نظام قوی و یکدست در برابر تروریزم باز هم متحمل قربانی های فراوان دیگر 
می گردند. 

به تجلیل از هشتم ثور و پیروزی مجاهدین، زنده نگهداشتن تاریخ روشن حیاتملت و وطن عزیز ما 
است. هر چند تجلیل از جشن ها و روزهای تاریخی به نسبت ناتوانی و بی عالقگی نظام موجود کمرنگ 
گردیده اما این روزهای تاریخی و به یاد ماندنی اند که نسل های بعدی آنرا زنده نگه خواهند داشت و به 

شهامت و پایمردی پدران خویش مباهات خواهند کرد. 
حماسه آفرینی های ملت ما هرگز فراموش تاریخ نخواهد شد و خون ملیون ها شهید خفته در خون این 
وطن را که نمی تواند به سادگی زیر پا نمایند و این است شعار ملت آزاده ما که از دستاوردهای بزرگ 
خویش حمایت خواهند کرد وبا گرفتن درس بزرگ از این قهرمانی ها تاریخ کشور خویشرا زنده نگه 

خواهند داشت زیرا تاریخ آفتاب روشنی است که به دو انگشت پنهان نخواهد شد. 

به بهانه هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد گران بر علیه 

حکومت طرفدار شوروی سابق 

] حمل، ثور، جوزا 1393[



] تفتیش، شماره چهارم[56

شعر
شعر

شعر

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو  همسـایه و دیــوار به دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا  در چــه هوایید

گــر صـــورت  بی صـــورت  معشـــوق  ببینیــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید

ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتیــــد
یــک  بـــار  از  ایـــن  خانــه  بــر  این  بام  برآیید

آن  خانــــه  لطیفست  نشان هـــاش  بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت

یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
مولوی

غزل
په ساده سترګو کې دې غال پیژ نم

هر څه دې پېژنم چې تا پیژنم
زه خو څه نه وايم موسېږې ولې

بې لوظه ياره زه خو تا پیژنم
جار دې له زلفو نقاب مه اچوه
زه خو هم شپه او هم سبا پیژنم
ته به مې پېژنې دروغ به نه وي
زه خو دې ښکليه په رښتيا پیژنم
کله ساقي کله پيالې ته ګوري
زه به محفل کې وارخطا پیژنم

د ډېره سوخته په خندا شوی حمزه 
دا  دويم رنګ دې له ژړا پیژنم

حمزه بابا
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زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

روزها رفت که دست من مسکین نگرفت

زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی

روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل

صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی

مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

که نهاده ست به هر مجلس وعظی دامی

گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است

که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی

یار من چون بخرامد به تماشای چمن

برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی

آن حریفی که شب و روز می صاف کشد

بود آیا که کند یاد ز دردآشامی

حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد

کام دشوار به دست آوری از خودکامی

خواجه حافظ شیرازی

بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود
داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود
دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو
گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود

جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند
عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود

خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن
خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود
جـــاه و جالل  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی
آب  زالل  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود
گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی
آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود

دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی
ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود
بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی
باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود

گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم
ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود
خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای

وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود
گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن
مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود

بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم
ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود

هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد
هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود

مولوی
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b) This may be undertaken as part of Performance Audit 
either in the current year or in the next year to enable the 
agencies and the government to learn from their achievements 
and failures to meet the targets so as not to repeat the 
weaknesses for any such condition in future.

c) With regard to meeting the Revenue Matching Grant 
Scheme – RMGS, which accounts for one quarter of the pledged 
funds for the ARTF for SY1391-93/2012-14 and is based on the 
Afghanistan’s revenue performance in SY1391 – 1393 for which 
MoF, along with the revenue agencies, is responsible, SAO may 
undertake a separate performance review of the revenue 
collection performance for the three years. 

d)  While the stated objective of the ARTF IP (on which 
one quarter of the RMGS funding is based for three years – 
1391/2012 to 1393/2014) is “to support Afghanistan with a 
reform programme that aims at improving fiscal sustainability 
through increasing domestic revenue mobilization and 
strengthening expenditure management”, seems this objective 
has not been reflected in either the revenue generation or the 
expenditure management by the government for last 3 years.  
To fully fund the operating budget expenditure from domestic 
revenues and exclude any dependence on donor’s fund is the 
fiscal sustainability objective of the government. However, 
increase in operating expenditure over the years seems to have 
countered the effort of the Government in this direction and 
revenue from domestic sources could fund only 60.2% of the 
operating expenditure in 1391, even lower than 66.5% in 1390.  
Similarly, in 1392, as per estimates (subject to publicly available 
final figure of the expenditure and domestic revenue), the 
domestic revenue could fund only about 55.2% of the operating 
expenditure of 1392. Based on the aforesaid, the growing gap 
between the domestic revenue and the operating budget 
expenditure for last five year may be depicted as follows:

 
The growing gap between the domestic revenue and 

operating expenditure for last 5 years, the anti-thesis of the 
stated goal of fiscal sustainability, also entails performance 
review of the tax and custom revenue collection, policy and 
administration as well as collection, policy and administration 
of the non-tax and miscellaneous revenues.   

