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اداره عالی تفتیش
شفافیت در
بخش عمومی
در جوامع مردمساالر که مردم مسئوالن را انتخاب و اختیار و مسئولیت ادار ه
جامعه را به آنها تفویض میکنند ،انتظار پاسخگویی دارند و مسئوالن نیز
برای جلب و حفظ اعتماد عمومی ،مسئولیت پاسخگویی دارند و الزمه
پاسخگویی نیز شفافیت است .در جوامع بشری ،ابزار و راهکارهای مختلفی
برای ایجاد شفافیت در بخش عمومی تدوین شده است؛ مانند حسابداری
دولتی ،رسانههای آزاد ،قانون آزادی اطالعات ،قانون دسترسی به اطالعات
برای عموم و . ...
در جوامعی که مردم پاسخخواه و پیگیر حق و حقوق خود و عملکرد
مسئوالن هستند ،تصمیمها و عملکردهای مسئوالن از دید مردم پوشيده
نمیماند و در آیند ه کاری و حمایت مردم ازآنها تاثیر دارد .بههمین دلیل
مسئوالن میکوشند پاسخگو باشند و بدین ترتیب ،نظامها و فرایندهای الزم
به وجود میآیند؛ مانند حسابداری دولتی نوین در امریکا که برای ارتقای
ایفای نقش مسئولیت پاسخگویی دولت تغییرات مهمی پذیرفته است.
پاسخگويی و شفافيت دو روی يک سکهاند؛ يعنی اگر اختاللی در
پاسخگويی است ،الزم نيست در پی اثبات چيزی باشيد .به احتمال بسيار،
شفافيت مشکل دارد که پاسخگويی چنين است
مسئوالن امور در ادارات با شفافسازی و ایجاد حالتی که مردم به اطالعات
و تصمیمهای گرفتهشده از سوی مسئوالن دسترسی داشته باشند ،هم به
مسئولیت پاسخگویی خود عمل کردهاند و هم اعتماد عمومی را جلب و
حفظ میکنند .مسئوالن در سطوح مختلفی مانند راهبرد ،برنامه ،عملکرد
و مشروعیت باید پاسخگو باشند و هر چقدر مردم بتوانند به اطالعات و
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تصمیمهای اتخاذشده در سطوح مذکور
بیشتر دسترسی داشته باشند ،شفافیت
بیشتری هم وجود دارد و از آنجا که
اگر مسئوالن بدانند رفتار و عملکرد آنها
زیر ذرهبین دید مردم قرار دارد ،برای
پاسخگویی خواهند کوشید.
شفافیت به معنای آزاد گذاشتن جریان
اطالعات و در دسترس بودن آن برای
همه کسانی است که در ارتباط با
تصمیمها هستند .شفافیت به معنای اختیار
دادن به شهروندان برای تبدیل شدن به
میلیونها حسابرس در جامعه و داشتن حق
اظهارنظر و دسترسی به مطبوعات آزاد
است .در مقابل ،فقدان شفافیت به معنای
آن است که هر شخص مانند یک کارمند
ارشد دولت ،نهاد عمومی ،بهطور عمده
مانع دسترسی به اطالعات میشود یا
اطالعات نادرست ارائه میدهد.
با توجه به همین اصل اساسی است که
نقش و جایگاه اداره عالی تفتیش در بدنه
نظام و حکومت و بخصوص در بدنه مالی
دولت نقشی بی بدیل و اثر گذار است.
از طرفی مردم نقش اساسی در پروسه
تفتیش دارند و از طرفی اداره عالی
تفتیش با رویکرد مردم گرایانه و با
ارتباط تنگاتنگی که با نمایندگان مردم
در پارلمان کشور دارند به شفاف سازی
و حسابگیری درست از حکومت نقش
ممتاز خود را همواره ایفا کرده اند
بازرسی حساب قطعیه که به عنوان آیینه
تمام نمای تحقق عواید و مصارف دولت
است تنها بخشی از کارکردهای این اداره
است که حداقل در بیش از یک دهه
گذشته اداره عالی تفتیش به طور جدی
با ترکیب کمسیونی مجرب و کارآزموده
به این مهم توجه ویژه ای داشته است.
سفارش ها و توصیه های مالی اداره عالی
تفتیش چه در بازرسی های پالنی و چه در
بازرسی حساب قطعیه دولت راهگشای
بسیاری از مشکالت مالی در کشور بوده
و به شفافیت در امور مالی کمک شایانی
نموده است.

گزارشها

برگزاری برنامه آموزشی تفتیش تدارکات و پالنگذاری
تفتیش در اداره عالی تفتیش

به سلسله تدویر برنامه های آموزشی در
اداره عالی تفتیش به منظور ارتقای ظرفیت؛
برنامه آموزش مسلکی تفتیش" تفتیش
تدارکات و پالنگذاری تفتیش" در تاریخ
 26اسد الی  10سنبله به مدت  15روز برای
 20تن از کارمندان اداره عالی تفتیش در
این اداره دایر شد.
این برنامه آموزشی که توسط متخصصین
پروژه کواتر -شرکت همکار اداره عالی
تفتیش -تدویر گردید ،در هفته اول بخش
پیشکی ها و تفتیش معاشات؛ در

تفتیش
هفته دوم تفتیش تدارکات و شیوه پالن
گذاری تفتیش را تدریس شد.
برنامه آموزشی مذکور در حالی برگزار

گردید که مفتشین در ربع دوم بازرسی؛ عم ً
ال مصروف بازرسی نهادهای مختلف بودند و این برنامه
آموزشی توانست با خاطر نشان ساختن موضوعات اساسی از قبیل انواع پیشکی ،فرایند تدارکات و
موضوعاتی که باید در بخش تفتیش تدارکات و شناسایی خطر در تفتیش رعایت شوند؛ ظرفیت
الزم را برای مفتشین ایجاد کند.
یکی از موضوعات مهم که در این برنامه آموزشی تدریس گردید ،روش مصاحبه با مسئوولین و
مقامات در مراجع تحت تفتیش میباشد؛ کسب مهارت در این عرصه مفتشین را قادر خواهد ساخت
اطالعات دست اول را از زبان مسئوولین مراجع بدست آورند و با گنجانیدن آن در گزارش های
تفتیش غنامندی گزارش ساالنه خویش را بیشتر سازند.
الزم به تذکر است که در این برنامه آموزشی مانند سایر برنامه های آموزشی اداره؛ تالش صورت
گرفت تا مطالب در قالب معیارات پذیرفته شده بین المللی بخصوص معیارات انتوسای ارایه و توضیح
داده شود .هم چنین در آخر هر بحث مطالعات موردی از تجربه پروژه کواتر در وزارت هایی که
در آن تفتیش رعایت قوانین و مقررات انجام گردید با اشتراک کنندگان شریک ساخته شد .این امر
مفتشین را قادر میسازد تا با مثال عملی؛ مطالب مورد بحث را از زبان متخصصینی که عم ً
ال با چنین
تفتیش هایی دخیل هستند ،بشنوند.


[ سرطان ،اسد ،سنبله ]1394
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برنامه آموزشی یافته های تفتیش بر
اساس ( )5Cبرای دو روز در اداره
عالی تفتیش دایر شد
برنامه آموزشی دو روزهای با عنوان یافتههای تفتیش بر
اساس ( )5Cبا همکاری شرکت کواتر اینترنشنال برای
آمرین گروپهای تفتیش در تاریخ  17سرطان در اداره
عالی تفتیش برگزار شد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ هدف از
برگزاری این برنامه آموزشی که اشتراک کنندگان آن را
آمرین گروپهای تفتیش تشکیل میدهند ،آشنایی هر چه
بیشتر آنها با سیستم گزارشدهی تفتیش بر اساس معیارات
انتوسای به خصوص معیارات ( )5Cاست.
الزم به ذکر است که بر اساس معیارات بین المللی تفتیش
که از سوی سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش-
انتوسای -ارایه شده است؛ رعایت اصول ( )5Cشامل:
 -1معیار که عبارت است از شناسایی موازین ،محکها
استندردها که در مقایسه با آنها رعایت و ارزیابی شود
 -2وضعیت که شامل؛ شناسایی مشاهداتی که با معیارهای
وضع شده منافات دارند -3،علتها که عبارتند از بررسی
علل وقوع مشکالت و وضعیت  -4پیامدها یعنی اثرات
پیامدهای مشاهده شده و تاثیرات منفی فرصتهای از دست
رفته و باالخره  -5اقدامات اصالحی که شامل اقداماتی که
مدیران مرجع در قبال یافته های تفتیش انجام میدهند یا
متعهد می شوند؛ می باشد .این اصول در تفتیش از اصول
الزامی یافتههای تفتیش عنوان شده و مفتشین ملزم هستند

در یافتههای خود اصول پنجگانه مذکور را رعایت نمایند.
مفتشین با در نظر گرفتن اصول فوقالذکر میتوانند نقش عمدهای را در راستای
بهبود سیستم حسابدهی ،شفافیت و حکومتداری خوب ایفا نمایند .آنان میتوانند
با گزارشهای با کیفیت و تشویق اصالحات ،اعتماد مردم نسبت به نظام را بیشتر
ساخته و به این ترتیب روند نظم و قانونمندی را در کشور تقویت نمایند.
بخش اعظم این برنامه به صورت روش اشتراکی بود ،طوری که آموزگار و
آموزشیابندگان در طرح مسائل و تحلیل آن مشترکاً فعالیتنمودند .در بخشی
از برنامه؛ مطالعات موردی منحیث قضایای فرضی از گزارشهای تفتیش
سالهای قبل و کنونی به خصوص در وزارت دفاع ملی و وزارت معادن که به
همکاری شرکت کواتر صورت گرفته ،انتخاب گردیده و مفتشین قضیه را در
قالب معیارات ( )5Cارزیابی و تحلیل نموده و در نتیجه گزارش کوچکی را ارائه
نمود .به این ترتیب اشتراک کنندگان این برنامه به صورت عملی بهکارگیری
این سیستم را برای تحریر گزارشهایشان فرا گرفتند .بدین صورت میتوان
گفت که ارایه برنامههای این چنینی میتواند جهت تقویت و بهبود کیفیت
گزارشهای تفتیش سهم ارزنده ای را ایفا نماید.
در برنامه آموزشی مذکور به تعداد  56مفتش اشتراک داشتند که در دوگروه
توسط متخصصین تفتیش از کمپنی کواتر -شرکت همکار اداره عالی تفتیش-
تدریس صورت گرفت.

برگزاری کورس آموزشی تفتیش
تدارکات در اداره عالی تفتیش
کورس آموزشی تفتیش تدارکات از تاریخ  9سرطان برای
 10روز 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 داشتند ،موضوعات
مختلفی چون :حسابدهی و شفافیت در فرایند تدارکات
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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 شد.
این کورس آموزشی توسط آقای پرابو آموزگار بین المللی تفتیش؛ از پروژه
همکار  SNNCOدر اداره عالی تفتیش برگزار شد.
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 شد.

