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اداره عالی تفتیش
و افقهای روشن
ش
تفتیش
تتووسسععه
توسعهه تفتفتیتیش
ادارهعالی تفتیش؛منحیثعالیتریننهادمسلکیبازرسیکنندهامورمالیوحسابی
در مقیاس کشور ضرورت به روز بودن دانش و مهارتها و استفاده از معیارها
و استندردهای جهانی را درک کرده و توجه خاص به مسایل آموزش و ظرفیت
مفتشینداشتهاست.اینادارههمچنینعضویتنهادهایبینالمللیتفتیشانتوسای،
تفتیش کشورهای آسیایی اسوسای و اکوسای را نیز دارا میباشد .اداره عالی تفتیش
به حیث یک نهاد مسلکی و تخصصی نقش عمده و حیاتی در نظام مالی کشور ایفا
میکند و با توجه به تغییرات گسترده در استندردهای تفتیش از آخرین میتودها و
معیارهابهرهمندگردیدهاست.برهمینمبناستکهرهبریادارهتوجهخاصیبهکسب
دانش و مهارتهای خاص تفتیش برای منسوبین اداره دارد.
هیات رهبری اداره نه تنها تاکید ویژه ای بر برنامههای آموزشی و کسب مهارتهای
جدیدبرایمفتشیندارندکهبرایظرفیتسازیدوامدارونهادینهسازینظامتفتیش
در افغانستان نیز تالش جدی به خرج میدهند .در یک دهه گذشته در این اداره؛
رهنمودها ،طرزالعمل ها و ابزارهای الزم تفتیش فراهم گردید که گنجینه مناسبی از
منابع مسلکی به صورت چاپی هم اینک در اختیار اداره و مفتشین میباشد.
در دهه جدید اداره عالی تفتیش بیشترین تمرکز خود را روی ایجاد یک ساختار
مناسب و فراهم آوری ابزارهای الزم برای بخشهای مختلف تفتیش قرار داد .بعد
از انتظام مسایل داخلی و تثبیت جایگاه اداره به حیث یک نهاد مستقل و بی طرف
و مسلکی؛ اکنون بیشترین توجه بر کیفیت تفتیش و باال بردن ظرفیت این اداره در
بخشهایمتفاوتمیباشد.اکنونانواعتفتیشقوانینومقررات،تفتیشمالی،تفتیش
پروژههایبانکجهانی،تفتیشحسابقطعیهتفتیش،عملکردومحیطیوهمچنین
برنامهریزیجهتتفتیشسیستمهایمعلوماتیرویدستمیباشد.
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الزم به ذکر است آنچه مایه مباهات و مسرت
اداره عالی تفتیش بوده سفر اخیر رئیس اداره
عالی تفتیش به چین ودستاوردهای بی بدیل
این سفر پربار و پر دستاورد بوده است .در
سفر اخیر که تحت رهبری دوکتور شریفی
به چین صورت گرفت موضوعات مختلف
و چگونگی همکاریهای مسلکی با مسئولین
مربوط این کشور مطرح گردید که از جمله دو
موضوع در صدر همکاریهای مسلکی بیان
گردید اول؛ ارتقای ظرفیت مفتشین اداره عالی
تفتیش افغانستان از طریق شمولیت در دانشگاه
نانجینگ و دوم طرح مسوده ایجاد آکادمی
ملی تفتیش در افغانستان به خاطر حل اساسی
چالشهای مالی کشور و ایجاد نهاد تحقیقی
در زمینههای مالی از لحاظ شکل و محتوی که
طرح آکادمی ملی تفتیش جدا مورد دلچسپی
هیات رهبری دانشگاه قرار گرفت و آمادگی
خود را در بحش آکادمیک اعالم نموده و در
بخش مالی و هزینههای ایجاد آن بعد از اخذ
نظر وزارت تجارت و خارجه در این زمینه
اظهارنظرخواهندکرد.
در خاتمه این سفر و جهت قدردانی از زحمات
رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان؛ رئیس و
هیئتدانشگاهتفتیشنانجینگچینسرتفکیت
پرفیسوری افتخاری را طی مراسم ویژه ای به
ایشان اهدا نمود .اهدای پرفیسوری افتخاری
دانشگاه تفتیش نانجینگ چین تصادفی نبوده
و بر اساس مطالعه عملکردهای انجام یافته این
تصمیم اتخاذ شده است .به همین خاطر است
که دکتور شریفی دومین فردی است که
مفتخر به دریافت این سرتفکیت از دانشگاه
مذکور میشود .این مسئله به نوعی شناسایی
تفتیش افغانستان به عنوان تفتیشی معیاری و
همگام با جهان است .تفتیشی که در اوایل
دهه هشتاد دچار رکود و خمودی بی سابقهی
بعد از جنگ بود اکنون به نهادی پویا تبدیل
شده که با تالشهای رئیس این اداره نه تنها
در اجالس و همایشهای بین المللی تفتیش
حرفی برای گفتن دارد که رئیس اداره عالی
تفتیش افغانستان به عنوان استاد در بزرگترین
پوهنتون تفتیش کشور چین به عنوان استاد؛
کرسیتدریسخواهدداشت.

گزارشها

اعطای پرفیسوری افتخاری دانشگاه تفتیش نانجینگ
چین به رئیس اداره عالی تفتیش
هیأت اداره عالی تفتیش تحت ریاست
پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی
رئیس اداره ،سفر مطالعاتی را به
جمهوری مردم چین از تاریخ  24مارچ
الی دوم اپریل سال  2015انجام داده
است.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط
عامه اداره عالی تفتیش؛ هدف از سفر

هیات عالی رتبه تحکیم و انکشاف روابط مسلکی میان اداره عالی تفتیش افغانستان و اداره
ملی تفتیش دولت جمهوری مردم چین ،ارتقاء ظرفیت و چگونگی استفاده از تجارب مؤفق
اداره ملی تفتیش دولت جمهوری چین در روند حکومتداری خوب بوده است.
هیأت به خاطر تحقق اهداف فوق الذکر جلسات کاری متعددی را با مسئولین نهادهای
مربوط پیش برده که در نتیجه به دست آوردهای زیرین که بگونه فشرده از آنها تذکر به
عمل میآید ،نایل گردیده است.
الف  -با اداره ملی تفتیش دولت جمهوری مردم چین ()CNAO
 مسئولین اداره ملی تفتیش چین عالقمندیشان را مبنی بر امضاء یک تفاهمنامه،1

[ حمل ،ثور ،جوزا ]1394
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گزارش

گزارش
به طور جدی اعالم داشته و تعهد سپرد که جهت
شریک ساختن تجارب مسلکی و انتقال مهارتهای
ضروری میان هر دو نهاد مماثل ،داشتن چنین
تفاهمنامهای ضرورت پنداشته میشود ،هر دو طرف
روی مسوده تفاهمنامه کار را شروع نموده و البته
پس از طی مراحل اصولی از جانب دولتهای
مربوط امضاء و به منصه اجرا قرار داده خواهد شد.
جانب اداره ملی تفتیش دولت جمهوری چین به
عنوان نخستین گام ،آمادگی خود را جهت آموزش
شش تن از مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان ،به
گونهای که چهار تن به مصرف اداره عالی تفتیش
افغانستان و دو تن دیگر به مصرف اداره ملی تفتیش
دولت جمهوری چین صورت گیرد ،قبل از امضاء
تفاهمنامه (( ) )MOUاظهار داشتند .به مسئول
بخش خارجی آموزش دستور داده شد که مراحل
بعدی این روند را در تفاهم به اداره عالی تفتیش
افغانستان هرچه زودتر تکمیل و در تطبیق آن اقدام
گردد.
 - 2موضوع اکادمی تفتیش ،محاسبه و منجمنت
که طرح آن قب ً
ال به مقام محترم ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان نیز ارائه گردیده ،مورد بحث
دو طرف قرار گرفت ،مسئولین اداره ملی تفتیش
دولت جمهوری مردم چین از طرح ایجاد اکادمی
تفتیش افغانستان استقبال نموده و از همکاری
مسلکی و تخنیکی خویش در این راستا وعده سپرده
و متذکر شد که ما از طریق حکومت خود از این
طرح حمایت نموده و از ایجاد و تمویل هزینه آن
به سهم خود تالش خواهیم کرد .قابل تذکر است
که اداره ملی تفتیش دولت جمهوری مردم چین در
سال  1983ایجاد گردیده و مقر آن در پیکن مرکز
جمهوری مردم چین قرار دارد.
 - 3مشاهده از اجراآت اداره تفتیش والیتی والیت
شانسی
هیأت طبق برنامه کاری ،به منظور مشاهده
چگونگی اجراآت تفتیش مرکزی ،ریاست تفتیش
والیتی ،میتدولوژی تفتیش ،انجام تفتیشهای
مختلف ،گزارشدهی و نحوه بازرسی از مراجع
تحت بازرسی؛ عازم والیت شانسی گردیده و به
توضیحات دایرکتر جنرال ریاست تفتیش ساحوی
والیت شانسی گوش داده و پرسشها و پاسخهایی
در موارد فوق الذکر مطرح گردید که خیلیها مفید
ارزیابی میگردد.
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در چین بازرسیها به سطح والیت شروع شده به ولسوالی و قریه
ختم میگردد و مفتشین گزارش بازرسی خود را به شورای والیتی
ارائه مینمایند ،اداره ساحوی تفتیش میتوانند مسئولین مراجعی را
که زیر بازرسیاند ،در صورت تخلف جریمه نمایند که تاکنون صدها
مورد فساد را شناسایی و به مراجع مربوط اطالع دادهاند .از آنجایی
که دسپلین تعمدی حزبی در تمام سطوح ادارات دولتی و غیر دولتی،
حاکم است؛ تطبیق و رعایت قانون به طور یکسان و جدی گرفتن
گزارش تفتیش منجانب مقامات عالی کشور ،موفقیت نظام را در امر
کاهش فساد اداری ،تضمین نموده است.
ب  -دانشگاه تفتیش نانجینگ (NANJING AUDIT
)UNIVERSITY
این دانشگاه که در نوع خودش یگانه دانشگاه در سطح جهان است؛
در سال  1983میالدی ایجاد گردیده است و مسئولیت آموزش بیشتر
از  92هزار مفتش اداره ملی تفتیش دولت جمهوری مردم چین دارا
میباشد .آموزش در این دانشگاه به طور داخل خدمت و خارج خدمت
به پیش برده شده و با کشورهای آسیایی ،آفریقایی و قسماً اروپایی
روابط اکادمیک در عرصه آموزش تفتیش دارد.
مذاکرات هیأت اداره عالی تفتیش با رئیس و هیأت تدریسی آن
دانشگاه روی دو محور زیرین متمرکز بود.
 - 1ارتقاء ظرفیت مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان از طریق شمولیت
در این دانشگاه.
دانشگاه تفتیش نانجینگ از امکانات مالی و منابع بشری فراوان
برخوردار است ،محصلین زیادی را از کشورهای الیبریا ،کینا و
جنوب شرق آسیا ،به طور لیلیه در دانشگاه پذیرفته و آموزش میدهد.
دوره تحصیل در این دانشگاه چهار سال بوده و در ختم دوره تحصیل
گواهینامه جهانی به فارغ التحصیالن توزیع میگردد .رئیس و مسئولین
دانشگاه به خاطر یک آغاز خوب ،در قدم نخست قبول نمود که
ساالنه ده تن از کاندیدای مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان را در
دانشگاه تفتیش نانجینگ میپذیرند .این محصلین پس از چهار سال
تحصیل ،به مثابه مفتش جوان مجهز به دانش مسلکی دوباره به کشور
برمی گردند .هکذا توافق صورت گرفت که به خاطر همکاریهای
بیشتر دوجانبه جهت تفتیش مالی عامه و آموزش مفتشین جوان اداره
عالی تفتیش افغانستان و فرستادن برخی از متخصصین جهت تدریس
مفتشین و تعاطی تجارب علمی مربوط ،مانند اداره ملی تفتیش دولت
جمهوری مردم چین ( ،)CNAOضرورت به امضای یک تفاهمنامه
( )MOUبین دانشگاه تفتیش نانجینگ ( )NAUکشور چین و اداره
عالی تفتیش افغانستان ( )SAOنیز محسوس میگردد .اشتیاق زیاد در
راستای همکاری با اداره تفتیش کشور در میان هیأت رهبری ()NAU
کام ً
ال مشاهده میشد .از چند و چون اجراآت و عملکرد اداره عالی
تفتیش افغانستان ،انواع و میتدولوژی تفتیش ،گزارشدهی و تشکیالت
تفتیش ،معلومات به جانب مقابل ارائه گردید.

 - 2طرح مسوده ایجاد اکادمی ملی
تفتیش در افغانستان ،به خاطر حل
ریشهای چالشهای عرصه مالی کشور
و ایجاد نهاد تحقیقی در زمینه سیستم
مالی از لحاظ شکل و محتوا ،جدا ً
مورد دلچسپی هیأت رهبری دانشگاه
قرار گرفته و از طرح یک همچو
دیدگاهی در شرایط امروزی ،حمایت
نمودند و آمادگی خود را در بخش
اکادمیک حضوری اظهار نمودند و در
مورد مسایل مالی و هزینههای ایجاد
آن بعد از اخذ نظر وزارت تجارت و
خارجه خود در زمینه اظهار خواهند
کرد اما در پرنسیپ از دیده این طرح
حمایت نموده و حاضراند اداره عالی
تفتیش افغانستان را از لحاظ ترتیب
نصاب ،مفردات درسی و غیره امور
علمی ،یاری رسانند.
دانشگاه تفتیش نانجینگ کشور
چین ،در ایالت نانجینگ پایتخت
سابقه چین قرار دارد ،موضوعات

مسلکی و اجراآت عملی در آن موارد توسط کارشناسان مربوط ،به طور مفصل مورد بحث
قرار خواهد گرفت.
ً
همه موضوعات مطرح شده در رابطه به اکادمی تفتیش صرفا جنبه پیشنهادی داشته که میان
دو نهاد مستقل متکی به معیارات انتوسای و اینکه اداره ملی تفتیش دولت جمهوری مردم
چین رئیس دوره ای بیست و یکمین نشست ایکوسای است ،مطرح گردید.
ج  -در تاریخ  28مارچ  2015مطابق  8حمل  1394رئیس و هیأت رهبری دانشگاه تفتیش
نانجینگ سرتفکیت (HONORARY PROFESSORSHIP AT NANJING AUDIT
 )UNIVERSIRYپرفیسوری افتخاری دانشگاه تفتیش نانجینگ کشور چین را نسبت تالش
مستمر پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش در روند ایجاد یک
نهاد تفتیش معیاری طی چندین سال ،با حضور داشت محصلین دانشگاه تفتیش نانجینگ
به ایشان تفویض نمود که مایه افتخار و سـربلندی کشور ما گردید و به این ترتیب دکتور
شریفی عضویت افتخاری دانشگاه نامبرده را حاصل نمود .این افتخاری است که نصیب مردم
و دولت ما و به طور خاص به اداره عالی تفتیش افغانستان میگردد .همچنین قرار است
جهت ارائه لکچر در دانشگاه نامبرده رسماً از ایشان در آینده قریب دعوت به عمل آید.
کسب عضویت افتخاری در دانشگاه تفتیش نانجینگ توسط رئیس اداره عالی تفتیش کشور،
در گذشته نظیر نداشته و دکتور شریفی دومین کسی است که طی سی و دو سال عمر این
دانشگاه در سطح جهانی ،مفتخر به این امتیاز معنوی میشود.
اداره عالی تفتیش این افتخار را که ارزش معنوی داشته و بازتاب روابط دو جانبه اکادمیک
میان دو کشور نیز میباشد ،به جاللتمآب رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان و به رئیس
محترم اجرائیه حکومت وحدت ملی صمیمانه تبریک عرض نماید.
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احمدضیاءمسعودنمایندهفوقالعادهرئیسجمهور:

ادارهعالی تفتیش با مدیریت دکتور شریفی به اداره ای نهادمند
و کارا تبدیل شده است

اداره عالی تفتیش طی مراسمی از کسب
پروفیسوری افتخاری دوکتور محمد شریف
شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با حضور
احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس
جمهور در امور اصالحات و حکومت داری
خوب ،محترم محمد علم ایزدیار نائب اول
مشرانو جرگه ،محترم عرفان اهلل عرفان منشی
ولسی جرگه ،محمد عثمان بابری معین
وزارت تحصیالت عالی ،روسای دانشگاههای
کابل و تعلیم و تربیه و مقامات عالیرتیه دولتی
تجلیل کرد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛
در این محفل که به تاریخ  13ثور برگزار شد
سخنرانان ضمن تبریک این دستاورد کالن به
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دولت و مردم افغانستان و به ویژه شخص ایشان دستاوردهای اداره عالی تفتیش
در دوران مدیریت دوکتور شریفی را بی پیشینه و مایه مباهات دولت افغانستان در
راستای تامین و گسترش شفافیت مالی دولت دانستند.
سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش در ابتدا ضمن تشکر
و خیر مقدم به خاطر حضور گرم مهمانان به مناسبت کسب پروفیسوری افتخاری
دکتور شریفی رئیس اداره عالی تفتیش از دانشگاه تفتیش نانجینگ چین گفت:
اداره عالی تفتیش؛ منحیث عالیترین نهاد مسلکی بازرسی کننده امور مالی و
حسابی در مقیاس کشور ضرورت به روز بودن دانش و مهارتها و استفاده از
معیارها و استندردهای جهانی را درک کرده و تحت مدیریت دکتور شریفی رئیس
این اداره توجه خاص به مسایل آموزش و ظرفیت مفتشین داشته است .اداره عالی
تفتیش برعالوه از آموزش داخل خدمت در همکاری با مشاورین خارجی صنوف
دوامدار انگلیسی ،کمپیوتر و تفتیش را در جریان سال دارد .این اداره هم چنین
عضویت نهادهای بین المللی تفتیش انتوسای ،تفتیش کشورهای آسیایی اسوسای
و اکوسای را نیز دارا میباشد .اداره عالی تفتیش به حیث یک نهاد مسلکی و

تخصصی نقش عمده و حیاتی در نظام مالی کشور ایفا می
کندو با توجه به تغییرات گسترده در استندردهای تفتیش
از آخرین میتودها و معیارها بهرهمند گردیده است .برهمین
مبناست که رهبری اداره توجه خاصی به کسب دانش و
مهارتهای خاص تفتیش برای منسوبین اداره دارد.
سید محمد مهدی حسینی در ادامه افزود :جناب داکتر
صاحب شریفی نه تنها تاکید ویژه ای بر برنامههای آموزشی
و کسب مهارتهای جدید برای مفتشین دارند که برای
ظرفیت سازی دوامدار و نهادینه سازی نظام تفتیش در
افغانستان نیز تالش جدی به خرج میدهند .در زمان رهبری
ایشان و همکاری هیات رهبری اداره رهنمودها ،طرزالعمل
هاو ابزارهای الزم تفتیش فراهم گردید که گنجینه مناسبی
از منابع مسلکی به صورت چاپی هم اینک در اختیار اداره
و مفتشین میباشد.
در دهه جدید اداره عالی تفتیش بیشترین تمرکز خود را
روی ایجاد یک ساختار مناسب و فراهم آوری ابزارهای
الزم برای بخشهای مختلف تفتیش قرار داد .بعد از انتظام
مسایل داخلی و تثبیت جایگاه اداره به حیث یک نهاد
مستقل و بی طرف و مسلکی؛ اکنون بیشترین توجه بر
کیفیت تفتیش و باال بردن ظرفیت این اداره در بخشهای
متفاوت میباشد .اکنون انواع تفتیش قوانین و مقررات،
تفتیش مالی ،تفتیش پروژههای بانک جهانی ،تفتیش
حساب قطعیه تفتیش ،عملکرد و محیطی و همچنین برنامه
ریزی جهت تفتیش سیستم های معلوماتی روی دست
میباشد.
وی با اشاره به فعالیتهای آموزشی اداره در سال 1393
ادامه داد :در طی سال گذشته  17نوع موضوع مسلکی
تفتیش در پالن آموزشی ساالنه قرار گرفت که همه آنها
تطبیق شد و تعدا مجموعی  375نفر از آن مستفید شدند.
دو کمپنی همکار  Cowaterو  Snncoاداره را جهت
بازرسی پروژههای بانک جهانی و تطبیق بنچمارکهای
بانک جهانی و ارتقای ظرفیت مسلکی تفتیش همکاری
میکنند .رهبری اداره توانسته تا از فرصتهای بین المللی
نیز سود جسته و با ادارات عالی تفتیش هند ،مالزیا و ترکیه
تفاهمنامه های مسلکی عقد نماید که یکی از مزایای
آن اعزام  10نفر از مفتشین اداره به ترکیه جهت کسب
آموزش  ITدر چند روز اخیر میباشد.
معاون مسلکی اداره سفر اخیر رئیس اداره عالی تفتیش
به چین را مانند سایر سفرهای ایشان پر دستاورد دانسته
و افزود :در سفر اخیر که تحت رهبری دوکتور شریفی
به چین صورت گرفت موضوعات مختلف و چگونگی
همکاریهای مسلکی با مسئولین مربوط مطرح گردید که
از جمله دو موضوع در صدر همکاریهای مسلکی بیان
گردید اول؛ ارتقای ظرفیت مفتشین اداره عالی تفتیش

افغانستان از طریق شمولیت در دانشگاه نانجینگ و دوم طرح مسوده ایجاد
آکادمی ملی تفتیش در افغانستان به خاطر حل اساسی چالشهای مالی کشور و
ایجاد نهاد تحقیقی در زمینههای مالی از لحاظ شکل و محتوی .طرح آکادمی ملی
تفتیش جدا مورد دلچسپی هیات رهبری دانشگاه قرار گرفت و آمادگی خود را در
بحش آکادمیک اعالم نموده و در بخش مالی و هزینههای ایجاد آن بعد از اخذ
نظر وزارت تجارت و خارجه در این زمینه اظهارنظر خواهند کرد.
وی در پایان سخنان خوش گفت :در خاتمه این سفر و جهت قدردانی از زحمات
رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان رئیس و هیئت دانشگاه تفتیش نانجینگ چین
سرتفکیت پرفیسوری افتخاری را طی مراسم ویژه ای به ایشان اهدا نمود .اهدای
پرفیسوری افتخاری دانشگاه تفتیش نانجینگ چین تصادفی نبوده و بر اساس
مطالعه عملکردهای انجام یافته این تصمیم اتخاذ شده است .به همین خاطر است
که دکتور شریفی دومین فردی است که مفتخر به دریافت این سرتفکیت از
دانشگاه مذکور میشود.
احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصالحات و
حکومتداری خوب نیز طی سخنانی با تبریک دریافت پرفیسوری افتخاری به
دکتور شریفی گفت :بسیار خوشحالم که امروز یکتن از فرزندان خدمتگذار
کشور ما با اخذ پرفیسوری افتخاری از طرف یکی از دانشگاههای مشهور کشور
چین افتخار بزرگی را نصیب مردم افغانستان ساختند.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور در ادامه افزود :در طول سیزده سال گذشته
با وجود این که فساد اداری در کشور بیداد میکرد ،در پهلوی فساد اداری که
ما همه میدانیم به عنوان یک عامل موثر در عدم رشد اجتماعی و اقتصادی ما
محسوب میشد؛ باز هم در پهلوی همه پدیدههای منفی ما شاهد فرزندان صدیق
کشور خود هستیم که توانستند با خدمتگذاریهای خوب خود در راستای ایجاد
یک اداره سالم؛ افتخار این را داشته باشند که نهادهای علمی کشورهای خارجی
این برادر ما را تقدیر و تحسین کنند .این افتخار نه تنها به خود آقای شریفی بلکه
مربوط به همه ملت شریف افغانستان میشود.
ایشان با اشاره به دستاوردهای اداره عالی تفتیش در یک دهه اخیر با مدیریت
دکتور شریفی؛ خاطر نشان ساخت :آقای شریفی در طول سیزده سال گذشته
خدمات شایانی را به مردم افغانستان انجام داده است و همه به خاطر ایجاد یک
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احمد ضیاء مسعود نماینده فوق
العاده رئیس جمهور:
ما درحالی که اخذ پروفیسوری
افتخاری از طرف دکتور
شریفی را به ایشان تبریک
میگوییم امیدوار هستیم دوره
کاری آقای شریفی همچنان
با دستاوردهای بی بدیل برای
افغانستان همراه باشد.
حکومت شفاف و به خاطر کنترول فساد
اداری و افشای نواقص و مشکالت در
حکومت موجود بوده و ایشان به صورت
مداوم رهبری حکومت را در جریان قرار
میداد .به همین خاطر است که آقای شریفی
توانست اداره عالی تفیش کشور ما را به یک
نهاد نهادمند تبدیل کند؛ یافتههایی که ایشان
در طول سیزده سال گذشته داشتندواقعا قابل
قدر و قابل تمجید است.
اگر حکومت به یافتههای اداره عالی تفتیش
عمل می کردو تصامیم مقتضی اتخاذ میکرد
مسلما آنطوری که پدیده فساد اداری برای
مردم مشکالت خلق کرده؛ نبود .اداره عالی
تفتیش یکی از نهادهای بسیار نهادمند در
کشور ماست و این اداره به رهبری دکتور
شریفی واقعا میتواند نقش مهمی در ایجاد
حکومتداری خوب و همچنان کنترول فساد
اداری و ایجاد شفافیت در عملکردهای
حکومت به وجود بیاورد .فساد اداری وقتی
کنترول میشود که واقعا نهادهای قضایی
و عدلی نهادمند داشته باشیم و یک اداره
دیگری وجود داشته باشد که بتواند ناظر
همه عملکردهای حکومت درتمام ابعاد
اقتصادی باشد .نقش اداره عالی تفتیش در
این راستا بسیار قابل مالحظه است؛ دولت
وحدت ملی نیز از اراده محکمی برای این
که فساد مهار بشود برخوردار است و در این
جهت اداره عالی تفتیش از پشتیبانی عام تام
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حکومت وحدت ملی برخوردار خواهد بود تا عملکردهایشان را ان چنان که به
خاطر شفافیت و حسابدهی حکومت ایجاب میکنند ترتیب و پیاده کنند.
محترم احمدضیاء مسعود در پایان یادآور شد :ما درحالی که اخذ پروفیسوری
افتخاری از طرف دکتور شریفی را به ایشان تبریک میگوییم امیدوار هستیم دوره
کاری آقای شریفی همچنان با دستاوردهای بی بدیل برای افغانستان همراه باشد.
محترم محمد علم ایزدیار نائب اول مشرانو جرگه نیز طی سخنانی با اشاره به
دستاوردهای عظیم اداره عالی تفتیش و دریافت پرفیسوری افتخاری توسط دکتور
شریفی گفت :من نیز به نوبه خود میخواهم مراتب بهترین تبریکات و تهنیتهای
خود ،هیئت اداری و اعضای محترم مجلسین شورای ملی و به صورت خاص
مجلس سنا را خدمت استاد شریفی ،هیئت رهبری اداره عالی تفتیش و به این
مناسبت به مردم افغانستان تبریک عرض کنم.
وی در ادامه افزود :شکی نیست که مدیریت سالم ،ایجاد اداره سالم و با ظرفیت
متخصص ،مسلکی و بیطرف در راستای رسیدگی به امور مالی و حسابی و زدودن
فساد اداری از اولویتهاست و طوریکه شما درجریان هستید اداره عالی تفتیش
در راستای معیاری سازی ،مسلکی سازی و ظرفیت سازی در این اداره توفیقات
زیادی دارد .من امیدوارم که با آمدن حکومت وحدت ملی و در یک فضای
جدید این اداره بتواند برای رسیدگی به یافتههای مالی و حسابی و تفتیش اقدامات
عملی داشته باشد .بنده به عنوان یک شهروند کشور و به عنوان عضو پارلمان
افغانستان میخواهم حمایت خود را از اداره عالی تفتیش در راستای مبارزه با فساد
اداری اعالم کنم.
ایشان با اشاره به خاطره ای از قاطعیت دکتور شریفی در جهت تامین شفافیت
و اراده قاطع در زدودن فساد گفت :اجازه دهید خاطره ای از قاطعیت دوکتور
شریفی خدمت شما عرض کنم :روزی یکی از بزرگان دولت چند نفری را به
من واسطه کردند که در امور مالی و حسابی آنها مشکالتی وجود داشت و
خواستم مسئله را با دوکتور شریفی در میان بگذارم؛ با ایشان که صحبت کردم
فرمودند :سو استفادهها وجود دارد ،اختالس وجود دارد ،حیف و میل اموال دولتی
صورت گرفته است .بنده به ایشان گفتم ما در کنار شما هستیم و طوریکه صالح
میدانید عمل کنید .بنده مطمئن هستم شما زیر فشار هیچکسی در این راستا قرار
نمیگیرید.
نائب اول مشرانو جرگه خاطر نشان ساخت :مشکل عمده ای که فکر میکنم
از گذشتههای دور مخصوصا از سیزده سال گذشته میراث مانده عدم تطبیق و
تنفیذ قانون و تنقیذ متوازن و عادالنه قوانین و عدم برخورد متوازن با فساد پیشهها

و رشوت گیرهاست .وجود فرهنگ معافیت یکی از
مسائل عمده ای بوده که امروز نتوانسته دولت و مردم
افغانستان در عرصه مبارزه با فساد دستاورد داشته
باشد .بنده امیدوارم هر دوتیم حکومت وحدت ملی
که در دوران کمپاین از ایجاد حکومت شفاف وعده
میدادند؛ به وعدههای خود عمل کنند.
ایشان در پایان سخنان خود به نمایندگی از هیئت اداری
مجلس سنا تحفه ای به مناسبت اخذ پرفیسوری افتخاری
به دکتور شریفی اهدا کرد.
محترم محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیالت
عالی نیز با تبریک کسب درجه پرفیسوری افتخاری
توسط رئیس اداره عالی تفتیش گفت :باید بگویم
دوکتور شریفی یکی از اساتید پرکار دانشگاه تعلیم
و تربیه استاد ربانی هستند و در عین حال که در این
اداره مشغول بودند فکر میکنم یکی دو سال قبل
خوشبختانه درجه دکتورا را نیز کسب کردند که این
خود موید تالشهای ایشان و تعهدشان برای نایل شدن
به درجههای رفیع علمی است .در عین حال بنده درک
میکنم که این موضوع میتواند به صورت مستقیم و
غیر مستقیم تاثیرات خود را باالی موثریت کار داشته
باشد.
باید عرض کنم گاها گفته میشود که وضعیت ظرفیت
ما افغانها خوب است؛ ولی در حقیقت وضعیت ظرفیت
انسانی ما خوب نیست و یکی از عوامل فساد هم همین
تلقی میشود .جای بسی خوشحالی است که میبینیم
بعضی از اساتید کادر علمی ما در پست های مهم دولتی
مشغول به فعالیت هستند و موفقانه کار میکنند.
اجازه دهید یک بار دیگر این موفقیت را به شما استاد

محترم ،همکارانتان و اعضای محترم کادر علمی ما در وزارت تحصیالت
عالی و دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی؛ به نمایندگی از این وزارت
تبریک عرض کنم.
محترم امان اهلل حمیدزی رئیس دانشگاه تعلیم وتربیه استاد ربانی با اشاره
به اینکه استادشریفی یکی از وظیفه شناس ترین استاد دانشگاه تعلیم و تربیه
است گفت :من نمیخواهم در باره وظیفه تفتیش جناب شریفی یادآور
شوم که چگونه وظیفه خویش را اجرا میکند بلکه میخواهم عمآل به
شما بگویم که جناب شریفي به وجه احسن وظیفه خویشرا اجرامیکند؛ از
مهمترین خصلتهای ایشان این است که یک دقیقه هم درصنف ناوقت
نمیآید و یک دقیقه از صنف نا وقت نمیرود؛ من به تمام استادان این
وظیفه شناسی را یک مثال میاورم.
من به نمایندگی از مجموعه استادان دانشگاه میخواهم سخنرانی میکنم و
پیغام دانشگاه را به شما ارایه نمایم .ما همه امروز دراین جا گردهم آمدهایم
تا از مردی قدردانی کنیم که شهرت علمی ایشان وکارکردهای تخصصی
ایشان از مرزهای کشور فراتر نفوذ کرده ،افتخارات شایسته را به وطن به
ارمغان آورده است .این شخصیت بزرگ جناب محترم پوهندوی دکتور محمد
شریف شریفی استاد دانشگاه تعلیم وتربیه استاد برهان الدین ربانی ورئیس عمومی
اداره عالی تفتیش است .پوهندوی دکتور شریفی استاد وظیفه شناس ،مدیر باتجربه
است که شعر استاد الفت به ایشان صدق میکند که میگوید :بی حسابه څاڅکی توی
شي بحرو بر کې له لکونو کروړونو یو ګوهرشي.
وی در پایان اضافه کرد :دانشگاه تفتیش نانجینگ که بزرگترین دانشگاه تفتیش
در جهان است درایت در امور تفتیش در جنابشان را حقیقت پنداشته ،ظرفیت دانایی
وتوانایی شان را به سویه دکتورای دانشگاه ارزیابی نموده وبنا بر آن رتبه علمی
پروفیسوری افتخاری را برایشان اعطا نموده؛ رهبری ،استادان وخاصتا دانشکدهعلوم