Role of the SAO in self-committed achievement of the 
required goals and also of those that contribute in meeting 
goals of the GoIRA as a whole is the stuff that a supreme audit 
institutions in a country strive for and the SAO must serve the 
same to achieve what it is ultimately required doing.  

Audit in all the four ministries 
(Defence, Interior, Education 
and MRRD) is in progress and 
expected to be completed in 
due time. Consequent upon 
timely submission of the reports, 
separately for all the four 
ministries and their review, if so 
appointed by the World Bank, 
US$ 13 million would be due to be 
released to the ARTF in 2015. 

SAO’s own responsibility 
under the ARTF IP and 
other considerations for 
performance audit

While the SAO is required 
and is in fact making all efforts to 
meet the ARTF IP benchmark and 
contributing by its audit to the 
fulfillment of the developmental 
aspiration of Afghanistan, the 
following considerations are 
equally important for the SAO in 
this regard.

a) SAO, as the supreme 
public audit institution of the 
country, also bears the burden 
of reviewing and auditing the 
performance of the operations 
and actions of the public bodies 
(ministries/agencies of GoIRA) 
in meeting their assigned public 
duties and objectives. ARTF IP 
benchmarks being important 
financing criteria to be met 
by various agencies of GoIRA, 
SAO may consider taking up a 
review of their performance in 
meeting the target and enabling 
the government in receiving the 
funds (which is US$ 37.5 million 
in 1391/2012, US$ 112 million in 
1392/2013 and US$ 130 million in 
1393/2014, a total of about US$ 
280 million for the 10 benchmarks 
for three years). 
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certain gaps, which need to be bridged in 1393 and further in compliance 
audit by the SAO. 

The external review assessment set up by the World Bank for the 1392 
compliance audit work of the SAO concluded and recommended as follows: 

a) “Audit working paper files should be assembled and referenced in a 
standard manner adopted by the SAO as part of the field work and wrap-up of 
each audit and the audit report should not be signed and issued before the files 
are in all respects complete and reviewed”.

b) Consistent with good practice, the comments of audit entity management 
made in response to audit observations should be included verbatim or in 
summary in the report”. 

Added to these are the requirements of full compliance with the ISSAIs for 
compliance audit, including the requirements of audit planning with assessment 
of internal control and risk assessments, field work with rigour of methodology 
and sampling and audit reporting as per the appropriate audit evidences and 
criteria against which non-compliances were observed along with the response 
of the audited entities. 

Meeting the Requirements in 1393/2014 
In 1393/2014, SAO is required to cover at least 50% of the combined core 

budget expenditure (operating and development budget expenditure of 
1392/2013), carry out compliance audit as per the INTOSAI ISSAIs and submit 
the report to the MoF and the World Bank within the stipulated date and publish 

the same. 
Under the assistance of 

the PFMR II, SAO has already 
appointed external compliance 
audit consultancy support from 
2014 onward for strengthening 
compliance audit, including for 
meeting the ARTF IP benchmark. 

For meeting the 50% plus 
coverage of the core budget 
expenditure (1392 expenditure) 
for the ARTF IP, SAO has selected 
the four ministries of Defence, 
Interior, Education and MRRD. The 
selection of the ministries is based 
on the same considerations of 
expenditure, sectoral significance, 
risk analysis, and meeting the 50% 
plus coverage under the ARTF IP, 
as was the case in 1392: 

Details of Top 12 High Spending 
Ministries: Fiscal Year 1392

Name of the Ministry

M/o Public Works
MRRD

M/o Energy & Water
M/o Education

M/o Agriculture

M/o Pub. Health
M/o Finance

M/o Defence
M/o Interior

M/o Martyrs, Disabled, 
Labour and Social Affairs

M/o Foreign Affairs

M/o Refugees & epatriates

Total

% of total

Total Expenditure for all 
agencies

Operating (1392)