به ادامه تدویر برنامه های آموزشی در اداره
عالی تفتیش برنامه آموزشی تفتیش عملکرد
از تاریخ  3اسد الی  24اسد برای  21روز در
اداره عالی تفتیش دایر شد.
در این برنامه آموزشی  21روزه که  20تن از
کارمندان اداره عالی تفتیش و 10تن از مفتشین
ادارات و وزارتخانههای مختلف مانند وزارت
تجارت ،وزارت امور زنان ،شاروالی کابل،
وزارت ترانسپورت ،کمسیون اصالحات
اداری و خدمات ملکی ،وزارت کار و امور
اجتماعی ،وزارت انرژی و آب ،اداره محیط
ریست ،وزارت احیاء و انکشاف دهات و
وزارت معادن و پطرولیم در آن اشتراک
دارند ،موضوعات متنوعی چون :مفهوم تفتش
عملکرد،موضوعاتعمدهواساسیدرتفتیش
عملکرد مانند شفافیت ،موثریت ،مفیدیت،
اصول ،معیارات بین المللی برای ساحه تفتیش
عملکرد ،ارتباط و تفاوتهای عمده با سایر
حوزههای تفتیش چون تفتیش رعایت قوانین
و مقررات و تفتیش مالی و ...تدریس شد.

برگزاری برنامه آموزشی تفتیش عملکرد در اداره عالی تفتیش
در این برنامه آموزشی بیشتر پیرامون برجسته ساختن نیازمندیهای عمده و مهم تفتیش عملکرد بر اساس
رهنمودهای به روز شده تمرکز داشت و نیز در این برنامه آموزشی پیرامون تطبیق و کاربرد رهنمودها در بخش
تفتیش عملکرد در اداره عالی تفتیش بحث صورت گرفت .در این برنامه آموزشی همچنین برای اشتراک
کنندهها روی آشنا ساختن آنها با گزارش های تفتیش و ویژهگیهای عمده و بارز آن و مطالعات موردی در
این نوع تفتیش؛ مقایسه و ارزیابی نیازمندیهای مفتشین در این ساحات تدریس صورت گرفت.
هدف از برگزاری این برنامه آموزشی؛ بلند بردن ظرفیت و مهارتهای کارمندان اداره عالی تفتیش و مفتشین
ادارات و وزارتخانه های مربوطه به منظور افزایش کیفیت و تحصیل اطمینان از فعالیتهای تیمهای تفتیش
موظف در ساحه /نهاد مورد تفتیش و همچنین به خاطر گزارشدهی بهتر ،تامین شفافیت ،حسابدهی ،استقاللیت،
بی طرفی و رعایت معیارات و اصول اخالقی در تفتیش بوده است.
موضوعات درسی در این برنامه عبارت بود از:
معرفیتفتیشعملکرد
پالنگذاریاستراتژیک
پالنتطبیقیتفتیشعملکرد
شواهد و مستند سازی
نظارت از فرایند گزارش دهی ،مرور و کنترول کیفیت
یادآوری می شود که اداره عالی تفتیش مطابق با پالیسی آموزشی ،برنامههای متعددی را برای ظرفیت سازی و
توانمندی نیروی انسانی خویش و در هماهنگی با ادارات برای مفتشین در تفتیش داخلی این ادارات داشته است
که برنامه مذکور نیز مطابق با همین رویکرد برگزار شده است.

برنامه آموزشی اساسات تفتیش ،کمپیوتر و انگلیسی برای 20تن از مفتشین داخلی
برخی وزارتخانه ها و ادارات مستقل افغانستان برگزار شد

برنامه آموزشی اساسات تفتیش ،کمپیوتر و
انگلیسی به تاریخ 17اسد الی  19سنبله جهت
ارتقای ظرفیت مفتشین داخلی واحدهای
بودجوی شامل وزارتخانه های مختلف و
ادارات مستقل توسط قاضی عبداهلل آخند زاده
معاون مالی و اداری اداره عالی تفتیش در این
اداره افتتاح شد.
این برنامه آموزشی توسط شمس الدین رحیم
جانان مشاور آموزشی اداره ،خانم غوتی خرم
آموزگار تفتیش و ناصر ناصری استاد زبان
انگلیسی تدریس صورت گرفت .در این برنامه
آموزشیموضوعاتیمانند:ادارهعامه،ادارهمالی(
مصارف مالی و خدمات عامه) محاسبه دولتی،
اساسات و انواع تفتیش ،اساسات محاسبه  ،زبان
انگلیسی و کمپیوتر تدریس شد .هم چنین در
پریزینتیشن هایی با

جریان این برنامه آموزشی
موضوعات مختلف و مسلکی تفتیش توسط
روسایبخشهایسکتوریمانندپالیسیوپالن،
ریاستتفتیشبودجویمرکزی،ریاستتفتیش
ادارات بودجوی محلی ،ریاست تفتیش عواید،
شهرداریها ،تصدیها و موسسات و ریاست

تفتیشمساعدتهایخارجی؛برایشاملیندراینبرنامهارایهشد.
قاضی عبداهلل آخند زاده معاون اداری و مالی اداره عالی تفتیش در افتتاح این برنامه آموزشی با اشاره به موثریت
این برنامه آموزشی در جهت رشد علمی کارمندان خدمات ملکی یادآور شد :خوشبختانه هرساله اداره عالی
تفتیش با فراهم سازی چنین برنامههای آموزشی توانسته گامهای موثری را جهت مسلکی سازی و تخصصی
سازی مفتشین داخلی و کارمندان خدمات ملکی به خصوص مفتشین داخلی ادارات بر دارد.
وی از شاملین در این کورس خواست تا آنچه در این برنامه آموزشی میآموزند در عمل به کارگرفته و اندوخته
های علمی خویش را به همکاران خویش نیز انتقال دهند.
در این برنامه آموزشی مفتشین تازه تقرر ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی و مفتشینی از وزارتهای
امورمهاجرین ،مبارزه علیه مواد مخدر ،وزارت صحت عامه ،وزارت تحصیالت عالی ،وزارت معارف ،وزارت
فواید عامه ،وزارت عدلیه ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،وزارت امور
شهرسازی ،اداره احصائیه مرکزی و اداره مستقل هوانوردی اشتراک ورزیده و برای مدت  20روز آموزش
داده شدند.
هرساله اداره عالی تفتیش برنامه های آموزشی خاصی را با توجه به پالن ترتیب شده و معیارهای بین المللی
تفتیش جهت ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره و سایر ادارات روی دست میگیرد تا مامورین آموزش دیده
برنامه های فراگرفته شده را در عمل هم پیاده کنند.
بتوانند 
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مبالغ تحصیل و تصفیه بر اساس مکاتیب واصله از مراجع مربوطه:

در نتیجه مشاهدات تفتیش و بازرسی های قبلی اداره عالی تفتیش ،تحصیل مبالغ قابل توجه از منابع مختلف به ادارات بازرسی شده سفارش شده بود که در
نتیجه به اساس مکاتیب واصله از نواحی شاروالی کابل و تعدادی از شاروالی های والیات از تحصیل جمعاً مبلغ ( )155073112افغانی درجریان ربع سوم سال
مالی 1394اطمینان داده شده که جزئیات آن در جدول ذیل ارایه می گردد.
جدول مبالغ تحصیل و تصفیه شده نواحی شاروالی کابل و شاروالی والیات طی ربع سوم سال مالی 1394

شماره

1
2

مرجع بازرسی شده

سال مالی

شاروالی گردیز

1391

شاروالی هلمند

1391

تطبیق نتایج
کرایه ،جریمه و کم صفحه 4از شماره
(1.2،2.2،2.3و DIR )2.5گزارش
سنجشی مالیه
سال مالی 1391
کرایه و جریمه ،صفحه3و 7از شماره ( )1تطبیق نتایج
 DIRگزارش
( )2.3و()3.4
اسناد تحت دوران و
سال مالی 1391
کم سنجشی مالیه

شاروالی شهر جالل آباد

۱۳۸۸

تطبیق نتایج
باقیداری قراردایان صفحه  2شماره  1و
 DIRگزارش
)5( ،درصد مالیه صفحه  4شماره 2،1
سال مالی 1393
ذمت قراردادری،
و مکتوب ارسالی
و
محصول صفایی
مرجع  57/88مورخ
معتمد
باقیداری
1394/3/27

شاروالی شهر کندهار

1392

شاروالی تورخم

1392

اجاره هوتل نمبر صفحه  8شماره ( )1،3تطبیق نتایج
 DIRگزارش
یک واقع هده کابل
سال مالی 1393

3

4
5
6

شاروالی ناحیه سوم

ناحیه چهارم

7

ناحیه سیزدهم

کرایه و جریمه

مکتوب
صفحه  8شماره ()1،3
شماره()531/562
مورخ 1394/4/22

شاروالی گردیز مبلغ ( )394633افغانی
شاروالی
لشکرگاه

مبلغ ( )5014383افغانی

شاروالی شهر
جالل آباد

مبلغ
 )28306049افغانی(

√

√

شاروالی شهر مبلغ ( )2758935افغانی
کندهار
شاروالی
تورخم
ناحیه سوم
شاروالی

مبلغ ( )3047502افغانی

1391
محصول صفایی صفحه 2از شماره (1و )2تطبیق نتایج
 DIRگزارش
سال مالی 1391
صفحه2و  3از شماره
چهارم
ناحیه
تطبیق نتایج
مبلغ ( )8392933افغانی
 1388الی لوحه اشتهاری،
(19،15،9،8،7و).5
 DIRگزارش
 1392باقیات ماضیه عواید
شماره()1
()2
صفحه
سال مالی 1393
کلتوری ،محصول
صفحه ()4.5.6.7
صفایی و جرایم شماره()4.5.2.3.11.15.17
1388
تاخیر و کرایه و صفحه ( )7شماره()1.2
ذمت ( )266تن دکاندار
جریمه
صفحه 2شماره (،)3( ،)2( ،) 1
باقیات ماضیه
( ،)4صفحه (4و  )5شماره(ا
ادارات دولتی،افراد الی  ،)25صفحه (6.7و8
و اشخاص و صفایی شماره(26الی )55و صفحه ()4
شماره( )6و در نظر تحلیلی
دولتی و جایداد 1394صفحه( )4شماره()1.1
رهایشی و تجارتی وصفحه( )5از شماره( 5-1و)12
صفحه ( )6شماره(13و)1
جواز صنفی
وصفحه ( )7شماره ()38،12
صفحه ( )10شماره()16،20،22
و صفحه( )14شماره()4،5،6

8

مجموع مبالغ تحصیل شده

6

موضوع

نمبر
فقره  /نمبر مشاهده /
اطمینانیه
صفحه گزارش

مرجع

وجوه
تحصیل شده

وجوه تصفیه
شده

[ تفتیش ،شماره دوم]

تطبیق نتایج
 DIRگزارش
سال مالی 1393
و ذریعه مکتوب
()64/49
موخ1394/7/18

مبلغ ( )129988افغانی

ناحیه سیزدهم مبلغ ( )7279675افغانی

جمعاً
( )55324098افغانی

√

به اساس مکاتیب واصله از مراجع مربوطه طی ربع دوم از صور تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل از نتایج بازرسی های ریاست تفتیش
تصدی ها و موسسات اطمینان داده شده است.
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به اساس مکاتیب واصله از واحد های بودجوی مرکزی  ،طی ربع اول و دوم سال مالی  1394از صورت تحصیل و تصفیه وجوه نقدی
و جنسی حسب ذیل اطمینان داده شده است :