طبیعی دانشگاه تعلیم وتربیه شهیداستاد برهان الدین ربانی این موفقیت را به جناب
دکتور شریفی تبریک میگوید وبه داشتن چنین استاد افتخار میکند.
استاد مسعود استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل نیز که در این محفل سخن
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میگفت با اشاره به نقش تفتش در
ایجاد حکومتداری خوب گفت :با
اجازه مفتشینی که آرام آرام میروند
از انسانهایی که دلهره و ترس
میآفرینند و لرزه بر اندام کسان
دیگری بیفکنند؛ تبدیل شدهاند به
یک تفتیش که میتواند برای بهبود
فعالیتها کمک کند و آرام آرام
کژیها را به راستی تبدیل کند.
گذشته از تعارفات میخواهم تبارز
شمامفتشین عزیز را تبارز انسانی بدانم،
تبدیل یک تفتیش قدیمی و کهنه با
تمام میتودهای کهنه به یک تفتیش نو
با تمامی میتودهای نو با داشتن اسناد
کالن و اولین بار قانون تفتیش و دهها
سندی که دوکتور شریفی به بنده
نشان دادند و داشتن یک کتابخانه با
عظمت و تبدیل اداره تفتیش به یک
انستیتوت تفتیش کار ساده و آسانی
نیست و از این جهت قبل از اینکه به
داکتر صاحب شریفی تبریک بگویم
به تمام مفتشین و کارمندان این اداره
تبریک میگویم که چنین پیکاری
انجام دادند تا بتوانند یک تفتیش
کهنه را به یک تفتیش نو تبدیل کنند.
چیزی را که بنده میخواهم تذکر
بدهم این است که آیا اداره تفتیش
استاد مسعود:
دکتور شریفی نشان داد که
نماینده تفتیش افغانستان میتواند
در بزرگترین دانشگاه تفتیش
دنیا منحیث پروفیسور با لکچر
های معین خود ظاهر شود؛ این
یعنی اینکه  90هزار مفتش چینی
زیر نظر یک پروفیسور افغانی
حرکت میکند ،این یک حرف
ساده نیست.
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دارای استقاللیتی که میخواهد هست یا نه؟ آیا سفارشاتی که اداره تفتیش انجام
میدهد تطبیق میشود یا خیر؟ آیا دستاوردهای معین تفتیش تطبیق میشود؟ در هر
کشوری که رییس جمهورش از اداره عالی تفتیش آن هراس کرد و دست تفتیش
به رییس جمهور رسید تفتیش ،تفتیش میشود.
چیزی را که بنده متوجه شدم این بوده که اداره تفتیش میرود که نوعی جوان
گرایی را آغاز کند طوری که میبینیم بعضی از شاگردهای ما در اقتصاد به سطح
ریاست رسیدهاند و قرار است حدود سی یا چهل تن از فارغین اقتصاد را جذب
کنند .بنده به دولت وحدت ملی پیشنهاد میکنم که الاقل در یک چیز وحدت
داشته باشد و آن ایجاد اداره تفتیش مستقل و فارغ از هر گونه مداخله و ایجاد یک
نوع فضای کار آزادانه برای مفتشین و ارایه یک امتیاز بلند به مفتشین است .در
دنیایی که مفتشین کار میکنند اگر شما برای آنها امتیاز بلند در نظر نگیرید ،خود؛
مفتشین را به سوی فساد تشویق میکنید.
وی خطاب به سران حکومت خاطر نشان ساخت :زمینههای زندگی را برایشان
– مفتشین -بسازید بعد از ایشان بخواهید که چگونه کار کنند .در غیر آن از یک
مفتش گرسنه چگونه میتوان توقع داشت که صادقانه کار کند .یکی از مهمترین
تشویشهای دوکتور شریفی هم همین بوده است که چطور میشود با چنین مفتشی
سخت گیریهای محکمی انجام داد .بنده آرزو دارم که دولت افغانستان در بودجه
تفتیش چنین امتیازی را برای آنها در نظر بگیرد .ما نشان دادیم که تفتیش ما
میتواند در دنیا حرف خود را داشته باشد ،شما نشان دادید که نماینده تفتیش
افغانستان میتواند در بزرگترین دانشگاه تفتیش دنیا منحیث پروفیسور ظاهر شده
و با لکچر های معین خود؛ این یعنی اینکه  90هزار مفتش چینی زیر نظر یک
پروفیسور افغانی حرکت میکند ،این یک حرف ساده نیست.
ایشان در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد تا تجلیل از شخصیتهای علمی و فرهنگی
کشور در زمان حیات آنها صورت گیرد وی در این باره افزود :موضوع مهم دیگر
که من امیدوارم به صورت یک فرهنگ درآید این است که ما باید شخصیتهای

احمدضیاء مسعود:
اگر حکومت به یافتههای اداره
عالی تفتیش عمل می کردو
تصامیم مقتضی اتخاذ میکرد
مسلما آنطوری که پدیده فساد
اداری برای مردم مشکالت
خلق کرده؛ نبود .اداره عالی
تفتیش یکی از نهادهای بسیار
نهادمند در کشور ماست و این
اداره به رهبری دکتور شریفی
واقعا میتواند نقش مهمی در
ایجاد حکومتداری خوب و
همچنان کنترول فساد اداری و
ایجاد شفافیت در عملکردهای
حکومت به وجود بیاورد.
خود را در زمان حیاتشان تجلیل کنیم .این انسانیترین
کار ممکن است.
در پایان پوهندوی دکتورمحمد شریف شریفی رئیس
اداره عالی تفتیش نیز طی سخنانی ضمن تشکر از
تشریف آوری مهمانان عالیقدر گفت :قسمتی از
فعالیت بنده مربوط اداره عالی تفتیش و بخش عمده
کارهای من مربوط به وزارت محترم تحصیالت عالی
است؛ بخش دیگر نیز برمی گردد به دانشگاه تعلیم
وتربیه استاد برهان الدین شهید وبه جامعه اکادمیک
افغانستان؛ به هیچ صورتی درهیچ شرایطی با همه افت
وخیز در یک دهه اخیرمن یک لحظه تدریس خویش
را در دانشگاهها فراموش نکردهام به خاطر اینکه چنین
موقفهایی که امروزدارم ممکن فردا میسر نباشد ولی
در برابر صنف ودر برابر شاگردها چیزی را که من در
اختیار خود دارم همیشه با جبین
گشاده برای آنها ارایه خواهم
کرد.
رئیس اداره عالی تفتیش با
اشاره به دریافت پروفیسوری
افتخاری از دانشگاه نانجینگ
چین گفت :دوستان عزیز این
افتخار قسمیکه دوستان گفتند
تنها برای من نیست به همه ما
وشما است به دولت جمهوری
اسالمی افغانستان است واین
یک افتخار کالن است به همه
ماو شما وبه خصو ص به جامعه
اکادمیک ماست.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت :اداره عالی تفتیش تالش ورزیده تا درنهادینه شدن
معیارهای تفتیش امروزی گامهایی را بردارد شما همه اهل این کشور هستید وتکامل
وتوسعه این اداره را مستقل ویا غیر مستقل میبیند واحساس میکنید ولی این به این
معنا نیست که همه کار ما به بلندترین اوجش رسیده ودیگر قانع باشیم و به آنچه
انجام دادیم بسنده کنیم؛ نیاز داریم تا تالش کنیم و زحمت بکشیم تا اداره معیاری
امروزی قرن بیست ویک را دارا باشیم .هنوز هم استقاللیت آنچنانی نداریم هنوز
هم وزارت محترم مالیه در بودجه با ما جنجال میکند هنوز هم وقتی امتیاز مسلکی
میخواهیم به اداره ترتیب کنیم قانونا با ما مشکل دارد این ناشی از خدای ناخواسته
رویارویی دو اداره نیست؛ افغانستان همین است این مشکالت است.
ایشان در پایان افزودند :صمیمانه و واقعا از اعماق قلب تشکر میکنم که با حضور
فرهیختهتان و با حضور سنگین و شایستهتان دراینجا به این افتخاری که نصیب بنده
شده بود و به جامعه اکادمیک تعلق دارد؛ شما با حضورتان به من این افتخار را نصیب
کردید .بنده به نمایندگی از اداره عالی تفتیش حضور شما را در اینجا خیر مقدم
میگویم.
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شبکه متخصصین افغانستان:

کسب درجه پروفیسوری

افتخاری نشانه تالشهای
نیک رئیس اداره عالی

تفتیش و تحول ژرف در
تفتیش افغانستان است

شبکه متخصصین افغانستان در دیدار با رئیس اداره عالی
تفتیش کسب درجه پروفیسوری افتخاری از دانشگاه
تفتیش نانجینگ چین را نشانه ای از تالشهای ایشان در
تخصصی سازی و تحول ژرف در تفتیش افغانستان عنوان
کردند.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ شبکه
متخصصین افغانستان  -نهادی متشکل از فعاالن جامعه
مدنی و اساتید دانشگاه -در دیداری که به تاریخ  30حمل
با رئیس اداره عالی تفتیش داشتند؛ ضمن تشکر از مساعد
ساختن فرصت دیدار ،کسب درجه پروفیسوری افتخاری
از دانشگاه نانجینگ دولت جمهوری مردم چین را به
پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی ،رئیس اداره عالی
تفتیشتبریکگفتند.
در این دیدار نهاد مذکور خطاب به رئیس اداره عالی
تفتیش خاطر نشان ساخت :برای ما بسیار جای مسرت است
که شما اولین شخص در افغانستان هستیدکه از دانشگاه
مذکور این مقام را احراز کردهاید .این نشانه تالشهای
نیک شما و تحول ژرفی است که در قسمت تفتیش
افغانستان ایجاد شده و اکنون افغانستان در جایگاه ویژه ای
در این راستا قرار گرفته است.
شبکه متخصصین افغانستان اضافه کردند :هرچند جنگ
خانمانسوز چندین دهه؛ مشکالت فراوانی برای ما ایجاد
کرده ،اما در این چند ساله ادارات افغانستان دستاوردهای
بسیار خوبی داشتهاند ،ما مسئولیت داریم هر دستاورد
ادارات را برای تمام افغانستان ،برای تمام مردم و جامعه
آکادمیک کشور بدانیم.
هیات در ادامه افزودند :کشوری که رو به بازسازی است
خواه و ناخواه دچار فساد میشود؛ در چنین وضعیتی ما به
افرادی چون شما نیاز داریم ،افرادی که تخصص داشته

 [ 12تفتیش ،شماره اول]

باشند ،مبارزه خود با فساد را گسترش دهند و برای چگونگی باز کردن این راه و گسترده
کردن این چتر و برای آوردن جامعه و کشوری عاری از فساد کار کنند.
آنان در پایان پیشنهاد نمودند تا جامعه مدنی به عنوان یک ارزش معنوی از این دستاورد
بزرگ در هماهنگی با اداره عالی تفتیش به شکل گسترده تری تجلیل کنند.
در ادامه رئیس اداره عالی تفتیش با تشکر از حضور هیات؛ کسب درجه پرفیسوری افتخاری
را دستاوردی برای تمام مردم و کشور افغانستان دانسته و افزودند :دانشگاه نانجینگ دولت
جمهوری مردم چین بزرگترین دانشگاه تفتیش در سطح جهان است؛ این دانشگاه
همزمان با اداره ملی تفتیش دولت جمهوری مردم چین در سال  1983ایجاد شده است
که در نوع خود در جهان بی نظیر است .رییس اداره عالی تفتیش با اشاره به استقبال گرم
و مهمانوازی فوق العاده رئیس اداره ملی تفتیش چین ،رئیس تفتیش والیتی شیان و رئیس
دانشگاه تفتیش نانجینگ خاطر نشان ساخت که این سفر عالوه بر اعطای پروفیسوری
افتخاری دستاوردهای مهمی نیز در حوزههای مسلکی و تخصصی تفتیش داشته است.
ایشان پذیرش  10نفر از مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان در دورههای آموزشی کوتاه
مدت و بلندمدت این کشور و  6تن از کارمندان اداره را در برنامههای آموزشی انتوسای
که در این کشور برگزار میشود و هم چنین توافق برای امضای تفاهمنامه جهت ایجاد
آکادمی تفتیش کشور از مهمترین رایزنیهای اداره عالی تفتیش در این سفر عنوان کردند.
در پایان این دیدار به پاس خدمات رئیس اداره عالی تفتیش در جهت تحول گسترده در
تخصصی سازی تفتیش افغانستان و کسب درجه پروفیسوری افتخاری ایشان از دانشگاه
تفتیشنانجینگشبکهمتخصصینافغانستانلوحتقدیریبهپوهندویدکتورمحمدشریف
شریفی اهدا کرد.
یادآوری میشود رئیس اداره عالی تفتیش و هیات همراه در سفری که به تاریخ  3حمل
سال جاری به جمهوری خلق چین داشتند ضمن بازدید از محالت تاریخی و باستانی این
کشور؛ دیدارهایی با مسئولین تفتیش این کشور داشتند که دستاوردهای عمده ای برای
اداره عالی تفتیش و حکومت افغانستان داشته است.

دیدار محترم محمدگالب منگل وزیر امور سرحدات و
قبایل با رئیس اداره عالی تفتیش

محترم محمدگالب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل با
پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی
تفتیش؛ به روز دوشنبه  28ثور در اداره عالی تفتیش دیدار و
گفتگوکرد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ در این دیدار
رئیس اداره عالی تفتیش ،جایگاه بلند این اداره را در طول
حیات نزدیک به یک قرن و به خصوص دوره نوین به خاطر
تامین شفافیت مالی و حسابی در ادارات عالی کشور بسیار
ارزنده یاد نموده و افزودند :این اداره به خاطر انجام بهتر
ماموریتخویشهمگامبامعیاراتبینالمللیتفتیش،وظایف
خود را انجام میدهد.
ایشان در همین راستا از تصویب قانون جدید اداره ،چاپ
کتابهای مسلکی تفتیش ،تدویر آموزشهای مسلکی در
ت نامههای تفتیش ،اشتراک فعال
داخل و خارج ،تهیه تعلیما 
اداره به حیث عضو فعال در نشستهای سازمان بین المللی
تفتیش ،بازرسی با معیارات جدید ،اجرات تفتیش عملکرد و

محیطی ،اعمار تعمیر جدید به خاطر فضای مناسب کاری کارمندان نیز یاد نمود.
در این دیدار محمدگالب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل نیز از پذیرائی گرم و مالقات
خویش با رئیس اداره عالی تفتیش اظهار خرسندی نموده از نظم و دسیپلین اداره عالی
تفتیش ،تعمیر و فضای شایسته کاری برای کارمندان ستایش نموده؛ موجودیت و رسالت
این نهاد عالی را به خصوص در دهه اخیر به خاطر اصالحات مالی و حسابی در ادارات
برازنده خواند .وی با اشاره به این که اداره عالی تفتیش نقش ممتازی در مبارزه با فساد،
تحکیم شفافیت ،رعایت قوانین و مقررات توسط ادارات داشته؛ خواهان نقش بیشتر این اداره
در راستای تحکیم شفافیت در ادارات افغانستان به ویژه در وزارت سرحدات و قبایل شد.
وزیر سرحدات و قبایل همچنین از دستاوردهای ملی و بین المللی ظرفیت سازی مسلکی
در داخل خارج و از تطبیق معیارات بین المللی تفتیش و از حسابگیری و حساب دهی
داراییهای عامه به خوبی یاد نمود.
در ادامه محترم محمدگالب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل از کتابخانه این اداره نیز
بازدید نمود .وی حین دیدار از فضای علمی و اکادمیک کتابخانه و از محیط بی مانند؛
کتابهای ناب و مرجع در عرصههای مختلف مسلکی و فرهنگی احساس عالی خویش
را بیان نمود.
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پاول ولتن متخصص ارشد مدیریت مالی جدید بانک جهانی خواستار
همکاریهای بیشتر اداره عالی تفتیش با این نهاد شد

پاول ولتن متخصص ارشد مدیریت مالی جدید بانک
جهانی به تاریخ  16حمل با پوهندوی دکتور محمدشریف
شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با حضور پاول سیسک
که قبال در این پست فعالیت میکرد؛ در اداره عالی
تفتیش مالقات تعارفی داشت.
دکتور شریفی با ابراز امتنان از حضور این متخصص
بانک جهانی؛ در ابتدا با ابراز خرسندی از کمکها و
مساعدتهای بانک جهانی طی  13سال گذشته؛ از
همکاریهای خوب پاول سیسک مسئول قبلی این نهاد
که با عنوان متخصص ارشد مدیریت مالی فعالیت میکرد
تشکر کرده ،خواهان همکاریهای بیشتر این نهاد با اداره
عالی تفتیش شدند.
ایشان در ادامه ،دستاوردها و فعالیتهای اداره عالی
تفتیش را مهم و با ارزش عنوان کرده و به تشریح
فعالیتها و کارکردهای اداره پرداختند.
رئیس اداره عالی تفتیش اعمار و افتتاح ساختمان اداره
عالی تفتیش را یکی از مهمترین دستاوردهای این اداره
در طول چندین دهه فعالیت آن دانستند .ایشان عالوه بر
این دستاورد به مواردی چون تصویب قانون جدید اداره،
ایجاد زون های ساحوی تفتیش ،برگزاری همایشهای
تخصصی و برگزاری کورسهای آموزشی تخصصی
تفتیش در داخل و خارج کشور ،تطبیق معیارهای بین
المللی تفتیش در تمام عرصههای مربوط به تفتیش نیز
اشاره کرده و خاطر نشان ساختند که در آینده نیز برنامهها

و پالنهای دیگری در جهت ظرفیت سازی مسلکی کارمندان مد نظر قرار دارد که به مروز
زمان به آنها پرداخته خواهد شد.
وی با اشاره به حوزههای تخصصی تفتیش یادآور شد که اداره عالی تفتیش بر مبنای همین
طرزالعمل آمریتهای تفتیش عملکرد و محیطی را که در کشورهای پیشرفته روی آنها
بسیار سرمایه گذاری شده است؛ ایجاد کرده و اهتمام جدی به این نوع تفتیشها مبذول
داشته است.
در این دیدار همچنین آقای پاول ولتن از مالقات با رئیس اداره عالی تفتیش ابراز خشنودی
کرده و متعهد شد که در آینده بیشتر از قبل با این اداره همکاری کرده و بر ادامه برنامههای
بانک جهانی در اداره عالی تفتیش تاکید کرد.
یادآوری میشود که بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین المللی همکاریهای خوبی با
اداره عالی تفتیش دارد و طی تفاهمنامهای که میان دولت افغانستان و بانک جهانی به امضا
رسیده است؛ اداره عالی تفتیش مسئولیت بازرسی مساعدتها و پروژههای این نهاد را در
افغانستان به عهده دارد.

برگزاری کورس آموزشی تفتیش
سیستم معلوماتی در اداره
عالی تفتیش
کورس آموزشی تفتیش سیستم معلوماتی در اداره عالی
تفتیش برای کارمندان و مفتشین این اداره به تاریخ  9حمل
سال جاری برگزار شد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ هدف از
برگزاری این کورس آموزشی که به مدت یک ماه ادامه
خواهد داشت ارتقای ظرفیت و باال بردن مهارتهای
مفتشینادارهعالیتفتیشدربخشتفتیشسیستممعلوماتی
افغانستان خوانده شده است.
اشتراک کنندگان در این کورس آموزشی؛ با مفاهیم
تفتیش سیستم معلوماتی ،ساحات کلیدی و مهم سیستم
معلوماتی و چگونگی تفتیش سیستم معلوماتی چالشهای
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فرا راه و پیدا کردن راه حلهای کار ساز برای این چالشها آشنا خواهند شد.
تکنالوژی معلوماتی ساحه وسیعی را شامل میشود که امروزه با کمپیوتری شدن بیشتر
ساحات حکومت و به میان آمدن دولت الکترونیک بیشتر از گذشته اهمیت یافته است.
اداره عالی تفتیش امیدوار است با راه اندازی چنین کورسهایی مفتشین و کارمندان این اداره
با تفتیش سیستم معلوماتی بیشتر از گذشته آشنا شده و روند تخصصی سازی را در این موارد
نیز طی کنند.

اشتراک تیم ده نفره مفتشین اداره عالی تفتیش در کورس تفتیش
 -ITترکیه

گروپی از مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان تحت
سرپرستی محترم قاضی عبداهلل آخند زاده ،معاون مالی
و اداری اداره عالی تفتیش افغانستان جهت اشتراک
در کورس تفتیش  ITاز تاریخ  31حمل الی  12ثور به
کشور ترکیه سفر آموزشی انجام داد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه ،گروپ
مذکور موضوعات مهمی چون تفتیش  ،ITخطر ،IT
تفتیش سیستم های کمپیوتری « »CAATSرا در حدود
ده روز فرا گرفتند.
گروپ آموزشی اداره عالی تفتیش در این سفر ،مالقات
ها و دیدارهای جداگانه ای نیز با مسوولین دیوان
محاسبات ترکیه به خصوص با رییس عمومی این نهاد
داشتند و در این دیدارها به طرح دیدگاههای اداره و
برخی از مهمترین دستاوردهای اداره عالی تفتیش در
سالهای اخیر پرداختند.
رییس دیوان محاسبات ترکیه نیز ضمن ابراز خوشنودی
از این سفر ،دستاوردهای اداره عالی تفتیش افغانستان را
در جهت ظرفیت سازی مسلکی تفتیش در کشور قابل
تمجید دانستند.
در این کورس؛ گروپ اعزامی اداره عالی تفتیش در
رابطه به مسایل اساسی تفتیش  ITو کاربرد سیستم های
کمپیوتری در روند بازرسی مانند چگونگی استفاده از
برنامه ( ،)CAATsشیوههای بهکارگیری از معلومات
درج شده در برنامههای آفیس ،خطرات موجود در

پروژههای تحت اجرا و متودولوژی تفتیش  ITرا فرا گرفتند.
در این کورس ها تاکید به عمل آمد تا به خاطر تطبیق هر چه بهتر و بیشتر تفتیش IT
و به دلیل ارزش تفتیش متذکره در جهان امروزی میبایست پالیسی ها ،استندردها،
طرزالعملها و رهنمودهای آن ترتیب و به منصه اجرا گذاشته شود.
اداره عالی تفتیش مطابق به پالیسی روی ظرفیت سازی مفتشین و کارمندان اداره توجه
جدی و اساسی دارد و مطابق به تفاهمنامه ای که بین اداره عالی تفتیش افغانستان و
دیوان محاسبات ترکیه در سال  1392به امضا رسید اعزام مفتشین و کارمندان این اداره
به ترکیه برای فراگیری دانش نوین تفتیش یکی از مفاد این تفاهمنامه به شمار میرود.
الزم به یادآوری است خبر کامل این سفر و کورس آموزشی به صورت مبسوط در
فصلنامه اداره عالی تفتیش به نشر خواهد رسید.

ورکشاپ استفاده از شیوههای تفتیش به کمک کمپیوتر
( )CAATsبرای اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات
به تاریخ  24جوزا برای روسا و آمرین تحلیل این اداره
برگزار شد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ شیوه تفتیش
به کمک کمپیوتر یکی از ابزارهای اجرای تفتیش مبتنی بر
کمپیوتر بوده که توسط مفتشین هنگام بازرسی تکنالوژی
معلوماتی مورد استقاده قرار میگیرد .هرگاه سیستم امور
مالی مراجع وابسته به کمپیوتر باشد؛ مفتشین نمیتوانند
تنها با اتکا به شیوههای رهنمود تفتیش ،بازرسیهای خود
را اجرا نمایند.
با استفاده از برنامه ( )CAATsمفتشین قادر به دستیابی
معامالت سیستم کمپیوتری مرجع به فارمت برقی گردیده

و در نتیجه قادر به
اجرای آزمایش و
تحلیلهای گسترده
جهت تحقق اهداف
بازرسی میگردند.
با استفاده از این
شیوه ،مفتشین قادر
به اجرای سریع
و موثر کارهای
تفتیش شده؛ که در
نتیجه از اتالف زمان و هزینهها جلوگیری به عمل میآید.
ظرفیت سازی در بخش شیوههای تفتیش به کمک کمپیوتر ( )CAATsبخش عمدهای از
برنامه تقویت و ظرفیت سازی اداره عالی تفتیش میباشد.

ورکشاپ استفاده از شیوههای تفتیش به کمک کمپیوتر ،برای اجرای تفتیش
رعایت قوانین و مقررات در اداره عالی تفتیش برگزار شد
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رش اشتراک دو تن از مفتشین اداره عالی تفتیش در برنامه آموزشی تفتیش عملکرد
سازمان ایکوسای -تهران
دو تن از مفتشین اداره عالی تفتیش به دومین برنامه آموزشی
ایکوسایدرجمهوریاسالمیایرانتحتعنوانبرنامهآموزشی
تفتیش عملکرد که از تاریخ  20الی  31ثور در تهران پایتخت
جمهوری اسالمی ایران برگزار شده بود اشتراک کردند.
محفل افتتاحیه برنامه آموزشی با تالوت آیات قرآن مجید و
صحبت هر یک آقای فواچی رئیس کمیته علمی و تخنیکی
ایکوسای ،آقای جعفری مشاور دیوان محاسبات کشور ایران
و آقای محسنی سنگ تابی دایرکتر جنرال مرکز آموزشی و
انکشاف منابع بشری دیوان محاسبات کشور ایران رسما بکار
خویش آغاز نمود.
در برنامه تدویر یافته نمایندگان کشورهای ایران ،افغانستان،
ترکیه ،پاکستان ،تاجکستان ،آذربایجان و قزاقستان شامل بودند.
در برنامه آموزشی مطالب ذیل پالن و تدریس گردیده:
کنترولکیفیت،اطمینانکیفیتوعناصراساسیکیفیت،کیفیت
در حسابرسی ،کنترول کیفیت در تفتیش عملکرد ،تفتیش
عملکرد و تفتیش داخلی ،چگونگی جمع آوری اطالعات در
تفتیش عملکرد تحلیل اطالعات در تفتیش عملکرد معیارات در
تفتیش عملکرد ،ارزیابی خطر ،چگونگی راپوردهی در تفتیش
عملکرد و سایر موضوعات مسلکی تفتیش توسطه مدرسین و
نمایند ایکوسای به شاملین برنامه ارایه گردیده ،ودر جریان
کورس کار گروپی و تمرینی نیز اجرا و جروبحث های مسلکی

در هر قسمت برنامه میان اشتراک کنندهها و مدرسین به راه افتیده و حاضرین به نتایج ملموسی دست
مییافتند.
باید خاطر نشان ساخت که برنامه ظرفیت سازی اداره عالی تفتیش ،ارزیابی مفتشین و تدویر
سیستماتیک کورس های آموزشی اداره عالی تفتیش کشور مورد استقبال اشتراک کنندهها و مدرس
ایکوسای قرار گرفت.
همچنان در جریان برنامه آموزشی برنامههای فرهنگی ،تفریحی و سیاحتی منجانب دیوان محاسبات
عملیگردید.
بعدازختمبرنامهآموزشی،شاملینبرنامهبهدیوانمحاسباتدعوتودرمحفلاختتامیهبرنامهآموزشی
اشتراکورزیدند.
در محفل اختتامیه مسولین برنامه آموزشی گزارش کاریشان را به محفل ارایه ،بعدا آقای امین حسینی
رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور ایران صحبت نموده ،از اشتراک هیات اشتراک کننده
تشکر نموده از تدویر موفقانه برنامه آموزشی ایکوسای با میزبانی جمهوری اسالمی ایران یاد دهانی
کرد .در ختم محفل تصدیق نامههای ترتیب شده به شاملین برنامه توزیع کردید.

برگزاری کورس آموزشی تفتیش تدارکات در اداره عالی تفتیش
کورس آموزشی تفتیش تدارکات در اداره عالی تفتیش دایر
شد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ هدف از برگزاری
این کورس آموزشی؛ بلند بردن ظرفیت و مهارتهای کارمندان
اداره عالی تفتیش و آشنا ساختن هرچه بیشتر کارمندان و مفتشین
این اداره با قانون تدارکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان
میباشد.
در این کورس آموزشی  10روزه که  23تن از کارمندان اداره
عالی تفتیش در آن اشتراک دارند ،موضوعات مختلفی چون:
حسابدهی و شفافیت در فرایند تدارکات و تامین آن ،چگونگی
اجرای تفتیش تدارکات و ساحات خطر یا ساحات مهم و عمده
در تفتیش تدارکات ،قراردادها و انواع آن ،آشنا ساختن مفتشین
و کارمندان با مواد مهم قانون تدارکات تدریس خواهد شد.
این کورس آموزشی توسط آقای پرابو آموزگار بین المللی
تفتیش؛ از پروژه همکار  SNNCOدر اداره عالی تفتیش برگزار
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شده است.
یادآوری میشود اداره عالی تفتیش مطابق با پالیسی آموزشی ،برنامههای متعددی را برای ظرفیت
سازی و توانمندی نیروی انسانی خویش داشته است که کورس تفتیش تدارکات نیز مطابق با همین
رویکرد برگزار شده است.

مبالغ تحصیل و تصفیه شده که ادارات و وزارت خانه های مختلف
اطمینان داده اند

1

1

3

ریاست تصدی ساختمانی بنائی

31-31

1312862

8333333

6

ریاست تصدی ساختمانی هلمند

31-31

78262

ذریعه نامه شماره ( )7مورخ 1336/1/6

5

کوپراتیف اردو ملی

1331

617733

ذریعه نامه شماره ( )16مورخ 1336/1/6

7

ریاست افسوتر والیت هرات

1331

81633

6

مدیریت عمومی مواد نفتی و گاز مایع بندر آقینه

31-31

828000

8

ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها

شماره
1

ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع

1392

3064606

5820

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالزاسیون شهری

مدرک

1

ریاست حوزه بلخ برشنا شرکت

1331

6638673

افغانی

1333/11/3

ذریعه نامه شماره ( )713مورخ
1333/11/18

ذریعه نامه شماره ( )161مورخ
1336/1/16

ذریعه نامه شماره ()162

313111212

مورخ 1336/1/3

ذریعه نامه شماره ()3161

10

ریاست تصدی دستگاه ساختمانی افغانی

1333

23233

11

ریاست تصدی دستگاه ساختمانی افغانی

1333

363680

پرداخت کرایه

12

ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع

1331

23333

باقیداری

13

ریاست حوزه پروان برشنا شرکت

31-31

13213

16

ریاست بیمه ملی افغان

33-31

36723

جریمه تاخیر

15

کوپراتیف اردوی ملی

91-92

177733

جریمه تاخیر

11333

باقیداری

الف – مبالغ تحصیل شده
• مبلغ ( )2177379افغانی از مدرک اجاره.
• مبلغ ( )2378082افغانی از مدرک مالیه.
• مبلغ ( )4333037افغانی ازمدرک کرایه.
• مبلغ ( )50410افغانی از مدرک جریمه تأخیر.
• مبلغ ( )101115افغانی از مدرک اضافه بردگی.
• مبلغ ( )21432افغانی از مدرک بازگشتی.
• مبلغ ( )16068افغانی از مدرک کمیشن ترانسپورتی.
• مبلغ ( )17304افغانی از مدرک تفاوت قیمت.

1333/11/33

ذریعه نامه شماره ( )1662مورخ

3000000

1333

به اساس مکاتیب واصله از واحد های بودجوی محلی ،
و
طی ربع دوم سال مالی  ، 1394از صورت تحصیل
تصفیه مبالغ بیرون نویس شده در نتیجه بازرسی ها  ،حسب
ذیل اطمینان داده شده است :

ذریعه نامه شماره ( )637مورخ

1336/1/13

31-31

9

ری

افغانی

مدرک

مالحطات

ذریعه نامه شماره ( )16مورخ

1711333

افغانسنتان

اسعا

مدرک

مراجع تحت بازرسی

سال بازرسی

مبالغ تحصیل شده

تطبیق مشاهدات

مبالغ تصفیه شده

تطبیق سفارشات

اطمینانیه مبالغی که ازطریق مراجع مربوطه تفتیش تصدیها بازرسی شده درربع اول سال مالی 1394تحصیل وتصفیه گردیده است .