2,325,192,351 

648,253,958 
559,216,927 

29,195,124,537 
1,487,595,787 

3,115,367,323 

5,702,459,843 
58,075,955,965 

50,269,776,490 

11,469,994,006 

3,248,963,516 

258,679,635

166,356,580,338 

84.02

197,991,707,432

Development (1392)

13,984,288,145 

16,456,831,692 
5,718,101,804 
5,729,837,474 
5,016,216,307 

7,169,485,138 
2,456,768,472 
8,305,467,567 

295,720,601 

526,571,458 

261,705,703 

15,651,526

65,936,645,886 

82.26

80,152,954,662

Total

16,309,480,496 

17,105,085,650 
6,277,318,731 

34,924,962,011 
6,503,812,094 

10,284,852,461 
8,159,228,315 

66,381,423,532 
50,565,497,091 

11,996,565,464 

3,510,669,219 

274,331,161 
 

232,293,226,224 

83.52

278,144,662,094

% in 1392 of the combined total
5.86
6.15

2.26
12.56
2.34

3.70
2.93

23.87
18.18

4.31

1.26

0.10

83.52

Sampled 1393

60.75

Details of Top 11  High Spending Ministries: Fiscal Year 1391
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in the four ministries (along with other agencies as planned 
by the SAO) were carried out. 

The results of the compliance audit in the four ministries 
(MoE, MoPW, MoLSA and MoPH) were prepared separately 
(ministry-wise) and submitted to the World Bank and the 
MoF by 10th November 2013. 

The World Bank, upon making the relevant documents 
available to them by the SAO (by mid-December 2013) and 
after several rounds of review and discussions, set up an 
external review to assess the compliance of the audit of the 
SAO with the ARTF IP benchmark requirements. The review 
was completed by mid-January 2014 and report of the 
review was received by the SAO along with the confirmation 
of the World Bank to the compliance with the requirement. 

However, the World Bank (administrator of ARTF) 
concluded the completion of the requirements as follows:

Lessons learnt from the 1392/2013 compliance audit for 
ARTF IP requirements

As can be inferred from the aforesaid, for 1391/2012, 
against US$ 3.75 million for ARTF IP earmarked against SAO, 
no fund was received by the government due to not meeting 
the requirements. For 1392/2013, against the due amount 
of US$ 11.2 million, an amount of US$ 0.93 million was also 
lost due to delay in completion of the required processes. 

However, the positive aspect for 1392/2013 audit and 
meeting the requirement was that the compliance was 
attempted by the SAO’s own audit with support of the 
existing advisors as no consultancy assistance under World 
Bank/ PFMR II could be materialized by then.

The report of the external review set up by the World 
Bank while recommending compliance for meeting the 
requirements of the ARTF IP benchmark did point out 

found to be relevant vis-à-vis 
weakness of internal control and 
internal audit, under-utilization 
of development budget 
appropriations, weakness in 
expenditure management 
and lack of compliance with 
budgetary authorities, lack of 
control in procurement and 
contract management, lack of 
control to execute the provisions 
of the relevant law such as the 
Public Finance and Expenditure 
Management (PFEM) law, 
Income Tax law, Custom law, 
Procurement law and Charts of 

Accounts and the weaknesses 
in observing the provisions of 
the agreement of the donors 
and various guidelines of the 
relevant agencies especially the 
Ministry of Finance. 

The Audit Plan Memo was 
shared with the World Bank 
and their comments were duly 
integrated in the plan. Based 
on the requirements of the 
INTOSAI ISSAIs Level 3 (ISSAI 
100-400) and Level 4 (ISSAI 4000 
& 4100) relating to compliance 
audit undertaken as a separate 
engagement, compliance audit 

Fiscal Year

1391

1392

Amount
earmarked

US$   3.75 
million

US$ 11.27 
million

Admissibility 
& Receipts

Nil

US$ 10.27 
million

Reason for release / non-release of fund

Additional month past due until the funds earmarked 
for the specific action are fully discounted (i.e. twelve  

(12)  or more  months  overdue and passed).

Additional month past due until the funds earmarked for the 
specific action are fully discounted @ 8.3% per month (i.e. one 
(1)  month overdue and passed) – US$ 11.2 million / 12 month 

*11 months = US$ 10.27 million
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Based on the expenditure 
pattern and significance of 
the agencies including their 
importance for sectors such as 
education, health, infrastructure 
and social affairs, the four 
ministries were selected for 
compliance audit in 1392. 
These ministries together had 
expenditure of about 28% of the 
core budget in 1390 and 27% 
in 1391. The requirement of 
coverage of 25% expenditure of 
the core budget and risk analysis 
also suggested selection of these 
four ministries. 