وجوه تحصیل شده منجانب وزارت خانه ها و ادارات بابت ربع اول 1394

تفاوت مالیه
عادی

انکشافی

باقیداری
عادی

اضافه پردخت

انکشافی

2,142,487 690,619 751,304

عادی

انکشافی

جریمه تاخیر

عادی

انکشافی

تفاوت قیمت

عادی

انکشافی

102,620 836,003 208,786 2,049,168 1,005,571

کمیشن ترانسپورتی
عادی

انکشافی

55,872

وجوه تحصیل شده منجانب وزارت خانه ها و ادارات بابت ربع دوم 1394
تفاوت مالیه
عادی

انکشافی

باقیداری
عادی

اضافه پردخت

انکشافی

221,843 52,387,767 631211

عادی

انکشافی

جریمه تاخیر
عادی

1,679,704 97,655
مجموع هر دو ربع

انکشافی

تفاوت قیمت
عادی

انکشافی

1,100 18,024,570

مجموع دو ربع تفاوت مالیه مجموع دو ربع باقیداری

مجموع دو ربع اضافه پردخت

مجموع دو ربع جریمه تاخیر

انکشافی

انکشافی

انکشافی

عادی

انکشافی

عادی

2,364,330 53,078,386 1,382,515
54,460,901

2,364,330

0

عادی

عادی

4,832,098

مجموع دو ربع کمیشن ترانسپورتی

انکشافی

عادی

انکشافی

0

91,257

0

103,720 18,860,573 208,786 3,728,872 1,103,226
19,069,359

عادی

انکشافی

35,385

مجموع دو ربع تفاوت قیمت

عادی

کمیشن ترانسپورتی

103,720

91,257

به اساس مکاتیب واصله از واحد های بودجوی محلی  ،طی ربع سوم سال مالی  ( 1394سرطان اسد و سنبله) از صورت تحصیل و تصفیه
وجوه نقدی و جنسی حسب ذیل اطمینان داده شده است :
الف  :وجوه تحصیل شده
 .1نقدی
• مبلغ ( )2.378.082افغانی از مدرک مالیه .
• مبلغ ( )4.333.037افغانی از مدرک کرایه .
•مبلغ ( )2.177.379افغانی از مدرک اجاره زمین.
•مبلغ ( )101.115افغانی از مدرک اضافه پرداخت.
•مبلغ ( )93.959افغانی از مدرک باقیات جنسی.
•مبلغ ( )50.410افغانی از مدرک جریمه تأخیر.
•مبلغ ( )21.432افغانی از مدرک بازگشتی ها.
•مبلغ ( )17.304افغانی از مدرک تفاوت قیمت.
•مبلغ ( )16.068افغانی از مدرک کمیشن ترانسپورتی.
•مبلغ ( )12.416افغانی از مدرک اضافه کاری.
•مبلغ ( )10.860.094افغانی از مدرک باقیات سنوات ماضیه.
•مبلغ ( )232.813افغانی از مدرک باقیداری سال تحت بازرسی ذمت اشخاص.
•مبلغ ( )458.615افغانی از مدرک باقیداری معتمدین.
.................................................................................
جمعأ مبلغ ( )20.752.724افغانی
 . 2وجوه جنسی تحصیل شده  ،مقدار ( )282.659کیلو گندم.
ب  :مبالغ تصفیه شده از مدارک مختلف جمعاً ( )269.358.342افغانی.
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اداره عالی تفتیش مطابق با ماده  98قانون
اساسی ،فقره  2ماده  11و فقره  1ماده 12قانون
اداره عالی تفتیش و مواد  55و  59قانون اداره
امور مالی و مصارف عامه؛ مکلف به بازرسی
حساب قطعیه می باشد .اداره عالی تفتیش سعی
نموده و می نماید تا بازرسی های خویش را
در مطابقت با معیارهای بین المللی تفتیش عیار
نماید و در این راستا پیشرفت های خوبی نیز
نموده است و توانسته جایگاه خویش را منحیث
یک اداره حسابگیر تثبیت نماید.
آنچه را در زیر می خوانید خالصه ای از نتایج
بازرسی حساب قطعیه دولت در سال مالی
 1393که برای معلومات بیشتر شما نگاشته شده
است.

تهیه و ترتیب :سید امین امین

خالصه گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال مالی 1393
الف  :بودجه ابتدای سال
• مجموع بودجه ملی ( عادی وانکشافی ) سال مالی
 1393حاوی مبلغ ( )428.378.539.000افغانی که
ازجمله مبلغ ( )280.472.678.000افغانی بودجه
عادی و مبلغ ( )147.905.861.000افغانی  ،بودجه
انکشافی را احتوا مینماید.
• مجموع بودجه سال مالی  )35.42( 1393درصد
تولیدات ناخالص داخلی ( )GDPرا احتوا مینماید
مجموع تولیدات ناخالص داخلی سال  1393به
اساس معلومات اداره محترم مرکزی احصائیه مبلغ
( )1.209.178ملیون افغانی  ،وانمود گردیده است.
• تمویل بودجه عادی ازمنابع داخلی مبلغ
( )128.366.620.000افغانی یا ( )45.77درصد واز
مساعدتهای خارجی مبلغ ()152.106.058.000
افغانی یا ()54.23درصد  ،درنظرگرفته شده است.
• تمویل بودجه انکشافی از منابع داخلی مبلغ
( )11.070.498.000افغانی یا ( )7.48درصد
 ،از مدرک مساعدتهای بالعوض خارجی مبلغ
( )113.225.522.000افغانی یا ( )76.55درصد و

قروض ( )2.760.273.000افغانی یا ( )1.86درصد وانمود گردیده  ،که با توجه
به منابع تمویلی مبلغ ( )20.849.568.000افغانی یا ( )14.1درصد کسر در بودجه
انکشافی  ،بمالحظه میرسد.
• مجموع تشکیل سال مالی  1393ادارات به( )846.436تن میرسد  ،درحالیکه
مجموع تشکیل سال مالی  )837.253( 1392تن و سال مالی  )809.786( 1391تن
بوده که به این صورت تشکیل سال مالی  1393به تناسب سال مالی  1392تعداد
( )9183تن یا ( )1.1درصد و به تناسب سال مالی  1391تعداد ( )36650بست یا
() 4.53درصد افزایش را نشان میدهد .
• این افزایش تشکیالتی درسال  )5000( ، 1393بست در وزارت معارف )2017( ،
بست در وزارت تحصیالت عالی )585( ،بست در وزارت ارشاد حج واوقاف )100( ،
بست در وزارت مالیه  )100( ،بست در وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین و
( )80بست در لوی سارنوالی وانمودگردیده  ،اما برعکس در تشکیل برخی از واحد
های بودجوی به تناسب تشکیل سال مالی  1392شان کاهش رونما گردیده چنانچه
این کاهش ( )893بست در وزارت زراعت ّآبیاری ومالداری و( )84بست درستره
محکمه  ،قابل مالحظه است.
ب  :ضمیمه بودجه انکشافی
• درسال  1393بررسی وسط سال صورت نگرفته ودر بودجه عادی کدام تغییر
رونما نگردیده  ،اما در جریان سال مبلغ ( )8.414.458.698افغانی  ،تعهدات جدید

[ سرطان ،اسد ،سنبله ]1394

9

گ

گ

زارش

زارش

دونر ها منحیث ضمیمه بودجه در بودجه عادی وزارت
های دفاع ملی  ،امور داخله  ،تجارت وصنایع  ،عدلیه و
رادیو تلویزیون ملی افزود گردیده است.
• دربودجه انکشافی سال مالی  1393به مقایسه بودجه
ابتدای سال  ،مبلغ ( )19.666.880.250افغانی یا ()13.3
درصد تزئید رونما گردیده است  ،که این تزئید از
مدرک تفاوت انتقالی تخمینی (دوراول) وانتقالی حقیقی
(دوردوم) وانمودگردیده است.
• مجموع بودجه انکشافی تجدید شده در سند ضمیمه
مبلغ ( )167.572.741.270افغانی .
• تمویل بودجه انکشافی سال مالی  1393بمالحظه
ضمیمه بودجه  ،مبلغ ( )11.070.498.380افغانی یا ()6.6
درصد از منابع داخلی  ،مبلغ ( )131.436.894.120افغانی
یا ( )78.44درصد از مدرک مساعدتهای خارجی (
اختیاری وغیر اختیاری ) و مبلغ ( )2.760.272.950افغانی
یا ( )1.64درصد مدرک قروض  ،وانمود گردیده که
( )13.3درصد کسر را نشان میدهد.
ج :چگونگی تحقق بودجه عادی
• بمالحظه حساب قطعیه مصارف بودجه عادی ،
مجموع بودجه بعد از تعدیالت ظرف سال حاوی
مبلغ ( )282.037.525.649افغانی  ،که از جمله
مبلغ ( )228.337.230.782افغانی مصرف و مبلغ
( )53.591.294.864باقیمانده است  .تحقق بودجه عادی
( )81درصد.
• ازمجموع مبلغ ( )53.591.294.867افغانی وجوه
مصرف ناشده بودجه عادی  ،مبلغ ()37.426.736.323
افغانی مربوطه به وزارت دفاع ملی  ،مبلغ
()9.155.951.047افغانی مربوط به وزارت امورداخله ،
مبلغ ( )1.359.005.289افغانی مربوط به وزارت کارو
اموراجتماعی  ،شهدا ومعلولین و مبلغ ()1.345.563.512
افغانی مربوط به وزارت فواید عامه که جمعاً مبلغ
( )49.287.256.171و یا ( )91.97درصدمجموع وجوه
باقیمانده بودجه عادی سال مالی  1393را تشکیل میدهد .
یافته های عمده
• درصفحه ( )8سند بودجه آمده است که  " ،محاسبه
بعضی کود های متفرقه دربخش احتیاط بیشتر به
منظورصرفه جویی در مصارفات میباشد تا از این طریق
بودجه برای مقاصد اصلی آن که در نظر گرفته شده است
به مصرف برسد "
اما جریان بازرسی نشان داد که از جمله وجوه احتیاطی
پیش بینی شده در سند بودجه مبلغ ()2.661.756.277
افغانی به مقاصدی که درسند بودجه پیش بینی ومنظور

 [ 10تفتیش ،شماره دوم]