مورخ 1333/11/3

ذریعه نامه شماره ()183
مورخ 1336/1/11

ذریعه نامه شماره ()181
مورخ 1336/1/13

133
3

باقیدار
ی

26387

 %3کمیشن

 %6مالیه

ذریعه نامه شماره ()633
مورخ 1336/1/12

ذریعه نامه شماره ()171
مورخ 1336/1/16

ترانسپورتی

131333

ذریعه نامه شماره ()Cs:8161-54
مورخ 1336/3/11

ذریعه نامه شماره ()16
مورخ 1336/1/6

• مبلغ ( )12416افغانی از مدرک اضافه کاری.
• مبلغ ( )93959افغانی از مدرک قیمت جنس
• مبلغ ( )232813افغانی از مدرک باقیداری اشخاص
• مبلغ( )458615افغانی از مدرک باقیداری معتمدین
• مبلغ ( )10860094افغانی باقیات سالهای گذشته.
جمع ًا مبلغ ( )20752724افغانی
ً
ب – وجوه تصفیه شده از مدارک مختلف جمعا مبلغ ( )269358342افغانی.
هکذا باالثر نامه شماره  192مورخ  1393/11/11از اثر بازرسی امور مالی و حسابی 1392
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی به مالحظه قرارداد اتاق های دفاتر که به مالک
گلبهار سنتر عقد قرارداد گردیده بود مبلغ ( 1491550یک ملیون و چهارصد و نود یک هزار
و پنجصد و پنجاه) افغانی تفاوت کرایه اتاق ها بیرون نویس و قابل تحصیل پنداشته شده و
مبلغ فوق از طریق اداره مذکور از حواله های پولی گلبهار سنتر وضع و به این اداره اطمینان
داده شده است.
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نگاهی به کارکردهای کمیته
میتودولوژی تفتیش

کمیته میتودولوژی تفتیش در سال  1393در اداره عالی
تفتیش به منظور معیاری نمودن شیوه های تفتیش ،بحث
روی موضوعات مسلکی تفتیش ،ترتیب و تنظیم فورمه
های گزارش دهی و پالن رهنمودی تفتیش مطابق
استندردهای بین المللی و غیره موارد مهم و اساسی مرتبط
باتفتیش،ایجادگردیدهاستکهریاستکمیتهمتذکرهرا
از بدو تاسیس الی اکنون معاون مسلکی اداره عالی تفتیش
به عهده داشته و اعضای آن متشکل از روسای سکتوری
تفتیش ،آمرین بخش های سکتوری تفتیش و یک تعداد
مشاورین خارجی همکار میباشد و منشی کمیته متذکره
توسط رئیس عمومی اداره عالی تفتیش از جمله اعضای
کمیته فوق الذکر تعین گردیده است که وظیفه آن تنظیم
و تدویر جلسات ،تهیه(تحریر) رویدادهای جلسات و
تکثیر آن به بخش های مربوطه جهت تحقق و تطبیق
میباشد ،که این وظایف تحت نظر مستقیم رئیس کمیته
انجام می یابد.
هدف کمیته میتودلوژی
هدف از ایجاد این کمیته اینست تا موارد مسلکی تفتیش
را در کمیته مورد نظر به بحث گیرند تا شیوه های
تفتیش برمبنای معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش
(انتوسای) انجام گیرد.
ضرورت ایجاد کمیته میتودلوژی
ضرورت ایجاد این کمیته از قبل وجود داشته که
خوشبختانه با هدایت مقام محترم اداره عالی تفتیش کمیته
متذکره ایجاد و ریاست های سکتوری مکلف گردیده
اند تا موضوعات مسلکی تفتیش را که ایجاب بازنگری،
تعدیل ،بحث و استدالل را مینماید تثبیت و بعد از استهدا
مقام محترم اداره عالی تفتیش ،به این کمیته ارجاع نمایند,
منشی کمیته موضوعات را با درنظرداشت اهمیت آن
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اولویت بندی و در اجندای جلسات شامل میسازد.
کمیته میتودلوژی در جریان سال  1393یازده مرتبه جلسات نوبتی و فوق العاده را
داشته که اولین جلسه آن به تاریخ  1393/6/5تدویر یافته و الی اکنون جلسات آن
ادامه دارد ،در این جلسات روی یک سلسله موضوعات که از جانب ریاست های
سکتوری به آدرس سکرتریت کمیته فوق الذکر ارسال گردیده است بحث صورت
گرفته که ذی ً
ال بر شمرده میشود:

الف  - :موضوعات تائید شده در جلسات کمیته میتودلوژی که بعد از منظوری مقام
محترم اداره غرض تطبیق به ریاست های مربوطه ارسال گردیده است:

 -1تعلمیات نامه تفتیش شاروالی ها .
 -2تحقق هدف دوم پالن عملیاتی سال .1393
 -3جدول چگونگی وضعیت تصدی های دولت و شرکت های مختلط .
 -4فورم جمع آوری معلومات در رابطه به تفتیش عواید و جدول مبالغ قابل تحصیل .
 -5فارمت گزارش ربعوار تفتیش رعایت قوانین و مقررات برای مصارف .
 -6فارمت جدید گزارش ارایه بیالنس شیت و صورت های مالی .

ب  -:موضوعات که بحث روی آن در کمیته جریان دارد و هنوز نهایی نگردیده
است:

 -1جزئیات پیشنهاد شده پالیسی تفتیش.
 -2فارمت جدید گزارش تفتیش ای ار (روش تحلیل) در بخش تفتیش بودجوی
مرکزی و محلی که ضمیمه اول مورد تائید کمیته قرار گرفته و بحث روی ضمیمه
دوم آن جریان دارد.
 -3رهنمود کنترول کیفیت.
 -4فورمه های کنترول مراحل پالنگذاری ،اجرای تفتیش و گزارش دهی گروپ
موظف بازرسی بخش تفتیش داخلی و کنترول کیفیت.
 -5پالن پیش نویس آزمایشی فعالیتهای که باید توسط" تیم نظارت کیفیت تفتیش"
در ساحه انجام شود.
ج  -:موضوعات که در پالنهای بعدی روی آن بحث صورت خواهد گرفت:

 -1تعلیمات نامه و رهنمود تفتیش عملکرد.
 -2کارشیوه ارزیابی گروپ های تفتیش در بخش شاروالی ها.
 -3پالیسی تفتیش در محیط تکنالوژی معلوماتی.

د ښــځې موقف او منزلت په اسالمي ټولنه کې !
		

دتیرې گنې پاتې

دزکريا عليه السالم ښځه چې دبی بی مريم
خاله وه اويوه مسلمانه ښځه وه ددغې ښځې
ذکر په سورة ال عمران او په سورة مريم کې
شويــدی .
قَ َ
ب أَنَّىٰ يَ ُكو ُن لِي ُغ َل ٌم َوقَ ْد بَلَ َغن ِ َي
ال َر ِّ
ال َك َذٰل ِ َ
ك اللَّـ ُه يَ ْفـ َعلُ
ال ْ ِكبَ ُر َوامْ َرأَتِي َعاق ِ ٌر قَ َ
َما يَشَ ا ُء ﴿ ( ﴾٤٠سورت ال عمران )
ژباړه  -:وویل (زکریا) ای زما ربه څرنګه به پیداکیږی ما لره هلک ؟ حال داچی په تحقیق
رسیدلی دی ماته زړوالی او ښځه می هم شنډه ده وویل (جبریل ) همداسی( له زړو او زړی
شنډی څخه د اوالد پیدا کولو په شان ) اهلل کــوی هغه کار چی اراده وفرمائی (د کولو
ئی که مخالف وی له عادته یا موافق )
ت ال ْ َم َوال ِ َي مِن َو َرائِي
او همدارنګه په سورت مریم ورځنی یادونه شوی ده َ .وإِن ِّي ِخ ْف ُ
ب لِي مِن ل َّ ُد َ
نك َولِيًّا ﴿ ﴾٥يَ ِرثُنِي َويَر ُ
اج َعل ْ ُه
ِث مِ ْن آ ِل يَ ْع ُق َ
وب َو ْ
َو َكان َِت امْ َرأَتِي َعاق ِ ًرا فَ َه ْ
ب َر ِضيًّا ﴿ ﴾٦يَا ز ََك ِريَّا إِنَّا ن ُبَـ ِش ُّر َ
ك بِغ َُل ٍم ا ْس ُم ُه يَ ْحيَىٰ ل َ ْم ن َْج َعل ل َّ ُه مِن قَب ْ ُ
ـل َس ِميًّا
َر ِّ
َ
َ
ُ
﴿ ﴾٧قَ َ
ْت مِ َن ال ْ ِكبَ ِر ِعتِيًّا ﴿( ﴾٨
ب أنَّىٰ يَكو ُن لِي ُغ َل ٌم َو َكان َِت امْ َرأتِي َعاق ِ ًرا َوقَ ْد بَلَغ ُ
ال َر ِّ
سورت مریم )
ژباړه  -:اوبیشکه زه ویریږم له دی خپلوانو نه وروسته دمرګ ځما نه (په خرابولو ددین
ستا ) او ده ښځه زما شنډه نو وبښه او پیرزوینه وکړه ماته له طرفه خپله یو متولی (
ددینی امورو حق وارث )چی میراث یوسی له ما څخه ( دینی امور ) او میراث یوسی (
علم او حکمت ) له ال د یعقوب نه او وګرزوی دی ای رب ځما غوره کړی شوی --
ای زکریا بیشکه مونږ زیری در کوو تا ته په یو داسی هلک چی نوم ئی یحیی دی نه مو
ګرزولی دی ته پخوا له دی نه په دغه نامه ( او صفت بل سم نامه ) –
وویل زکریا ای ربه زما ځرنګه په وی ما لــره هلک او ده ښځه زما شنډه او په تحقیق
رسیدلی یم زه له ډیر زړوال نه ډیر ضعیف ته )

قاضی عبداهلل اخند زاده

آسيه بنت مزاحم عليها السالم چې د فرعون
ښځه وه او مسلمانه وه فرعون هغې ته سخت
عذابونه ورکول چې هغه بيرته داسالم څخه
وګرځيږي خو هغه دقوي ايمان او عقيدې
خاونده وه او دحق په الر کې ئې شهادت
قبوله کړه او فرعون هغه شهيده کــړه چی
په قران کریم داسی بیان راغلی دی
ت
ين آ َمن ُوا امْ َرأَ َ
ب اللَّـ ُه َمث ًَل لِّلَّ ِذ َ
( َوضَ َر َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ب ابْنِ لي عندَ ك بَيْتًا في
ف ِ ْر َع ْونَ إِذ قَال ْ
ت َر ِّ
ال ْ َجنَّ ِة َون َِّجنِي مِن ف ِ ْر َع ْونَ َو َع َمل ِ ِه َون َِّجنِي مِ َن
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ين ) ﴿ سورت التحریم ۱۱
ال ْ َق ْو ِم ال َّظال ِ ِم َ
)
ژباړه  -:اهلل تعالی یو مثال لپاره
دهغوکسانو چی ایمان ئی راوړی دی
ښځه د فرعون کله چی وویل دی ای ربه
ځما جوړه کړه ماته په نزد خپل یو کور په
جنت کښی او ومی ژغوره (خالصه ) می
کړه له عذاب دفرعون څخه او له عملی
دده څخه او ومی ژغوره (خالصه ) می
کړه له قومه ظالمانو څخه ) ..
بی بی سارة چې دابراهيم عليه السالم
ښځه وه :ددغې ښځې څخه دوه پيغمبران
پيدا شوی وه چې يو اسحق عليه السالم
وه او بل يعقوب عليه السالم يعنې دی د
دوو پيغمبرانو مور وه او د پيغمبر ښځه
وه اهلل تعالی دهغې حکايت په سورة هود
او سورة الذاريات کې داسې کړيدی
س مِن ْ ُه ْم ِخي َف ًة قَالُوا َل تَخَ ْ
ف
فَ َأ ْو َج َ
يم ﴿ ﴾٢٨فَ َأقْبَلَ ِ
ت
َوب َ َّش ُرو ُه بِغ َُل ٍم َعل ِ ٍ
َّ
ت
ت َو ْج َه َها َوقَال َ ْ
امْ َرأَت ُ ُه فِي َص َّرةٍ فَ َصك ْ
يم ﴿ ﴾٢٩قَالُوا َك َذٰل ِ ِ
ك قَ َ
ال
َع ُجو ٌز َع ِق ٌ
َرب ُّ ِ
يم ﴿﴾٣٠
يم ال ْ َعل ِ ُ
ك إِن َّ ُه ُه َو ال ْ َح ِك ُ
(سورة الذاريات )
ژباړه  -:پس پټه کړه (ابراهیم ) په زړه
کښی له دوی نه ویره  ،ورته وی ویل
له دوی مه ویریږی ( مونږ لیږلی شوی
د رب ستا یو ) او زیری ئی ور کـړ
ده ته په یو هلک ښه عالم هوښیار سره
 ،پس مخ ئی ورواړاو ښځی دی ده په
غږ دحیرانتیا سره ئی و واهه مخ خپل
( په څــپیړو سره ) وویل دی چی زړه
او بوډا یمه شــنډه ( نو څرنګه به
وزیږومه زه ځوی  .وویل دغو مالیکو
هم داسی (لکه چی بشارت مو درکړ)
ویلی دی رب ستا بیشکه هغه اهلل ښه
حکمت واال ښه خبردار دی
او همدارنګه په سورت هود کی حکایت
راغلی دی چی فرمائی :
َ
َ
َّ
ـرن َا َها
َوامْ َرأَت ُـ ُه قَائ ِ َمـ ٌة فَ َض ِحـك ْ
ت فبَش ْ
اق َومِن َو َرا ِء إ ِ ْس َح َ
بِإِ ْس َح َ
وب
اق يَ ْعـقـ ُ َ
َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ت يَا َويْلتَىٰ أألــ ُد َوأن َا َع ُجو ٌز
﴿ ﴾٧١قَال ْ
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هرسړی ته پکار دی چې دخپلې ښځې احترام وکړي او
دهرهغه وينا او عمل څخه ځان وساتی چې دښځې دخفګان
سبب ګرځي او دا ځکه چې ښځه د بشری ټولنی یو مهم
رکن دی چی بیله دی څخه دبشری ټولنې بشپړتیا نا ممکن
دی او هم ښځه يوه باعزته انسان ده چی د نارینه تر ځنګ
خپلی دندی تر سره کوي  ،اونه ددې لپاره ده چې صرف
دجنسی لذت دحاصلولو لپاره ديوې وسيلې په څير ورته
وکتلی شي .
ِين مِ ْن أَمْ ِر
يب ﴿ ﴾٧٢قَالُوا أَتَ ْع َجب َ
َو َهـٰ َذا ب َ ْعلِي شَيْخً ا إ َِّن َهـٰ َذا لَشَ ْي ٌء َع ِج ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـر َكات ُ ُه َعلَي ْ ُك ْم أَ ْه َل البَيـْت إِن ُه َحمي ٌد َّمجي ٌد ﴿﴾٧٣
اللَّـ ِه َر ْح َم ُ
ت اللَّـ ِه َوب َ َ
( سورت هود )
ژباړه  -:او ښځه د دغه ( ابراهیم ساره ) والړه وه نو وئی حندل ( په
زوال د خوف یا هالک د کفارو ) نو زیری ورکړ مونږ هغی ته ( په ژبی
د مالیکو ) په تولـد د اسحق او بیا پس له اسحق په (تولد دلمسی د ده
) یعـقوب --
نو وویل (ساره) ای تعجب زما ایا زیـږومه زه ( ولد ) حال داچی زه
زړه یم ( ۹۹کلنه ) او دغه (ابراهیم ) میړه زما دی زوړ (سل یا ۱۲۰
کلن ) بیشکه چی دغه (تولد له دوو زړو ) یو شی دی ډیر عجیب ( عادتا
نه قدرتا )
دموسی عليه السالم مور چې يوه مسلمانه ښځه وه په سورة طه او په سورة
القصص کی ئې ذکر شويدی .
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
ـم
َوأَ ْو َحيْـنَا إِلَىٰ أُ ِّم مُو َسىٰ أَ ْن أَ ْرضعـيه فَـإِذا خ ْفت َعلَيْه فَألـقـيه في اليَ ِّ
َو َل تَخَ افِي َو َل ت َْحـ َزنِي إِنَّا َرا ُّدو ُه إِلَي ْ ِ
ين ﴿﴾٧
ك َو َجا ِعــلُو ُه مِ َن ال ْ ُم ْر َسل ِ َ
( ...سورت القصص )
ژباړه  -:الهام مو وکړ د موسی مور ته داسی چی تی ئی ور کاوو موسی
علیه سالم ته نو کله چی وویریده په ده باندی پس وغـورځاوو دغه
موسی سره له تابوته په سند کی او مه ویریږه ( له ډوبیدو څخه ) او مه
خفه کیږه ( په بیلتون ئی ) بیشکه چی مونږ ئی بیرته تا ته راوستونکی یو
( ددغه موسی ) تا ته (او بیا ګرځوونکی یو ددغه موسی له مرسال نو او
پیغمبرانو څخه )
بلقيس  :دغه ښځه مخکې دايمان راوړلونه ديمن ملکه وه سليمان عليه
السالم هغې ته يو خط وليږلو او هغه ئې اسالم ته دعوت کړې وه چې
ددغه خط نه وروسته هغه سليمان عليه السالم ته راغله او مسلمانه شوه او
دشرک او دکفر نه ئې خپل برائت اعالن کړلو  .اهلل تعالی ددغې ښځې
قيصه په سورة النمل کې د  ٢٣ايت څخه تر  ٤٤ايت پورې په تفصيل
سره ذکر کړی دی .
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ّ
َيء َول َها َع ْر ٌ
إِن ِّي َو َج ُّ
يم
دت امْ َرأَ ًة تَمـْلـك ُه ْم َوأوتيَ ْ
ش َعظ ٌ
ت من ك ِل ش ْ
﴿﴾٢٣
ژباړه  -:بیشکه چی ما ومنوندله یوه ښځه چی پاچاهی ئی کوله په (سبا په

قوم باندی ) او ور کړی شویدی دغی ښځی ته له هر شی څخه ( چی نورو پاچاهانو ته ور
کولی شی ) او شته دی ته ډیر لوی تخت )
زينب بنت جحش رضی اهلل عنها چې دزيد بن حارثة رضي اهلل عنه ښځه وه او زيد ته رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم زوې ويلې وه او دهغه سره ئې زياته مينه درلودله او رسول ص د
زید لپاره دخپلی عمه لور په نکاح وغوښتله اوزید بن حارث د یو څه وخت وروسته خپله
ښځه طالقه کــړه او دهغه دطالق نه وروسته اهلل تعالی دغه ښځه خپل پيغمبر ته په نکاح
کــړلـه او اهلل تعالی دغه قصه داسې بيانوی
َ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
َّما َج َع َ
ْ
ـن
ه
ا
ُظ
ت
ي
ئ
الل
م
كـ
اج
و
ز
أ
ل
ع
ج
ا
ـرونَ مِن ْ ُه َّ
ـل اللَّـ ُه ل ِ َر ُجلٍ مِّن قَلْبَيـْنِ فِي َج ْوف ِ ِه َو َم َ َ
َ َ ُُ
ُ
َ
َ
َ
أُ َّم َهات ِ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َّ
ُ
ـم َٰذلك ْم قَ ْولـكم ب ِأفْـ َواهــك ْم َواللـ ُه يَ ُقول ال َحقَّ
ـم أبْنَا َءك ْ
ـك ْم َو َما َج َع َل أ ْدعيَا َءك ْ
السب َ
ـس ُط ِعندَ اللَّـ ِه فَإِن ل َّ ْم تَ ْعـلـَ ُموا آبَا َء ُه ْم
َو ُه َو يَ ْه ِدي َّ
ِيل ﴿ ﴾٤ا ْد ُعو ُه ْم ِلبَائ ِ ِه ْم ُهـ َو أَق ْ َ
ْ
َ
ُ
ُ
فَإِخْ ـ َوان ُ
اح فِي َما أخْ ـطـَأت ُــم ب ِ ِه َولَـٰ ِكن َّما
س َعلَيْك ْم ُجنَ ٌ
ُـك ْم فِي ال ِّدينِ َو َم َوالِـيك ْم َولَي ْ َ
ت قُـلُوبـُ ُك ْم َو َكانَ اللَّـ ُه َغ ُفو ًرا َّر ِحي ًما ﴿( ﴾٥سورت احزاب )
تَ َعـ َّمـدَ ْ
ژباړه  -:نه دی پیدا کړی اهلل د هیڅ سړی لپاره دوه زړونه دده په ټټر او سینه کې او
نه دي ګرځولی (اهلل) ستاسې ښځې هغه چی تاسی له هغو څخه تظاهر کوي ستاسی میندې
او نه دی ګرځولي ( اهلل ) ستاسی بلل شوی زامن (واقعی ) زامن ستاسې (دغه دری مذکور
خبری چیټی دی ) خبری ستاسې دی په خولو ستاسې ( چی هیځ حقیقت نه لري ) اهلل حق
خبره او رښتیا خبره وائی او همدغه اهلل (سمه صافه حقه ) الره ښي–
پس که نه پیژنې (ای مومینانو ) د دوي پلرونه پس دوي ستاسی وروڼه دی په دین

کې او ستاسی دوستان دی په دین کی او
نشته پر تاسی هیځ ګناه په هغه شی کې چې
خطا ء شوي ئی پکې ( لکه چی وائی زید
بن محمد ص ) ولکن شته ګناه په هغه شی
چی قصد ئی وکـړی زړونه ستاسی او دی
اهلل ښه بښونکی د(خطایانو ) او ډیر رحم
لرونکی دی
دشعيب عليه السالم لورګانې چې يوه ئې
بيا دموسی عليه السالم ښځه شوه  .ددوی
حکايت په سورة القصص کې اهلل تعالی ذکر
کړی دی .
َول َ َّما َو َر َد َما َء َم ْديَ َن َو َجدَ َعلَي ْ ِه أُ َّم ًة مِّ َن
َّاس يَ ْس ُقونَ َو َو َجدَ مِن ُدون ِ ِه ُم امْ َرأَتَــيْنِ
الن ِ
ال َما خَ ْطب ُ ُ
تَــ ُذو َدا ِن قَ َ
ـك َما قَالـَتـَا َل ن َ ْس ِقي
َ
ِير
َحتَّىٰ ي ُ ْص ِد َر الــ ِّر َعا ُء َوأبُون َا شَيْخٌ َكب ٌ
﴿﴾٢٣
ـل فَ َق َ
فَ َس َقىٰ ل َ ُه َما ث ُ َّم تَ َولَّىٰ إِلَى ال ِّظ ِّ
ال َر ِّ
ب
ير ﴿﴾٢٤
إِن ِّي ل ِ َما أَن َزل ْ َ
ت إِل َ َّي مِ ْن خَ ي ْ ٍر فَـقـ ِ ٌ
(سورة القصص ايت .) ٢٣
ژباړه  -:کله چی ورسیده موسی دمدین
اوبو ته نو ئی وموندلی په هغه کوهی یو
ډله له خلکو چی اوبه ئی ورکولی [خپلو
ځارویوته ] او و ئی موندلی رابیـر ته له
دوی څخه دوی ښځی چی را منع کولی به
ئی ځپله رمه له اوبو څخه [ نو وویل [موسی
دغو ښځو ته ] چی څه حال دی ستاسی [چی
له اوبو څخه خپله رمه منع کوی ] وویل
هغو چی اوبه نه ورکوی د مونږ رمی ته ]
څو بیرته والړی شی دغه شپانه او زمونږ
پالر د ډیر کلو سړی دی څه کار ئی له السه
نه کـیږی – .
پس اوبه کړی [موسی رمه ] د دغو دواړو
بیا ئی شا وګرځوله [ښځو ته اووالړ]
سیوری ته نو یی وویل ای زما ربه بیشکه
زه هر هغه شی ته چی ولیږی ته ماته له
خیـر څخه فقیر [محتاج ]یم )
دعزيز مصر ښځه چې راعيل نوميده او
مشهوره په زليخا باندې ده  .ددغې ښځې
حکايت اهلل تعالی په سورة يوسف کې په
تفصيل سره ئې ذکر کړی دی  .کله چی
یوسف خپل قوت او رشد ته ورسیده او اهلل
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تعالی هغه ته علم او حکمت ورکړ .اما
متاسفانه زلیخا د حضرت یوسف علیه
وسالم چی د دی په کور کی اوسیده
 ،او دی غلطه غوښتنه ور ځنی وکړه
.چی دغه غوښتنه په قران کریم داسی
بیان شوی ده -:
َو َرا َو َدت ْـ ُه الَّتِي ُه َو فِي بَيْـت ِ َها َعن ن َّ ْف ِسهِ
ت َْ
ت لَ َ
َو َغـلَّقـَ ِ
ك قَ َ
ال
اب َوقَال َ ْ
ت َهي ْ َ
الب ْ َو َ
َ
اي إِن َّ ُه َل
َم َعا َذ اللَّـ ِه إِن َّ ُه َربِّي أ ْح َس َن َمث ْـ َو َ
ي ُ ْفل ِ ُح ال َّظالِـ ُمونَ ﴿﴾٢٣
ژباړه  -:او طلب د فریب وکړ ده لـره
هغی ( ښځی ) چی دی (یوسف ) دهغی
په کور کی و د ده نفس لپاره ( کور
واله ور سره وکړی ) او ټولی دروازی
ئی وتړلې او بیا ئی وویل هله زر راشه !
زه تا لره یم ! یوسف وویل پناه نیسم په
اهلل پوری چی بیشکه (عزیز) مالک خاوند

لنډه داچې اسالم دښځې مقام لوړکړ ،په زیاتو احکامو
کې یي ښځه او نارینه برابرکړی دی ،دا د نارینه په
څیر په ایمان مکلفه ده ،همداراز د اخرت په چارو کې
له نارینه سره مساوي ده ،د بیان حق لري ،په نیکیو
امر کوي له بدیو منع کول کوي ،او د اهلل طرف ته
دعوت اوبلنه کــوي ،د یوشي السته راوړلو حق لري،
اخیستل اوخرڅول کوالی شي ،د میراث حق لري ،په
خپل مالکیت کی د خیرات او تحفې تصرف کوالی شي،
بل چاته نه ده روا چې ددې مال ددې دخوښې نه پرته
واخلي  ،د ښه محترم ژوند حق لري ،نه پرې ظلم شته
او نه تیری ،د تعلیم اوزده کړې حق لري
زما دی ،چی ښه ئی کړی دی زما په
ساتنه ( نو زه به ولی د ده په اهل کی
خیانت کوم بیشکه شان دا دی چی نیکی
نه مومی ظالمان )
دنوح عليه السالم ښځه او دلوط عليه
السالم ښځه دغه دواړه ښځې اګر که
دپيغمبرانو ښځې وې خو کافرې وې
ځکه دواړه دجهنم مستحق شول اهلل تعالی
ددغو دواړو په باره کې داسې فرمائي :
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َوق ِ َ
يل ا ْدخُ َ
ين ( سورة التحريم ايت ) ١٠
اخل ِ َ
ژباړه  :او بيان کړيدی اهلل تعالی مثال کافرانولره دښځې دنوح او دښځې
دلوط چې دا دواړه ځما ددوه صالحو بندګانو په نکاح کې وه نو خيانت
وکړو دغو دواړو دخپل ميړونوسره ( ايمان ئې رانه وړ ) نو دفع نه کړلو
هغوی د دوې نه هيڅ شی داهلل دعذاب نه او وویل شو چې داخلې شی
اورته داخليدونکو سره .
دابو لهب ښځه چې ام جميل نوميده او کافره وه اهلل تعالی ددغې ښځې
حکايت په سورة اللهب کې بیان کړيدی مطلب دا چې د ابو لهب ښځه به
هم د جهنم اور ته داخلیږی دغه ښځه ډیره سخته کافره او دښمنه وه او
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ته به ئی زیات تکلیف او کړاونه رسول.
ت يَدَ ا أَب ِي ل َ َه ٍ
ب ﴿﴾٢
 تَبَّ ْب َوت َّ
َب ﴿َ ﴾١ما أَ ْغنَىٰ َعن ْ ُه َمال ُ ُه َو َما َك َس َ
َ
ات ل َ َه ٍ
ب ﴿َ ﴾٣وامْ َرأت ُ ُه َحمـَّال َ َة ال ْ َح َط ِ
ب ﴿ ﴾٤فِي ِجي ِد َها
َسيَ ْصلَىٰ ن َا ًرا َذ َ
َحب ْ ٌل مِّن َّم َسـ ٍد ﴿﴾٥
ژباړه  :مات هالک دی شی دواړه السونه د ابی لهب او پخپله دی هم
هالک شی ( د ابو لهب چی نوم ئی عبدالعزی بن عبد المطلب دی د
حضرت محمد رسول اهلل صلی علیه وسلم حقیقی تره و د خپل کفر او
شقاوت له سببه د پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم ډیر سخت دښمن و ) -
دفع به نه کړی ( دغه هالکت ) له دغه ( ابی لهب) څخه مال د ده او هغه
چی ده ګټلی و ( یعنی اوالد ئی ) – زر دی چی ننه به وځی ( ابی لهب
په قیامت کښی ) په اور چی خاوند دلمبو دی – او( ننه وځی ) ښځه د
هغه (ابی لهب ) اور ته په حال کښی چی بار راوړونکی به وی دخسو
(د دوزخ ) – حال داچی په غاړه ددی کښی رسی ده له مضبطو رسیو (
پټو کو او پوستکود خرماو ) څخه ))
حضرت بي بي خديجه چې د يوه شته من اوبډايې كورنۍ څخه په خپل عقل
اوكمال رسيدلي ښځه وه دخپل عقل اومنطق په درلودلو سره يې حضرت
محمد د خپل تجارت نماينده وټاكه كه څه هم دى په دې وخت کښې په
پيغمبرۍ نه وومبعوث شوى ولي د امين په نوم سره مشهور وو او بيا يې
د زمان په تيريدلو سره د خپل محرم په حيث انتخاب كړ او وروسته يې بيا
د اّخر زمان پيغمبر په حيث قبول كړ .
كه چيري په هغې کښې عقل  ،بينايي او فراست نه واى داّينده د پاره
خپله دنيا او دولت غورځول بيا ميړه كول او بيا دهغه سره ټول زحمتونه
ګالـل او پرهغه ايمان راوړل د يوه عادي انسان په حقله مثبت ثبوت
كيداى شي ؟ واضح خبره ده چې نه  .دا ډول تدبيرونه د يوه سالم او
هوښيار انسان په واسطه طرح كيداى شي  ،هر څوك په هر زمان كښې
د داسې تدبيرونو پوره لياقت نلري ځكه مونږ پروفيسوران  ،عالمان او
ډيردانشمندان ليدلي دي او وينو يې چې د عقل دكموالي له امله درست
او ثابت پالنونه نلــري بلكه د يوه ماشوم په ډول عمل اجرا ْ كوي.
په هرصورت د حضرت بي بي خديجې ( رض) علميت او باتدبيره حركات
ددې خبري تائيد دي چې ښځه او نر د مكمل عقل خاوندان دي كه چيرې

د خپل عقل څخه كار واخلي دنيا ګل اوګلزاركيداى شي بيله دې څنگه د ژوند هره لحظه
لكه په جهنم کښې تيريداى شي
او په ورځ د اّخرت کښې به شرمساره اوسي مونږ ته دا پكاردی چې اول خپل ځان و پيژنو
څود پروردګار عالم مخلوقاتو ته په سپكه سترګه و نه ګورو بلكه د هربنده حق اوحقوق د
قراّن عظيم الشان د ارشاداتو سره هرچاته و بخښل سي خصوصًا زمونږ عالمه طبقه بايد
د قراّن د احكامو په اورولو سره خپله دنده ترسره كړي نه دا چې د خپل نفسي خواهشاتو
په پوره او سرته رسولو كښي هاند وكړي .
د رب العزت خوشحالي او رضايت دهغه دمخلوقاتو دپاره خدمت كول دي نه داچي په اين
واّن سره د هغو په سپكاوي کښې خپله مفكوره په نورو باندي ترزيق كړو  ،په هرهغه څه
چې نه پوهيږو بايد چپ اوشو اوكه چيري پوهيږو بايد په مكمله توګه دحق دويلو څخه
انكارونه كړو دا به زمونږ د دنيااو اّخرت په ګټه وي.
عائشه رضي اهلل عنها چې درسول اهلل ښځه وه دسورة النور دلسم ايت څه تر شلم ايته پورې
د هغې دبرائت لپاره نازل شويدی .
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ژباړه  -:بیشکه هغه کسان چی راوړیی دی غټ دروغ [بی بی عایشی په شان کې ] یوه
ډله ده له تاسی [مسلمانانو] څخه  ،مه ګڼی هغه [دروغ ] شر خپل ځانو ته [ای مخلصانو
مومنانو ] بلکه دغه دروغ خیر دی تاسی ته  ،مقرر دی هر سړی ته له دغو [بهتان ویونکو
جزاءد ]هغه شی چی ګټلی ئی دی له کناه [د ده دفعالیت او شغل په اندازه ] او هغه
څوک چی پورته ئی کړ لوی پیټی ددغو [درواغو او خپاره ئی کړل ] له دغی [ډلی ]نو
شته ورته لوی عذاب [ په دارینو کی )
درسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نورې بيبيانې  :درسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم دټولو بيبيانو
ذکر په سورة االحزاب او سورة التحريم کې په تفصيل سره شوی دی .
همدارنګه د بي بي فاطمې(رض) ټول ژوند او د هغې بي بي په هکله د پيغمبر(ص) حديثونو
نه مونږ ته د ښځې د عزت احترام او اړتيا څرګــنده وی،
وقـال ( صلى اهلل عليه وآله ) ( :فَا ِطمة بض َع ٌة مِنِّي  ،يُؤذيني َما آ َذا َها َويُري ِبُني َما َراب َ َها )
که ننۍ انساني ټولنه ښځي ته هغه ټول حقوق چې قران او سنت ښودلي ورکړي نو بيا به د
نړۍ په هيڅ ځای کې داسي ښځه پيدا نه شي چې ځان ته د غرب سپک او له تمدنه څخه
وتلي حقوق وغــواړي.
هغه حقوق چې ننۍ غربي او شرقي ښځه يواځي د نانځکي په ډول د جنسي غريضي د اشباع
او مادي ګټو لپاره کاروي.
هغه حقوق چې پتمنه او عزتـمنه مور ،خور او لور په بربنډ ډول د سينما په پرده اويا هم
د تلويزونو په ښيښه او د اخبارونو په پاڼو کې شتمنو د اعالناتو لپاره په ناسم لباس او ناسم
ډول ښکاره کول کيږي.
دا دی څه د پاسه څوارلس کاله کیږي چې مونږ ته اسالم د پورته ذکر شویو حقوقو یادونه کړیده
خو زمونږ په افغاني ټولنه کې اوس هم د ښځو پروړاندې ناروا کړنې کړی او کوو یې -د
ښځو خرڅول بدو کې ورکول د تعلم د حق څخه محرومیدل ،پرې شاقه کارونه کول د کار
نه ایجازه د ښځی د موافقې پرته بل چاته ورکول وهل ډبول او ان د لور په زیږیدنه ښځی ته
د مرګ ګواښونه دا ټول هغه څه دې چې زمونږ د ټولنۍ ښځې ورسره الس او ګریوان دی.
اوس مونږ پو هیږو د اسالم ددښمنانو هغه تر نم چې د ښځو د حقوقو په نوم زمونږ تر غوږونو
رارسوی ،یوې درنې مور ،یوې عزتمندې خور او یوې پا کلمنې میرمنې ته څه پیغام لــری؟