Based on the experience and 
the risks analyzed in previous 
audits, these ministries were 

of the ARTF IP benchmark for the SAO, it submitted its claims for having covered 
5% of the expenditure of the core budget expenditure of 1390. However, 
the submission of the SAO for 1391 was not accepted by the World Bank 
(administrator of the ARTF) due to the non-publication of the audit report, 
which in turn, was because of non-availability of such a mandate under the 
then prevailing Audit Law and also due to the absence of external assessment to 
confirm the compliance with the ISSAIs.

Meeting the requirements in 1392/2013
However, as per a meeting held by the SAO with World Bank and the Budget 

Directorate of the MoF, it was decided that SAO would cover 25% plus of the 
expenditure of 1391 in 1392 compliance audit as per the requirements (5% 
towards 1391 and 20% towards 1392) and submit the Audit Reports for the 
ministries covered individually at the earliest and no later than 10th November 
2013.

Accordingly, four ministries namely, Ministry of Education (MoE), Ministry of 
Public Health )MoPH(,

Ministry of Public Works (MoPW) and Ministry of Labour, Martyrs, Disabled 
& Social Affairs (MoLSA) were selected for compliance audit in 1392 (for covering 
expenditure and transactions of these ministries in 1391) as follows: 

Name of the Ministry

M/o Public Works
MRRD

M/o Energy & Water
M/o Education

M/o Agriculture

M/o Pub. Health
M/o Finance

M/o Defence
M/o Interior

M/o Martyrs, Disabled, 
Labour and Social Affairs

M/o Foreign Affairs

Total

% of total
Total Expenditure for all 

agencies

Operating (1391)

 1,203,242,403 

397,640,934 
331,554,075 

20,232,742,868
923,681,147

1,799,037,397 
5,948,539,144 

37,460,001,067 

36,205,399,737 

7,410,440,792

2,094,652,449

14,006,932,013 

83.96

   135,790,736,547 

Development(1391)

12,708,747,135   
12,418,172,811 

5,339,518,589 

 2,816,130,464 
3,056,162,784 

4,560,776,038 
2,096,850,762 

22,445,057 
130,577,862 

452,516,819

358,564,017 

43,960,462,340 

82.03

53,593,076,358 

Total )1391(

13,911,989,538 
12,815,813,745 
5,671,072,664 

23,048,873,332 

3,979,843,931 

6,359,813,435 
8,045,389,906 

37,482,446,124 
36,335,977,599 

7,862,957,611

2,453,216,466 

57,967,394,353 

83.41

189,383,812,905 

% in 1391 of the 
combined total

7.35
6.77
2.99

12.17

2.10

3.36
4.25

19.79
19.19

4.15

1.30

83.41

Sample 1392

27.03

Details of Top 11  High Spending Ministries: Fiscal Year 1391



results of the Compliance audit as per the following requirements for each 
year of the programme:

For achieving the ARTF IP benchmark, technical assistance under the 
Second Public Financial Management Reform Project (TF10024) supports 
the implementation of the reforms in external audits, as implied in the 
commitments. As such, SAO has been encouraged to undertake and 
complete the audit with the assistance of external consultancy. 

The successful completion of all the requirements of the ARTF IP 
benchmark for each programme by the designated agency, e.g., the SAO for 
external audit for each of the year, results in the following funds for the ARTF.    

Fiscal Year                      Amount 
1391  US$   3.75 million 
1392  US$ 11.20 million
1393  US$ 13.00 million
However, for the failure of the condition, there is a disincentive as well. 

Actions stipulated for a given fiscal year and completed after the respective 
deadlines will be discounted by 8.3% of the initial allocation mentioned 
above per additional month past due until the funds earmarked for the 
specific action are fully discounted (i.e. once  the  action  is  twelve  (12)  or 
more  months  overdue).  These funds will then no longer be available under 
the Incentive Program.

The context of SAO’s mandate and its effort in meeting the 
ARTF IP benchmark

As per the mandate under the prevailing Audit Law earlier and now, 
the new Audit Law, 1392/2013, SAO carries out compliance audit of the 
GoIRA agencies. However, under the previous audit mandate, reports on 
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the result of the compliance 
audit were not submitted to the 
National Assembly and were 
not published. The six monthly 
reports were submitted only to 
the President. Under the new 

Audit Law, Articles 2, 5 and 12 
provide mandate to the SAO for 
undertaking and reporting on 
compliance audit to the National 
Assembly and the President. 
Article 19 of the audit Law 
enables the SAO to publish the 
reports upon submission to the 
State President and National 
Assembly. Further, Article 18 
of the Audit Law requires the 
SAO to conduct the audit of 
accounting and financial affairs 
as per INTOSAI standards.