گردیده  ،مصرف نشده بلکه درموارد دیگر تعدیل مورد استفاده قرارگرفته است.
• مجموع وجوه احتیاطی و متفرقه سال  1393مبلغ ( )42.638.913.884افغانی را
احتوا مینماید .که با توجه به مبلغ ( )24.305.406.000افغانی وجوه احتیاطی و متفرقه
بررسی وسط سال مالی ( )1392مبلغ ( )18.333.507.884افغانی یا ( )75.43درصد
افزایش را نشان میدهد.
از آنجائیکه وجوه احتیاطی در بسا موارد  ،در اهداف و مقاصد تعیین شده در سند
بودجه به مصرف نمیرسد  ،لهذا هرنوع افزایش وجوه احتیاطی زمینه استفاده های غیر
معقول از وجوه متذکره را  ،درسایر بخش ها مساعد میسازد.
• به اساس تفاهم نامه تاریخی  2011/4/10که بین وزارت مالیه و بانک مرکزی عقد
گردیده  ،وزارت مالیه متعهد به پرداخت مبلغ ( )37.620ملیارد افغانی بابت قرضه
کابل بانک انتقال در اقساط هشت ساله به بانک مرکزی گردیده است.
اما نتایج بازرسی نشان داد که وزارت مالیه همه ساله وجوهی را درکود احتیاطی
( )900029تحت عنوان " جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی " پیش بینی و به بانک
مرکزی می پردازد .درحالیکه بانک مرکزی مدعی است که تاکنون هیچ مبلغی را
تحت عنوان " جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی " از وزارت مالیه دریافت نکرده
 ،بلکه بانک مرکزی صرف اقساط قرضه خویش را که به کابل بانک پرداخته است
 ،از وزارت مالیه دریافت مینماید.
اینکه وزارت مالیه به کدام دلیل وجوه مربوط به قرضه کابل بانک را تحت عنوان
" جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی " درسند بودجه درج مینماید  ،تاکنون بدون
پاسخ باقیمانده است.
• مجموع پیشکی محسوب ناشده بودجه عادی سال مالی  1393بمالحظه حساب
قطعیه مبلغ ( )433.647.905افغانی  ،که ازجمله مبلغ ( )156.534.790افغانی مربوط
وزارت دفاع ملی  ،مبلغ ( )104.859.751افغانی مربوط ریاست عمومی اداره
امورریاست جمهوری  ،مبلغ ( )68.305.536افغانی مربوط وزارت امورخارجه و
مبلغ ( )52.328.160افغانی مربوط وزارت مالیه  ،میباشد.
• مجموع باقیات آوانسی بودجه عادی را ازسال  1392-1381جمعاً مبلغ
( )1.956.498.242افغانی که از جمله مبلغ ( )1.042.395.624افغانی یا ()53.27
درصد آن مربوط وزارت محترم مالیه میباشد..
• طی سال  1393جمعاً مبلغ ( )111.063.000افغانی به عنوان وجه سردستی ذمت
( )45واحد بودجوی اجرا گردیده که ازجمله مبلغ ( )73.000.000افغانی یا ()65.73
درصد آن مربوط به ریاست محترم دفتر ریاست جمهوری میباشد .از مجموع مبلغ
اجرا شده به عنوان وجه سردستی  ،مبلغ ( )110.506.728افغانی آن الی زمان بازرسی
حساب قطعیه محسوب و مبلغ ( )556.272افغانی آن نزد ادارات باقیمانده است.
• باالثر تطبیق حساب قطعیه بودجه عادی سال مالی1393باسیستم افمس
،مبلغ()13.216.446افغانی در ارقام مربوط به پیشکی های محسوب ناشده مندرج
در حساب قطعیه بمقایسه سیستم افمس تفاوت بمالحظه میرسد.
• درماده هشتم اصولنامه اجرای بودجه سال مالی  1393آمده است که " :دربودجه
سال مالی  1393فصول آتی به دیگر فصول قابل تعدیل نمیباشد:
" معاشات  ،اعاشه  ،صرفیه برق  ،آب  ،صفایی  ،محصول مخابرات  ،ترمیمات
وسایط حفظ ومراقبت و ترمیمات تعمیرات .البـته تعدیالت درداخل فصول ممنوعه
ازصالحیت وزارت مالیه میباشد".
اما نتایج بازرسی نشان داد که جمعاً مبلغ ( )517.337.714افغانی از فصل ()21103
معاشات افراد قوای مسلح کود ( )21وزارت امور داخله تنقیص و به فصول

غیرممنوعه تزئید گردیده  ،عالوه برآن به اساس
فورم ب  23شماره ( )614مؤرخ  1393/6/23مبلغ
( )20.000.000افغانی ازفصل ( )22500محصول برق
مبلغ ( )5.000.000افغانی از فصل ( )22501محصول
آب و مبلغ ( )10.000.000افغانی از فصل ()22503
محصول صفایی مربوط به کود ( )225عام المنفعه
(ممنوعه ) کود( )22وزارت دفاع ملی ،تنقیص و به
فصول وکودهای غیر ممنوعه تزئید گردیده است.
• ماده ( )12اصولنامه اجرای بودجه مشعر است ،
" وزارت ها و ادارات مکلف اند تشکیل شان را به
تفکیک مرکز ووالیات درمطابقت به سقف تائید شده
از کمیسیون تشکیالت عیارنموده و از تزئید هرنوع
تشکیل درجریان سال مالی جدا ً خود داری نمایند".
اما به اساس معلومات ارایه از جانب ریاست محترم
تشکیالت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
درجریان سال مالی  1393به تعداد ( )2968بست در
( )7واحد بودجوی درمغایرت با ماده(  )12اصولنامه
اجرای بودجه تزئید گردیده و سه واحد بودجوی به
کمیت ( )1151بست جدیدا ً ایجاد شده است .
• بانک جهانی طی برنامه تشویقی (Incentive
 )Programخویش در سال  1393تعهد پرداخت
مجموعاً ( )275ملیون دالر را به دولت جمهوری
اسالمی افغانستان نموده بود  ،از جمله صرف (65
 )152.ملیون دالر بدست آمده ومبلغ ( )123ملیون
دالر باالثر نرسیدن به هدف تعیین شده از جانب بانک
جهانی جهت جمع آوری عواید  ،پائین بودن سطح
مصارف حفظ و مراقبت بودجه عادی و همچنین
تکمیل نشدن برخی دیگراز بنچ مارک ها بدست
نیامده است.
• از جمله مبلغ ( )3.500.000.000افغانی که درکود
(" )900043وجوه برای خریداری طیارات و ترمیم
تجهیزات نظامی وزارت دفاع ملی "  ،پیش بینی و
منظور گردیده است  ،صرف مبلغ ()140.000.000
افغانی ،جهت خریداری و خدمات پس از فروش دو
فروند طیاره بوینگ ( )727-200از شرکت هوایی
آریانا تعدیل و به کود ( )25وزارت دفاع ملی  ،تزئید
گردیده است.
• در بند( )9ماده سی ودوم قانون اداره امورمالی
ومصارف عامه آمده است که  " ،صالحیت های
بودجوی برای مصارف احتمالی آینده که متجاوز از
سه فیصد مجموع مصارف برنامه نباشد "