هیله ده چې زمونږ خوېندې او میندې د خپلې
عقیدې او اصیل فرهنګ په چوکاټ کې د
نیکمرغۍ ،سوکالۍ ،هوساینې او پرمختګ له
رازه برخمنې او د ژوند د خوشا لیو پسرلى
یې په برخه وی.
هرسړی ته پکار دی چې دخپلې ښځې احترام
وکړي او دهرهغه وينا او عمل څخه ځان
وساتی چې دښځې دخفګان سبب ګرځي او
دا ځکه چې ښځه د بشری ټولنی یو مهم رکن
دی چی بیله دی څخه دبشری ټولنې بشپړتیا
نا ممکن دی او هم ښځه يوه باعزته انسان
ده چی د نارینه تر ځنګ خپلی دندی تر سره
کوي  ،اونه ددې لپاره ده چې صرف دجنسی
لذت دحاصلولو لپاره ديوې وسيلې په څير
ورته وکتلی شي .
بلکه دښځو بې عزتی کول او هغوې ته په
سپک نظر کتل دا د کم اصلو او کم عقلو
نارينه و کار دی چی اهلل تعالی فرمائی ((
 (.....مونږه دآدم
ولقدکرمنا بني آدم
اوالدې ته عزت او کرامت ورکړی دی .نو
ښځه هم دآدم له اوالدې څخه ده او اهلل تعالی
هغې ته دنارینه و غوندې عزت اوکرامت
ورکړی دی
 .لنډه داچې اسالم دښځې مقام لوړکړ ،په
زیاتو احکامو کې یي ښځه او نارینه برابرکړی
دی ،دا د نارینه په څیر په ایمان مکلفه ده،
همداراز د اخرت په چارو کې له نارینه سره
مساوي ده ،د بیان حق لري ،په نیکیو امر
کوي له بدیو منع کول کوي ،او د اهلل طرف
ته دعوت اوبلنه کــوي ،د یوشي السته
راوړلو حق لري ،اخیستل اوخرڅول کوالی
شي ،د میراث حق لري ،په خپل مالکیت کی
د خیرات او تحفې تصرف کوالی شي ،بل
چاته نه ده روا چې ددې مال ددې دخوښې
نه پرته واخلي  ،د ښه محترم ژوند حق لري،
نه پرې ظلم شته او نه تیری ،د تعلیم اوزده
کړې حق لري.
که مونږ د ښځې سره نیکي کول غواړو،
نوباید په دې اړه اسالمي تعلیمات عام کړو،
او خلک وهڅوو چې ښځو سره داسالمي
شریعت له مخې تګ الره غــوره کړي.
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بهبود گزارش مفتشـــ
پدیدآورنده :دكتر حلیمه رحمانی
منبع :سایت سازمان حسابرسی ایران

مقدمه
شکل فعلی گزارش مفتش ،شکل
استندردی است که صورتهای مالی
تفتیششده ،فرایند تفتیش و مسئولیتهای
مربوط به مفتش و مدیریت در آن تشریح
میشود .مهمترین بخش این گزارش،
بخش اظهارنظر آن است .این شکل
گزارشگری دارای مزایای زیادی بوده
و تا مدت زمانی طوالنی در کشورهای
مختلف از آن استفاده شده است؛ اما
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بهتازگی بحثهایی در رابطه با تغییر و تجدیدنظر در این شکل گزارشدهی
در جهت بهبود آن مطرح شده است .دالیل این تغییر و پیشنهادهایی
در این خصوص بهوسیله هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و
اطمینانبخشی  1در گزارش تحقیقاتی با عنوان «بهبود گزارش مفتش» مورد
بررسی قرار گرفته و بر این اساس شکل جدیدی برای گزارش تفتیش توسط
هیئت مزبور پیشنهاد شده است .البته این شکل گزارشگری فقط یک پیشنهاد
و پیشبینی از شکل گزارش جدید است و جنبه الزامی یا نهایی ندارد .در این
مقاله خالصهای از دالیل تغییر ،پیشنهادها ،دالیل هیئت تدوین استندردهای
بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی در رابطه با پیشنهادهای ارائهشده و شکل
احتمالی گزارش مفتش که در این گزارش تحقیقاتی پیشنهاد شده است،

ارائه میشود.
دالیل ایجاد تغییر در شکل گزارش مفتش
نتایج تحقیقی که بهوسیله هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی
درخصوص استنباط استفادهکنندگان از گزارش تفتیش استندرد در سال  2006انجام گرفت،
مصاحبههای انجامشده بهوسیله هیئت با بسیاری از ذینفعان در سطح دنیا و نظرهای دریافتی
درخصوص گزارش مشورتی «بهبود ارزش گزارشگری مفتش :جستجویی برای اعمال
تغییرها» که در سال  2011بهوسیله هیئت تهیه و منتشر شده بود ،همه گویای این هستند که:
«وضعیت فعلی مناسب نیست» .این انتظار از مفتشان میرود که در مورد موضوعهای عمده در
صورتهای مالی ،شفافیت بیشتری بهکار برند .عالوه براین ،بهمنظور براورده ساختن نیازهای
استفادهکنندگان از صورتهای مالی تفتیششده ،تغییرهای عمدهای باید صورت گیرد.
نیاز به چنین تغییرهایی در بسیاری از مناطق احساس شده است .برای مثال هیئت نظارت بر
حسابداری شرکتهای سهامی عام  ،2کمیسیون اروپا و بسیاری از نهادهای بینالمللی دیگر
معتقدند که باید گزارش مفتش بهبود یابد و در این راستا اقدامهایی را شروع کردهاند.
گفتنی است که احساس نیاز به تغییر ،در اساس ،ریشه در سرمایهگذاران نهادی و تحلیلگران
مالی دارد که برای ارزیابی صورتهای مالی پیچیده نیازمند کمک مفتش بوده و به
حوزههایی که تالشهای مفتش بر آن متمرکز شده است ،بهخصوص در مورد موضوعهای
ذهنی (غیرعینی) صورتهای مالی ،توجه میکنند .البته عالوه بر این ،استفادهکنندگان
دیگری نیز وجود دارند؛ مثل تدوینکنندگان مقررات اوراق بهادار ،وامدهندگان و سایر
اعتباردهندگان ،تهیهکنندگان ،ارکان راهبری و تدوینکنندگان مقررات تفتیش که به ایجاد
بهبود در این حوزه عالقهمندند و بر این اساس ،ذینفع محسوب میشوند.
تغییر جایگاه بخشهای مختلف گزارش مفتش
اهمیت بیشتر به اظهارنظر مفتش
بهنظر برخی از خوانندگان گزارش تحقیقاتی سال  2011هیئت تدوین استندردهای بینالمللی
تفتیش و اطمینانبخشی ،بهویژه قانونگذاران ،باید به بخش اظهارنظر مفتش در گزارش تفتیش
اهمیت بیشتری داده شود .بهنظر آنها ماهیت مردود یا مقبول بودن نظر مفتش ،بار ارزشی
دارد و برای خوانندگان گزارش تفتیش دارای اهمیت بسیار است .به این دلیل ،هیئت تصمیم
گرفت تا بخش اظهارنظر تفتیش در ابتدای گزارش تفتیش گنجانده شود.
مبانی اظهارنظر
طبق استندردهای فعلی تفتیش ،فقط زمانی باید مبانی اظهارنظر مفتش در گزارش وی
گنجانده شود که گزارش تعدیل شده باشد .در مورد اظهارنظر مقبول ،مشخص کردن
استندردهای تفتیش و اظهارنظر درخصوص اینکه مفتش شواهد تفتیش کافی و مناسبی
بهعنوان پشتوانه اظهارنظر خود کسب کرده است ،در بخش «مسئولیت تفتیش» ارائه میشود.
هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی معتقد است که این اطالعات
برای استفادهکنندگان مربوط بوده و باید در کنار بخش اظهارنظر مفتش قرار گیرد .این بند،
زمانی که نظر مفتش تعدیل شده باشد ،تغییر میکند.
موضوعهای خاص واحد تجاری در مقابل شیوه بیان استندرد
برخی از سرمایهگذاران و استفادهکنندگان ،بسیار موافق این موضوع بودند که گزارش
مفتش تعدیل شود و حاوی اطالعات خاص واحد تجاری (براساس یافتههای مفتش)
باشد؛ زیرا این اطالعات ارزشمند و مربوط است .بر این اساس ،هیئت بخشهای جدیدی

در مورد موضوعهای خاص واحد تجاری
به نامهای «تداوم فعالیت»« ،تفسیر مفتش
 »3و «سایر اطالعات» را قبل از بخشهایی
از گزارش مفتش قرار داد که شامل شیوه
بیان استندردتری (مثل شرح مسئولیتهای
مدیریت ،ارکان راهبری و مفتش) است.
توازن بین اصول یکنواختی و مربوط
بودن در گزارشگری مفتش
استندرد فعلی گزارشگری مفتش (استندرد
 )700در راستای تهیه گزارشهای تفتیش
مقایسهپذیر و یکنواخت تدوین شده است.
وجود یکنواختی و مقایسهپذیری گزارشهای
مفتش امری بسیار مهم است؛ ولی بنابه نظر
خوانندگان گزارش تحقیقاتی سال 2011
هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش
و اطمینانبخشی ،به موضوعهای خاص
واحدهای تجاری نیز باید توجه شود .توجه
به موضوعهای خاص واحدهای تجاری در
کشورهای مختلف ،باعث افزایش مربوط
بودن گزارشهای مفتش میشود .رسیدن
به یک نقطه توازن بین یکنواختی و مربوط
بودن ،بسیار مشکل بهنظر میرسد؛ با این
حال ،هیئت پیشنهادهایی در این رابطه ارائه
کرده است مبنی بر اینکه براساس نظامهای
گزارشگری مالی ملی ،موسسهها میتوانند
الزامات استندرد را کاهش یا افزایش دهند.
تداوم فعالیت
رسواییهای مالی اخیر اهمیت گزارشگری
مالی بموقع و شفاف را پررنگتر کردهاند.
همچنین ،منجر به توجه بیشتر به ارزیابی
تداوم فعالیت واحد تجاری و الزامات افشای
مرتبط با آن شده است .عالوهبر این ،برخی
از پاسخدهندگان گزارش سال  2011هیئت،
به شفافسازی نقشها و مسئولیتهای
مدیریت و مفتش درخصوص تداوم فعالیت
اشاره کرده و خواستار این شده بودند که
مفتشان باید حاصل کار خود را در مورد
تداوم فعالیت ،گزارشدهی کنند؛ بنابراین
هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و
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اطمینانبخشی ،مناسبترین راهحل را با در
نظر گرفتن روشهای تفتیش الزامی طبق
استندرد « 570تداوم فعالیت» به این شرح
معرفی کرد که همه گزارشهای مفتشان
باید با توجه به چارچوب گزارشگری
مالی مربوط ،شامل موارد زیر باشد:
الف -نتیجهگیری در مورد مناسب
بودن کاربرد فرض تداوم فعالیت توسط
مدیریت و
ب -اظهارنظر در مورد اینکه آیا براساس
کار انجامشده از سوی مفتش ،ابهام
عمدهای در مورد رویدادها یا شرایطی که
ممکن است باعث ایجاد نگرانی زیادی
در مورد توانایی واحد تجاری در تداوم
فعالیت شده باشد ،شناسایی شده است یا
خیر.
شرح مفتش
بهنظر سرمایهگذاران و تحلیلگران
مالی ،باید در راستای بهبود ارزش
اطالعاتی گزارش مفتش برای کمک
به تصمیمگیریهای سرمایهگذاری،
تغییرهایی در گزارشگری مفتش ایجاد
شود .این استفادهکنندگان معتقدند که

هدف تفتیش ما کسب
اطمینان معقول در اینباره
که آیا صورتهای مالی
عاری از تحریف بااهمیت
ناشی از تقلب یا اشتباه است
یا خیر و انتشار گزارش
تفتیش که شامل نظر ماست،
میباشد .اطمینان معقول
باالترین سطح اطمینان
محسوب میشود؛ اما تضمینی
برای این نیست که تفتیش
انجامشده طبق استندردهای
بینالمللی تفتیش همیشه
تحریف بااهمیت را (در
صورت وجود) کشف کند
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ارائه اطالعات بیشتر در مورد صورتهای مالی و تفتیش ،ارزش بیشتری
ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین هیئت پیشنهاد میدهد که بهمنظور تاکید بیشتر
بر موضوعهایی که بهنظر مفتش بیشترین اهمیت را در کسب شناخت
استفادهکنندگان نسبت به صورتهای مالی تفتیششده یا تفتیش دارد،
اطالعات بیشتری در گزارش مفتش ارائه شود .از این اطالعات تحت عنوان
«شرح مفتش» یاد میشود .ارائه این اطالعات درخصوص موسسههای
عامالمنفعهای  4است که در سطح حداقل شامل شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس هستند و بنا به صالحدید مفتش ،درخصوص سایر واحدهای تجاری
نیز ممکن است ضرورت داشته باشد.
مفهوم جدید «شرح مفتش» با مفهومهای موجود «تاکید بر مطلب خاص و
سایر بندهای توضیحی» هماهنگی دارد؛ اما با توجه به اینکه هدف مفهوم شرح
مفتش ایجاد شفافیت در مورد موضوعهای مرتبط با تفتیش و صورتهای مالی
تفتیششده است ،بنابراین دیگر نیازی به وجود مفهومهای تاکید بر مطلب
خاص و سایر بندهای توضیحی نیست .هیئت تدوین استندردهای بینالمللی
تفتیش و اطمینانبخشی این موضوع را در تهیه پیشنویس استندرد جدید
گزارشگری تفتیش در نظر قرار میدهد؛ با این حال ،نظرهای خوانندگان
این گزارش تحقیقاتی نیز در این رابطه مورد توجه قرار خواهد گرفت .هیئت
براساس نظرهای دریافتشده از گزارش تحقیقاتی سال  2011به این نتیجه
رسیده است که بخش شرح مفتش باید در سطح حداقل شامل موارد زیر
باشد:
• حوزههایی که اعمال قضاوت عمده از سوی مدیریت صورت گرفته است
(مثل رویههای حسابداری واحد تجاری ،براوردها و افشاها(
• معامالت عمده یا غیرمعمول (مثل معامالت با اشخاص وابسته(
• موضوعهای بااهمیت از دید تفتیش؛ برای مثال:
 مشکالت یا موارد اختالف پیشآمده در جریان تفتیش ،یا سایرموضوعهایی که معموالً باید با ارکان راهبری یا با سرپرست بخش کنترل
کیفیت تفتیش مذاکره شود و.
 سایر موضوعهای بااهمیتی که به دامنه یا راهبرد تفتیش مربوط است.سایر اطالعات
«سایر اطالعات» طبق استندردهای بینالمللی تفتیش بهعنوان اطالعات مالی
و غیرمالی (بهجز صورتهای مالی و گزارش مفتش نسبت به آن) تعریف
شده است که طبق قانون ،مقررات یا عرف ،در گزارشهایی که حاوی
صورتهای مالی و گزارش تفتیش نسبت به آن (گزارش مالی یا ساالنه واحد
تجاری) میشود ،گنجانده شده است .تجزیهوتحلیل مدیریت  ،5صورتهای
بررسی مالی و عملیاتی ( ،)OFRیا سایر بخشهای توضیحی گزارش مالی
واحد تجاری که به اطالعات آینده یا تاریخی میپردازد« ،سایر اطالعات»
محسوب میشوند.
بهترین روشی که بهنظر هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و
اطمینانبخشی باعث بهبود گزارش مفتش با توجه به سایر اطالعات میشود،
این است که گزارش مفتش شامل اظهارنظر وی در این باره باشد که آیا
هرگونه نبود یکنواختی عمده بین صورتهای مالی تفتیششده و سایر

اطالعات ،براساس مطالعه سایر اطالعات بهوسیله مفتش ،شناسایی شده است یا خیر .عالوه
بر این باید سایر اطالعات خاص مطالعهشده از سوی مفتش نیز بهصورت واضح مشخص
شود .این روش با الزامات استندرد « 720مسئولیتهای مفتش در ارتباط با سایر اطالعات در
گزارشهای حاوی صورتهای مالی تفتیششده» هماهنگی دارد.
پیشنهادهای بیشتر برای بهبود شفافیت تفتیش
افشای نام شریک تفتیش
هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی معتقد است که در جهت حمایت
از هدف گستردهتر شفاف کردن گزارش تفتیش و فرایند تفتیش ،باید نام شریک تفتیش در
گزارش مفتش ذکر شود .بهنظر برخی از پاسخدهندگان ،انجام این کار باعث میشود جنبه
پاسخگویی شخصی مفتش افزایش یابد.
اظهارنظر در مورد رعایت الزامات اخالقی مربوط.
هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی معتقد است که اظهارنظر صریح
در مورد رعایت الزامات اخالقی مربوط باید در مورد همه گزارشهای مفتشان صورت گیرد.
اشاره به کار مفتشان دیگر.
با توجه به اینکه در تفتیشهایی که شامل بیش از یک یا چند واحد تجاری یا فعالیت تجاری
میشود ،مفتش صورتهای مالی گروه (مفتش گروه) مسئولیت نهایی تفتیش را برعهده
دارد ،لذا طبق استندرد تفتیش « 600مالحظات خاص  -تفتیش صورتهای مالی گروه
(شامل کار مفتشان بخش)» به جز در مواردی که طبق قانون یا مقررات منع نشده باشد ،نباید
به کار مفتشان دیگر در گزارش مفتش اشاره شود؛ اما هیئت تدوین استندردهای بینالمللی
تفتیش و اطمینانبخشی پیشنهاد میکند که اشاره به کار مفتشان دیگر در بخش «شرح مفتش»
مناسب بهنظر میرسد.
پیشنهادهایی برای روشنتر کردن مسئولیتهای مفتش ،ارکان راهبری و مدیریت.
استفادهکنندگان ،مفتشان ،قانونگذاران و تهیهکنندگان بر این عقیدهاند که الف) شمول
بخش سایر اطالعات در گزارشهای تفتیش بهمنظور تشرح بیشتر مسئولیتهای مفتش و
ب) روشنتر کردن اصطالحات فنی خاص ،به حذف فاصله انتظاراتی و بهبود گزارشگری
تفتیش کمک خواهد کرد.
براین اساس ،هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی پیشنهاد میکند که
مسئولیت مفتش در گزارش مفتش ،بهمنظور توضیح کاملتر مفهوم مفتش مبتنی بر ریسک،
بیشتر شرح داده شود.
پاسخدهندگان به گزارش سال  2011هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و
اطمینانبخشی براین باورند که نقش مدیریت و ارکان راهبری در فرایند گزارشگری مالی
بسیار بااهمیت است .همچنین ،شناخت استفادهکنندگان نسبت به مسئولیت مدیریت ،با
شناخت آنها نسبت به مسئولیتهای مدیریت و ارکان راهبری شکل میگیرد .لذا هیئت
تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و اطمینانبخشی پیشنهاد میکند که مسئولیتهای
مدیریت و ارکان راهبری باید در گزارش مفتش بیشتر تشریح شود.
نمونه گزارش تفتیش پیشنهادی از سوی هیئت تدوین استندردهای بینالمللی تفتیش و
اطمینانبخشی
با انجام تغییرهای یادشده در گزارش مفتش فعلی ،هیئت تدوین استندردهای بینالمللی
تفتیش و اطمینانبخشی گزارش زیر را بهعنوان یک گزینه احتمالی پیشنهاد میکند.

گزارش مفتش مستقل
به سهامداران شرکت ( ABCمخاطب
مناسب)
گزارش نسبت به صورتهای مالی
اظهارنظر
بهنظر ما ،صورتهای مالی پیوستشده،
وضعیت مالی شرکت  ABCدر تاریخ 31
دسامبر  20x1و عملکرد مالی و جریانهای
نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ
یادشده ،از تمام جنبههای بااهمیت ،طبق
استندردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
بهنحو مطلوب ارائه میدهد (دید منصفانهای
از آنها ارائه میکند) .صورتهای مالی
شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31
دسامبر  ،20x1صورت سود و زیان جامع،
صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت
جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی
به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی
صورتهای مالی ،شامل خالصهای از
رویههای حسابداری و سایر اطالعات
توضیحی میشود.
مبانی اظهارنظر
این موسسه ،صورتهای مالی پیوستشده
را طبق استندردهای بینالمللی مربوط،
تفتیش کرده است .مسئولیت ما براساس
این استندردها در بخش مسئولیت مفتش در
همین گزارش ذکر شده است .این موسسه در
انجام تفتیش ،الزامات اخالقی مربوط حاکم
بر تفتیش صورتهای مالی ،از جمله الزامات
استقالل را رعایت کرده است .ما معتقدیم
که شواهد تفتیش کسبشده برای اظهارنظر،
کافی و مناسب است.
تداوم فعالیت
کاربرد فرض تداوم فعالیت
بهعنوان بخشی از تفتیش صورتهای مالی ،ما
به این نتیجه رسیدیم که کاربرد فرض تداوم
فعالیت از سوی مدیریت در تهیه صورتهای
مالی مناسب است.
ابهام عمده درخصوص رویدادها یا شرایطی
که ممکن است در مورد توان واحد تجاری
برای تداوم فعالیت تردید ایجاد کند
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براساس کاری که ما انجام دادهایم ،ابهام
عمدهای درخصوص رویدادها یا شرایطی
که ممکن است در مورد توان واحد
تجاری برای ادامه فعالیت که به اعتقاد ما
نیازمند افشا طبق استندردهای بینالمللی
گزارشگری مالی باشد ،شناسایی نشده
است .با توجه به اینکه همه رویدادها یا
شرایط ،پیشبینیپذیر نیستند ،لذا این
نظر بدین معنی نیست که توانایی واحد
تجاری برای تداوم فعالیت تضمین شده
است.
مسئولیتهای مدیریت در مورد تداوم
فعالیت در بخش جداگانهای در همین
گزارش ،تشریح شده است.
شرح مفتش
ما بدون تعدیل اظهارنظر خود ،بر
موضوعهای زیر که بهنظر ما احتماالً
بیشترین اهمیت را برای کسب شناخت
استفادهکنندگان از صورتهای مالی
تفتیششده یا تفتیش ما دارد ،تاکید
میکنیم .روشهای تفتیش ما در مورد این
موضوعها ،در جریان تفتیش صورتهای
مالی بهعنوان یک مجموعه واحد طراحی
شده است و در خصوص موارد افشا یا
حسابهای خاصی اظهارنظر نمیکند.

 [ 28تفتیش ،شماره اول]

اشاره به کار مفتشان دیگر
بنابه درخواست ما ،مفتشان دیگر برای کسب شواهد تفتیش پشتوانه اظهارنظر
ما ،روشهایی را در مورد اطالعات مالی واحدهای فرعی خاصی انجام
دادهاند .کار موسسههای تفتیش که ما به آنها وابسته هستیم ،تقریباً [× درصد
یا ×ساعت] کار تفتیش ما و کار موسسههای تفتیش غیروابسته تقریباً [×درصد
یا ×ساعت] کار تفتیش ما را تشکیل میدهد .مسئولیتهای ما در مورد تفتیش
در بخش مسئولیت مفتش در گزارش ما ذکر شده است.
سایر اطالعات
بهعنوان بخشی از تفتیش ،ما [بهطور واضح سایر اطالعاتی که مطالعه شده
است مثل گزارش هیئتمدیره ،گزیده مدیریت و غیره باید مشخص شود]
که در [مستندات و پروندههای حاوی سایر اطالعات فوق مثل گزارش ساالنه
باید مشخص شود] گنجانده شده است را در راستای مقاصد شناسایی اینکه
آیا عدم یکنواختی عمدهای در صورتهای مالی وجود دارد یا خیر ،مطالعه
کردهایم .براساس این مطالعه ،ما عدم یکنواختی عمدهای بین این اطالعات و
صورتهای مالی تفتیششده شناسایی نکردهایم .با این حال ،ما این اطالعات
را تفتیش نکردهایم و بنابراین در مورد آنها اظهارنظر نمیکنیم.
مسئولیتهای مدیریت[ ،عنوان مناسب برای ارکان راهبری] و مفتش
مسئولیتهای مدیریت [و ارکان راهبری] در قبال صورتهای مالی
مدیریت مسئول تهیه و ارائه منصفانه این صورتهای مالی طبق استندردهای
گزارشگری مالی بینالمللی و کنترل داخلی ضروری برای تهیه صورتهای
مالی عاری از تحریف بااهمیت (ناشی از تقلب یا اشتباه) است[ .ارکان
راهبری] مسئول نظارت بر فرایند گزارشگری مالی واحد تجاری است.
مسئولیتهای مدیریت در قبال تداوم فعالیت
طبق استندردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،مدیریت مسئول ارزیابی
توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت در زمان تهیه صورتهای مالی

است .در ارزیابی تناسب داشتن فرض تداوم فعالیت ،مدیریت همه اطالعات در دسترس
راجع به آینده را که حداقل برای دوره زمانی  12ماه پس از پایان گزارشگری است ،اما
محدود به آن نیست ،مدنظر قرار میدهد .براساس استندردهای گزارشگری مالی بینالمللی،
صورتهای مالی واحد تجاری برمبنای تداوم فعالیت تهیه شده است؛ مگر اینکه مدیریت
قصد تصفیه یا توقف واحد تجاری وجود داشته باشد ،یا هیچ راه دیگری جز این وجود
نداشته باشد.
همچنین طبق استندردهای گزارشگری مالی بینالمللی ،زمانی که مدیریت از وجود ابهام
عمده مرتبط با رویدادها یا شرایطی که باعث ایجاد نگرانی درخور مالحظهای در مورد
توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت مطلع میشود ،باید این ابهام را در صورتهای مالی
افشا کند.
مسئولیت مفتش
هدف تفتیش ما کسب اطمینان معقول در اینباره که آیا صورتهای مالی عاری از تحریف
بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است یا خیر و انتشار گزارش تفتیش که شامل نظر ماست،
میباشد .اطمینان معقول باالترین سطح اطمینان محسوب میشود؛ اما تضمینی برای این
نیست که تفتیش انجامشده طبق استندردهای بینالمللی تفتیش همیشه تحریف بااهمیت را
(در صورت وجود) کشف کند .تحریفها ممکن است ناشی از تقلب یا اشتباه باشند و در
صورتی بااهمیت تلقی میشوند که بهصورت جداگانه یا در مجموع ،بهطور معقولی انتظار
رود که تصمیمهای اقتصادی استفادهکنندگان را که برمبنای این صورتهای مالی گرفته
شده است ،تحت تاثیر قرار دهند.
بهعنوان بخشی از تفتیش طبق استندردهای بینالمللی تفتیش ،ما در برنامهریزی و اجرای
تفتیش قضاوت حرفهای بهکار میبریم و نگرش تردید حرفهای را حفظ میکنیم .همچنین ما:
• خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی (ناشی از تقلب یا اشتباه) را شناسایی و
ارزیابی میکنیم ،روشهای تفتیش را دربرخورد با این خطرها طراحی و اجرا میکنیم و
شواهد تفتیش کافی و مناسب را که پشتوانه نظر ما است بهدست میآوریم .کشف نشدن
تحریف بااهمیت ناشی از تقلب ،بیشتر از خطر کشفنشدن تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه
است؛ زیرا تقلب مستلزم تبانی ،جعل ،حذف عمدی ،ارائه نادرست ،یا زیرپاگذاشتن کنترل
داخلی است.
• بهمنظور طراحی روشهای تفتیش که در شرایط فعلی مناسب هستند ،از کنترل داخلی
مربوط به تفتیش شناخت کسب میکنیم .این شناخت در راستای مقاصد اظهارنظر در مورد
اثربخشی کنترل داخلی واحد تجاری نیست.
• شواهد تفتیش کافی و مناسب در زمینه اطالعات مالی واحدهای تجاری و فعالیتهای
تجاری درون یک گروه کسب میکنیم تا در مورد صورتهای مالی گروه اظهارنظر کنیم.
ما مسئول هدایت ،نظارت و عملکرد تفتیش گروه و به تنهایی مسئول اظهارنظر هستیم[ .این
بند فقط در مورد تفتیشهای گروه مصداق دارد[
• مناسب بودن رویهةای حسابداری مورد استفاده و معقول بودن براوردهای حسابداری و
موارد افشای مرتبط را که توسط مدیریت انجام شده است ،ارزیابی میکنیم.
• ساختار ،محتوا و ارائه کلی صورتهای مالی ،شامل موارد افشا و اینکه آیا در صورتهای
مالی ،معامالت و رویدادهای زیربنایی به شیوهای که منجر به ارائه منصفانه شود ،ارائه شده
است یا خیر ،ارزیابی میکنیم.
• در مورد دامنه و زمانبندی برنامهریزیشده تفتیش ،یافتههای تفتیش درخورمالحظه و
هرگونه نقص عمده در کنترل داخلی را که طی فرایند تفتیش شناسایی کردهایم ،به [ارکان

راهبری] اطالعرسانی میکنیم .همچنین همه
روابط و سایر موضوعهایی را که بهنظرمان
ممکن است تصور شود بهطور معقولی
براستقالل مفتش تاثیرگذار است ،به [ارکان
راهبری [اطالعرسانی میکنیم[ .این بند فقط
در مورد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
مصداق دارد]
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی
و مقرراتی
شکل و محتوای این بخش از گزارش
مفتش با توجه به ماهیت دیگر مسئولیتهای
گزارشگری مفتش که بهوسیله قانون محلی،
مقررات یا استندردهای تفتیش ملی تجویز
شده است ،متفاوت خواهد بود .بسته به
موضوعهای مطرحشده در قانون ،مقررات،
یا استندردهای تفتیش ملی ،تدوینکنندگان
استندردهای تفتیش ملی ممکن است
گزارشگری این موضوعها را با گزارشگری
الزامی طبق استندردهای تفتیش بینالمللی
یکپارچه کنند.
شریک تفتیش مسئول تفتیش حاصل در این
گزارش است [نام]
[امضا با نام موسسه تفتیش ،نام پرسونل
مفتش ،یا هر دو (بسته به حوزه جغرافیایی
مورد نظر]
[آدرس]
[تاریخ]
پانوشتها:
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and Assurance Standards Board
)2- (PCAOB
Public Company
Accounting Oversight Board
3- Auditor Commentary
4- Public Interest Entities
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Discussion and Analysis
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معرفي ديوان محاسبات كشور يونان
توسعه تاریخی
 .۱۸۳۳براساس قانون و با الگو قراردادن
ساختار دیوان محاسبات فرانسه ،دیوان
محاسبات یونان تاسیس شد.۱۸۸۷ .
قانون ( )Ayozانجام تفتیش هزینههای
دولت از سوی دیوان محاسبات را ممنوع
نمود.
 .۱۹۲۳انجام بررسیهای دیگری به
وظایف دیوان محاسبات اضافه گردید.