Meeting the requirements in 
1391/2012

As per its own audit plan, 
SAO carried out compliance 
audit in 1391 covering the 
agencies planned for audit. No 
external audit support through 
advisory or consultancy service 
was available for the same. On 
invocation of the requirements 

Year of 
audit

1391

1392

1393

Coverage of total expenditure 
of the previous year

5% of the entire expenditure

20% of the entire expenditure

50% of the entire expenditure

Audit as per 
Auditing Standards

INTOSAI ISSAI

Publication of Reports & 
Evidence

Published Reports & external 
assessment by PFM experts 
for ISSAI compliance by due 

date.
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The structural reform scheme is based on 
achievement of certain benchmarks in the three years 
1391, 1392 and 1393 in the 4 areas of Public Financial 
Management (PFM), Governance and Civil Service 
Reform (G&CSR), Investment Climate and Trade 
Facilitation (IC&TF) and Sub-National Finance (SNF). For 
achieving the SRS targets, the concerned agencies of 
GoIRA have been identified with annual reform oriented 
actions for the three years. Supreme Audit Office (SAO) 
has been identified to complete the targets related 
to external audit falling under the Public Financial 
Management area. Apparently, the achievement of the 
targets relating to all other aspects of the 4 areas of the 
SRS and that of the RMGS pertain to other agencies 
including the Ministry of Finance. 

The revenue matching grant for 2012-2014 will 
be calculated based on the Afghanistan’s revenue 
performance in SY 1391 – 1393 for which MoF along with 
the revenue agencies is responsible. The responsibility 
schema for the SRS may be depicted as follows:

       
The SAO’s responsibility under the ARTF-IP
Under the action area, Public Financial Management 

(PFM) of the ARTF IP, the responsibility of the SAO may 
be summarized as follows. SAO is required to carry 
out Compliance Audit and submit the audit reports on 

more than 30 donors and administered by the World 
Bank.

ARTF Incentive Programme (ARTF-IP) 
Initially, the ARTF financing was based on annual 

programmes of funding by the donors. However, 
beginning 1391 / June 2012, the donors, led by the 
ARTF IP Working Group comprising six of the major 
contributing donors to the ARTF, proposed a multi-
year funding programme called, the ARTF Incentive 
Programme (ARTF IP). The overall objective of the 
Incentive Program (IP), as contained in the ARTF IP 
MoU between the GoIRA and the donors, is to support 
Afghanistan with a reform programme that aims at 
improving fiscal sustainability through increasing 
domestic revenue mobilization and strengthening 
expenditure management. It also identifies structural 
reforms in important areas of the government. The time 
line for implementation of the ARTF IP was set as June 
2012-2014 (beginning of SY 1391 – end of 3rd Quarter 
of SY 1393).  

In line with the objectives of the ARTF IP, funding 
pledged by the Donors is allocated across two schemes: 
a Structural Reform  Scheme - SRS  (to  account  for  
roughly  three  quarters  of  the  pledged  funds)  and  the  
Revenue Matching Grant Scheme - RMGS (to account 
for one quarter of the pledged funds). 
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Trust Fund of Afghanistan (LOTFA) and 
Combined Security Transition Command, 
Afghanistan (CSTC-A, Defence and Interior). 
Amongst the three, the ARTF is uniquely 
organized to support operating as well as 
development activities.

ARTF was established in 2002 to provide 
a coordinated financing support for the 
budget – operating as well as development 
activities. It is a multi-donor pooled trust 
fund and is the largest single source of on-
budget financing including for the development 
activities in the key sectors of education, health, 
agriculture, rural development, infrastructure, 
and governance. The ARTF is supported by 

 For past several years, various national governments and national and international donor agencies 
have vigorously contributed to the reconstruction and development of Afghanistan. The financial supports 
from the donors come through both on-budget financing and off-budget or extra-budget financing routes. 
The on-budget funding supports the operating as well as the development spending by the Government 
of the Islamic Republic of Afghanistan (GoIRA) through the national core budget. As known, GoIRA meets 
major part of its operating spending requirements through domestic revenue and balance through 
external funding, mostly grants. However, the substantial part of the development budget spending is 
met through external funding in the form of Discretionary Development Funds and non-discretionary 
Development Budget Grants and only a minor portion through domestic revenue sources combined with 
development loan.  

External financing for government’s operating costs and development budget activities are organized 
and managed through various designated funds. The three such major funds that are operated by the 
GoIRA in coordination with the donors are Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), Law and Order 
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