اما جریان بازرسی نشان داد که یک تعداد از ادارات مانند سالهای گذشته  ،خالف ماده
فوق الذکر قانون متذکره  ،بیشتر از سه درصد مجموع بودجه اصلی شان بخصوص از
کود ( )900001وجوه احتیاطی مربوط به پالیسی  ،استفاده نموده اند.
• مبلغ ( )109.000.000افغانی از اصل منظوری کود ( )22بودجه عادی وزارت امور
داخله تنقیص و به بودجه انکشافی وزارت مذکور تزئید شده  ،که تغییرات را در
سقف بودجه عادی و انکشافی بار آورده است.
• مجموع عواید تحصیل شده از منابع داخلی مبلغ ( )100.049.897.380افغانی ووجوه
تحصیل شده از مدرک مساعدتهای خارجی مبلغ ( )119.099.686.722افغانی  ،جمعاً
مبلغ ( )219.149.584.102افغانی وانمود گردیده است  ،درحالیکه مجموع مصارف
بودجه عادی سال مالی  1393در حساب قطعیه مبلغ ( )228.337.230.782افغانی ثبت
گردیده که درعواید تحصیل شده بمقایسه مصارف مبلغ ( )9.187.646.680افغانی یا
( )4درصد کسربمالحظه میرسد.
• ارقام مربوط به وجوه اپراتیفی ادارات طی نامه ای به امضای رئیس عمومی بودجه به
ریاست عمومی خزاین اطالع گردیده  ،اما هیچ نوع سند دیگر که نشان دهنده تثبیت
وجوه اپراتیفی ادارات باشد  ،بمالحظه نرسید.
• ازجمله مبلغ ( )1.233.000.000افغانی وجوه اپراتیفی (محرم) ادارات متذکره
که طور تحویل اجرا گردیده مبلغ ( )1.122.000.000افغانی محسوب و مبلغ
( )13.000.000افغانی بدون محسوبی باقیمانده که منجمله مبلغ محسوب ناشده
( )12.000.000افغانی ذمت به ریاست محترم عمومی اداره امور و مبلغ ()1.000.000
افغانی ذمت وزارت محترم امور داخله باقیمانده است.
هـ  :چگونگی تحقق بودجه انکشافی
قرارمالحظه حساب قطعیه  ،مجموع بودجه انکشافی بعد از تعدیالت ظرف سال مبلغ
( )158.572.973.664افغانی  ،که ازجمله مبلغ ( )72.648.883.256افغانی مصرف
و مبلغ ( )85.924.090.408افغانی باقیمانده است .تحقق بودجه انکشافی سال مالی
 1393حدود ( )45.8درصد را نشان میدهد.
یافته های از نتایج بازرسی حساب قطعیه بودجه انکشافی
• قرارمالحظه ضمیمه بودجه انکشافی سال  ، 1393مجموع پروژه های مندرج
درضمیمه که از سند بودجه ابتدای سال انتقال یافته جمعاً ( )663پروژه بوده  ،اما
درحساب قطعیه ( )717پروژه ثبت گردیده که ( )54پروژه اضافه از سند بودجه را
نشان میدهد .قرار معلومات ارایه شده  ،پروژه های متذکره از مدرک وجوه احتیاطی
والیات کمتر انکشاف یافته شامل حساب قطعیه گردیده  ،که از جمله به تعداد
( )48پروژه هیچ گونه فعالیت نداشته و مصرف آن صفرمیباشد  ،که ( )38پروژه آن
مربوط به وزارت معارف  )8( ،پروژه مربوط به وزارت زراعت آبیاری ومالداری ،
یک پروژه مربوط به وزارت تحصیالت عالی و یک پروژه مربوط به ریاست عمومی
مستقل انسجام امورکوچی ها میباشد.
• عالوه برآن ازجمله ( )717پروژه تعداد ( )347پروژه هیچ نوع فعالیت نداشته
ومصرف آن صفر گزارش داده شده است  .منجمله پروژه های صفری  )66( ،پروژه
در وزارت معارف  )35( ،پروژه در اداره مستقل ارگانهای محلی ( )31پروژه در
وزارت فواید عامه  )28( ،پروژه در وزارت صحت عامه  )19( ،پروژه در وزارت
تحصیالت عالی  )18( ،پروژه در وزارت انرژی وآب ( )17پروژه در وزارت زراعت
آبیاری ومالداری  )14( ،پروژه در وزارت احیأ وانکشاف دهات  )11( ،پروژه در
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وزارت ترانسپورت  )8( ،پروژه درشاروالی کابل ،
( )7پروژه در برشنا شرکت  )7( ،پروژه در وزارت
اطالعات وفرهنگ  )6( ،پروژه در وزارت معادن
وپطرولیم ومتباقی درسایر واحد های بودجوی میباشد.
ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه  ،دالیل صفری
بودن پروژه های متذکره را ناشی از عدم مطالبه
تخصیص از جانب واحدهای بودجوی عنوان داشته
است  ،درحالیکه ( )73پروژه با وصف مطالبه وصدور
تخصیص مصارف آن صفر میباشد.
• مبلغ ( )4.296.129.810افغانی ذمت ( )24واحد
بودجوی بابت پیشکی های اجرا شده سال مالی 1393
محسوب ناشده  ،باقیمانده است.
• مجموع باقیات بودجه انکشافی از سال 1390 -1381
ذمت ( )16واحد بودجوی مبلغ ()2.822.700.120
افغانی وانمود گردیده است.
• مجموع باقیات پیشکی سال  1391ذمت ( )12واحد
بودجوی مبلغ ( )2.689.650.277افغانی .
• مجموع باقیات سال  1392ذمت ( )16واحد بودجوی
مبلغ ( )1.715.930.580افغانی .
• از اثر تطبیق حساب قطعیه مصارف بودجه انکشافی
با سیستم افمس  ،در ارقام مربوط به تادیات پیشکی
پیشکی های محسوب شده و محسوب ناشده  ،حسب
ذیل تفاوت بمالحظه میرسد:
 مجموع تادیات پیشکی بودجه انکشافی مندرجدرسیستم افمس مبلغ ( )20.379.004.689 .84افغانی
درقطعیه انعکاس یافته مبلغ ( )17.906.208.146افغانی
 ،تفاوت مبلغ ( )2.472.796.543 .84افغانی .
 مجموع پیشکی های محسوب شده مندرجدرسیستم افمس مبلغ ( )15.210.226.421 .96افغانی
 ،درقطعیه ثبت گردیده مبلغ ()13.610.078.335 .61
افغانی  ،تفاوت مبلغ ( )1.600.148.086 .35افغانی .
 مجموع پیشکی های محسوب ناشده مندرجدرسیستم افمس مبلغ ( )5.168.778.267 .88افغانی
 ،در قطعیه ثبت است مبلغ ()4.296.129.810 .39
افغانی  ،تفاوت مبلغ ( )872.648.457 .49افغانی.
• قرارمالحظه ضمیمه بودجه انکشافی  ،مجموع
بودجه انکشافی سال مالی  1392در ضمیمه بودجه
انکشافی سال مالی  1393مبلغ ()151.858.683.480
افغانی معادل ( )2.711.762.210دالر امریکایی وانمود
گردیده درحالیکه درحساب قطعیه سال مالی 1392
مجموع بودجه بعد از تعدیالت ظرف سال و ایزاد
ضمیمه بودجه مبلغ ( )140.194.319.581افغانی ثبت
گردیده که مبلغ ( )11.664.363.899افغانی تفاوت را
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نشان میدهد.
• مجموع بودجه سال مالی  1392درضمیمه بودجه انکشافی سال مالی  1393مبلغ
( )151.858.683.480افغانی مصارف آن مبلغ ( )79.863.523.140افغانی و بیالنس
آن مبلغ ( )71.995.160.350افغانی ثبت گردیده درحالیکه در حساب قطعیه بودجه
انکشافی سال مالی  ، 1392مجموع بودجه بعد از بررسی وسط سال و تعدیالت
ظرف سال به شمول ضمیمه بودجه مبلغ ( )140.194.319.581افغانی  ،مجموع
مصرف مبلغ ( )80.152.954.663افغانی و باقیمانده مبلغ ( )60.041.364.918افغانی
درج است  ،که با ارقام مندرج درضمیمه بودجه انکشافی سال مالی  1393مطابقت
ندارد.
• قرار مالحظه حساب قطعیه بودجه انکشافی سال مالی  1393مبلغ ()183.657.208
افغانی به عنوان تنقیص از ضمیمه بودجه پروژه ( )AFG/340006توسعه شبکه فایبر
نوری  ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وانمود گردیده است  ،اما طوریکه
حساب قطعیه مالحظه و نظر اندازی شد  ،کدام مبلغ درستون ضمیمه بودجه وزارت
مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ثبت نگردیده تا بعدا ً تنقیص گردد  .درحقیقت مبلغ
( )183.657.208افغانی از اصل منظوری پروژه یاد شده وزارت مخابرات وتکنالوژی
معلوماتی تنقیص گردیده و ازجانب دیگر تزئید بعدی وجوه متذکره در پروژه های
وزارت فواید عامه  ،وزارت احیأ وانکشاف دهات ووزارت کارواموراجتماعی ،
شهدا ومعلولین نیز به نظر نرسید.
• قرار مالحظه حساب قطعیه مصارف بودجه انکشافی مبلغ ()12.517.069.246
افغانی از اصل منظوری پروژه ( )AFG/260310تجهیز  ،تدارک  ،اعمار ساختمان
ها وسایر مواردجهت تقویت پولیس  ،مربوط وزارت محترم امورداخله و مبلغ
( )4.049.205.888افغانی از اصل منظوری پروژه ( )AFG/220162تجهیز تدارک
اعمارساختمان ها وسایرموارد جهت تقویت اردوی ملی  ،مربوط وزارت محترم
دفاع ملی  ،جمعاً مبلغ ( )16.566.275.134افغانی تنقیص گردیده است.
• قرارمالحظه سیستم افمس طی سال مالی  1393جمعاً مبلغ ( )211.918.111افغانی
 ،مصارف کود ( )22809بودجه انکشافی وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری  ،ثبت
گردیده است.
درحالیکه در چارت حسابات (چارت آف اکونت ) سال مالی  ، 1393کود ()22809
تحت عنوان " کود متفرقه قرارداد های سال گذشته وزارت داخله ودفاع " تعریف
گردیده است.
و  :چگونگی تحقق و تحصیل عواید
• مجموع عواید پیش بینی شده سال مالی  1393از منابع داخلی مبلـغ
( )133.837.008.561افغانی  ،که از جمله مبلغ( )101.997.792.422افغانی تحقق
ومبلغ ( )100.049.897.380افغانی تحصیل گردیده است  ،که وجوه تحصیل شده
به مقایسه پالن مبلغ ( )33.787.111.144افغانی یا ( )25.25درصد کسر را نشان
میدهد .
• به مالحظه حساب قطعیه عواید سال  ، 1392تحقق عواید سال متذکره از منابع
داخلی مبلغ ( )111.060.992.521افغانی میگردد  ،لهذا تحقق عواید سال 1393
بمقایسه سال  1392مبلغ ( )9.063.200.099افغانی یا ( )8.16درصد کاهش را نشان
میدهد.
• پیش بینی مساعدتهای خارجی برای تمویل بودجه عادی سال  1393مبلع
( )152.106.058.000افغانی بوده درحالیکه تحقق وتحصیل عواید از مدرک

متذکره مبلغ ( )119.099.686.722افغانی گزارش
داده شده  ،که مبلغ ( )33.006.371.278افغانی یا
( )21.7درصد کسررا نشان میدهد.
• بمالحظه حساب قطعیه عواید  ،مجموع عواید
تحصیل شده بابت مساعدت های خارجی در بخش
بودجه عادی در باب ( )19مبلغ ()119.099.686.722
انعکاس یافته است  ،اما قرارمالحظه اسناد مجموع
عواید تحصیل شده مبلغ ( )123.611.475.702افغانی
میگردد که مبلغ ( ) 4.511.788.980افغانی تفاوت
کمتر محاسبه را درحساب قطعیه عواید نشان میدهد.
• در سال مالی  1393مبلغ ( )2.000.000دالر معادل
مبلغ ( )115.980.000افغانی به عنوان مساعدت کشور
عربستان سعودی به وزارت محترم امور مهاجرین و
عودت کننده گان مساعدت گردیده  ،در فورم م 27
شماره ( 1393/10/2 )48انعکاس یافته و ذریعه آویز
نمبر ( )2749مورخ  1393/9/18شامل حساب فرعی
واردات وزارت امور مهاجرین نمبر ()1211221
تحویل و بر اساس آویز نمبر ( )0664مورخ
 1393/9/19به حساب  600100انتقال یافته است.
طوریکه صورت حساب بانکی حساب 600100
بررسی گردید آویز متذکره در صورت حساب بانکی
به مالحظه نرسید.
• قسیمکه جزء حساب قطعیه عواید ادارات مرکزی
ومستوفیت های والیات بازرسی گردید  ،مبلغ
( )51.348.154افغانی در ادارات مرکزی و مبلغ
( )41.816.908افغانی در بخش مستوفیت های
والیات جمعاً مبلغ ( )93.165.062افغانی پول های
بازگشتی سالهای گذشته در جمله عواید محاسبه و
در حساب قطعیه انعکاس داده شده  ،در حالیکه پول
های بازگشتی از مدرک حواله های مصارفاتی بوده
که به دالیل عدم مصرف دوباره شامل واردات دولت
گردیده است و از جمله عواید محسوب نمیگردد.
زیرا این وجوه قب ً
الیک مرتبه در عواید محاسبه
گردیده ومحاسبه بعدی آن تکرار میباشد.
• به مالحظه حساب قطعیه عواید سال مالی
 1392باقیات قابل انتقال به سال مالی  1393مبلغ
( )1.727.512.262افغانی انعکاس یافته است  ,اما
بمالحظه حساب قطعیه عواید سال مالی  1393باقیات
سالهای گذشته مبلغ( )1.763.278.038افغانی ذکر
گردیده است  ،که نظر به حساب قطعیه عواید سال
مالی  1392مبلغ ( )35.765.776افغانی تفاوت را نشان