 [ 30تفتیش ،شماره اول]

 .۱۹۶۹درمورد حسابداری عمومی قانون تصويبي  ۳۲۱/۱۹۰۶۹اصل
جدیدی را پيرامون هزینههای بودجه ارائه نمود .بر این اساس ديوان
محاسبات باید از جزئیات هزینههای بودجه و از موارد مصرف این هزینهها
گزارش جزئی تهیه کند.
 .۱۹۷۲قانون  ۱۲۶۵/۱۹۷۲تفتیش قضایی ( )Judicial Auditپولهای
عمومی را به دو دسته تفتیش پیش از خرج و تفتیش پس از خرج تقسیم
بندی نمود.
 .۱۹۸۰فعالیتهای دیوان براساس دو حکم ریاستی تنظیم گردید .براساس
قانون  ۱۲۲۵/۱۹۸۰تمامی اختیارات دیوان محاسبات تعیین گردید .دیوان

محاسبات موظف شد تا هرساله گزارش تفتیشهای خود را با در نظر گرفتن قوانین موجود
ارائه نماید .قانون  ۱۲۲۵/۱۹۸۲نیز نمای کلی فرایندهای صورت پذیرفته در دیوان محاسبات
را تعیین نمود .عالوه بر این دو حکم ،بسیاری از جرئیات فرایندهای تفتیش و قوانین حاکم
بر فعالیتهای دیوان و تصمیمات متخذه در جلسات عمومی و همچنین تصمیمات متخذه
مقامات دیوان محاسبات کشور خط مشی فعالیتهای این دیوان را تعیین نمود.
ساختار و سازماندهی دیوان محاسبات یونان
وزیر دادگستری به پیشنهاد کابینه ،ریاست کل دیوان محاسبات یونان را از میان تمامی
نایب رئیسان ،مستشاران قضایی و مشاورانی که بیش از چهار سال در سمتهای خود
در حال فعالیت میباشند ،انتخاب مینماید .دیوان محاسبات یونان در حال حاضر هشت
نایب رئیس دارد .هر یک از این هشت نایب رئیس ،ریاست یک شعبه قضایی را برعهده
دارد .شيوه انتخاب هریک از این نایب رئیسان همانند شیوه انتخاب ریاست کل و از میان
مستشاران قضایی و مشاورانی که بیش از سه سال در سمتهای خود در حال فعالیت
میباشند ،صورت میپذیرد .در صورت نیاز نمایندگیهای بیشتری برای سمت نایب
ریاست انتخاب میشوند.
دیوان محاسبات  ۱۳۱سمت دادرسی دارد که از این تعداد  ۲۸نفر مشاور دادرس۴۴ ،
نفر در مرحله ثانویه دادرسی و  ۴۵نفر باقیمانده درسمت دادرسی اولیه فعالیت دارند.
حداکثر سن دادرسان  ۶۷سال میباشد .ارتقاء دادرسان براساس شوراي عالي دادرسي
دیوان محاسبات کشور میباشد .این هیأت متشکل از مشاوران دادرس میباشد.
براساس مصوبه ۴ ۷۷ /۱۹۸۰اعضای هیأت عمومی دادرسان دولت ،اعضای هیأت دادرسان
عمومی و سه نفر به عنوان نایب این اعضا انتخاب میشوند.
براساس بند  ۶۶حکم ریاستی  ۱۹۸۰ /۷۷۴این افراد ،دادرسان عالي دیوان محاسبات
محسوب میشوند .براساس قانون اساسی مدت تصدی این سمت مادام العمر میباشد و
این افراد از نظر عملکرد مستقل میباشند .اعضاء هیأت دادرسان عمومی از سوی مشاوران
یا نايب اعضاء هیأت دادرسان با حداقل چهار سال سابقه انتخاب میشوند .اعضای هیأت
عمومی دادرسان ،اعضای هیأت دادرسان و نایب این اعضاء مسئولیت شرکت در جلسات
عمومی ،جلسات دادرسی و واحدهای دادرسي ( )Climakionsرا برعهده دارند؛
همچنین آنها مسئولیت ارائه موضوعات قابل بررسی در جلسات عمومی و مصوبات به
مقامات ذي ربط را برعهده دارند .نظارت بر فعالیتهای دیوان محاسبات و ارائه گزارش
به وزارت دادگستری نیز برعهده این افراد میباشد.
در دیوان محاسبات یونان  ۷واحد دادرسي ( )Climakionsمتشكل از  ۳عضو در شهر آتن
وجود دارد .اولین واحد دادرسی ( )Climakionsمسئولیت تفتیش حسابهای مدیریت
عمومی و حسابهای ویژه که در بودجه لحاظ نشده را برعهده دارد .این حوزه همچنین
مسئولیت بررسی تقاضاهاي صورت گرفته مغایر با دستورات وزارت مالیه که مرتبط با
احکام حقوقي میشود را برعهده دارد .واحد دوم دادرسی  Climakionsمسئولیت
تفتیش سالیانه صورتهای مالی موسسات عمومی و نمایندگیهای محلی را برعهده دارد.
هردو واحدهای دادرسی ( Climakionsدر صورت مشاهده کسری در حسابها اعالم
اتهام مینمایند و همچنین در صورت تأخیر در ارائه حسابها و بررسی آنها و همچنین
در صورت عدم اجرای دستورات دیوان در امر تفتیش مجازات های قانونی را برای افراد
مسئول اعمال میدارد .سومین واحد دادرسی ( )Climakionsبه بررسی درخواستهایی
میپردازد که مغایر با دستورات اداری مرتبط با بازنشستگی اجباری کارکنان بخش عمومی
میباشد .چهارمين واحد دادرسی ) Climakionsمسئول بررسی روابط دیوان

براساس نظام قضایی یونان،
ديوان محاسبات اين كشور
به عنوان ديوان عالي مالي
طبقه بندي میشود كه با
حسابداري عمومي و حقوق
و دستمزدها سروكار دارد.
دیوانهای مشتمل بر ديوان
تفتیش میتوانند در هر مورد
میزان انطباق با قوانین را
بررسی نماید و طرح و انجام
هر موردي که منطبق بر اصول
قانون اساسی نباشد را رد
نماید.
محاسبات با دیگر بدنههای تفتیش بین المللی
و نظارت بر ماموریت های تفتیش مفتشان
دیوانهای محاسبات اروپایی یونان میباشد.
واحدهای دادرسی ( )Climakionsپنجم
و ششم و هفتم مسئولیت بررسی قانونمندی
قراردادهای منعقده خدمات ،تقاضاها و امور
عمومی که از سوی موسسات عمومی دولتی
تنظیم شده در مواقعی که برای امور عمومی
هزینهها از ۲/۹میلیون یورو تجاوز کند یا
برای خدمات و تقاضاهای عمومی هزینهها
از  ۱/۵میلیون یورو افزایش یابد را برعهده
دارند.
بخش قضایی دیوان محاسبات مسئوليت
انجام امور زیر را بر عهده دارد:
• پیش بررسی ترازها و صورتهای مالی
ساالنه دولت؛
• انتشار لوایح( ،احکام) منصوبات (و)
صورت جلسههای اعضای هیأت های
دادرسی با توجه به تصویب و عدم تصویب
دستورات پرداخت موسسات عمومی و
دولتي؛
• بررسی استیناف احکام صادره یا
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کارمندان دیوان محاسبات به عنوان
کارکنان عمومی بخش دادرسي
طبقه بندی میشوند و معموالً
در زمینههای اقتصاد ،حقوق و
حسابداری آموزش دیدهاند .این
کارکنان براساس میزان و شرایط
تحصیالت و براساس میزان سالهای
خدمت خود در چهارگروه طبقه
بندی میشوند .ارشدترين در
دوگروه اول در رأس قرار میگیرند
و تصمیمات قضایی شورای
دادرسي را اعمال مینمایند .مفتشان
جدیدالورود باید در آزمون شركت
نمايند.
تصمیمات متخذه دولتی و اعضای
هیأت دادرسی دیوان محاسبات که با
مدیریت مالی و مدیریت داراییهای
با ارزش دولتی ،موسسات عمومی و
نمایندگیهای محلی مرتبط باشد؛
• بررسی نظارتهای نمایندگان
هیأت دادرسان عمومی در مورد انجام
مسئولیتهای کارکنان عمومی بدنههای
دولت ،نمایندگیهای محلی و موسسات
عمومی باقیمانده؛
• بررسی استینافها در مورد امور
واحدهای دادرسي ()Climakions
متشكل از سه عضو؛
• بررسی استینافها در مورد لوایحی
که میزان مستمری کارکنان دولت،
موسسات عمومی ،نمایندگیهای محلی
و ارتش را تنظیم میکند؛
• بررسی درخواستهای ابطال
احکام قضایی واحدهای دادرسي
( )Climakionsپنجم ،ششم و هفتم.
جلسات عمومی ( )Plenumدیوان
محاسبات عالیترین بدنه قضایی دیوان
محاسبات محسوب میگردد كه از
ریاست کل ،نایب رئیسان و مشاوران
قضایی تشکیل شده است .جلسات
عمومی به بررسی استیناف تصمیمات
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متخذه واحدهای دادرسی ( )Climakionsمیپردازد .همچنین ریاست
کل در این جلسات گزارش سالیانه خود را به مجلس نمایندگان ارائه
مینماید.
استخدام و شرایط کارمندان
دیوان محاسبات عالوه بر  ۱۳۱دادرس خود ۱۰۰۴ ،کارمند دیگر دارد که
از این تعداد  ۵۹۹نفر آنها مفتش میباشد ۲۷۰ .نفر ( )۱۱۴نفر از آنها
مفتش میباشند (در ادارههای منطقه ای فعالیت دارند و بقیه این افراد در
رأس دیوان محاسبات یا در وزارتخانههای دولتی مشغول به کار هستند.
کارمندان دیوان محاسبات به عنوان کارکنان عمومی بخش دادرسي طبقه
بندی میشوند و معموالً در زمینههای اقتصاد ،حقوق و حسابداری آموزش
دیدهاند .این کارکنان براساس میزان و شرایط تحصیالت و براساس میزان
سالهای خدمت خود در چهارگروه طبقه بندی میشوند .ارشدترين در
دوگروه اول در رأس قرار میگیرند و تصمیمات قضایی شورای دادرسي
را اعمال مینمایند .مفتشان جدیدالورود باید در آزمون شركت نمايند .این
آزمون شامل قوانین حسابداری ،قوانین عمومی ،قوانین مرتبط با مستمری،
اصول اساسی قانون میباشد .معموالً سن این افراد باالی  ۲۵سال میباشد
و به طور معمول مفتشان دیوان محاسبات هر دو تا چهارسال شاهد یکی
گردش شغلی را تجربه میکنند .حقوق و دستمزدكارمندان منطبق با قوانین
خدمات اجتماعی میباشد هرچند با افزایش آموزش و مهارتها میزان
حقوق و دستمزد نيز اندکی تغییر مییابد.
دیوان محاسبات بودجه خود را براساس رهنمودهای وزارت مالیه تنظيم
و ارائه مینماید .این بودجه از طریق وزارت دادگستری به وزارت اقتصاد
ارائه میشود .وزارت مالیه فرم های مالی بودجه دیوان محاسبات را منتشر
مینماید و آن را برای تایید به مجلس ارائه مینماید .در سا ل های اخیر
میزان بودجه دیوان محاسبات حدود  %۳۷تا  %۳۵بودجه کل دولت
میباشد و میان فرايندهاي انجام فعالیتهای پیش از خرج و پس از خرج
تسهیم میشود.
حوزه عملکرد ،نقش و حدود دسترسی دیوان محاسبات به
اطالعات
براساس نظام قضایی یونان ،ديوان محاسبات اين كشور به عنوان ديوان عالي
مالي طبقه بندي میشود كه با حسابداري عمومي و حقوق و دستمزدها
سروكار دارد .دیوانهای مشتمل بر ديوان مفتشي میتوانند در هر مورد
میزان انطباق با قوانین را بررسی نماید و طرح و انجام هر موردي که منطبق
بر اصول قانون اساسی نباشد را رد نماید .به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳
دیوان محاسبات مانع اجرای ماده ای در مورد مستمریها شد که نظرات
کارشناسی در مورد آن اعمال نشده بود.
دیوان محاسبات انجام مسئولیتهای زیر را برعهده دارد:
• بررسی و تصویب دستور پرداخت حقوق ها برای دولت و هزینههای
مشارکتهای عمومی) تفتیش ،پیش از خرج (
•) تایید حسا بهای دولت ،موسسات عمومی و مقامات عمومی پس از
انطباق با قوانین و مقررات؛

• انجام تفتیش و اخذ تصميم در مورد مسئولیت کارکنان عمومی و بدنههای عمومی یا
نمایندگیهای محلی درمواقعی که خسارتی به دولت تحمیل میشود یا در مواقع بروز
سهل انگاریهای فاحش یا تقلب در نمایندگیهای محلی؛
• ارائه گزارش سالیانه از فعالیتهای دیوان محاسبات و ترازها و صورتحسابهای مالی
دولت به مجلس؛
• نظارت بر درآمدهای دولتی و درآمدهای جمع آوری شده؛
• اظهار نظر تخصصي در خصوص قوانين و مقررات حقوق و دستمزدها و در موارد خاص
پيامدهاي اعمال آنها ،به عالوه اظهارنظر در مورد لوايح مربوط به بازنشستگي و مستمري.
• ارائه نظرات تخصصی در مواقعی که از سوی وزراء چنين درخواستي صادر میشود.
رویههای دادرسي دیوان محاسبات به وزارتخانهها و بخشهای دولت ،بدنههای دولت
محلی و دیگر سازمانهای بخش عمومی نيز تسري یافته است.
براساس حکم ریاستی  ۷۷۴/۱۹۸۰دیوان محاسبات بايد برای انجام کامل فعالیتهای خود
به تمامی دفاتر حسا بها ،مستندات و افراد در دولتهای محلی و مرکزی دسترسی داشته
باشد .دیوان محاسبات از اختیار درخواست هرگونه مدرک مرتبطی از مقامات ذیصالح
برخوردار است و همكاري نكردن موردي انضباطي تلقي میگردد .در مواردی که مشخص
گردد مستندات موجود جعلی بوده و اطالعات جمع آوری شده صحیح نمیباشد؛ دیوان
محاسبات از اختیار بررسی مجدد دادرسیهای خود در زمانی محدود که در اساسنامه
تعیین شده برخوردار است.
دیوان محاسبات میتواند بر روی مدیریت داراییها نظیر بازرسیهای سهام و تایید وجوه
نقد در محل نظارت داشته باشد؛ هرچند معموالً به جز بدنههای دولتي محلي و واحدهاي
عمومي ،دیوان محاسبات چنین تفتیشهایی در محلی را انجام نمیدهد و به مدارک معتبر
مکتوب و مستند مقامات عمومی صالح اكتفا مینماید.
رابطه با مجلس
رابطه دیوان محاسبات با مجلس تنها به ارائه گزارشات سالیانه در مورد فعالیتهای تفتیش
پیش از خرج و پس از خرج و اعالم ترازنامهها و صورتحسابهای مالی دولت محدود
نمیگردد .دیوان محاسبات در مذاکرات پارلمانی در مورد ترازنامهها و صورتحسابهای
مالي ساالنه درخصوص بودجه دولت اظهارنظر میکند .به عالوه مجلس بودجه دیوان
محاسبات را که بر مبنای توصیه وزارت مالیه تهیه شده را تایید مینماید .به طورکلی دیوان
محاسبات مانع از برقراری رابطه فردی نمایندگان با دیوان محاسبات میشود.
با این حال نمایندگان به یافتههای دیوان عالقهامند میباشند ،به ویژه وقتي که این مطالب
توجه رسانهها را به خود جلب میکنند.
فرایندهای تفتیش
تفتیش های پیش از خرج
براساس قوانینی که به طور ویژه منتشر میشوند ،دیوان محاسبات مسئول انجام تفتیشهای
پیش از خرج دولت و هزینههای مشارکتهای مردم میباشد.
این تفتیش شامل بررسی دستور پرداختها میباشد که از سوی بدنههای عمومی مختلفی
منتشر شده است .این امر با هدف ارزیابی دقت ،قاعده مندی و قانونمندی هزینهها میباشد
که از سوی بدنههای عمومی مختلفی منتشرشده است .در هزینههای دولتی ،تمامی معامالت
به جز دستمزدها و اجارههایی که از میزان ریسک کمتری برخوردارند بررسی میشوند.

تفتیشهای پس از خرج
نقش دوم دیوان محاسبات انجام تفتیش پس
از خرج حسابهای ماموران حسابداریهای
عمومی و صورتهای بدنههای عمومی
و نمایندگیهای اداری محلی میباشد.
هدف از انجام اینگونه تفتیشتصمیم در
مورد کفایت یا عدم کفایت حسابها
میباشد .ادارههای حسابداری عمومی
خدمات اجتماعی و ارتش ،گزارشات
ماهانه و ساالنه خود را در مورد مدیریت
اقتصادی سرمایههای عمومی به واحدهای
دادرسی ( )Climakionsمربوطه ارجاع
میدهند .در مواقعی که واحدهای دادرسي
( )Climakionsدر مورد دقت حسابها
مظنون باشند ،کارمندان دیوان محاسبات
گزارش مربوطه را به انضمام درخواستی
برای اطالعات بیشتر یا انجام اصالحات
برای ماموران حسابداری منظور میفرستند.
در مواقعی که با ارائه اصالحات یا اطالعات
بیشتر موارد ابهام برطرف گردد ،حسابها
مورد قبول واقع میشود و گزارش تفتیشبه
واحدهای دادرسي ()Climakions
فرستاده میشود .واحدهای دادرسی
( )Climakionsاظهارات خود را درمورد
مطلوب بودن حسابها و يا در صورت
وجود کسری در وجوه جمع آوري شده
در مورد فرد مامور مورد اتهام را اعالم
مینمایند.
دیوان محاسبات در صورت بروز کسری
بودجه اقدام به بررسیهایی در مورد
مامور حسابداری مینماید .در اين موارد
مسئولیت اين كسري بر عهده یک (نفر)
مامور حسابداری (می) باشد اما در مواقعی
که کسری در دولت محلی روی دهد،
مسئولیت جمعی میباشد .در مواردی که در
جریان فعالیتهای دیوان محاسبات تخلفی
کیفری احراز گردد ،گزارش این تخلف به
ریاست دیوان ارائه میشود و آن مورد از
سوی دادستان عمومی و در دادگاه کیفری
مورد پیگیری قرار گرفته میشود.
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تفتیش ،افغانستان
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فریدون حازم
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پالیسی چیست و با طرزالعمل ها و استراتیژی ها چی ارتباط دارد؟
پالیسی بطورکلی به عنوان یک مسیر یا اصل اساسی فعالیت شناخته
شده که توسط یک اداره  /سازمان به منظور هدایت تصامیم آن
پیشنهاد یا اتخاذ گردیده که درنتیجه آن به نتایج مطلوب در
برابر احکام ،اهداف و مقاصد تعیین شده ،نایل میگردد .پالیسی
عبارت از صورت و شرح مرام ،خط مشی ،اصول یا بهترین
روشهایی است که توسط یک اداره  /سازمان با تعهد کامل
توسط هیئت رهبری و کارمندان آن به منظور دستیابی به قیمومت
و مکلفیت های خود اتخاذ مینمایند .این قیمومت و مکلفیت ها
برپایه قوانین ،قواعد یا اهداف سکتور عامه خواهد بود.
پالیسی های که در برابر قیمومت ها ،مکلفیت ها و همچنان
اهداف و مقاصد خود یک اداره  /سازمان اتخاذ مینماید ،به
طور عموم توسط مقام رهبری ،کارمندان و افراد مسئول از
طریق طرزالعمل ها ،پروتوکول ها و استراتیژی های الزم و
ضروری تطبیق میگردد .این چنین طرزالعمل ها ،پروتوکول هاو
استراتیژی ها باید قوانین ،مقررات و بهترین روشهای مسلکی
مربوط را به منظور نایل شدن به قیمومت ،مسئولیتها ،مقاصد و
اهداف اداره رعایت و دنبال نماید.

میخواهم به دو مثال اشاره نمایم .دولت در ُکل یا تمام ادارات دولتی و نمایندگیهای
سکتورعامه طور انفرادی به منظور نایل شدن به قیمومت و اهداف سکتورعامه ،پالیسی
های معینی را اعالن و دنبال مینمایند .طورمثال ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان
( )GoIRAباید بمنظوردستیابی به ثبات مالی از طریق منابع داخلی عوایدی یک پالیسی
طویل المدت داشته باشد .به همین نحو ،وزارت معارف باید یک پالیسی داشته باشد
که از طریق آن چگونه میتواند به اهداف و مقاصد مرتبط به معارف خود دست
یابد .به همین ترتیب ،تمام ادارات یا موسسات دولتی یا خصوصی که مکلف به ارایه
صورتهای مالی یا حسابات امور مالیشان اند ،باید «پالیسی های حسابداری» مشخصی
را که دربرگیرنده ای اصول ،اساسات ،آئین (کنوانسیون) ،قواعد و روشهای مشخصی
بوده و توسط آنها حین ترتیب و ارایه صورتهای مالی یا حسابات ساالنه بکارمیرود،
رعایت و دنبال نمایند.
ادارات به منظور تطبیق این پالیسی ها و مرام شان؛ طرزالعمل ها ،پروتوکول ها ،بهترین
شیوهها و معیارها و استراتیژی ها را به شمول پالن های راهبردی طویل المدت غرض
نایل شدن به اهداف و مقاصدشان اتخاذ مینمایند.
نیاز پالیسی تفتیش برای اداره عالی تفتیش
اداره عالی تفتیش به مثابه یگانه نهاد عالی تفتیش ( )SAIافغانستان صالحیت دارد با
استفاده از قانون تفتیش و با درنظرداشت توقعات شرکأ؛ احکام و مسئولیتهای تفتیش
خارجی را به منظور برآوردن هدف حسابدهی ،شفافیت و حکومتداری خوب در عرصه
مدیریت امورمالی عامه در جمهوری اسالمی افغانستان ( )GoIRAو ادارات خود و
سایرنهاد های سکتورعامه انجام دهد.
الزم است این اداره انواع گوناگون پالیسی ها را برای رشد و توسعه خود به عنوان
یک نهاد عالی تفتیش مستقل درنظرگرفته و احکام خود را انجام دهد .عالوه براین ،به
عنوان یک نهاد عالی تفتیش محصول جنگ گذشته و کشور روبه انکشاف ،جاییکه این
کشوربطوروسیع وابسته به مساعدتهای دونر میباشد ،اداره عالی تفتیش افغانستان هنوز
هم نیاز داردتا یک نوع تفتیش مرتبط به پالیسی ها را غرض برآورده شدن نیازمندیهای
خود به منظورتحت پوشش قراردادن کامل تفتیش و شرایط مرتبط به دونرها را جهت
ارایه اطمینان و نهاد عالی تفتیش معتبر ،طرح و درنظر بگیرد.
به منظور نایل شدن به نقش و احکام خود به عنوان نهاد عالی تفتیش افغانستان ،اداره
عالی تفتیش بایست پالیسی مربوط به تفتیش خود را طرح و اعالن نموده و طرزالعمل ها
یا پروتوکول ها و استراتیژی های مورد نیاز را به منظورانجام پالیسی تطبیق نماید .پالیسی
تفتیش اداره عالی تفتیش منحیث یک سند باید کارها و وظایف اداره عالی تفتیش و
کارمندان آن را به منظور اجرای احکام ومسئولیت های اداره عالی تفتیش مطابق به
قانون تفتیش وشرایط انتوسای ،هدایت و تنظیم نماید.
احکام و اهدافی که باید توسط اداره عالی تفتیش به عنوان یک نهاد عالی تفتیش و مفتش
خارجی در افغانستان برآورده گردد باید برپایه مقررههای قانون تفتیش و توقعات شرکأ،
مانند شورای ملی ،قوه اجرائیه ،دونرها ،مردم و سایرین استوارباشد .شیوه ،میتودولوژی
و روشهای بازرسی اداره عالی تفتیش باید بهترین روشهای بین المللی به ویژه آنهای
را که توسط سازمان بین المللی نهادهای عالی تفتیش ( )INTOSAIاعالم گردیده،
دنبال نماید .انتوسای ،سازمان بین المللی نهاد عالی تفتیش عبارت از انجمن نهادهای
عالی تفتیش کشورهای مختلف بوده که معیارها ومیتودولوژی های مربوط به تفتیش

اداره عالی تفتیش به مثابه
یگانه نهاد عالی تفتیش ()SAI
افغانستان صالحیت دارد
با استفاده از قانون تفتیش
و با درنظرداشت توقعات
شرکأ؛ احکام و مسئولیتهای
تفتیش خارجی را به منظور
برآوردن هدف حسابدهی،
شفافیت و حکومتداری
خوب در عرصه مدیریت
امورمالی عامه در جمهوری
اسالمی افغانستان ( )GoIRAو
ادارات خود و سایرنهاد های
سکتورعامه انجام دهد.
را برای عملکردهای تفتیش سکتورعامه
که بهترین روشهای تفتیش بین المللی را
ارایه میدارند ،اعالم مینماید.
براین اساس الزم است سند پالیسی تفتیش
اداره عالی تفتیش شامل توضیح اصول،
روش و بهترین شیوههای باشد که پالن
استراتیژی اداره عالی تفتیش و تمام
فعالیتهای مرتبط به تفتیش و کارمندان
اداره عالی تفتیش را به شمول اخالقیات،
روابط با نهادهای تحت بازرسی و شرکای
مختلف هدایت نماید .این سند باید پالیسی
را در خصوص شیوهها و مراحل مختلفی
که غرض انجام کاربازرسی اداره عالی
تفتیش ضروری است درمطابقت با بهترین
شیوههای بیان شده ای انتوسای ،بیان
نماید .همچنان این سند باید پالیسی ها را
برای کاراداره عالی تفتیش درساحاتی که
تاهنوز تحت پوشش بازرسی قرارنگرفته
است ،بیان دارد .چشم انداز پالیسی تفتیش
باید طوری انتقال داده شود که اسباب
حسابدهی ،شفافیت و حکومتداری خوب
را در عرصه مدیریت امورمالی ،عملکرد
و اجراآت جمهوری اسالمی افغانستان و
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ادارات آن از طریق تفتیش خارجی
اداره عالی تفتیش ،ترویج بخشد.
ارتباط پالیسی تفتیش اداره عالی تفتیش
با احکام و مقاصد مربوطه و چگونگی
هدایت و رهنمود آن غرض نایل شدن
به اهداف و مقاصد اداره عالی تفتیش.
الزم است سند پالیسی تفتیش اداره
عالی تفتیش یک سندی از دیدگاه،
ماموریت ،اصول ،شیوه و بهترین
روشهای باشد که تمامی کارها و
فعالیت مربوط به بازرسی اداره عالی
تفتیش و کارمندان آن را به شمول پالن
گذاری تفتیش ،کارساحوی تفتیش،
گزارش دهی تفتیش ،پیگیری ،آئین
اخالقی و روابط با نهادهای تحت
بازرسی و شرکای مختلف را رهبری
وهدایت نماید .این پالیسی همچنان
اداره عالی تفتیش را در طرح پروتوکول
ها و طرزالعمل های بیشتر برای نایل
شدن به اهداف و مقاصد پالیسی موازی
با وسعت و حدود تعیین شده و ساحات

 [ 36تفتیش ،شماره اول]

تفتیش تحت قانون تفتیش سال  1392خورشیدی اداره عالی تفتیش و
بهترین شیوههای معیارات تفتیش انتوسای و سایر معیارهای مربوط به
تفتیش راهنمایی خواهد کرد.
همینطور ،سند پالیسی تفتیش اداره عالی تفتیش به عنوان یک راهنما
برای تمام شرکأ ،مراجع تحت بازرسی و دولت در کل ،شورای ملی
وارگان های نظارتی آن ،تمویل کنندگان ،مالیه دهندگان و مردم
بطورعموم شامل رسانهها و سایر شرکأ بکارخواهد رفت .این سند
باید یک رهنمود برای شرکای باشد که همراه با اداره عالی تفتیش
به مثابه یگانه نهاد عالی تفتیش کشوربه منظور تقویت و ترویج اسباب
حسابدهی مالی عامه ،شفافیت و حکومتداری خوب کار نموده و اداره
عالی تفتیش به مثابه عالیترین نهاد و مورد اعتماد درخدمت مردم
کشور میباشد .سند پالیسی تفتیش باید:
• به عنوان یک رهنمود و یک صورت تعهد اداره عالی تفتیش و
کارمندان تفتیش برای تفتیش مؤثر سکتور عامه درمطابقت با بهترین
شیوههای بین المللی و یک نهاد مورد اعتماد مردم بکاررود.
• توضیح و تعیین چشم انداز پالیسی تفتیش و تعهد اداره عالی تفتیش
به عنوان کمک کننده و راهنما برای هیئت مدیره ای مراجع تحت
بازرسی و ادارات جمهوری اسالمی افغانستان و دولت به عنوان یک
شریک جهت تأمین حسابدهی ،شفافیت و حکومتداری خوب غرض
رشد و انکشاف کشوراز طریق تفتیش خارجی و سفارشهای تفتیش.
• تنظیم چهارچوب و پالیسی های همکاری با مراجع تحت بازرسی و

دولت جهت تأمین حسابدهی ،شفافیت و حکومتداری خوب درعرصه ای مدیریت امورمالی ،عملیات ها و عملکردهای دولت وادارات
بودجوی جمهوری اسالمی افغانستان.
• تعهد برای ارایه تمام کمکهای ضروری تخنیکی و مربوط به تفتیش برای مراجع تحت بازرسی و دولت به منظور تقویت سیستم کنترول
داخلیشان و وظایف تفتیش داخلی برای مدیریت مؤثر و شایسته امورمالی ،عملیات ها و عملکردها؛ و.
• ارایه اطمینان مورد نیاز به شرکأ به ویژه شورای ملی ،دولت و تمویل کنندگان درخصوص مدیریت مؤثروشایسته امورمالی ،عملیات ها
و عملکرد دولت و ادارات جمهوری اسالمی افغانستان و به طور وسیع مردم از طریق نشرهمگانی گزارشهای تفتیش.
به منظور دستیابی به اهداف خود ،سند پالیسی تفتیش باید درمطابقت با مقررههای قانون تفتیش ،شریعت و قوانین مربوطه کشور ،معیارهای
تفتیش انتوسای و بهترین شیوههای دیگر و توقعات مربوط به شرکأ طرح و ترسیم گردد.

بعباره دیگر ،سند پالیسی تفتیش به عنوان یک رهنمود برای ترکیب و اجرای پالن انکشافی راهبردی ،تفتیش و تعلیماتنامه های مربوطه و
تضمین کیفیت سرتاسری و کارهای تفتیش و توسعه ظرفیت در اداره عالی تفتیش ،طوریکه در ذیل نشان داده شده ،بهکاربرده خواهد شد.
ادامه دارد ...
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پیرامونتطبیق5C
مکثکوتاهی

سید محمدرضا فخری

 [ 38تفتیش ،شماره اول]

سازمان بینالمللی انتوسای یک سازمانی است که بیشتر از  190کشور در
آن عضویت دارد .این سازمان بهترین روشها و عملکردها را در قالب
معیار برای کشورهای عضو ایجاد مینماید و از هر کشور عضو انتظار
دارد تا آنها در حد و امکان این معیارات را عملی نمایند .نهاد انتوسای
به عنوان یک سازمان خود مختار ،مستقل ،مسلکی و غیرسیاسی حمایت
متقابل را فراهم نموده ،تبادله افکار ،دانش و تجارب را توسعه بخشیده
و به عنوان صدای شناخته شده نهادهای عالی تفتیش ( )INTOSAIدر
میان جامعه بین المللی عمل نموده و پیشرفتهای مداوم را در میان
نهادهای عالی تفتیش عضو خود بهبود و ترویج بخشیده است.
اصول اساسی در معیارات تفتیش عبارت است از تصورات اساسی،
متداوم و پیش نیازهای الزم است که در ایجاد معیارات تفتیش مفید
بوده و مفتش را در ترتیب اظهار نظر و گزارش تفتیش ،به خصوص در

موارد که هیچ معیار قابل تطبیق نمیباشد ،همکاری مینماید.
از آنجایکه انجام کار تفتیش به اساس معیارهای انتوسای نیازمند وارد نمودن تغییرات
در سطوح مختلف میباشد .از آن میان در نوشتن گزارش تفتیش ما باید بدانیم که
چگونه گزارش را آماده نمایم تا از موثریت خاص برخوردار باشد و اقدامات اصالحی
را برای مراجع داشته باشد ،همچنان در آینده از تخطیها و کاستیها جلوگیری نماید و
باعث اصالح عملکرد و بهبود حساب دهی گردد.
در ختم بازرسیها مفتش باید یک گزارش و یا یک اظهار نظر را به طور کتبی طوریکه
تمام یافتههای تفتیش به شکل درست تنظیم شده باشد ترتیب نموده؛ محتوای آن باید به
سادگی قابل فهم بوده و عاری از هر نوع ابهام باشد ،همچنان دربرگیرنده معلوماتی باشد
که توسط مدارک مرتبط ،موثق و قابل قبول تقویت گردد ،مستقل ،واقعبینانه ،مناسب و
عاری از تعصب باشد ارائه نماید .قبل از اینکه به تشریح فارمت ( )c 5بپردازیم نخست
به تعریف ،معانی لغوی و اصطالحی گزارش میپردازیم.
معنی لغوی گزارش چیست؟
گزارش به معنی به جای آوردن ،انجام دادن ،اظهارنظرکردن ،در میان نهادن ،شرح و
تفسیر کردن است .گزارش اسم مصدر است و از اضافه کردن پسوند اسم مصدر «ساز»
ش «به بن مضارع» گزار «(از) مصدر گزاردن» ساخته شده است.
معنی اصطالحی واژه گزارش:
گزارش در اصطالح به مطلبی گفته میشود که از شرح ،تفسیر ،بیان ،تحلیل مطالب و
نیز علل مسائلی خاص گفتگو کند.
در زبان انگلیسی” ”TO REPORTدر معنی گزارش دادن استفاده میشود که ریشه
التین دارد؛ و از «”REPORTAREبه معنی» باز پس آوردن «یا» بازگشت اطالعات
«گرفته» شده است.
تعریف گزارش نویسی:
گزارش نویسی عبارت است از به تحریرآوردن اخبار ،اطالعات ،حقایق ،علل مسائل و
رویدادها ،تجزیه و تحلیل منطقی و متوالی آنها ،برای رسیدن به راه حلهای صحیح
که همرا با اختصار و روشنی تدوین شده و بر دو «اصل» ساده نویسی «و» سالم نویسی
«استوار» باشد.
در فقره  4.0.7معیارهای تفتیش انتوسای ،اصول و معیار گزارش دهی چنین تصریح
شده «است» :الف) در اخیر هر تفتیش ،مفتش باید یک گزارش و یا یک اظهار نظر را
به طور کتبی طوری که تمام یافتههای تفتیش به شکل درست تنظیم شده باشند ترتیب
نموده؛ محتوای آن باید به سادگی قابل فهم بوده و عاری از هر نوع ابهام باشد ،همچنان
در برگیرنده معلوماتی باشد که توسط مدارک و شواهد مرتبط ،موثق و قابل قبول
تقویت گردد ،مستقل ،واقعبینانه ،مناسب و عاری از تعصب باشد ارائه نماید.
بر اساس معیارات بینالمللی انتوسای ( )136,137-4100 ISSAIگزارش های باید بر
اساس فارمت ( )5cآماده شود ،یعنی به شکل منطقی جریان ذکر گردد اول باید کدام
موضوع ذکر شود به تعقیب آن کدام مطلب ارائه گردد و در اخیر کدام موضوع مطرح
گردد که نه تنها در آن یافتهها و جبران خساره ضایعشده به طورخالصه ذکر شود ،بلکه
برای جلوگیری از همچو موارد در آینده باید اقدامات اصالحی نیز در نظر گرفته شود.
ارایه جریان منطقی گزارش به خواننده این فرصت را میدهد که به شکل بهتر هدف
تفتیش انجام شده ،اهمیت و پیامد یافتههای تفتیش را درک نماید و در نتیجه منجر به
بهبود عملکرد اصالحی و بهتر شدن روند حسابدهی گردد.