میدهد.
• یک تعداد از واحد های بودجوی طی سال مالی 1393درحالیکه ازهیچ مرجعی
برایشان پالن عواید داده نشده مبالغ هنگفت عواید را درعدم موجودیت پالن تحصیل
نموده اند.
• پالن عواید سال  1393مانند سالهای گذشته در مطابقت با فعالیت ادارات ترتیب
نشده و این امر سبب گردیده تا در برخی از ادارات مرکزی ومستوفیت ها درعواید
تحصل شده بمقایسه پالن پیش بینی شده  ،تفاوت های فاحش رونما گردد .
ز  :قروض
• بمالحظه سند بودجه  ،مجموع معافیت های قروض خارجی از سال های  1381الی
ربع دوم سال  1392بالغ بر( )12381 .87ملیون دالر امریکایی وانمود گردیده است ،
که البته در جزء ارقام قروض معاف شده با توجه به رقم مجموعی مبلغ ()1690. 29
ملیون دالر امریکایی  ،تفاوت بمالحظه میرسد.
• با توجه به قروض سالهای  1381الی  1393وسالهای ماقبل آن  ،دولت ج.ا.ا جمعاً
مبلغ ( )1.368.136.185 .70دالر امریکائی به عنوان قرضه دریافت نموده  ،که مبالغ
ذیل به عنوان قسط قروض و تکتانه پرداخت گردیده بازپرداخت است:
 .1وجوه باز پرداخت شده (قسط قروض) به بانک جهانی مبلغ ( )2.404.625 .87دالر
و تکتانه پرداخت شده مبلغ( )17.191.277 .05دالر امریکایی .
 .2مبلغ ( )1.497.311 .83دالر به عنوان قسط قرضه و مبلغ ( )2.247.859 .23دالر به
عنوان مصارف اداری یا تکتانه به بانک انکشاف اسالمی  ،پرداخت گردیده است.
 .3مبلغ ( )11.400.309 .11دالر امریکایی بازپرداخت قرضه و مبلغ ()4.766.793 .39
دالر امریکایی پرداخت تکتانه قرضه به بانک انکشاف آسیایی پرداخت گردیده است.
• بمالحظه سند بودجه طی سال  1393به تعداد هشت پروژه تمویل آن از مدرک
قرضه درنظر گرفته شده که از جمله چهار پروژه مربوط وزارت فواید عامه وچهار
پروژه مربوط وزارت انرژی وآب میباشد  ،پروژه های متذکره تماماً زیر بنایی
ودرحالیکه آغاز کار پروژه ها سالهای  1384-1381را نشان میدهد تا فع ً
ال نیز تکمیل
نگردیده .
ح  :تطبیقات بانکی
• بیالنس معامالت صورت حساب (  ) 600102عواید مساعدت های بودجه عادی  ،که
توسط ریاست محترم خزاین ترتیب گردیده  ،وجوه تحصیل شده از مدرک مساعدتهای
اداره سیستیکا برای وزارت دفاع ملی مبلغ ( )949.628.312دالر انعکاس داده شده  ،اما
بمالحظه مکتوب مورخ  18اگست  2014قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان
الی تاریخ مکتوب جمعاً مبلغ ( )1.028.181.114دالر بابت سال مالی (  ) 1393بخاطر
سیستیکا وزارت دفاع ملی پرداخت گردیده است  .که نظر به وجوه انعکاس یافته در
حساب  600102مبلغ ( )78.552.802دالر تفاوت را نشان می دهد .این در حالیست که
مکاتیب چهار ماه اخیر سال مالی  1393سیستیکا وزارت دفاع ملی به کمیسیون بازرسی
حساب قطعیه  ،منجانب وزارت مالیه ارایه نگردیده است.
• بمالحظه حساب قطعیه عواید بودجه انکشافی  ،جذب مساعدت ها غرض تمویل
بودجه انکشافی بابت سال مالی  1393مبلغ ( )58,502,703,917افغانی وانمود
گردیده است .درحالکیه بمالحظه حساب(  ) 600102و تطبیق حسابات فرعی شماره
( ) 27232،27552،27482،27495،27544جمعاً مبلغ ( )3.864.432.014افغانی بابت
مساعدت دونر ها در بوجه انکشافی به مصرف رسیده که در حساب قطعیه عواید
بودجه انکشافی انعکاس داده نشده است.
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تحلیل وضعیت مالی کشور طی سال  1393براساس نتایج
بازرسی حساب قطعیه دولت

اشاره:
حساب قطعیه سال مالی  1393که بتأسی ازحکم
شماره ( )907مؤرخ  ، 1393/9/26پالن بازرسی سال
مالی  1394اداره عالی تفتیش ،مطابق به قانون و حکم
شماره()6084مؤرخ 1391/10/3مقام عالی ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان طی ربع دوم سال مالی
 1394مورد بازرسی قرار گرفت ،چگونگی تحقق
بودجه عادی و انکشافی و همچنین عواید پیش بینی
شده ،تحقق یافته و تحصیل شده واحدهای بودجوی
دولت را طی سال مالی  1393نشان میدهد .
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،مصارف عـــادی
و انکشافی خود را از طریق عواید مالیاتی و غیر
مالیاتی داخلی مساعدت های خارجی و قسم ًا از
طریق دریافت قروض ،تمویل مینمایـد .
این بخش از گزارش حساب قطعیه  ،یک مرور
کلــــی را در مورد وضعیت مالی  ،منابع و استفاده از
وجوه دولت طی سال مالی ( )1393درمقایسه با چند
سال قبل  ،ارائه می نماید.
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خالصه عواید ومصارف
چگونگی تحقق مصارف بودجه عادی و انکشافی
مجموع مصارف دولت در سال مالی  1393از طریق بودجه عادی و انکشافی
مبلغ ( )300.986.114.038افغانی در مقایسه با مبلغ( )278.144.662.094افغانی
درسال مالی  ، 1392مبلغ ( )189.383.812.905افغانی در سال مالی  1391و مبلغ (
 )199.181.991.505افغانی در سال  ،1390نشان دهنده یک افزایش نسبت به سال های
متذکره میباشد .در سال مالی  1393مصارف بودجه عادی مبلغ ()228.337.230.782
افغانی و مصارف بودجه انکشافی مبلغ ( )72.648.883.256افغانی  ،بوده است.
به اساس معلومات ارایه شده از جانب اداره محترم مرکزی احصائیه  ،تولیدات
ناخالص داخلی ( )GDPدرسال (  )1393حاوی مبلغ ( )1.209.178ملیون افغانی ،
وانمود گردیده است  ،که مطابق به آن مصارف مجموعي دولت در سال مالی(
 )1393حدود( )24.89درصد توليدات ناخالص داخلي ( )GDPرا احتوا مینماید  ،که
ازجمله مصارف بودجه عادی ( )18.88درصد ومصارف بودجه انکشافی ( )6درصد
تولید ناخالص داخلی ( )GDPرا تشکیل میدهد.

جدول  :2.1مجموع مصارف بودجه عادی وانکشافی دولت در  6سال اخیر
)مجموع مصارف دولت طی شش سال اخیر ( ارقام به افغانی
توضیحات

1388

1389

1390

1391

1392

1393

عادی

228.337.230.782 197.991.707.432 135.790.736.547 149.385.421.841 110.485.630.266 87.313.084.854

انکشافی

72.648.883.256 80.152.954.662 53.593.076.358 49.796.569.664 43.381.864.945 43.996.040.138

مجموع

300.986.114.038 278.144.662.094 189.383.812.905 199.181.991.505 153.867.495.211 131.309.124.992

فیصدی رشد و یا
کاهش مصارف
در سال  1393به
مقایسه سالهای قبل

-

17
درصد

29
درصد

)(5
درصد

46.9
درصد

8.2
درصد

بمالحظه جدول فوق  ،مجموع مصارف بودجه عادی و انکشافی سال مالی  1393در مقایسه با مجموع مصارف بودجه سال مالی)8.2( 1392
درصد  ،سال مالی  9 ( 1391ماه)  58.9درصد  ،در مقایسه با سال  )51.12( ،1390درصد افزایش را نشان میدهد  ،که از جمله مصارف بودجه
عادی در سال  1393در مقایسه با سال  )15.3( ،1392درصد افزایش نموده  ،اما برعکس مصارف بودجه انکشافی در سال  1393در مقایسه با
سال  )9.4( ، 1392درصد کاهش یافته است.
شکل  :2.1روند مصارف بودجه اصلی (ارقام به ملیارد افغانی)

مطابق به شکل  2.1فوق  ،افزایش بیشتر در مصارف عادی و افزایش نسبی در مصارف انکشافی در سالهای گذشته مشاهده می شود .اما بر
خالف چندین سال اخیر که سهم مصارف انکشافی در مقایسه با مصارف عادی رو به کاهش بوده ،در سال  1393سهم مصارف انکشافی
در مجموع مصارف کاهش یافته است .سهم مصارف انکشافی در مجموع مصارف از( )28.8درصد در سال  1392به ( )24.1درصد در سال
 1393تنزیل نموده  ،که در جدول ذیل نشان داده شده است.
شکل  :2.2سهم مصارف عادی و انکشافی در مجموع مصارف (به اساس فیصدی)
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عواید داخلی و کمک های خارجی
چگونگی تمویل مصارف بودجه عادی در سال مالی 1393
جهت تمویل مبلغ ( )228.337.230.782افغانی مصارف بودجه عادی در سال مالی
 ،1393دولت مبلغ ( )219.149.584.102افغانی را دریافت نموده که از جمله مبلغ
( )100.049.897.380افغانی آن از عواید داخلی و مبلغ ( )119.099.686.722افغانی آن
از کمک های خارجی میباشد .باقیمانده مبلغ ( )9.187.646.680افغانی از طریق وجوه
ذخیره( مصرف ناشده سال های قبل) تمویل گردیده است .بدین صورت )43.82( ،درصد
مصارف عادی در سال مال  1393از طریق عواید جمع آوری شده در سال مالی،1393
( )4.02در صد از طریق وجوه ذخیره و ( )52.16درصد از طریق کمک های خارجی
تمویل گردیده است.
مبلغ ( )100.049.897.380افغانی عواید جمع آوری شده داخلی در سال مالی  1393حدود
( )8.27درصد تولید ناخالص داخلی ( )GDPرا تشکیل میدهد .سهم منابع مختلف در
عواید داخلی  )52.29( ،درصد عواید مالیاتی ( )25.95درصد محصول گمرکی و فیس ها
 )17.02( ،درصد عواید غیر مالیاتی  )0.38(،درصد عواید متفرقه وفروش دارائی های غیر

منقول و حدود ( )4.37درصد سهمیه های
اجتماعی می باشد .کمک های خارجی در
سال مالی  1393مبلغ ()119.099.686.722
افغانی بوده که()9.85درصد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPاحتوا مینماید.
مجموع وجوه دریافت شده جهت تمویل
بودجه عادی از منابع داخلی و خارجی
مبلغ( )219.149.584.102افغانی در سال
مالی  1393نشان داده شده که ()18.12
درصد تولید ناخالص داخلی ( )GDPرا
تشکیل میدهد.
شکل  2.3ذیل نشان دهنده منابع مختلف
جهت تمویل نمودن مصارف بودجه عادی
در سال  1393میباشد.

شکل  :2۰3سهم منابع مختلف جهت تمویل مصارف بودجه عادی در سال مالی ( 1393به اساس فیصدی)

مقایسه وجوه دریافت شده طی چند سال اخیر جهت تمویل بودجه عادی  ،نشان دهنده
سیرصعودی در هر دو بخش عواید داخلی و مساعدت دونرها می باشد .اما برعکس در
سال مالی  1393به مقایسه سال قبل کاهش نسبی در عواید داخلی و کمک های خارجی
دیده میشود .جمع آوری عواید داخلی در سال  1393از مبلغ ()109.332.995.372
افغانی در سال  1392به ( )100.049.897.380افغانی تنزیل نموده است .مساعدت های

خارجی جهت تمویل مصارف بودجه عادی
سال مالی  1393مبلغ ()119.099.686.722
افغانی بوده در حالیکه این رقم در سال
 1392بالغ به ( )140.082.069.372افغانی
میگردید.

جدول ذیل جزئیات عواید بودجه عادی را در شش سال اخیر نشان میدهد.

جدول  :2.2عواید شش سال اخیر برای تمویل بودجه عادی ( ارقام به ملیون افغانی)

سال ها

عواید
مالیاتی

محصول عواید غیر
گمرکی و
مالیاتی
فیس ها

عواید
متفرقه

فروش سهمیه های مجموع مساعدت ها
عواید
دارائی های اجتماعی
غیر منقول
داخلی

مجموع

1393

52313

25965

17024

343

35

4370

100050

119100

219150

1392

52788

28306

21955

2501

36

3747

109333

140082

249415

1391

38965

21406

18285

254

178

2618

81706

65715

147421

1390

45227

30456

20258

321

59

2985

99396

60409

159805

1389

38925

27705

11495

437

108

1808

80478

54466

134944

1388

30105

21797

10091

535

215

1088

63831

32768

96599
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از آنجائیکه مصارف بودجه عادی طی چندین
سال افزایش یافته است ،سهم دونر ها جهت تمویل
مصارف بودجه عادی نیز افزایش یافته است (از 34
درصد در سال  1388به  40درصد در سال  1389و
تنزیل نسبی در سال  1390به  38درصد ،در سال 1391
به  44.6درصد و در سال  1392به  56.1درصد افزایش
یافته است) .در سال  1393کمک های خارجی حدود
) (52.16درصد مجموع مصارف بودجه عادی را در
برداشته است.
سهم عواید داخلی و مساعدت ها جهت تمویل بودجه
عادی نشان میدهد که  ،سهم عواید مالیاتی و همچنین
محصول گمرکی و فیس ها در مجموع عواید عادی
( عواید داخلی و مساعدت ها) طی شش سال اخیر
کاهش یافته است .برای مثال سهم عواید مالیاتی در
مجموع عواید از( )31.16درصد در سال مالی 1389
به( )26.43درصد در سال مالی  1391تقلیل یافته و این
رقم در سال مالی  1392به ( ) 21.16درصد کاهش
داشته است  ،در سال  1393به( ) 23.87درصد افزایش
یافته است.
به همین ترتیب ،سهم محصول گمرکی و فیس ها از
(  ) 22.56درصد در سال مالی  1389به( ) 14.52
درصـد در سال مالی  1391تقلیل یافته که این رقم
در سال مالی  )11.35( ، 1392درصد کاهش را نشان

میدهد .در سال  1393به ( )11.85درصد افزایش نموده است .سهم عواید غیر مالیاتی
در سال  1390در اوج خود ( )12.68درصد بوده و این رقم در سال  1391به ()12.4
درصد و در سال  1392به ( )8.8درصد کاهش یافته  ،در سال  1393بازهم به ()7.8
درصد کاهش نموده است.سهم عواید متفرقه ،فروش دارایی های غیر منقول و سهمیه
های اجتماعی بسیار اندک وناچیز میباشد.
بطور خالصه ،در شش سال اخیر سهم عواید داخلی جهت تمویل مصارف بودجه
عادی از ( )66درصد در سال  1389به ( )46درصد در سال  1393کاهش داشته  ،اما
سهم مساعدت دونرها در این مدت زمان افزایش یافته است (از  33درصد در سال
 1389به  54درصد در سال .)1393
روند فعلی تاثیر معکوس در برآورده ساختن اهداف وثبات مالی دولت خواهد داشت.
تمویل مصارف بودجه انکشافی در سال مالی 1393
از اینکه مصارف بودجه عادی از طریق حسابات خزاین و مصارف بودجه انکشافی از
طریق حسابات خاص پروژه ها تنظیم میگردد  ،به عباره دیگر  ،حسابات خاص برای
پروژه های بودجه انکشافی برای یک مدت زمان معینه (مدت زمان پروژه) نگهداری
میشود و جریان وجوه آن بخشی از فعالیت های خزاین نمیباشد .این روش معموالً
بمنظور جلوگیری از انتقال وجوه ایکه برای پروژه های انکشافی مدنظر است به
اهداف دیگر میباشد  ،زیرا بیشتر از ( )80درصد مصارف بودجه انکشافی از مساعدت
ها و قروض تمویل میگردد.
مصارف بودجه انکشافی (اختیاری و غیر اختیاری) در سال  1393حدود ()80.5
درصد از مساعدت ها )2( ،درصد از قروض  )17.5( ،درصد انتقال از حساب خزاین
و ( )0.03درصد از عواید متفرقه تمویل گردیده است.

جدول  :2.3منابع تمویل بودجه انکشافی سال مالی ( 1393ارقام به افغانی)
منابع

مبلغ

فیصدی

مساعدت دونرها برای بودجه انکشافی

58,502,703,917

80.53

قروض

1,451,680,205

2.00

عواید متفرقه

20,890,186

0.03

انتقال از حساب خزاین

12,673,608,948

17.45

مجموع وجوه انکشافی در سال 1393

72,648,883,256

مجموع مصارف انکشافی در سال 1393

72,648,883,256

عواید داخلی و ثبات مالی
دولت بمنظور تمويل مصارف عادی خود  ،از عوايد
هر دو منبع ( منابع داخلي و مساعدت هاي خارجي)
استفاده مينمايد  .بودجه انكشافي عمدتاً از مساعدت
هاي دونرها  ،قسمأ ازعواید داخلی ويك بخش بسيار
كوچك آن از قروض تمویل ميگردد.
در سال  1393برای تمویل مصارف بودجه عادی مبلغ

( )228.337.230.782افغانی ،مجموع عواید دولت مبلغ ( )219.149.584.102افغاني
 ،از جمله مبلغ ( )100.049.897.380افغانی از منابع داخلي ومبلغ ()119.099.686.722
افغاني مربوط به مساعدتهای خارجی میباشد .متباقی مبلغ ( )9.187.646.680افغانی از
طریق وجوه ذخیره (مصرف ناشده سالهای قبل دولت) تمویل گردیده است .عواید
داخلی درسال مالی  1393حاوی مبلغ ( )100.049.897.380افغانی که با توجه به
مصارف بودجه عادی که مبلغ ( )228.337.230.782افغانی را احتوا مینماید  ،حدود
( )43.82درصد میباشد ،که یک سیر نزولی نسبت به سال قبل ( )55.2درصد را نشان
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میدهد .در سال مالی  1391عواید داخلی(  ) 60.2درصد مصارف عادی و در سال مالی
 1390عواید داخلی(  ) 66.5درصد مصارف عادی میباشد .سیر نزولی عواید داخلی در
تمویل مصارف عادی در جدول ذیل نشان داده شده است ،که از(  ) 73.11درصددر سال
 )72.84( ،1388درصد درسال  )66.54( ، 1389درصد درسال  1390به ( ) 60درصد در

سال  1391و (  ) 55.2درصد در سال 1392
و در سال  1393به  43.82درصد کاهش را
نشان میدهد:

جدول  :2.4فيصدي سهم عوايد داخلي در مصارف بودجه عادي (ارقام به افغانی)
توضیحات

سالها
1391

1392

1393

1389

1388

1390

مصارف عادی

149.385.421.841 110.485.630.266 87.313.084.854

135.790.736.547

197.991.707.432

228.337.230.782

عواید داخلی

63.830.465.000

80.477.019.089

99.396.358.344

81.705.321.202

109.332.995.372

100.049.897.380

فیصدی سهم عواید در
مصارف

73.11

72.84

66.54

60.17

55.2

43.8

شکل  :2. 4تفاوت رشد میان مصارف عادی و عواید داخلی

توسعه خال میان عواید داخلی و مصارف عادی روی مدیریت مالی دولت و ثبات مالی
تاثیرات منفی بسزایی را بجا میگذارد.
درحالیکه تمویل مصارف عادی از عواید داخلی و بدون همکاری نهاد های مساعدت کننده
بین المللی یکی از اهداف بزرگ دولت درکوتاه مدت میباشد  .ولی با توجه به افزایش
مصارف عادی نسبت به عواید داخلی در جریان شش سال اخیر و بخصوص تمویل ()43.82
درصد مصارف عادی در سال  1393از طریق منابع داخلی که کمتر از سالهای  1388الی
 1392میباشد ،تالشهای دولت را در این راستا به چالش مواجه ساخته است.
افزایش مصارف عادی با توجه به عواید داخلی  ،یک چالش بزرگ در خودکفایی کشور
در آینده نزدیک بشمار میرود.
تطبیق بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1393
دولت در جهت تطبیق واستفاده از بودجه منظور شده و تحقق پروژه ها درمطابقت با صالحیت
های بودجوی و سایر قوانین و مقررات نافذه اجراآت میکند .در سال مالی  1393مجموع
مصرف بودجه عادی درحدود ( )81درصد بودجه منظور شده میباشد ،که از ( )90.41درصد
در سال  1392و ( )86.55درصد در سال  1391کمتر شده است .وزارت های محترم دفاع
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ملی و امور داخله که حدود ( )54.6درصد
مجموع مصارف بودجه عادی دولت را در
سال  1393از آن خود نموده بودند ،از وجوه
اختصاص داده کمتر از آنچه توقع میرفت
استفاده نموده اند .وزارت محترم دفاع ملی
توانسته است حدود ( )63.8درصد و وزارت
محترم امور داخله ( )86.5درصد بودجه
منظور شده را استفاده نمایند .استفاده کم
بودجه عادی توسط این دو وزارت خانه،
استفاده کلی بودجه عادی منظور شده توسط
دولت را متاثر ساخته است.

جدول  :2.5چگونگی استفاده از بودجه عادی
سال مالی

فیصدی تحقق بودجه

1386

96.60

1387

92.35

1388

93.26

1389

95.61

1390

95.54

1391

86.55

1392

90.41

1393

81.00

همچنان مصرف بودجه انکشافی از( ) 57.17درصد درسال مالی  1392به( ) 45.81درصد در سال مالی  1393کاهش را نشان میدهد.
جدول  :2.6مصرف بودجه انکشافی

تطبیق کم بودجه انکشافی در سال  1393در مقایسه
با سه سال گذشته ( )1392-1390نشان دهنده کاهش
استفاده بودجه توسط سکتور های همچو ،زیربنا ومنابع
طبیعی ،صحت ،زراعت و انکشاف دهات ،مصونیت
اجتماعی و اداره اقتصادی وانکشاف سکتورخصوصی

سال مالی

فیصدی تحقق بودجه

1386

54.88

1387

44.12

1388

36.85

1389

38.95

1390

49.45

1391

50.64

1392

57.17

1393

45.81

می باشد  .این پنج سکتور که حدود ( )61درصد بودجه منظور شده انکشافی را نزد
خویش داشتند ،توانسته اند حدود ( )48درصد مجموع مصارف بودجه را در سال
 1393از آن خود نمایند.
شکل  2.7ذیل سیر تحقق بودجه انکشافی را در سکتورهای مختلف در چهار سال
اخیر نشان می دهد.

سکتورها

1390

1391

1392

1393

امنیت

51.77

54.41

43.5

71.6

حکومتداری وحاکمیت قانون

45.59

40.92

41.5

19.9

زیربنا و منابع طبیعی

46.83

50.38

57.5

35.9

معارف

45.27

34.57

38.8

38.5

صحت

61.88

53.41

67.9

57.0

زراعت و انکشاف دهات

50.93

57.35

75.3

62.4

مصؤنیت اجتماعی

54.64

57.05

67

25.9

اداره اقتصادی و انکشاف سکتورخصوصی

55.67

54.38

63.6

38.3

مجموع

49.45

50.64

57.2

45.81
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از یک طرف استفاده کم بودجه انکشافی در سال  1393باعث کاربرد بسیار کم بودجه
انکشافی توسط نهاد های همچو  ،ولسی جرگه  ،مشرانو جرگه ،ستره محکمه  ،وزارت
دولت در امور پارلمانی  ،وزارت ارشاد  ،حج و اوقاف کمیسیون مستقل انتخابات ،اداره
عالی مبارزه علیه فساد ،اداره مستقل ارگان های محلی  ،کمیسیون حقوق بشر ،اداره اراضی
افغانستان  ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  ،اداره حمایه از سرمایه گذاری در
افغانستان ،اداره مرکزی احصا ئیه و بعضی نهاد های دیگر ،شده است و از طرف دیگر به

تعداد(  ) 14واحد بودجوی که حدود ()87.3
درصد مجموع بودجه منظور شده انکشافی و
حدود ( )92.1درصد مجموع مصارف بودجه
انکشافی در سال  1393را داشتند  ،توانسته اند
حدود ( )48.3درصد را تطبیق نمایند.