همچنان زمانی که از مرجع استعالم صورت
میگیرد متن استعالم طوری ترتیب گردد
که جوابگوی سه بخش 5سی یعنی
معیار ،حالت و علت باشد .ممکن است
استعالمهای که به مراجع صادر میشود
پیرامون موارد مختلف باشد ولی ما در
نهایت تالش مینمایم که جواب را که
مرجع ارایه میدارد جوابدهی معیار ،حالت
و علت باشد.
مطابق معیارات بین المللی انتوسای ()5c
شامل پنج عنصر معیار ،حالت ،علت ،نتیجه
و عملکرد اصالحی است که هر یک را به
طور خالصه تشریح مینمایم.
 -1معیار یا ( :)Criteriaپنج ما رک یا
مقیاسی که بر اساس آن رعایت ارزیابی
میگردد .هدف این مشخصه ،معیار
تعیین شده مطابق قوانین ،مقررات ،لوایح
و طرزالعمل ها و شرایط قرارداد برای
اشخاص طرف معامله تا چه اندازه رعایت
شده یاخیر مثال وضع مالیه مطابق ماده ()72
قانون مالیات برعایدات ،وضع جرایم تاخیر
درعدم رساندن اموال ،اجناس و تکمیل
امورساختمانی در معیاد معینه مطابق ماده
( )58تدارکات و عدم ادای مکلفیت های
تادیاتی مستاجرین طبق شرایط قراردادها
در زمان معین آن رعایت شده یا خیر؟
در معیار حصول اطمینان حاصل میشود
که آیا جریانات که در مرجع جریان
دارد معیارات قانونی آن درنظر گرفته
شده است مثال برای وضع مالیه قانون
مالیات بر عایدات در نظر گرفته شده و
یا تحویلی عواید در زمان معین آن انجام
گرفته یا خیر؟ مفتش معیار را باجزئیات
کافی مانند قوانین مالیات ،طرزالعملها
جهت جمع آوری مالیات ذکر نماید
همچنان ازکنترولهای داخلی که چه کسی
مسوولیت حصول اطمینان از درست بودن
میزان مالیات ،مطابقت با معیارها ،اسنادی
که با م  16ضمیمه است و مرور و نظارت
سیستم کنترولی را به عهده دارد.
 -2حالت یا ( :)Conditionوضعیتی
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است که توسط مفتش مشاهده گردیده
است .حالت با معیار مرتبط است حالت
نشان میدهد که آیا مالیات درست
سنجش شده؟ آیا در تعیین مالیات و
جمع آوری آن قوانین و طرزالعملها
به صورت درست تطبیق شده؟ آیا
همه اسنادها با م  16ضمیمه گردیده؟
آیا مسئول مالی و کارمندان مربوطه
طرزالعملها را در ارزیابی میزان مالیات
تطبیق نمودهاند؟ آیا کنترولر مالی م
 16را به اساس تعلیماتنامه حسابداری
بررسی کرده تا از دقیق بودن و درست
بودن اطمینان حاصل گردد؟ و همچنان
حالت نشان میدهد که یک سند در
چه وضعیتی قرارداشته مثال فورم م 16
در قسمت حوالههای پولی قراردادها
مطابق مواد قانون تدارکات و مالیات
بر عایدات بوده یا خیر و یاهم جرایم
تاخیر در رسانیدن اموال و اجناس ،امور
ساختمانی و تحویلی عواید مطابق،
قانون تدارکات و شرایط قرارداد و
سایر اسناد تفنینی مالی آن صورت
گرفته یا خیر؟
هنگامیکه مفتش غرض بازرسی به

اصول اساسی در معیارات
تفتیش عبارت است از
تصورات اساسی ،متداوم
و پیش نیازهای الزم است
که در ایجاد معیارات
تفتیش مفید بوده و مفتش
را در ترتیب اظهار نظر
و گزارش تفتیش ،به
خصوص در موارد که
هیچ معیار قابل تطبیق
نمیباشد ،همکاری
مینماید.
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مرجع توظیف میشوند در قدم اول از وضعیت و حالت موجوده در
مرجع معلومات حاصل مینماید که درمرجع چه چیز جریان دارد و
وضعیت از چه قرار است اگاهی حاصل مینماید.
 -3علت یا ( :)Causeمنبع و دلیل (مدرک) که باعث ایجاد حالت
گردیده است .این مشخصه این مفهوم را ارایه میکند که چرا علت
به میان آمده تحلیل نمایم که آیا عوامل عدم تطبیق قوانین و مقررات
بوده ویا غفلت وظیفوی در صورتیکه غفلت وظیفوی باشد کدام شعبه
و کیها درست مسوولیت ها و وظایف خود را انجام نداده علت و دلیل
آن ارایه میگردد و یا هرگاه ضعف کنترول داخلی باشد و یا موارد
دیگری علت آنرا تذکر میدهد .علت و تحلیل علت است که باعث
بهبود سیستم میگردد و شفافیت ایجاد میگردد از اینرو گروپ های
موظف تفتیش مکلفند تا در رابطه به علت و عوامل از مراجع تحت
بازرسی معلومات حاصل نمایند و آنرا در گزارش های شان انعکاس
دهند؛ که میتواند این معلومات به ارتباط کم سنجشی ،اضافه پرداخت
و سایر تخطیها و کاستیها انجام شده باشد.
 -4نتیجه یا  :))Cones ((queansتحلیل و تجزیه تأثیرات منفی
حالت است .مثال ارایه میگردد که معیار چنین بوده ولی در انجام آن
غفلت صورت گرفته است و یا مشکل کنترول داخلی بوده که ضعیف
عمل کرده اگر اصالح نشود و به همین شکل دوام پیدا کند در آینده
خسارات زیادی به دولت وارد خواهد شد .همچنان تذکر میگردد
که خساره وارده به دولت چه مقداربوده است ویا اینکه یک مقدار
وجوه به حساب واردات دولت کم تحویلی صورت گرفته و یا هم
هیچ تحصیل نگردیده است که همه اینها در نتیجه تذکر داده میشود.
نتیجه تشریح کننده معیارو وضعیت است و گروپ های تفتیش آنرا
به عنوان بیرون نویسها (تفاوتهای پولی) در گزارش ختم کارشان
انعکاس میدهند.
 -5نظر اصالحی (سفارشات) یا ( :)Correctionچه باید کرد تا
به کنترول های داخلی ،خطرات و جبران خسارات رسیدگی گردد .به
منظور اصالح نقایص و رعایت قوانین از جانب مفتشین سفارش یا نظر
اصالحی برای مراجع ارایه میشود که در آن به ارتباط بینظمی های که
ازعدم موثریت سیستم کنترول های داخلی و یا از بی توجهی که توسط
کارمندان مسوول صورت گرفته سفارشاتی را ارایه میدارند .تا مرجع
تحت بازرسی شده در آینده مطابق آن اجراات نماید و از خسارات
وارده به دولت جلوگیری گردد.
برای معلومات بیشتر خوانندگان یک مثال نمونهای یا فرضی یک
مشاهده را که به ارتباط عدم محسوبی پیشکی ها فورم م  10است و
چگونه آنرا درقالب  5cبیاوریم به شکل فرضی ارایه مینمایم .البته
قابل ذکر است که این یک مثال است.
معیار :به اساس مادههای  5،5و  5،6تعلیمات نامه نقدی ،اداره میتواند
پیشکی ها را برای مصارف مختلف به شمول خریداریها ،سفریه ها و
وجوه سر دستی فراهم نماید .متحد المال شماره  3889مورخ 1381/3/3

–  12در صد جریمه از کارمندانی که پیش پرداختهای شانرا تصفیه نه نمودهاند قابل
تحصیل میباشد.
پیشکی ها بوسیله فورم های م ( 10فورم پیشنهاد پیشکی ها) طی مراحل میگردد .دفتر
مالی باید اطمینان حاصل نماید که برای پرداخت پیشکی ها ،تخصیص موجود بوده و
کارمندی که پیشکی راتقاضا مینمایند باقیداری قبلی خود را محسوب نموده باشند.
براساس متحد المال شماره  3889مورخ  ،1381/3/3کارمندانی که پیشکی های خود را
محسوب ننماید ،تابع جریمه ( )12در صدی میباشند.
حالت :در سال  1391در  155مورد ،پیشکی های بالغ بر ( )41407464افغانی محسوب
نگردیدهاند .در این مورد اشخاصی که این پیشکی ها را دریافت نمودهاند .آنرا در
جریان همان سال محسوب ننمودهاند ،مکلف به تادیه مبلغ ( )4968896اففانی ( )12در
صد جریمه میباشد؛ که جمعاً مبلغ ( )46376560افغانی میگردد.
ازجمله  155قضیه در  10قضیه آن مقدار پیشکی باالتر از یک ملیون افغانی در هر قضیه
بوده که به طور مجموعی بالغ بر ( )77631324افغانی که  58،7فیصد مجموع پیشکی
های  155قضیه را تشکیل میدهد .اگر وزارت و یا اداره…جهت تحصیل این مبالغ اقدام
مینمود مبلغ پیشکی های محسوب نشده به طور قابل مالحظه کاهش میافت.
در سه قضیه مربوطه به شخص (( )xسه پیشکی) شخص (()yسه پیشکی) شخص ()z
(سه پیشکی) شامل میشود که پیشکی ها به طور مکرر داده شده ولی پیشکی های قبلی
محسوب نگردیدهاند .در اخیر سال  1391پیشکی های محسوب نشده این اشخاص
یا کارمندان از این قرار است :شخص ( )xمبلغ ( )883390افغانی ،شخص ( )yمبلغ
( )1369500افغانی ،شخص ( )zمبلغ ( )378000افغانی.
علت :نظارت سیستماتیک محسوبی پیشکی ها توسط بخش مالی وجود ندارد که در
نتیجه خطر عدم تحصیل این پیشکی ها و وارد شده خساره به دولت افزایش میابد.
پیامد :در نتیجه عدم تحصیل این پیشکی ها وارد شدن خساره به دولت افزایش میابد.
پاسخ مرجع :در جواب پیش نویس یافتههای تفتیش وزارت یا اداره … پاسخ ارایه داشته
که آن اداره در این زمینه از وزارت مالیه طالب راهنمایی گردیده که وزارت مالیه

تصریح نموده است که در صورتیکه اسناد
کافی موجود و وجوه در جریان همان سال
به مصرف رسیده باشد ،در این صورت
کارمند یا شخصیکه پیشکی را اخذ نموده
است تابع جریمه نبوده و در خصوص
محسوبی پیشکی های نامبرده باید اقدام
صورت گیرد.
در جریان تفتیش مفتشین از بخش مالی
وزارت و یا اداره … مطالبه نمودند تا
اسناد حمایوی محسوبی تادیات پیشکی را
در اختیار آنها قراردهد ولی بخش مالی
وزارت ویا اداره … چنین اسناد را دراختیار
آنها قرارنداده است.
اقدامات اصالحی یا سفارشات :بخش مالی
وزارت یا اداره … باید موارد ذیل را انجام
دهد.
 باید به اسرع وقت مبلغ ()47024035افغانی پیشکی ها و جریمه را تحصیل
نماید.
 از روند پیشرفت محسوبی پیشکی ها بهطور منظم ممبد نظارت به عمل آورد.
 در صورتیکه یک شخص یا کارمندپیشکی قبلی خود را محسوب ننموده
باشد برای نامبرده پیشکی های بیشتر اجرا
نگردد.
این یک مثال بود که تفتیش چگونه
میتواند با استفاده از معلومات دست داشته
پیرامون یک یافته آنرا در قالب  5cتحریر
نماید.
در اخیر باید یادآور شد که گزارش تفتیش
باید منجر به بهبود سیستم و ایجاد سیستم
حسابدهی گردد ،به خاطر که یک مفتش
یک گزارش خوب در ختم پروسه بازرسی
آماده نماید الزم است تا موارد یاد شده
را حین بازرسیها و ترتیب گزارش های
در نظر داشته باشد و هر یافته را مطابق
مواد متذکره در گزارش انعکاس دهد.
در صورتیکه موارد یاد شده در گزارش
رعایت نگردد گزارش ارایه شده استندرد
نمیباشد.
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نقش کنترول
کیفیت و اطمینان کیفیت

در پروسه تفتیش

امان الدین تیموری
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گروپ های موظف بازرسی اداره عالی تفتیش مطابق به پالن به اجرای
بازرسیها در وزارت خانهها و ادارات مستقل مرکز و والیات توظیف
میشوند.
گروپ های موظف؛ بازرسی را با رعایت اصل استقاللیت ،بازرسی
قانونی ،بیطرفانه ،مسووالنه ،عادالنه ،بدون ترس و بدون تبعیض در پرتو
قوانین و مقررات ،معیارات و قانون اداره عالی تفتیش انجام میدهند.
یافتههای آنان اساس قانونی داشته و این یافتهها بر مبنای شواهد و
مدارک قانونی حمایت میگردد.
به منظور تثبیت موارد مهم تفتیش ،کاهش خطر ،ارایه اطمینان مناسب،
نظارت از شیوه نمونه گیری بر اساس خطر و نظارت از وضعیت کاری
گروپ های موظف ایجاب مینماید تا اصل کنترول کیفیت اجراگردد

واین اصل در تقویه پروسه تفتیش (پالنگذاری تفتیش ،اجرای تفتیش و گزارشدهی
تفتیش) نقش ارزنده و کیفی داشته و این اصل کنترول کیفیت و اطمینان (تضمین)
کیفیت در تمام پروسه تفتیش عملی میگردد.
اساسات کیفیت را در تفتیش چنین بر میشماریم:
 برنامه (پالنگذاری)
 استخدام مفتشین واجد شرایط برای تفتیش.
 استفاده بهتر از افزار تکنالوژی معلوماتی
 تامین هماهنگی در تفتیش
 جمع آوری شواهد و مدارک دقیق
 رعایت اصل مشوره دهی و مشوره گیری
 ارزیابی پروسه تفتیش.
 مروراطالعات ،معلومات ،شواهد و مدارک جمع آوری شده.
 گزارشدهی و اتخاذ اقدامات بعدی (اصالحی)
کنترول کیفیت یعنی چه؟
کنترول کیفیت یعنی کارها و اجراات را بررسی مینماییم که آیا مطابق به قوانین،
مقررات ،طرزالعمل ها و معیارات انجام یافته است و یا خیر؟
باید خاطر نشان ساخت که وضع کنترول کیفیت به کاهش اشتباهات ،به کیفیت
باال محصوالت ،رفع مشکالت ،رضایت نهاد ،رسیدن به اهداف را تقویه و میسر
میگرداند.
اما موجودیت چارچوب کنترول کیفیت ضروری بوده و تطبیق این چارچوب به
معیاری شدن کنترول کیفیت موثر واقع میشود.
در مورد اطمینان (تضمین) کیفیت باید گفت که:
کارها را بررسی و ارزیابی مینماییم در صورتی که کارها و اجراات مطابق به قوانین،
مقررات نافذه و معیارات انجام نیافته باشد ،از تقاضا به عمل می آید تا مشکالت،
نواقص و اشتباهات بوجود آمده مورد بازنگری و اجرا مجدد قرار گیرد و به صحت
و سقم آن دوباره اقدام شود که این مرحله را مرحله اصالح و یا اطمینان کیفیت
مینامیم.
در ارتباط با تقویه اطمینان (تضمین) کیفیت مطالب ذیل قابل توجه است:
 دربازرسی ها ،فرهنگ اطمینان کیفیت رعایت گردد.
 پالیسی ها در زمینه ساخته شود و مطابق آن و اجراات تنظیم گردد.
 توجه مفتشین به اصل تضمین کیفیت سوق شود تا کار مسلکی آنان ارتقا یابد.
 اجراات گروپ های موظف بازرسی مطابق به معیارات بین المللی و قوانین نافذه
کشور صورت گیرد.
 معیارات اخالقی در جریا ن بازرسیها رعایت شود.
 مفتشین خال را پیدا کنند نه اینکه به ایجاد خال ممد واقع شوند.
 گروپ های موظف بازرسی تفتیش را از دید میزان خطر و درجه اهمیت انجام
دهند.
باید متذکر شدکه در انجام دادن کنترول کیفیت استفاده از چک لست بسیار مهم
میباشد و کارشناسان ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت اداره عالی تفتیش،
در اثنای کنترول کیفیت گروپ های موظف بازرسی باید به منظور موثریت بیشتر
کنترول کیفیت نکات آتی را عمدتا در نظر گیرند:

 شناسایی مرجع تحت تفتیش.
 ارزیابی خطر.
 چگونگی تطبیق معیارات.
 چگونگی جمع آوری شواهد و
مدارک.
 چگونگی پالنگذاری تفتیش.
 ارزیابی نقش مفتشین در پروسه
تفتیش .
 هماهنگ ساختن جریان تفتیش.
 تحقق اصل مشوره دهی.
 انجام نمونه گیریها بادر نظرداشت
اصل خطر و درجه اهمیت.
 بررسی پیشرفت متداوم تفتیش.
بقیه موضوعات شامل چک لست نیز
به صورت منظم و سستیماتیک بوسیله
کارشناسان مورد اجرا و تطبیق قرار
میگیرد.
نتیجه
در انجام دادن کارها به طور درست
و استفاده بهتر که همانا کیفیت را
بیان مینماید تعیین و مشخص ساختن
معیارات ،ترتیب پالن ،شناسایی نهاد،
شناسایی خطر ،مهارت ،تجربه و آموزش
مفتشین ،تعیین قوانین ،مقررات ،وضع
طرزالعمل ها و تعیین هدف مهم پنداشته
میشود و رعایت این چارچوب و انجام
دادن کنترول کیفیت سبب میشود
تا مشکالت ،نواقص ،اشتباهات و
کوتاهیهای کاری برطرف و در فرجام
اطمینان کیفیت بهتر به نهاد داده شود
و پروسه تفتیش هر چه بیشتر عمیق و
معیاری شده و در نهایت تبعات مثبت
کنترول کیفیت سبب میشودتا پالن تفتیش
تطبیق ،اهداف آن برآورده ،معیارات بین
المللی محقق و تفتیش از کیفیت و اعتبار
بلند برخوردار گردد.
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نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق ،مانع از تخلف انسانها میشود؛ اما
این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد ،بنابراین نظارت بیرونی از اهم
مسائل تمامی جوامع بشری است.
نظارت بر عملکردها (اعم از افراد یا دستگاهها) هم الزم است و هم مفید .در محیط
خانواده یک پدر با ابزار مختلفی در صدد است تا رفت و آمد ،نشست و برخاست و
منابع تامین مالی و نحوه هزینه کرد آن توسط فرزندان خود را با استفاده از روشهای
مختلف (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) کنترول نماید .این نظارتها در طول زندگی
انسانها بر محیط فعالیت و زندگی آنها حاکم بوده و در ابعاد و اشکال وسیعتر از
طریق دولتها تداوم مییابد .رفتار ،گفتار ،حرکات و فعالیتهای عموم ما توسط
افراد و دستگاههای مختلفی در سطح جامعه تحت نظارت است.
در سطح کالن ،عموم ما تحت نظارت دستگاههای حکومتی نیز هستیم بدین معنا

که عموم شهروندان در نقاط مختلف دنیا در معرض نظارتهای روزانه ای هستند که از
سوی دستگاههای مختلف بر آنها اعمال میشود .البته این دستگاهها نیز به حال خود رها
نشده بلکه بر آنها نیز نظارت صورت میگیرد .این مهم در کشور ما به وسیله دستگاههای
مختلفی انجام میگیرد که در سطح قوای سه گانه در حال فعالیت میباشند .دستگاههایی
که عهده دار وظیفه مهم «نظارت بر رفتار و عملکرد دستگاههای دولتی» هستند و برای این
منظور انجام بررسیها و بازرسیهای متعددی را برنامه ریزی میکنند .انجام هرچه مطلوب
و موثرتر وظایف محوله توسط افرادی که به امر خطیر نظارت و بازرسی از دستگاههای
اداری ،اجرایی و قضائی کشور میپردازند در گرو توجه به موارد مهمی است که در این
نوشتار به آن میپردازیم:
 -1شناخت دقیق از موضوع و محیط بازرسی
شناخت دقیق از موضوع و محیط بازرسی و نیز قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر آن
یکی از مهمترین بایدهای بازرسی کارآمد و موثر است .چنانچه بازرس پیش از ورود به
هر محیط و موضوعی به قوانین و مقررات حاکم بر آن اشراف پیدا کند بدیهی است که
یافتههایش الجرم از دقت ،استحکام و استدالل باالتری برخوردار خواهد بود.
 -2اولویت بندی موضوعات
روزانه در معرض بسیاری از مسائل و موضوعاتی هستیم که در نگاه اولیه ضرورت انجام
بررسی در خصوص آنها وجود دارد .طبیعی است با لحاظ محدودیتهای زمانی و
امکانات رسیدگی به همه آنها وجود ندارد.
 -3آشنایی با قواعد ،اخالق و مهارتهای بازرسی
موفقیت در امر بازرسی مستلزم آشنایی با قواعد ،اخالق و مهارتهای خاص آن است.
یک بازرس موفق باید این قواعد را فراگرفته بدان ملتزم باشد .برخورداری از دانش و
اطالعات تخصصی حوزه مورد بازرسی ،شنیدن اظهار نظرهای مختلف در خصوص
موضوع (اعم از اینکه در راستای تائید موضوع باشد یا رد آن) ،داشتن صبر و حوصله در
جهت کشف حقیقت ،حساسیت در برابر پدیدههای پیرامونی ،داشتن شجاعت برخورد با
مفاسد و متخلف ،داشتن مهارتهای ادراکی و ارتباطی ،داشتن اندیشه و تفکر استراتیژیک
و کالن نگر ،برخورداری از قدرت تجزیه و تحلیل ،توانایی جمع آوری اطالعات و ...از
جمله این قواعد و اخالق است که توجه به آنها موجبات ارتقای کیفیت فعالیت انجام
شده را فراهم میآورد.
مطالعه گزارشهای پیشین وتجارب گذشتگان
بازرسان در شروع هر پروژه بازرسی الزم است کارهایی که پیش از آنها در خصوص آن
موضوع انجام گرفته است را مطالعه نمایند .با این اقدام ،آنان ،اطالعات و آشنایی اولیه در
خصوص محیط و موضوع به دست آورده در جریان وضعیت گذشته عملکردی دستگاهی
که قرار است در آن وارد شوند قرار میگیرند .به واقع گزارش پیشین ،بسان چراغی پیش
روی بازرس است تا با اشراف بر آن به جستجوی مطالب و موارد تازه و بدیع پرداخته،
میزان توجه دستگاه به نکات مطروحه در گزارشهای پیشین را نیز مورد توجه قرار دهد.
 -4تبیین اهمیت وضرورتهای موضوع مورد بررسی برای مدیران دستگاهها
تردیدی نیست مدیرانی که به مسئولیت خود به دیده فرصتی برای خدمت مینگرند برای
دست یافتن به این مهم داشتن زیر مجموعه ای سالم با دستهای پاک را جستجو میکنند
و از هرگونه اقدامی که به روشن شدن هر وضعیت ابهامآلودی بینجامد حمایت نموده به
این روند کمک نیز خواهند کرد .مهم این است که بازرسان بتوانند این حس و هدف

بازرسان در شروع هر پروژه
بازرسی الزم است کارهایی
که پیش از آنها در خصوص
آن موضوع انجام گرفته
است را مطالعه نمایند .با
این اقدام ،آنان ،اطالعات
و آشنایی اولیه در خصوص
محیط و موضوع به دست
آورده در جریان وضعیت
گذشته عملکردی دستگاهی
که قرار است در آن وارد
شوند قرار میگیرند.

خود را به مدیران موصوف منتقل نمایند .در
چنین صورتی است که آن مدیران نه تنها
حضور و فعالیت بازرسان را باعث محدود
شدن اختیاراتشان نخواهند پنداشت بل خود
را عضوی از اعضای هیئت بازرسی خواهند
دانست و بدین وسیله اهداف و برنامههای
بازرسی نیز در حداقل زمان و به صورت
کامل ترمحقق خواهد شد.
 -5برانگیختن شوق عدالت طلبی و
اعتماد درونی کارکنان دستگاهها
انسان فطرتاً تشنه و جستجوگر عدالت است
و در این راستا از هر حرکت و اندیشه ای
که تحقق این مهم را به تاخیر انداخته یا
متوقف نماید گریزان و متنفر است .از این
شوق و علقه درونی و الهی انسانها میتوان
استفادههای شایانی در جهت تحقق اهداف
بازرسی برد و از همراهی و همفکری آنان
در جهت طی سریع و سالم مسیر بازرسی
کمک گرفت .مهم آن است که این
اشتیاق و اعتماد درونی افراد با اتخاذ تدابیر
هوشمندانه و مدبرانه از سوی کسانی که
مسئولیت خطیر نظارت و بازرسی را بر عهده
دارند ،بر انگیخته شود .آنگاه قاطبه افراد
یک مجموعه متصل به صندوق بیت المال
را بسان بازرسانی خواهیم یافت که فراتر
از تکلیف اداری در جهت انجام تکالیف
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شرعی خود در مسیر کمک به هدف و
حرکت عدالت طلبانه ما قرار گرفته ،به
این مهم به چشم یک عبادت مینگرند.
 -6بهره مندی از نظرات مشاورین
و متخصصان
طبیعی است که هیچ کس به تنهایی بر
همه علوم و فنون مسلط نبوده بلکه این
علوم میان کثیری از انسانها توزیع شده
است .لذا اینکه کسی در حوزه ای به
ندانستههای خود اعتراف نماید نه تنها
عیب نیست بلکه گویای شجاعت و
حسن نفس اوست .حسن بزرگی که
مانع از به خطا رفتن وی در جریان
قضاوتها و تصمیم گیریهایش میشود.
به خصوص در امر مهم بازرسی که نتیجه
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کار ،با جان ،مال و آبروی مردم از یک سو و حدود و حقوق بیت المال
از سوی دیگر ارتباط مستقیم دارد .بنا بر این ضروری است که بازرسان
خود را از مشاوره با افراد خبره و مطلع در حوزههایی که در آن مسلط
و مطلع نیستند بی نیاز ندانند .گاهی وقوف به کنه یک موضوع و یافتن
حقیقت درون آن ایجاب مینماید که بازرس به نظرات متخصصان و
صاحب نظران درحوزههایی چند مراجعه کند .از چنین مراجعاتی باید با
روی گشاده استقبال و این روش و رویه را توسعه داده و تقویت نمود تا
کسی خود را از علم دیگری بی نیاز نداند.
 -7استفاده از تیمی از افراد با مهارتها و قابلیتهای مختلف
یک گزارش اگر حاصل کار گروهی افرادی با توانائیها و مهارتهای
مختلف باشد یقینا از استحکام و مطلوبیت مضاعفی برخوردار خواهد بود.
تردیدی نیست که هر کسی دارای حد و سطحی از مهارتها وتوانائیها
بوده جمع این توانائیها و مهارتها است که میتواند به غنای نتیجه کار
افزوده آن را دارای ارزش افزوده نماید .برای مثال در یک جمعی ،فردی
را با روابط عمومی باال و برخوردار از توانایی خاص در امر برقراری

ارتباط مفید با دیگران میبینیم .شخص دیگری از همان جمع را دارای مهارت ویژه در امر
تجزیه و تحلیل اطالعات و مطالب مییابیم و دیگری را برخوردار از فن و مهارت باال در
امر نگارش میبینیم و نفر چهارمی را دارای دانش و اطالعات ریز حقوقی .طبیعی است
چنانچه این چند نفر به جمع هم عهده دار کار بازرسی شوند نتیجه کارشان از اثربخشی
باالتری برخوردار خواهدشد.
 -8به کارگیری فناوری اطالعات در کسب وتحلیل اطالعات
پیچیده تر شدن روابط و رفتارها و ابزار اداری اقتضاء میکند که بازرسان در جهت هرچه
اثربخش تر شدن فعالیتهایشان از ابزار ،روشها و تکنولوژی متناسب با شرایط روز
استفاده کنند .به عقیده دانشمندان علوم اداری ،نظامهای اداری با عبور از مراحل سنتی و
بوروکراتیک به مرحله جدید خود یعنی «اینفوکراسی» رسیده است .این مرحلهای است
که در آن کمپیوتر و نرم افزار به کمک مدیران آمده به آنان این امکان را میدهد که از
ماشین به عنوان مشاور ،برنامهریز و حتی مجری برنامهها و دستورات خود استفاده نمایند.
طبیعی است در این گونه شرایط بسیاری از اطالعات و روابط میان بخشها و افراد حقیقی
و حقوقی نه در البه الی کاغذها و پروندههای کاغذی بلکه در درون پایگاههای اطالعاتی
ثبت و ضبط شود که البته دسترسی به آنها نیازمند تسلط بر این سیستمها ،روشها و ابزار
است .ضرورت توجه به فنآوری اطالعات به همین مورد ختم و محدود نمیشود بلکه
موجب میگردد تا بازرسان به بروزسازی روشهای بازرسی روی آورده در روشهای
سنتی محدود و محصور نمانند.
 -9بازرسی از عملکردها با در دست داشتن شاخصهای معتبر و علمی
ورود به هر دستگاه با هدف بررسی عملکرد آن مستلزم در اختیار داشتن شاخص و معیار
است .چه بسا عده ای با مقایسه وضع موجود یک دستگاه با گذشته آن ،بخواهند به ارزیابی
عملکرد کنونی آن بپردازند؛ اما باید گفت این روش ،شاخص مقبول و مطلوبی برای پی
بردن به میزان موفقیتهای یک دستگاه نبوده ونمی تواند ما را در رسیدن به برآورد حقیقی
از توانائیها و شایستگیهای مدیران و پرسونل آن یاری نماید .در هر بررسی و بازرسی باید
با پیش رو داشتن مجموعه قوانین و مقررات و نیز برنامههای مصوب مربوطه ،به ارزیابی
عملکرد آن دستگاه پرداخت تا مشخص شود چه میزان در رسیدن به اهداف برنامههای
مصوب موفق بوده و در این مسیر چه میزان به رعایت قوانین و مقررات مربوطه پایبندی
داشته است.
 -10تشخیص انواع مفاسد و تمییز میان آنها
در اثنای بررسی و بازرسی از عملکرد دستگاهها چه بسا به مفاسدی در حوزههای مختلف
پی ببریم .مفاسدی که الزاماً همه آنها از یک نوع نیست .برخی از این مفاسد ،مفاسد
فردی است .بدین معنا که در نتیجه یک تقصیر یا قصوری که یکی از کارمندان آن دستگاه
مرتکب شده به وجود آمده و اثرات و تبعات آن نیز محدود بوده است .نوع دیگری از
مفاسد هستند که سازمان یافته بوده ممکن است در نتیجه تبانی و تصمیمگیری جمعی در
درون دستگاهی بروز پیدا کند .طبیعی است که اهداف عامالن این گونه از مفاسد و اثرات
و لطمات ناشی از آن کالن و وسیع بوده چه بسا از حمایتهای اغیار نیز برخوردار باشد.
شماری دیگر از مفاسد هستند که در نتیجه وجود ابهام یا ضعف در قوانین به وجود میآید.
ابهام و ضعفهایی که موجب برداشتهای سلیقه ای افراد از آن میشود .بنا بر این ضروری
است هر کدام از این گونه مفاسد به درستی شناسایی شده متناسب با وضعیت هر کدام از
آنها تحقیق و پیگیری الزم بهعمل آید.
 -11حفظ حریم بیت المال وحرمت وحقوق افراد
کسی که عهده دار امر بازرسی ،نظارت و یا حسابرسی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

پیچیده تر شدن روابط
و رفتارها و ابزار اداری
اقتضاء میکند که بازرسان
در جهت هرچه اثربخش تر
شدن فعالیتهایشان از ابزار،
روشها و تکنولوژی متناسب
با شرایط روز استفاده
کنند .به عقیده دانشمندان
علوم اداری ،نظامهای اداری
با عبور از مراحل سنتی و
بوروکراتیک به مرحله جدید
خود یعنی «اینفوکراسی»
رسیده است.
میشود که به صندوق بیتالمال دسترسی
دارند باید خود را در برابر دو وظیفه مهم،
مسئول و پاسخگو دانسته و مراقبت در این
زمینه را هر روز مضاعف سازد .بدین ترتیب
که میبایست از یکسو از حریم و حدود
بیت المال مراقبت نماید تا وجوهی «من
غیر حق» و در مسیری غیر از مسیر مقرر و
مصوب در قوانین و ضوابط ،به خصوص
در راستای منافع شخصی افراد به مصرف
نرسد و از سوی دیگر مراقبت نماید تا این
حساسیت به امر بیت المال او را به قضاوت
عجوالنه و ناشی از جزئی نگری در برابر
افراد (اعم از مدیران یا کارکنان دستگاهها)
نکشاند .قضاوتهایی که چه بسا به خدشه
دار شدن حریم ،حرمت و آبروی آنان منجر
گردیده اقدامات جبرانی بعدی برای ترمیم
آن نیز موثر و مفید نیفتد.
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په افغانستان کې د ژوند چاپيريال ته ور
پېښې ستونزې اوننګونې

محمداحسانبابکرخیل

دیو ښه چاپیریال لرل ،او له هغه څخه سمه
ګټه اخیستل دهر انسان حق دی .دژوند
له چاپیریال څخه ساتنه یو ملي مسولیت
ده .او همدارنګه له تدریجي مرګ څخه
دمخنوي څخه یوه غوره الر ده؛ که چیرې
پا ک چاپیریال ولرو نو له ډول ډول
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ناروغیو څخه به مو مخنوی کړی وي ،څرنګه چې دخپل کور دپاک ساتلو په
فکر کې یو نو ښار هم زموږ او تاسو یو لوی کور ده ،موږ ټول دامسولیت لرو
تر څو دژوند چاپیریال شته ستونځو او ننګونو سره په کلکه توګه مبارزه وکړو.
نړیوال بانک وايي چې که د پرمختیا په حال هیوادونو کې له نغري څخه د پورته
کیدونکي لوګي کچه را کښته شي ،نو نه یوازي به د سوونو زرو انسانانو ژوند
وژغورل شي ،بلکي د مځکي د تودوخي درجې د لوړیدو بهیر به هم پڅ شي.
د نړیوال بانک له خوا په یوه خپاره شوي رپوټ کي ویل شوې دي چې که
د سکرو ،لرګیو او ډیزلو د سوځولو په پایله کي د رامنځ ته کیدونکو مضرو
ګازونو پر اخراج باندي سخت بندیز ولګول شي ،نو هر کال به تر وخت مخکي
د  ۳۴سوه زره انسانو د مړیني مخه ونیول شي.
په دغه رپوټ کې دغه راز ویل شوي دي چې د دغو لوګیو او ګازو له کبله
اقلیمي بدلونونه هم رامنځ ته کیږي چې له امله يي په مجموع کې د مځکي پر
مخ د حرارت درجه کراره کراره لوړیږي.
دغه رپوټ سپارښتنه کوي چې که د دغو ګازو د تولید کچه را کښته کړای شي

نو د «ګلوبل وارمنګ» یا د مځکې د حرارت درجې د کښته کېدو په برخه کي به مو مرسته
کړې وي.
د یادونې وړده چې په وروسته پاته او د پرمختګ پر لور هیوادونو کي نژدې ټول پخلۍ پر لرګیو
کیږي ،چې له امله يې نه یوازي په ډیره لوړه پيمانه لوګي هوا ته پورته کیږي او د هوا د ککړتیا
سبب ګرزي ،بلکي په خپله د انسان روغتیا ته هم ډیر زیان اړوي.
د مضرو ګازو تر ټولو ډیر زیان ښځو او ماشومانو ته رسیږي ،چې د خوړو د تیارولو پر مهال
نغري ته ناست وي .دغه ګازونه او لوګي د زړه او د مختلفو تنفسي ناروغیو د رامنځ ته کیدو
سبب ګرځي چې انسان د مرګ له خطر سره مخامخ کوي.
د هوا ککړتیا د کنترولو په پایله کې به د کرهڼیزو محصوالتو د تولید په برخه کې هم د پام وړ
زیاتوالی رامنځ ته شي ،ځکه د هوا ککړتیا پر کروندو هم اغېز کوي.
ګرین هوز ګازونه:
گرین هوز گازونه هغو گازوته وایي چې په شیشه ای کورونو کې منځ ته راځي او کله چې
وړانگې شیشه ای کورته ننوځي نو یوه برخه يې چې د څپې اوږد والی يې ډیر وي هلته پاتې کیږي
او دا کورونه گرموي او له همدې گرمۍ له امله په ژمي او یخه هوا کې نباتات پکې کرل کیږي
او په ژمې کې هم گټه تر ې اخیستل کیږ ي اوس راځو دې موضوع ته چې صنعتي هیوادونه ډیر
کاربن دای اکساید او نایتروجن اکساید تو لیدوي چې هوا ته خوشې کیږي او د ځمکې په شا
او خوا دا سې یوحالت جوړوي لکه گرین هوز چې وړانگې ورته ننوځي بیرته وتی نه شي او هوا
گرموي ډیره څیړنه په دې برخه کې شوې او منل شوې ده چې همدا غازونه چې دگرین هوز
تاثیر جوړوي داسې یوه پېښه لکه د گرین هوز تاثیر جوړوي او د ځمکې اتموسفیر گرموي او په
دې ډول هوا گرمیږي او چاپیریال گرمیږي .د چاپیریال دگرمیدو سره په ځمکه کې یخونه ویلې
کیږي او په بحرونو کې اوبه زیاتیږي او جزیرې او دبحر د غاړې ټیت ځایونه د اوبو الندې کیږي
او همدارنگه واورې وریدل کمیږي او باران وریدل زیاتیږي ډیر بارانونه د سیالبونو د راتگ
سبب گرځي او سیالبونه ډیرې زمکې او کورونه ویجاړوي .له بلې خوا د نباتاتو او حیواناتو
دبدلونونو سبب گر ځي یعنې دیخو ځایونو نباتات او حیوانات به یا بلکل له منځه الړ شي او یا
به په څه تغیراتو سره ځان د نوي چاپیریال سره برابر کړي او دا چې په انسانانو او حیواناتو نور
څه تاثیر کوي چې او س يې مونږ نه شو اټکل کولی .بله مهمه موضوع چې چاپیریال ته ډیرضرر
لري هغه د اوزون سوړه ده اوزون ددرې اتوم اکسیجن ( )o3نه جوړ شوی دی او دځمکې په
شا او خوا یوه طبقه جوړوي چې ستراتوسفیر نومیږي داوزون قشر (طبقه) ددې دپاره ده چې
دالترا ویولیت او نور مضرو وړانگو د راتگ نه ځمکې ته مخنیوی وکړي که دا وړانگې ځمکې
ته راورسي نو دپوستکي تکلیفونه او دپوستکي سر طان په اول قطارکې راځي دسترگو ړندېدل
اونور د سترگو ناروغۍ هم د دې وړانگو نه پیداکیږي .داوزون سوړه هغه حالت ته وایي چې په
ستراتوسفیر کې داوزون طبقه نرۍ اویا بیخي له منځه الړه شي .دریمه موضوع میده گردونه دي
او میده گردونه هغو گردونو ته وایي چې قطر يې د  ۱۰مایکرونو کم وي او مایکرون د ملي متر
زرمې برخې ته وایي دا میده گردونه په اسانۍ سره سږو ته دتنفس د الرې ننوځي او هلته ځای
نیسي چې د امبولی اوسر طان المل گرځي او دا میده گردونه د زړو ډیزلي ماشینونو نه راووځي
اوس له بده مرغه په افغانستان کې دا کنټرول نشته چې کوم موټر او یا ماشین دې افغانستان ته
وارد شي او په خارج کې هم خلک ددې زړو ماشینو نه ځان خالصوي زمونږ وړانديز دادی چې
دې موضوع ته دې جدي پام .وشي؛ که چېرې د ښار هر اوسیدونکی د چاپیریال په پاک ساتلو
کې خپل مسولیت ادا کړي په یو ډېر ښکلي او پاک چاپیریال کې به مو استوګنه وي .په ډیری
ځایونو کې کثافات دانۍ لګیدلې وې ،خو خلکو د کثافات دانيو پر ځای خځلې او ګندونه د
کثافات دانیو تر څنګ اچولي وو ،چې ټوله سیمه يې بدرنګه کړېده.که چېرې زموږ ښاریان او

خلک په خپله د خپل چاپیریال د پاک ساتلو
لپاره کار ونه کړي فکر نه کومه چې یوازې دې
دولتي مامورین ټول ښار پاک وساتلی شي ،خو
که هرڅوک او هر وګړی په خپله برخه کې
مسولیت وپېژني نو ډېر ژر به مو یو پاک ښار
درلودلی وي (.وايي ،ښار زموږ ټولو شریک
کور دی ).لکه څنګه چې د خپل کور د پاک
ساتلو خیال ساتو باید د خپل ښار په پاک ساتنې
ته هم پوره پاملرنه وکړو.که چېرې د هر سیمې
اوسیدونکي کثا فت په خپل ټاکلي ځای کې
واچوي او خپلو لویو او وړو ته د چابیریال د
اهمیت او ارزښت په اړه ووایې فکر کومه په
ډېره کمه موده کې به ښار ونه به یو پاک او
سالم چاپیریال بدل شي.نو موږ او تاسو هم باید
د چاپیریال ساتنې ادارې او نورو مسولو ادارو
سره یو ځای د خپل ښار د پاکولو په برخه کې
مرسته وکړو.که هر سړی د خپل کور مخه
پاکه وساتي فکر نه کوئ چې ټوله کوڅه او
بیا همداسې ټول ښار به پاک ساتل شوی وي.
که چېرې د ښار د هرې سیمې وګړي خپل
کشران او کورنۍ د چاپیریال ساتنې د اهمیت
او ارزښت په اړه پو کړي او د کثافتو د بې
ځایه اچولو مخه ونیول شي تر ډېره بریده به مو
ښار او سیمه پاکه شوې وي.
زما په اند ،د دې ټولنې د هر استوګن دنده ده،
چې د یو پاک چاپیریال په رامنځ ته کولو کې
خپله برخه واخلي؛ که چېرې موږ د چاپیریال
د پاکولو او پاک ساتلو مسولیت یوازې په
ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې په ادارې پورې
ځانګړی کړو فکر کوم چې دا به سم کار
نه وي ،ځکه موږ خپله د دې ځای او سیمې
استوګن یو او تر ټولو ډېر د بد چاپیریال اغیز
پر موږ او زموږ پر کورنیو کیږي؛ دا په دې مانا
چې ستونزه موږ ته پیښیږي ،نو په حل کولو
کې يې باید تر نورو لومړی منډه ووهو .دا
سمه ده چې په دې برخه کې د چاپیریال ساتنې
اداره او ښاروالي مسولیت او دنده لري خو
تر هغوی څو چنده موږ زیات مسولیت لرو
ځکه موږ دلته اوسیږو .موږ به خپله برخه کار
کوو او کوم کار چې هغوی پورې اړوند و او
هغوی نه کولو د هغوی پام به ورته راواړو،
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چې دا ستاسو مسولیت دی او ترسره يې
کړئ .د يويشتمې پيړۍ او اوسني عصر
لويه ستونزه محيطي ستونزې جوړوي .د
چاپيريال ككړتيا اوسني نسل ته لوى ګواښ
متوجه كړى دى .پوهانو ته ثابته شوې ده،
چې د چاپيريال ساتنې په برخه كې څيړنې
نظر نورو ټولو څيړنو ته ستونزمنې ،مهمې،
د بيالبيلو برخو لرونكې او ضروري دي.
چاپيريال ساتنه او د طبيعي توازن حفظ
هم د بشريت او هم د ټولو نورو ژونديو
موجوداتو په خير ده.
د څيړنو په اساس هر کال په ټوله نړۍ کې لږ
تر لږه درې ميلونه وګړي د ککړ چاپيريال
له السه خپله ساه ورکوي ،چې په دې کې
( )٪۹۰سلنه په پرمختلليو هېوادونو او نور
مخ په وده او وروسته پاتې هېوادونو کې
شتون لري .د چاپيريال د ستونزو څخه
يوه لويه ستونزه د ميده (کوچنيو) ګردونو
ده ،میده گردونه هغو گردونو ته وایي چې
قطر يې له ( )۱۰مایکرونو څخه کم وي او
مایکرون د ملي متر زرمې برخې ته وایي .دا
میده گردونه په اسانۍ سره سږو ته دتنفس
له الرې ننوځي او هلته ځای نیسي ،چې د
امبولي او سر طان ناروغیو باعث گرځي
او دا میده گردونه د زړو ډیزلي ماشینونو،
موټرونو او تولیدي کارخانو څخه راوځي،
چې له بده مرغه په افغانستان کې ددغې
ستونزې د کنټرول لپاره کومه ملي پالیسي
نه شته .د چاپيريال بله لويه ستونزه د څښلو
د پاکو اوبو نشتوالی دی ،چې په اوسني
وخت کې ډېری وګړي د پاکو اوبو له
نشتوالي سره مخ دي او له همدې وجې
ورته ډېرې روغتیایي ستونزې پيدا کېږي،
چې د ټولنې پر اقتصاد باندې هم ناوړه
اغېزې ښندي.
په افغانستان کې د ژوند چاپيريال د
ګواښونو الملونه :
په افغانستان کې د ژوند چاپيريال وضعيت
هم د نورو وروسته پاتې هېوادونو غوندې
ځورونکى او د زياتې اندېښنې وړ دى؛ خو
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بيا هم د بېالبېلو داليلو له امله دا موضوع له خلکو پټه او بې اهميته پاتې
ده ،په اړه يې معلومات نه لري او حتى په اړه يې لږ فکر هم نه کوي؛ که له
هره اړخه دې موضوع ته وګورو؛ نو د الملونو يوه برخه يې بيا هم امنيت ته
راګرځي ،يعنى سياسي او امنيتي ستونزو بيا هم د ژوندچاپيريال د ژوند نورو
برخو غوندې زيانمن کړى دى.
همدې ستونزو ياني تېرو جګړو او غربت زموږ خلک دومره ځورولي ،چې
يواځې د ژوندي پاتې کېدو په اړه فکر وکړی ،نه دسالم ژوند کولو او ژوند
چاپيريال په اړه د فکر کولو.
دې ټولوټکو ته په پام سره کولى شو ،چې په افغانستان کې د ژوند چاپيريال
ته ور پېښې ستونزې په دوو لویو طبیعي او انساني عواملو پورې وتړو .همدا
عوامل هغه څه دي ،چې د ژوند چاپيريال يې ویجاړاو چټل کړى دى او په
الندې توګه نوموړي الملونه سپړو.
طبيعي عوامل:
د اورښت کموالی :افغانستان د بحر څخه د لري والي له امله د لږو اورښتونو
هېواد ګڼل کېږي .د دې هېواد د باران کلنۍ اندازه د نړۍ د کلني باران د
منځنۍ کچې نه هم ټیټه ده ،چې په همدې توګه د لږو ځنګلونو درلودونکی
هېواد دی .د همدغو لږوځنګلونو او بوټو په وجه يې د ژوند چاپيريال د يو لړ
ستونزو سره مخامخ دی.
جغرافيوي موقعیت :افغانستان يو غرنى او په وچه کې را ايسار هېواد دى،
چې له همدې امله يې هوا ګرمه ،وچه او د نړۍ د نيمه بياباني او وچې سيمې
په هېوادونو کې راځي ،ددې هېواد د خاورې يوه زياته برخه په سويلي ،سويل
لوېديځو ،لوېديځو او شمالي برخو کې دغه لويې وچې دښتې شتون لري لکه:
(د بکواه دښته ،دريګستان دښته ،د مارکو دښته اود ليلې دښته).
د ژوند د مناسب چاپيريال لپاره وړانديزونه:
• په ښوونيز نظام کې په پراخه کچه دچاپيريال ساتنې مضامينو ته ځای
ورکول.
• د ځنګلونو د روزنې او ساتنې لپاره د دولت دغوره تګ الرې رامنځته کول.
• د استوګنې په ځايونو کې هغو توليدي کارخانو ته د فعاليت جواز نه ورکول
چې د ژوند چاپيريال ته زيان رسوي.
• د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه د راډيو ،اخبار ،مجلو او تلويزيونونو له
الرې خپرول.
• د ښارونو د نفوس کنټرولول.
• په کليوالي سیمو کې خلکو ته د کار او ژوند اسنتیاوې برابرول.
• کارخانو او عا مو خلکو ته د برېښنا رسول.
• د طبيعي پېښو د رامنځته کيدو په صورت کې د دولت له لوري له چاپيريال
څخه ساتنه.
• دولت بايد يوه پياوړې اقتصادي تګ الرې رامنځته کړي ،چې د ټولنې
اقتصاد وده وکړي او د خلکو د ټکس او ماليې له الرې د چاپيريال ساتنه
وکړی.
((هره ورځ د چاپېریال ساتنې ورځ ده`)).
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نگاه مختصر به نهاد بین المللی
تفتیشانتوسای
سازمان بین المللی نهادهای عالی تفتیش (انتوسای) منحیث یک سازمان رهبری کننده و
ستراتیژیک برای نهادهای عالی تفتیش کشورها عضو فعالیت مینماید.
سازمان بین المللی نهادهای عالی تفتیش (انتوسای) برای اعضا خویش (ادارات عالی
تفتیش) در ترویج ،توسعه و انتقال و بهبود استندردهای محاسبوی ادارات دولتی و
ارتقاع ظرفیت اعضا و رشد موقعیت ادارات عالی تفیش در کشورهای مربوط آن بیشتر
از  50سال خدمات ارایه نموده است.
سازمان بین المللی نهادهای عالی تفتیش (انتوسای) یک سازمان مستقل خود مختار
و غیر سیاسی بوده که در سال  1953به ابتکار املیو فرناندز رئیس اداره عالی تفتیش
کیوبا تاسیس گردید .برای بار اول  34ادارات عالی تفتیش کشورهای مختلف برای
اولین کنگره سازمان بین المللی نهادهای عالی تفتیش (انتوسای) در کیوبا تدویر جلسه
نمودند .در حال حاضر انتوسای دارای  192اعضای دایمی و پنج اعضای ناظر میباشد.
ماموریت انتوسای
انتوسای یک سازمان مستقل ،خودمختار ،وغیرسیاسی ایجاد گردیده برای حمایت،

تبادل تجارب ،شریک ساختن اموخته ها
و همیشه در ترویج بهبود درمیان اعضای
گوناگون ادارات عالی تفتیش جهان به
عنوان یک نهاد واحد شناختنه شده ادارات
عالی تفتیش در جامعه بین المللی ایفا
وظیفه مینماید.
دیدگاه
ترویج دولت داری خوب با قادر ساختن
ادارات عالی تفتیش برای کمک به
دولتهای متنوع خود در بهبود عملکردها،
شفافیت در حسابات ،پاسخگویی دولت به
مردم ،حفظ اعتبار ،مبارزه بافساد ،کسب
نمودن اعتبار مردم ،استفاده موثر و مفید
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داراییهای عامه جهت بهبود زندگی
مردم.
اهداف استراتژیک
پاسخگویی
:1
هدف
واستانداردهای حرفه ای
ترویج جهت قوی بودن ،مستقل بودن
و تنظیم چارچوبهای برای ادارات
عالی تفتیش وتشویق حکومتداری
خوب از طریق )1 :ارایه نگهداری
استانداردهای بین المللی ادارات عالی
تفتیش ( )ISSAIsو  )2کمک به
توسعه وتصویب استانداردهای حرفه
ای مناسب وموثر جدید برای تفتیش.
هدف  :2ظرفیت سازیها در
ادارات عالی تفتیش
ساخت قابلیت ها و ظرفیتهای حرفه
ای ادارات عالی تفتیش از طریق
آموزش ،کمکهای فنی ،مشترک
نمود معلومات ،و سایر فعالیت های
ظرفیت سازی.
هدف  :3مشترک ساختن اموخته
های علمی و ارایه خدمات علمی
تشویق همکاری ادارات عالی تفتیش با
دیگر ادارات عالی تفتیش برای شریک
ساختن دانش و آموخته های خویش،
از جمله عملکردهای خوب ،مطالعات
بهترین عملکردها ،ارایه رهنمودها
جهت اجرای تفتیش و انجام تحقیقات
در مورد مسائل مورد عالقه دوجانبه.
هدف  :4مدل سازمان بین المللی
رهبری و اداره ،ادارات عالی تفتیش
به شیوه اقتصادی ،موثر ،مفید تصمیم
گیری به موقع و استفاده از روشهای
موثر ،با درنظر داشت و حفظ نمودن
فکتور های مانند منطقوی و شیوههای
که ادارات عالی تفتیش در چارچوکات
دولتها ایفا وظیفه مینماید.
ارزشهای اساسی ادارات عالی تفتیش
• مستقل بودن
• صادق بودن
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• تخصص
• معتبر
• جامع
• همکاری
• نو آوری
ایسای 100
اصول اساسی تفتیش سکتور عامه
ایسای  100اصول بنیادی تفتیش را برای بازرسی سکتور عامه پایه
گذاری مینماید .به این ترتیب ایسای  100اساس سایر معیارات
انتوسای مانند ایسای  ،200ایسای  300و ایسای  400را که به ترتیب
اصول تفتیش در بخشهای خاص مانند تفتیش مالی ،تفتیش عملکرد و
تفتیش رعایت قوانین و مقررات هستند ،تشکیل میدهد.
به اساس معیار ایسای  100بازرسی سکتور عامه برای ارائه معلومات
مستقل و با اعتبار از فعالیتهای عامه به قوه مقننه و سائر نهادهای با
صالحیت قانونی یک امر الزمیمیباشد ،تفتیش سکتور عامه اعتماد مردم
را نسبت به استفاده درست و موثر وجوه و داراییهای عامه باال میبرد.
بازرسیها باید به صورت مستقل و بی طرف انجام شوند و گزارشات
تفتیش باید مبتنی بر شواهد مستقل ،معتبر و مناسب به موضوع باشد.
بنا بر محدودیتهای موجود ،یک تفتیش هر گز نمیتواند اطمینان
صد در صد ارائه نماید و این واقعیت باید به صورت شفاف به خواننده
گزارشهای تفتیش منتقل گردد .یک بخش ایسای  100معرفی سایر
نحوه استفاده و مراجعه به معیارات مشخص را که در بازرسیها بکار
برده میشود ،تشکیل میدهد .بنا براین معیارات که از منابع مختلف
جمع آوری شدهاند ،باید به صورت مشخص تذکر داده شود (به طور
مثال در گزارش تفتیش ممکن به معیاراتی اشاره شده باشد که به اساس
آن تفتیش صورت گرفته است و این معیارات باید تذکر داده شوند).
شیوه اشاره به یک معیار میتواند طور ذیل باشد« :تفتیش به اساس
ایسای  199-100انتوسای انجام شده است».
ولی به نهادهای عالی بازرسی توصیه میگردد که چنین عبارات باید
در گزارش تفتیش تصریح گردد .در صورتیکه تمام معیارت بکار برده
شده با معیارات مربوطه ایسای  100مطابقت داشته باشند ،نهادهای عالی
بازرسی میتوانند اظهار نمایند که معیارات را که آنان بکار بردهاند به
اساس اصول اساسی انتخاب شدهاند.
ایسای 200
اصول اساسی تفتیش مالی
ایسای  200اصول اساسی تفتیش را برای تفتیش صورتهای مالی
که در چارچوب صورتهای مالی ارائه شدهاند ،فراهم میکند .به
همین ترتیب ایسای  200را میتوان برای بازرسی صورتهای مالی
(حسابات) ،چارچوب مالی و صورتهای مالی خاص که برای اهداف
خاص ساخته شدهاند ،بکار برد.

ایسای  200به اساس معیارات بین المللی حسابداری ( )ISAو رهنمود مالی در ایسای
سطح چهار ساخته شده است .به همین لحاظ در ایسای  200به ایسای  1810-1000به
صورت خاص منحیث مرجع اشاره شده است .اصول اساسی در ایسای  200اساساتی را
فراهم میکند که به اساس آن چگونگی ساختن معیارات ،بکار گیری معیارات مربوطه
رایج در کشورهای خاص و بهکارگیری رهنمودهای تفتیش مالی منحیث معیارات نافذ،
تعریف شده است .به صورت خلص یکی از ویژگیهای خوب ایسای  200و ایسای
سطح چهارم این است که در آنان اساس استفاده از سایر معیارات گنجانیده شده است.
اصول اساسی تفتیش مالی برای بازرسی صورتهای مالی ادارات دولتی به صورت
خاص ،اداره زیربط دولتی و نهادهای مستقل مربوط به دولت قابل استفاده است .در
گزارشهای تفتیش مراجعه به ایسای  200باید صرف زمانی صورت گیرد که تمام
معیارات بکار برده شده با اصول اساسی تفتیش (ایسای  )200مطابقت داشته باشند.
وقتیکه از ایسای  200استفاده صورت میگیرد ،باید طور ذیل به بکار گیری معیار اشاره
گردد:
«این بازرسی را به اساس معیارات که در مطابقت با اصول اساسی تفتیش (ایسای -200
 )199قرار دارند ،انجام دادهایم».
ایسای  200به صراحت اظهار میدارد که برای اهداف خاص مانند گزارش مصارف
بودجه یک وزارت باید چنان چارچوب مالی استفاده گردد که مفتش بتواند مطابقت و
نافذ بودن آنرا در مطابقت با معیار دیده بتواند.
ایسای 300
اصول اساسی تفتیش عملکرد
ایسای  300که رهنمود تفتیش عملکرد نیز بخشی از آن است چارچوب عمومی را برای
تفتیش عملکرد تشکیل میدهد که به اساس آن نهادهای عالی بازرسی میتوانند سایر
معیارات را ساخته و بکار ببرند.
معیارات تفتیش عملکرد باید انعطاف پذیر باشند تا به مفتشین پذیرنده باشد .ایسای 300
درک درست از اصول تفتیش عملکرد را جهت تضمین کیفیت عملکرد معیاری ،فراهم
میکند.
ایسای  300برای مفتشین چنان انعطاف پذیری را فراهم میکند که از طریق آن آنان
میتوانند در تمام مراحل تفتیش قضاوت مسلکیشان را بکار ببرند.
واقعیت این است که تمام معیارات تفتیش را نمیتوان به صورت یکسان در تمام شرایط
عملی کرد ،چون ادارات عالی تفتیش قوانین و مقرارت جدا گانه خویش را دارابوده،
انتوسای تشخیص نموده که تمام معیارات ترتیب شده صادر شده را نمیتوانیم صد
فیصد در کشورهای مختلف جهان عملی نمود ،بناً ادارات عالی تفتیش میتواند ستندرد
های تفتیش را در مطابق به اصول اساسی تفتیش رعایت قوانین ومقرارت را ایجاد نماید
با در نظر داشت ستندرد های بنیادی انتوسای و مشروط بر این که در گزارش این
موضوع واضح سازند.
«این بازرسی را به اساس معیارات انجام دادهایم که در مطابقت با اصول اساسی تفتیش
عملکرد هستند».
ایسای 400
اصول اساسی تفتیش (تفتیش رعایت قوانین و مقرارات)
هدف استندرد های تفتیش رعایت قوانین ومقرارت تهیه اصول جامع ،استندرهای
رهنمودها جهت تفتیش رعایت قوانین و مقرارت با در نظر داشت کیفیت و کمیت.

دیدگاه انتوسای:
ترویج دولت داری خوب با قادر
ساختن ادارات عالی تفتیش برای
کمک به دولتهای متنوع خود
در بهبود عملکردها ،شفافیت
در حسابات ،پاسخگویی دولت
به مردم ،حفظ اعتبار ،مبارزه
بافساد ،کسب نمودن اعتبار مردم،
استفاده موثر و مفید داراییهای
عامه جهت بهبود زندگی مردم.
ایسای  400بعد از تالشهای ده سال
نهاد بین المللی انتوسای برای شناختن
ضرورتهای جامع در سراسر جهان ترتیب
و نشر گردیده است.
ایسای  400استندرد جامع است که ادارات
عالی تفتیش میتواند از آن ستندرد و
رهنمودهای تفتیش رعایت قوانین و
مقرارت ترتیب نمایند ،ادارات عالی تفتیش
میتواند از سه طریق میتواند ستندردهای
تفتیش و رهنمودهای را ترتیب نمایند.
 -1به حیث اساس برای توسعه استندرد ها.
 -2ستندرد های داخلی خویش را به اساس
این ستندرد عیار سازند
 -3به حیث یک ستندرد معتبر و اساسی
برای ترتیب رهنمودهای تفتیش رعایت
قوانین و مقرارت به عنوان.
 -3اساس برای اتخاذ رهنمود تفتیش
عملکرد به حیث استندرد های معتبر.
در جای که ادارات عالی تفتیش از
ستندرهای ترتیب شده خویش را که به
اساس ستندرد انتوسای ترتیب گردیده
باشد و تفتیش را به اساس آن اجرا نموده
باشد باید در گزارش به طور ذیل اشاره
نمایند:
این تفتیش به اساس ستندر یاستندردها
تفتیش که در مطابقت با ستندردهای
اساسی تفتیش انتوسای ترتیب گردیده
اجرا شده است.
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تبادله دانش چارچوب اندازه گیری اجراات
ادارات عالی تفتیش و اطمینان کیفیت

حمیداهلل «فقیری»

معرفی:
چارچوب اندازه گیری اجراات ادارات عالی تفتیش
(SAI- Performance Measurement
 )Frameworkعبارتند از :ارزیابی اجراات ادارات
عالی تفتیش در مقابل تجارب خوب بین المللی که
به منظور تشخیص نکات ضعف و قوت در عملکرد
و اجراات ادارات عالی تفتیش میباشد .چارچوب
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اندازه گیری اجراات ادارات عالی تفتیش؛ معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش را
منحیث قاعده اساسی در مقایسه با عملکرد ادارات عالی تفتیش بکار میبرد .مفهوم
 PMFدر سال  2010میالدی در  IDI-INTOSAIایجاد وتیم های کاری آن در سال
 2011متشکل از کشورهای ناروی و انگلستان گردیده؛ و در سال  2012اولین نسخه
رهنمودی آن به نشر رسانیده شد .شبکه جهانی متخصصین  SAI-PMFدر حدود
 17دوره آموزشی که  600تن در بخش ارزیابی چارچوب اندازه گیری اجراات
ادارات عالی تفتیش و  300تن دیگر را در بخش چگونگی ارایه اطمینان کیفیت که با
اشتراک  34فیصد طبقه اناث و  66فیصد طبقه ذکور از مجموع اشتراک کنندگان را
در بر میگیرد تدریس نموده است.
اطمینان کیفیت  QAکه بخش اساسی  -PMF SAIدر رابطه به تعیین اهداف و
شاخص عمده ارزیابی تلقی میگردد .اداره عالی تفتیش را قادر میسازد تا ارزیابی
مشخص توقعات اشخاص مختلف ذینفع را برآورده سازد .هم چنان اداره عالی
تفتیش را در پیشرفت ارزیابیهای متداوم نیز کمک مینماید .روی همرفته  IDIدر
بخشهای ذیل در رابطه به اجرای اطمینان کیفیت ادارات عالی تفتیش را همکاری

مینماید:
 -1اطمینان کیفیت از شرایط مرجع
 -2اطمینان کیفیت از راپور های ابتدایی.
 -3اطمینان کیفیت از راپور های نهایی.
استراتیژی PMF- SAI
 -1ارایه اطمینان از مرتبط بودن چارچوب اندازه گیری اجراات ادارات عالی تفتیش در تمام انواع
ادارات عالی تفتیش.
 -2هم آهنگی شاخصها به طور منظم در ادارات عالی تفتیش.
 -3آموزش ارزیابی کنندگان و حمایت آنها به منظور ارزیابی با کیفیت.
اهداف اجرای :SAI- PMF
 -1تشخیص نکات ضعف و قوت ادارات عالی تفتیش و توسعه ساحات متذکره.
 -2ارتقای کیفیت تفتیش ،از طریق حمایت تطبیق معیارات انتوسای .ISSAIs
 -3تقویت اجراات داخلی (مدیریت و حسابدهی)
 -4تشخیص نیازمندیها برای طرح پالن استراتیژیک.
 -5اساس گزاری و تقویت اجراات آینده.
 -6گزارشدهی در بخش اجراات.
 -7توانمند سازی ادارات عالی تفتیش در رابطه به گزارشدهی برای اشخاص ذینفع.
 -8دریافت و حفظ حمایت خارجی به منظور ارتقای ظرفیت ادارات عالی تفتیش.
 -9گام نهادن بسوی تطبیق معیارات  ISSAIو توسعه معیارات و کیفیت تفتیش.
 -10نشان دادن فواید و ارزش ادارات عالی تفتیش برای افراد جامعه.
ادارات عالی تفتیش با توجه اهداف فوق الذکر که در رهنمود برای ارزیابی کنندگان {نسخه
 }1.0نیز انعکاس یافته مالک عمل قرار داده و در عملی شدن آن اقدام نمایند .اجرای SAI-
 PMFبه صورت داوطلبانه از جانب ادارات عالی تفتیش صورت میگیرد .رهبری اداره عالی
تفتیش در رابطه به اینکه:
 .1آیا ارزیابی مقدماتی آغاز گردد؟
 .2چه وقت ارزیابی انجام گردد؟
 .3چگونه ارزیابی انجام شود؟
 -1.3ارزیابی خودی :توسطتیم داخلی ادارات عالی تفتیش صورت میگیرد.
 -2.3ارزیابی مشابه :توسطتیم ارزیابی ادارات عالی تفیتش همتا ،ویا از INTSAIصورت میگیرد.
-3.3ارزیابیخارجی:توسطکمپنیهایمشورتی،نهادهایحسابرسیبیرونیونهادهایهمکار.
 -4.3ارزیابی مختلط :این ارزیابی با ترکیب از سه نوع دیگر که فوقا تشریح گردید ،ایجاد
میگردد.
 .4چه وقت و چگونه گزارش ارزیابی نشر گیرد.
تدابیر الزم را اتخاذ خواهند فرمود.
تجارب کشورهای دیگر:
کشورهای فلسطین ،نیپال و بوتان که قبال  SAI-PMFرا انجام دادهاند ،تجارب واندوخته های
خویش را در بخشهای:
 -1پالن گذاری
 -2شاخصها
 -3و گزارش اجراات.
باتوجهبهشرایطکشوریباسایراعضادرمیانگذاشتند.تجاربکشورهایمتذکرهدربخشهای

فوق ذیال بیان میگردد:
 -1در بخش پالن گذاری:
 1-1تیم کاری که به منظور تحقق مامول
 SAI-PMFتشکیل میگردد ،باید دارای
تجارب کافی ،مهارت ،آگاهی از ادارات عالی
تفتیش و قابل اعتماد باشد.
 2-1تعیین و تثبیت یک تیم مشخص به منظور
تحقق اهداف .SAI-PMF
 3-1دانش و آگاهی تمام از .SAI-PMF
 4-1آگاهی دهی داخلی از SAI-PMF
 5-1ارزیابی خطرات به منظور تشخیص پالن
بهتر.
 6-1ترتیب شرایط مرجع
 7-1طرح پروسیجر اطمینان کیفیت در شرایط
مرجع.
 -2در بخش شاخصها:
 1-2مراجعه به معیارات SAI-PMF
 2-2دوباره حساب کردن شاخصها.
 3-2درک معیارات و مفاهیم.
 4-2نمبر گزاری دقیق و مناسب.
 5-2اهمیت شواهد و یافتههای بازرسی.
 6-2درخواست و یا مطالبه اسناد چگونگی
تفتیش.
 -3در بخش گزارش و راپور نویسی
 1-3مشکالت در نوشتن خالصه اجراات.
 2-3انعکاس دادن قضاوت اجراات کلی در
گزارش ،نظر به محتوای و شرایط اقتصادی
جامعه نیز چالش مهم تلقی میگردد.
سفارشات:
به منظور راه اندازی  SAI-PMFدر اداره عالی
تفتیش نکات ذیل رعایت گردد:
 -1ترتیب )TOR (Terms of Reference
اداره عالی تفتیش.
 -2آگاهی دهی روسا ،مفتشین و کارمندان
اداره عالی تفتیش از PMF
 -3تشکیل تیم کاری به منظور راه اندازی
PMF
 -4تشکیل تیم حمایوی (متشکل از روسا
)Shadow Team
 -5تشکیل کمیته کاری به منظور تحقق
یافتههایPMF
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ایجاد و رشد منابع عایداتی اضافی در کشور از وظایف مبرم حکومت به حساب آمده تا
دولت پاسخگو که از چشمههای

عایداتی تمویل میگردد ،باید
خویش را در برابر مردم مسؤل
بداند .پاسخ این سوال اگر با
میکانیزم شفاف صورت گیرد
باور مردم نسبت به چگونگی
مصرف دارائی ایشان افزایش
محمد فاضل آرام
مییابد .این کار بر میگردد به
شفافیت مالی دولت که توسط نهادهای با اعتبار به شکل
بی طرف و هدفمند عملی گردد .آنطور که در دوسال
قبل بر اساس یافته ها و گزارش اداره عالی تفتیش مجلس
تصمیم به استیضاح چندین وزارت گرفت که در نوع
خود بی سابقه بود و این نشان از کارکرد موثر این اداره
و نقش مهم آن داشته است .اکنون به خوبی آشکار شده
است که داشتن حکومت و دولتی پاسخگو و شفاف جز
بوسیله نهاد عالی تفتیش که بازتاب دهنده در ست و آینه
تمامنمایوضعیتمالیکشوراست؛امکانپذیرنیست.
اینادارهبااجرایتفتیشرعایتقوانین،تفتیشصورتهای
مالی،تفتیشمساعدتهایخارجی،تفتیشخاصسفارت،
خانهها و سفارشات اصالحی خویش نقش خوبی را در
اصالحسیستممالیکشورایفانمودهاست.
این اداره پیوسته تفاوتهای پولی مثل جریمه تاخیر ،کم
سنجشی مالیات ،عدم وضع محصول گمرکات اجناس
وغیره مسایل مالی را در بازرسیهای خویش آشکار و در
نتیجه،تحققیافتههایخودرابهملیونهاافغانیتحصیلو
وارد خزانه دولت نموده است.به طور مثال در نتیجه اجرای
تفتیش قوانین و مقررات (مصارف) سال  1391بعضاً سال
های ماقبل در ادارات بودجوی مرکزی و محلی ،شاروالی
ها و تصدی ها و موسسات که به شکل قیدی در سال
مالی  1392انجام یافته مبلغ  383,42میلیون افغانی و 1,57
میلیون دالر در بازرسی امور سال  ،1391مبلغ 243,22
میلیون افغانی و  0,615میلیون دالر در سال  ،1390مبلغ
 5,49میلیون افغانی و  0,18میلیون دالر در سال 1389و
مبلغ 2,76میلیون افغانی در سال 1386از مدارک مختلف
تثبیت شده که به خزانه دولت قابل تحصیل است.
تاثیر جایگاه اداره در نتیجه بازرسیهاو ارایه چشم اندازی
روشن از وضعیت مالی کشور و پوشش گسترده رسانه ئی
موضوع بعد از ارایه گزارش های مربوط به شورای ملی
وریاستجمهوری؛چشمگیربوده،اصالحاتمحسوس
را در فعالیتهای مالی و حسابی ادارات و وزارت مالیه،
درنتیجه بازر سیهای خویش بوجود آورده است.
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راههای متنوع جستجوی عواید مالیاتی و غیر مالیاتی را پیگیری نموده ،افزایش مالیات بر
عایدات ،مالیات تجاری و مسایل گمرکی ،با پیوند منطقی بین بخشهای عایداتی ،چون
هوانوردی ،معادن ،انرژی وآب را به وجود آورده تا کار آئی عوایدی آن انکشاف نماید.
توجه بیشترینه دولت به پروازهای بین المللی ،استفاده از امواج الکترو مقناطیسی مخابرات،
جواز مبایل ها بالینهای زمینی ،خدمات انترنتی ،راجستر نمودن منابع معادن ،انرژی وآب
و همچنان تصدیهای دولتی زیر نظارت قرار گرفته تا از مفاد تولید آن به حساب دولت
اطمینان داده شود.
تمام عواید ادارات باید جز عواید دولت پنداشته شده و از مجرای آن به مصرف رسانیده
شود .بعضی ادارات عوایدی که توسط اداره آیسا راجستراند عوایدشان شامل عواید دولت
نگردیدهوجوهآنهابرایتقویتمصارفبودجویضرویپنداشتهنشدهتوسطدافغانستان
بانکسرمایهگذاریمیشود؛اماعوایدیکهازطریقسرمایهگذاریپولهایعامهتحصیل
میشود .به حساب دولت انتقال داده نشده ،دافغانستان بانک آن را در بدل عرضه خدمات
بانکیبرایدولتتصاحبمینماید.ازنظرارزیابیمنابعمستقلعایداتیفعالیتهایتصدی
دولتی و عواید پولهای عامه خارج از صالحیت اداره عالی تفتیش نمیباشد؛ و این کار
شامل چارچوب بررسیهای معمول است که در نظر گرفته شده و در نتیجه تفتیش عملکرد
مستقل و با اعتبار ،تحصیل عواید فراهم میگردد.
برای اینکه بتوانیم از عواید خودمان و کمکهای خارجی بندهای برق ،آبگردان ،فابریکه
های تولیدی کوچک و بزرگ را بسازیم زراعت ومالداری خود را مدرنیزه کنیم تولیدات
ملی خویش را رشد داده به خود کفائی برسیم ،فقر و بیکاری ،آوارگی و گدائی رسمی
و غیر رسمی را تخفیف دهیم و باآلخره ثبات و امنیت را تامین نمایم الزم است تا اداره
حسابگیر ملی به مقیاس کشور که حق مردم را در بودجه دولت از موسسسات دولتی و
انجوها گرفته پولهای غارت شده را به حساب دولت باز گرداند و این کار وابسته به حمایت
قوی دولت و مدیریت سالم اداره حسابگیر ملی میباشد.
به نقل از روزنامههای ملی کشور با آنکه ملیاردها دالر از جانب خارجیها به نام تجهیز و
آموزشی نهادهای امنیتی و دفاعی در کشور به مصرف رسیده ،اما هیچ گاه پول اختصاص
یافتهدراینبخشبهافغانهاتعلقنگرفته،خودخارجیهاباهرشرکتخارجیکهخواستند
عقد قرارداد نموده ویا قرار داد یکه حسب خواست ایشان نبود فسخ نمودند .از نمونههای آن
یکی هم قرارداد با شرکت هواپیما سازی برازیل و خرید طیاره از شرکت استانبول بوده که
افغانستان هیچ گاه از آن هواپیماها استفاده نکرد.
بازرس ویژه امریکا همواره از گسترش فساد در افغانستان سخن میگوید ،اگر واقع بینانه
قضاوت کنیم فساد مالی واداری که امروز دامن سیستم و مردم افغانستان را گرفته است،
سالها قبل به این پیمانه وجود نداشتت ،فساد مالی اداری همگام با کمکهای ملل خارجی
به کشور وارد گردیده است وبنابرآن این پدیده مثل تروریزم صادارتی بوده هزینه مصرفی را
کهمتوجهافغانهامیسازد،باالیخارجیهامصرفگردیدهنهبرایخرچبازسازیافغانستان
اگر چنین نبود چرا وضع اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی در افغانستان تغیر نکرد .این عادالنه
نیست که بار چنین مصارف را بردوش افغانها بگذاریم .واقعیت اینجا است که خارجیها
پولهای کمکی را به منافع خود مصرف کردند و سند مصرف آن را باالی افغانها محاسبه
نمودند .به دلیل اینکه سند دخل و خرچ خویش را به افغانها ارائه نکردند .بناء مالیه دهندگان
کشورهای کمک کننده مصارف کشورهای ایشان را در افغانستان ازمقامات کشور خود
ادامه دارد...
			
ایشانمطالبهنمایند.

اصطالحات مسلکی تفتیش
دیوان محاسبات /مدل تفتیش /
:court of accounts/audit model
دیوان محاسبات که مفهوم از آن (دیوان مفتشین) میباشد برای اولین بار در کشور فرانسه در سال1807
توسط ناپلئون ایجاد گردید .مهمترین تفاوت که این مدل با مدل رئیس عمومی و مدل دانشگاهی
دارد این است که مدل دیوان محاسبات دارای صالحیتهای شبه قضایی بوده و در صورت اجرای
پرداختهای غیر قانونی کارکنان خدمات ملکی در نزد این اداره شخصاً مسئول پنداشته میشود.
بازنگری که از منظر قضایی توسط دیوان محاسبات مورد اجراء قرار میگیرد .فعالیتهای این اداره به
بازرسیهای مالی و رعایت که توسط رئیس عمومی تفنتیش مورد اجراء قرار میگیرد کام ً
ال متمایز
میسازد .در این بازنگریهای توسط دیوان محاسبات صورت می-گیرد .توجه این اداره روی رعایت
قوانین و مقررات میباشد .ادارات عالی تفتیش کشورهای فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا ،پورتگال ،ترکیه و
اکثریت کشورهای امریکای التین و کشورهای افریقایی به این شکل میباشد .به طور مثال ،اداره عالی
تفتیش در فرانسه روی رعایت قوانین و مقررات توسط دولت قضاوت کرده و از صورت مصرف
وجوه عامه اطمینان میدهد .دیوان محاسبات تمام ادارات دولتی را به شمول وزارتها ،ادارات و
نمایندگیهای دولتی و نهاد تجاری و صنعتی را که قیمومت اداره باشد و نهادهای امنیتی اجتماعی را
مورد تفتیش و بازرسی قرار میدهد.
برآورد و یا محدوده مفتش /
:auditor’s estimate or auditor’s range
عبارت است از محدوده و یا میزان اطالعاتی است که از البالی مدارک و شواهد تفتیش جهت
استفاده در ازریابی برآوردهای مدیریت بهدست میآید.
ردیابی اسناد :audit trail /
ردیابی اسناد به مفهوم ردیابی گام به گام اطالعات و معامالت حسابی و مالی و رویدادها تا منبع آن
میباشد .ردیابی اسناد بستگی به یک سلسله اطالعات و معلومات دارد که مفتش را به دفاتر حسابی
و یا اسناد مربوطه و یا نشانههای مشخص که میشود از آن طریق مدارک تفتیش در رابطه به فساد
و اشتباهات بزرگ و یا تخطی از قوانین و مقررات بدست آورد .ردیابی اسناد یکی از تخنیکهای
تفتیش است که میشود از آن به منظور کشف و یا افشای فساد ،اشتباهات و تخطیها استفاده کرد (به
مدارک تفتیش ،تفتیش دقیق ،بیرق سرخ فساد ،آزمونهای محتوا مراجعه کنید).
تحلیل :ABC / ABC analysis
تحلیل  ABCبستگی به سلسله تحلیل اقالم ،فعالیتها و یا اسناد دارد که از اهمیتهای ویژه متفاوت
برخوردار است و باید به شیوه مختلف تنظیم و تحت کنترول قرار گیرد .در این روش تمام اقالم و
اموال تحویلخانه به کتگوری  A، Bو  Cتقسیم میشوند ،آن عده اموالیکه در کتگوری  Aجابجا
شدهاند اقالم مهم و اساسی میباشد ،اقالم که در کتگوری  Bگنجانیده شدهاند کمتر مهم است و
اقالم کتگوری  Cباز هم کمتر از کتگوری  Bمهم است .تحلیل  ABCمعمو َ
ال به شکل ذیل صورت
میگیرد:
• کتگوری  20 :Aفیصد کتگوری  Aمعادل  70فیصد ارزش مواد استفاده شده میباشد.
• کتگوری  30 :Bفیصد کتگوری  Aمعادل  25فیصد ارزش مواد استفاده شده میباشد.
• کتگوری  50 :Cفیصد کتگوری  Aمعادل  5فیصد ارزش مواد استفاده شده میباشد.

تحلیل  ABCبنام قانون پارتو و یا قاعده  80/20نیز
یاد میشود؛ یعنی ارزش  20فیصد اقالم معادل 80
فیصد و یا برعکس آن.
تحلیل  ABCبسیار مشابه به تحلیل  VEDاست.
 Vاز کلمه  Vitalگرفته است به مفهوم حیاتی
میباشد E ،از کلمه  Essentialگرفته شده به
مفهوم ضروری و  Dاز کلمه  Desirableبه
مفهوم مطلوب میباشد .تحلیل  ABCبه اساس
ارزش استفاده اقالم صورت میگیرد در حالیکه
در تحلیل  VEDاهمیت و یا حساس بودن اقالم و
یا اهمیت هدف کلی آن اساس میباشد.
به همین ترتیب ))HML(( ،یکی دیگر
از روشهای تحلیل و تجزیه مدیریت
تحویلخانههای بهشمار میرود .این ارزیابی
براساس قیمت فی واحد و  SDEیا (قلیل ،مشکل
و آسان) و زمان موجود برای خریداری صورت
میگیرد .همچنان بعضی اوقات تحویلخانهها
براساس تکرار استفاده از یک جنس (سریع،
آهسته و صفر) نیز مورد تحلیل و تجزیه قرار
میگیرد.
تحلیل  ABCیا  VEDدر کتگوری بندی مراجع
تحت تفتیش بر اساس خطر در پالنگذاری
تفتیش و ترتیب و نگهداری مدارک تفتیش نیز
مورد اجراء قرار میگیرد.
بیالنس شیت :balance sheet /
بیالنس شیت که بنام صورت حساب وضعیت
مالی و یا داراییها و دیون یک سازمان نیز یاد
میشود منابع (داراییها) و تعهدات (دیون)
یک سازمان را در یک تاریخ مشخص ،معمول
در یک دوره حسابی ،نشان میدهد .با توجه به
 GFSM01صندوق بینالمللی پول ،بیالنس
شیت داراییها دیون یک سازمان را در ختم دوره
حسابی نشان داده و شامل ارزش خالص آنها
میباشد (ارزش خالص عبارت است از مجموع
داراییها منفی دیون) .تغییر در ارزش خالص یک
وسیله بسیار خوب جهت ارزیابی دوام فعالیت
مالی مالی یک سازمان میباشد.
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شعر
شعر

شعر

دوش دیــــدم کــــه مـالیـــک در میـخــــانـــه زدنــد

گـــــل آدم بســــرشتنـــد و بــه پیمـــانــه زدنـــد
ســاکنـــان حـــــرم ستـــر و عفـــاف ملکـــوت
بــا مـــن راه نشیـــن بــاده مـستانــه زدنــد
آسمــــان بـار امـــانت نتـوانســت کــشید

قــرعــــه کـــار به نام مـــن دیوانــه زدنــد
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون نــدیدند حقیقت ره افسانه زدنــد

شکـــر ایزد کــه میان من و او صلح افتاد

صـــوفیان رقص کـــنان ساغر شکرانه زدند

آتش آن نیسـت کــه از شعله او خندد شمع

آتش آن است کـــــه در خــــرمن پـــــروانه زدند

کـــــس چـــو حــافظ نگشــاد از رخ اندیشه نقاب

تـا ســــر زلـــف سخـــن را بــــه قلـــم شـــانه زدند
حافظ

عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاست

کان که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست
هر که با شاهد گلروی به خلوت بنشست
نتواند ز سر راه مالمت برخاست

که شنیدی که برانگیخت سمند غم عشق
که نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست

عشق غالب شد و از گوشه نشینان صالح
نام مستوری و ناموس کرامت برخاست
در گلستانی کان گلبن خندان بنشست

سرو آزاد به یک پای غرامت برخاست

گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت

یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست
دی زمانی به تکلف بر سعدی بنشست

فتنه بنشست چو برخاست قیامت برخاست
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سعدی

سوله

پریږده چې انسان آزاد ژوند وکړي
ځانته دورورۍ دنیا ودانه کړي

پریږده چې ښایسته جهان تل ښکلی وي
سوله مو ژوندون ډک له خندانه کړي

پریږده چې انسان ځانته جهان جوړ کړي
ځانته له جهانه ګلستان جوړکړي

پریږده چې بیوزله انسان وخاندي

سوله کې دژوند سراو سامان جوړ کړي
مه ورانوئ داجهان به جنګ سره

دا جهان په سوله تل ودان ښه دی
ورکې دې لوخړې دجنګونو شي

سوله کې خوشحاله تل انسان ښه دی

بی گاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد

خورشید جان عاشقان در خلوت اهلل شد

روزیست اندر شب نهان ترکی میان هندوان

شب ترک تازیها بکن کان ترک در خرگاه شد

گر بو بری زین روشنی آتش به خواب اندرزنی
کز شب روی و بندگی زهره حریف ماه شد
ما شب گریزان و دوان و اندر پی ما زنگیان
زیرا که ما بردیم زر تا پاسبان آگاه شد

ما شب روی آموخته صد پاسبان را سوخته

رخها چو شمع افروخته کان بیذق ما شاه شد
ای شاد آن فرخ رخی کو رخ بدان رخ آورد

دا دانسان زوی دژوندون حق لري

پرې چې یې په شونډو وي موسکا خپره
مه وژنه ظالمه انسان موژنه

پرې چې تر اسمانه شي خندا خپره
کړي چې دبشر دنا بودۍ فکر

ورک شه له جهانه شرمشان واړه

سرې چې یې منګولې دخوار وینې کړي
مړه دې وي نابود دې وي لیوان واړه
سوله کې دې دغه جهان ښاد اوسي
سوله کې دې داجهان اباد اوسي

تل چې دنړۍ دتخریب فکر کړي
ژوند دشرمښانو دې برباد اوسي
تل دمحترم وي دانسان مقام

ای کر و فر آن دلی کو سوی آن دلخواه شد

هسک دې وې دسولې اودوستۍ بیرغ

کار آن کسی دارد که او غرقابه آن آه شد

تل دې وي رپانده دورورۍ بیرق

چون یوسف چاهی که او از چاه سوی جاه شد

منځکی یې دجنګ اور بلول څله

آن کیست اندر راه دل کو را نباشد آه دل

چون غرق دریا میشود دریاش بر سر مینهد
گویند اصل آدمی خاکست و خاکی میشود

کی خاک گردد آن کسی کو خاک این درگاه شد
یک سان نماید کشتها تا وقت خرمن دررسد
نیمیش مغز نغز شد وان نیم دیگر کاه شد
مولوی

ښکاري ژوند په مینه مینه باندې ښه
یو افغان په بل باندې وژل څله

غیږ مې درته خالصه راتر غاړه شه
بیل (قتیله) دلته اوسیدل څله
عبدالروف (قتیل)
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Assessment of Internal Audit: Worksheet
Assessment Criteria

Result

Organisational setup:
Internal audit in the ministry/hospital should have
appropriate authority to be effective in fulfilling its
responsibility.
Resources:
Internal audit in the organisation should have
authority to determine the required:
a) Level of resources necessary to carry out
responsibilities, Qualifications and competencies of
staff; and
b) Continuing professional development programs
to enhance staff competencies.
Methodology and practice
There should be adequacy of policies and practices
to ensure that internal audit methodology conforms
to generally accepted practices and professional
standards.
Planning
The internal audit planning process should clearly
identify audit objectives and scope of work.
Execution
To what extent audit plan was executed and
implemented?
Reporting
Internal audit should have adequacy of policies and
practices to express an opinion on the effectiveness
of procedural Controls to report audit findings and
recommend action to be taken in response to audit
findings and recommendations.
Follow up
The system of follow up existed and was effective.
3. Please analyse the reasons for delay, if any.
4. In award of contracts, it was seen that there was sufficient
competition or not.
5. How many contracts were awarded on single source basis?
6. Was the award of the work on single source basis justified?
7. How many contracts were given extension during the years 1391,
1392 and 1393?
8. Please examine the extension of contract cases to see their
justification.
9. Contracts ensured government interests.
10. Contracts had penalty clauses.

11. Bid security was taken
from bidders.
12. Performance security
was taken from the bidder.
13. In
how
many
contracts, the amount was
revised subsequent to award
of contract:
14. In how many contracts,
if any, liquidated damages were
imposed on the contract for
breach of contract conditions?
15. In how many cases, if
any, contract was terminated
after award of contract due to
breach of contract conditions?
16. Sufficient time and
public notice was given for the
tender. Also was displayed on
website.
17. How
many
unsuccessful bidders asked for
explanation?
18. How many bidders
were debarred during last
three years and on what basis?
19. Was this list of
debarment shared with other
Ministries as well?
20. Did the MoE keep
monitoring the awarded
contracts?
21. Does MoE maintain a
database of bidders?
22. In how many cases, if
any, prequalification of bidders
was ensured?
23. In how many cases, if
any, two stage tendering was
resorted to?
24. In how many cases,
retendering was resorted
to due to poor response or
otherwise?
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ethical values of the management and staff, including a supporting
attitude towards internal control
2. Competence of management and staff
3. The ‘tone at the top’
4. Organisational structure- with clear line of authority and
approvals; financial functions are separate from administrative decisions,
5. The HR policies and programs
6. Strategic plan exists and taken seriously and revised on regular
basis
7. Operational plans exists and implemented without much
deviations.
8. MIS system exists and is reliable.
The following elements of Monitoring and Supervision should be
checked:
1. The system of monitoring and supervision is in place in the
ministry.
2. The system requires monthly/quarterly reports in respect of
various projects and activities.
3. What action is taken on these reports.
4. Are these reports taken on face value or some cross checking is
done.
5. Are physical inspection carried out from time to time and report
submitted.
6. What action is taken on such inspection reports.
7. Any exception reports generated.
8. Monitoring system is taken seriously or not.
Arrangements for internal audit should be checked with respect to
following issues:
Internal audit exists
It has been established under proper legal framework
Internal audit head reports to the Minister only and not to some
middle level functionary
Internal audit prepares audit plan based on risk analysis
Internal audit is carried out every year or not
Action of findings of internal audit is taken or not
Internal audit tracks action on its findings and recommendations.
Internal audit findings and recommendations have been complied
with or not
What action is taken on findings and recommendations of SAO,
Cases of non-production of records to Internal Audit/External
Audit
In case of internal control review of Ministry of Economy is undertaken,
thesSpecific areas of the Ministry of Economy which may be seen to
evaluate internal control mechanism will include the ARDS and the
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Directorate which registers and
monitors the NGOs to see that
the system devised is sufficient
as well as effective in managing
the NGOs.
The following issues will be
seen:
1. How many NGOs have
been registered in Afghanistan?
2. How are their activities
been controlled?
3. How many have been deregistered during the last three
years, if any.
4. How it is ensured that
these NGOs work only in
national and public interest.
5. In what broad areas these
NGOs are working?
6. Has any impact study been
undertaken to see their role.
7. How many days are taken
to register the NGOs?
8. How much investment
has made by these NGOs- area
wise?
9. How much aid has
been given by Afghanistan
government to these NGOs?
10. Which field receives
the maximum number of NGO
application for registration?
ARDS directorate: Specific
areas which need to be
examined in ARDS directorate
would include contracts and
their management:
1. How many contracts were
finalized during last three years,
1391, 1392 and 1393? Please
give year wise details.
2. Please analyse the average
time taken to finalise a contractfrom its receipt to award stage.

supervised.
17. Salary is disbursed on the basis of attendance report.
18. Targets for each staff/official well defined.
19. How many cases/files/invoices dealt with by one staff/official.
20. Any monthly inspection program.
21. Service books maintained properly.
22. All staff/officials have declared their assets.
23. Overtime payment to be seen
24. Travel advances paid and pending for want of settlement.
The financial matters may be checked broadly to see that the
controls system is functioning well. Apart from broad issues of financial
management, the checklist will also be applied to a sample of transactions
to see that the system of financial controls is in place and functioning well.
The internal control checks in respect of financial matters would include
the following:
Budget was prepared and submitted on time
Budget was neither excessive nor was it less- it was realistic
All appropriations were got allocated
Budget was implemented uniformly over the financial year
Any cases of high expenditure during some months; less
expenditure during some months
Budget implementation was properly monitored
Any savings/ excesses during the financial year
Any wastages, etc
Qatia prepared and submitted in time
Qatia are correctly prepared and all figures are reconciled.
There is a monthly reconciliation program for Qatia, banks, etc
Manuals, delegations of financial power rules, etc on budget and
financial management exist and are followed
Monthly expenditure reports are submitted on time
Petty cash managed well- procedures are there and are followed,
any discrepancy
Any revenue coming to the entity; if yes, it is not spent and is
deposited in government account in time
Petty cash management- how money is paid and adjusted,
any registers maintained to see progress and what amount remains
outstanding for want of adjustment
Advances not adjusted and how much and since when.
Expenditure is spread more or less uniformly over the months of
the financial year
Economy measures are in place to avoid unnecessary expenditure
The internal controls in respect of procurement and contract
management would include the following cheklist:
Procurement plan prepared or not
If procurement plan was prepared in time and all approvals taken
including that of Ministry of Finance
Was procurement plan followed or there were deviations and if

yes, to what extent
Goods and supplies
reflected in the procurement
plan were needed really or
there was no need for the same
What was procured
during the period under
examination
it procured through
competitive bidding
Goods supplied in time
or cases of delay in supply of
goods and services
Was
procurement
economically done
Quality issues were kept
in mind during procurement
Any
substandard
procurement
Contracts were signed
in time
Contracts took care of
government interests
Any penalty clause in
the contract
Any penalty imposed
or not during the period
Any favour to the
contractors by officials
Instances of lapses in
contract management
Security have been
retained
The system of stores
is proper: items are recorded
on purchase, are of approved
quality, issued on the basis
of requisitions, there are not
‘short’ or ‘excess’ items in the
store, the regulations are there
to manage stores, etc.
The following elements of
control environment should
be checked and commented
upon:
1. Personal
and
professional integrity and
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as whether they are helping the
organisation to achieve its objectives.
There are wide sources to gather
the information about the internal
controls and following ways may be
employed to gather and map internal
controls:
a. Interviewing
the
staff,
managers and top management.
b. Reviewing the existing
documentation.
c. Observing the existing
practices.
d. Reviewing the previous
internal and external audit reports.
Interview is an important part and
staff should be carefully interview
to know how the system works, it
is working fine, there is scope for
improvement or simplification, need
for less controls or more controls,
etc. These interviews should be
documented.
The existing documents which
need to be reviewed may include
statutes, circulars, committee reports,
job descriptions, organisation charts,
policy and procedure manuals,
financial regulations and desk
instructions. There are different types
of internal controls and the most
important may be listed as follows:
Segregation of duties: the
functions of authorising transactions;
recording the transactions; and
custody of the associated assets
should be undertaken by separate
staff
Organisation: there should be
a clear organisation chart and all
staff should have up to date job
descriptions that clearly indicate their
responsibilities
Authorisation and approval: all
transactions and decisions should be
formally authorised by nominated
staff.
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Physical: There should be suitable controls for access to office,
assets, controlled stationery and computer systems.
Management: production of suitable financial and operational
management information; use of exception reports; critical review
and enquiry by management
Arithmetical and accounting: checking / re-performing tasks
carried out by others; costing (adding up) orders, invoices, payroll
etc; reconciliation between the bank and accounting records;
control accounts.
Personnel: appointment and promotion of staff should be
adequately controlled, all staff appointed should be suitable trained
and appraised regularly.
Supervision: all staff and activities should be adequately
supervised by someone who understands the process and will
detect deviations from accepted .practice.
A review of internal controls will help the Ministries in improving
the internal controls mechanism and facilitate better functioning.
The internal controls amy be evaluated over a period of three to five
years.
The men management may be checked by taking a sample of
employees from the HR wing and applying the checklist to see that
the internal control is working effectively and efficiently. The internal
controls in the area of men management include the following
checklist:
1. Whether there is a shortage or excess men power category
wise in the entity
2. The recruitment was based on merit and of suitably qualified
people.
3. The freshly recruited staff is suitably trained before
assignment is given to them.
4. Responsibilities for key personnel clearly defined.
5. Key personnel have knowledge and experience about their
responsibilities.
6. The key personnel are aware about the compliance
requirements.
7. The key personnel who require close supervision are
identified.
8. The personnel attend to jobs promptly.
9. The staffs come in time and leave in time.
10. The promotions are based on merit and no other criteria.
11. The leave is regulated as per rules.
12. The salary is deducted for leave not approved.
13. The salary is fixed as per rules.
14. The staffs are subject to disciplinary rules.
15. If deviation from standard behaviour is noticed, action is
taken strictly.
16. Consultants are recruited as per requirement and suitably
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EVALUATION
OF
INTERNAL CONTROL
Rajvir Singh

Supreme Audit Office (SAO) would initiate
review of performance of internal controls of
various Ministries, departments and entities,
with focus being on their strengths, weaknesses
and remedial processes to achieve the objectives
of the Ministry. The mandate of SAO includes
authority to audit the accounting, financial
affairs and performance of the all public sector
entities including State president and its related
institutions; National Assemblies; Legislature;
Central and Local organistions and their related
units within and abroad; General Independent
departments;
Independent
Commissions;
Attorney General office; Municipalities;
Enterprises, government companies and joint
stock companies; and Other entities that are
utilizing or holding money or public properties
(Article 5 of New Audit Law1392). The Auditor
General is responsible to submit report on
performance audit to State President and National
Assembly (Article 12 of New Audit Law 1392).
The audit team may check on test basis aspects
from the HR department, finance department,
procurement aspects and monitoring & evaluation
aspects. The following directorates will be seen for
testing internal control:
1. HR department
2. Finance department
3. NGO directorate
4. ARDS directorate
5. Procurement for the Ministry itself
6. M&E department
Internal Control is a process effected by an

organization's structure, work and authority flows,
people and management information systems,
designed to help the organisation accomplish
specific goals or objectives. The objectives which
internal control mechanism is designed to
accomplish include:
1. Efficiency and effectiveness of operations.
2. Compliance with applicable laws, rules
and regulations.
3. Reliability of financial reporting.
4. Safeguarding resources against loss.
The internal control review may be undertaken
with the following objectives:
1. The internal controls exist and are
appropriate.
2. The internal controls are working
effectively.
3. The controls help identify risk areas and
timely steps are taken to mitigate them.
4. The system of internal audit is working
effectively.
The internal control system exists in all matters
whether financial or otherwise which are designed
to help achieve objectives of the organisation.
The internal review team will see whether the
internal controls were put in place after adequate
planning, are being supervised and controlled
adequately, are being reviewed periodically and
a suitable report is prepared for follow up action.
It is important to study and document all
the existing internal controls and find out the
gaps in the existing structure of internal controls
or redundancies in internal controls as well
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