جدول  :2.8جزئیات بودجه انکشافی  14واحد بودجوی با مصرف قسماً بیشتر طی سال 1393

کود تشکیل

واحد های بودجوی

بودجه منظور شده

مصرف

فیصدی مصرف

فیصدی عدم مصرف

20

وزارت مالیه

4,992,236,996

2,308,054,169

46.23

53.8

22

وزارت دفاع ملی

3,105,424,000

2,741,127,112

88.27

11.7

23

وزارت امورخارجه

1,261,863,598

623,990,496

49.45

50.6

27

وزارت معارف

15,701,493,430

6,799,244,557

43.30

56.7

28

وزارت تحصیالت عالی

5,194,408,749

1,474,843,042

28.39

71.6

32

وزارت معادن و پطرولیم

1,963,550,837

755,939,559

38.50

61.5

37

وزارت صحت عامه

15,910,165,125

9,070,482,658

57.01

43.0

39

وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری

9,788,972,478

5,453,438,997

55.71

44.3

41

وزارت انرژی و آب

11,285,164,501

3,929,700,799

34.82

65.2

42

وزارت فواید عامه

26,026,378,344

10,866,565,944

41.75

58.2

43

وزارت احیاء و انکشاف دهات

28,816,495,124

18,268,114,569

63.39

36.6

45

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی

2,260,534,170

648,495,252

28.69

71.3

48
83

وزارت مبارزه با مواد مخدر

1,406,064,662

1,226,817,528

87.25

12.7

شرکت برشنا

10,748,554,963

2,757,281,158

25.65

74.3

مجموع

138,461,306,977

66,924,095,841

48.33

51.67

دربودجه انکشافی سال مالی  ،1393از جمله مبلغ ( )158.572.973.665افغانی مجموع بودجه
اختصاص داده شده ( بودجه منظورشده)  ،مبلغ ( )98.591.781.937افغانی یا حدود()62.17
درصد تحت عنوان مجموع تخصیصات صادره واحد های بودجوی گزارش داده شده است
 ،که مبلغ ( )59.981.191.728افغانی باقیمانده یا حدود ( )37.83درصد بودجه انکشافی
منظور شده برای واحد های بودجوی تخصیص نگردید .از جمله مبلغ ()98.591.781.937
افغانی مجموع تخصیصات صادره  ،مبلغ ( )72.648.883.256افغانی مصرف و مبلغ
( )25.942.898.680افغانی یا حدود ( )26.3درصد مجموع تخصیصات صادره ،مصرف
ناشده باقی مانده است.
یکی از مواردی دیگری که در جریان بازرسی مصارف بودجه انکشافی سال  1393مشاهده
گردید و درسالهای قبلی نیز مشاهده شده بود  ،عبارت اند از  ،عدم مصرف بودجه برخی
از پروژه ها با وصف موجودیت بودجه قابل مالحظه بوده و در بسا موارد با وجود مطالبه
تخصیص کدام فعالیت نداشته ومصرف پروژه های متذکره صفر میباشد  .دربودجه حساب
قطعیه انکشافی سال  ،1393از جمله  717پروژه که برای آن بودجه درنظر گرفته شده در
 347یا ( )48.4درصد پروژه های مندرج درسند قطعیه  ،که مجموع وجوه اختصاص داده
برای پروژه های متذکره بالغ بر مبلغ ( )20.916.856.935افغانی یا حدود ( )13.2درصد
مجموع بودجه انکشافی سال مالی  1393را بعد از تعدیالت ظرف سال و ایزاد ضمیمه بودجه
تشکیل میدهد هیچ نوع فعالیت صورت نگرفته ومصرف آن صفر گزارش داده شده است
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 .بر عالوه این موضوع ،در سایر پروژه ها نیز
مصرف بودجه بسیار پائین بوده و در( )264
پروژه  ،باوجود بودجه منظورشده هیچ نوع
تخصیص مطالبه نشده و در ()84پروژه با
وصف مطالبه مبلغ ( )1751856140افغانی
تخصیص  ،هیچ نوع مصرف صورت نگرفته
است.
بر عالوه ،بسیاری از پروژه های انکشافی،
بخصوص در سکتورهای زیربنا ومنابع
طبیعی ،معارف ،صحت ،زراعت و انکشاف
دهات ،اداره اقتصادی و انکشاف سکتور
خصوصی نیز وجود دارد که از چندین سال
بدینسو با مصرف بسیار اندک بودجه حتی در
سال 1393جریان دارند .تاثیر مشترک تمام
پروژه های که درفوق ذکر گردید موجب
مصرف بسیار پائین بودجه انکشافی طی
سالیان اخیر گردیده است.

تطبیق بودجه و تحقق وتحصیل عواید طی
سال مالی 1393
بادرنظرداشت تفاوت میان مصارف بودجه عادی
و عواید داخلی و نیاز برای رسیدن به ثبات مالی
 ،یکی از مسایل مهم نسبت به سایرنیازمندی های
مبرم دولت همانا افزایش منابع و افزایش عواید
داخلی کشورجهت خودکفایی مالی دولت می باشد.
آوردن افزایش در عواید مالیاتی به گونه مثال ،جمع

آوری موثر و فزاینده مالیات بستگی به افزایش درآمد کشورو تولید ناخالص داخلی
( )GDPهمراه با اتخاذ پالیسی درست و موثربه منظور استفاده از منابع طبیعی و دارایی
های ثابت به منظور افزایش و تقویت عواید غیرمالیاتی و جمع آوری عواید از تصدی
های دولتی ( )SoEsدرپیشرفت سیستم باثبات مالی مفید و کمک کننده خواهد بود.
همچنان دولت باید پالیسی درست را به منظوربدست آوردن سهم عواید از اداراتی
که دارای عواید اند مانند آیسا ( )AISAو آترا ( )ATRAو همچنان عواید مازاد از
دافغانستان بانک بابت سرمایه گذاری پول دولت ،اتخاذ نماید.
برخالف مبلغ ( )133.84میلیارد افغانی عواید پیش بینی شده  ،تحصیل واقعی عواید
درسال مالی  1393از منابع داخلی طوریکه در قطعیه عواید سال مالی  1393گزارش
داده شده ،مبلغ ( )100.5میلیارد افغانی می باشد .جزئیات آن در جدول  2.9قرارذیل
نشان داده شده است:

جدول  :2.9عواید از منابع داخلی طی سال مالی 1393
عواید پیش

عواید تحقق

منابع عواید داخلی

بینی شده

یافته

تحصیل واقعی

فیصدی عواید
تحصیل شده

فیصدی عواید
تحصیل شده بمقایسه

بمقایسه پالن

عواید تحقق یافته

عواید مالیاتی

69,181,870,758

53,645,837,845

52,312,859,590

76

98

فیس ها و محصول گمرکی

34,427,598,403

25,964,667,112

25,964,667,112

75

100

عواید غیرمالیاتی

25,563,807,207

17,638,044,324

17,024,343,900

67

97

عواید متفرقه

483,087,049

343,577,476

342,866,000

71

100

فروش دارایی های ثابت

77,556,504

35,881,574

35,442,974

46

99

سهمیه های اجتماعی

4,103,088,603

4,369,784,091

4,369,717,804

106

100

مجموع عواید داخلی

133,837,008,524

101,997,792,422

100,049,897,380

75

98

مساعدت ها

152,106,058,000

119,099,686,722

119,099,686,722

78

100

مجموع عمومی

285,943,066,524

221,097,479,144

219,149,584,102

77

99

شکل  :2.5جمع آوری عواید در مقایسه با عواید پیش بینی شده درسال مالی 1393
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قروض و بازپرداخت آن
دولت از منابع داخلی به منظور برآورده شدن نیازمندی های بودجه انکشافی خود قرض
نگرفته و نه هم به منظور تمویل مصارف عادی خود که با استفاده از عواید داخلی و
مساعدت های دونرها بدست می آید ،قرض می گیرد .مصارف بودجه انکشافی بطور وسیع
از مساعدتهای خارجی ،عواید داخلی و یک بخش بسیار کوچک آن از قروض ایکه از نهاد
های قرضه دهنده بین المللی اخذ میگردد  ،بدست می آید .قروض ایکه توسط دولت گرفته
می شود به منظورتمویل مصارف انکشافی ،جهت تهیه اجناس و خدمات  ،عمدتاً خدمات
قرارداد شده وسایل  ،ماشین آالت و تجهیزات و اعمارساختمان ها در یکتعداد وزارت ها
مانند وزارت های زراعت ،آبیاری و مالداری  ،فواید عامه انرژی و آب وغیره ،مورد استفاده
قرار می گیرد.
مطابق قطعیه عواید سال مالی  ، 1393مجموع قروض که مورد استفاده قرار گرفته مبلغ
( )1.451.680.205افغانی وانمود گردیده  ،که از جمله مبلغ ( )371.563.910افغانی از بانک
انکشاف آسیایی و مبلغ ( )1.080.116.295افغانی از سایر دونرها دریافت گردید .قروض
دریافت شده حدود ( )2درصد مجموع بودجه انکشافی را در سال مالی  1393احتوا مینماید.
درسال مالی  ،1393دولت از طریق مصارف بودجه عادی خود مبلغ ( )864.561.299افغانی
را به منظور بازپرداخت قروض و تکتانه  ،پرداخت نموده است .مجموع پرداخت تکتانه و

بازپرداخت قروض در سال مالی  1392مبلغ
( )514.128.699افغانی و در سال مالی 1391
مبلغ ( )112.590.981افغانی بود .مجموع
پرداخت تکتانه و بازپرداخت قروض در
سالهای مالی  1390و  1389بالترتیب مبلغ
( )176.101.159افغانی و ()112.351.075
افغانی میباشد .طوریکه مالحظه میگردد طی
دوسال اخیر پرداخت تکتانه و بازپرداخت
قروض بطور قابل مالحظه افزایش یافته است.
این موضوع نشان دهنده جریان عواید داخلی
بوده که باید از بودجه عادی برآورده شده و
طوری به نظر می آید که فشارمعکوس روی
بودجه عادی در آینده صورت گیرد .روند
پرداخت تکتانه و بازپرداخت قروض درذیل
نشان داده شده است:

شکل  :2.6روند پرداخت سود و بازپرداخت قروض به (افغانی)

استفاده از وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی :
تقسیمات به اساس کتگوری های اقتصادی
دولت از طریق بودجه عادی و انکشافی تالش نموده تا به اهداف گوناگون جاری و طویل
المدت در بخش های تعیین شده و کتگوری های اقتصادی دسترسی پیدا نماید .مطابق
کتگوری های اقتصادی ،مصارف دولت روی پنج بخش ذیل صورت میگیرد :
الف) مزد ها و معاشات  ،ب) اجناس و خدمات  ،ج) پرداخت سود و بازپرداخت قروض ،
د) سبسایدی ،مساعدت ها و منفعت های اجتماعی و هـ) کسب دارایی ها .
تقسیم مصارف بودجه عادی و انکشافی باالی کتگوری ها نشان میدهد که دولت درسال مالی
 1393حدود ( ) 50درصد مجموع بودجه را روی مزد ها و معاشات (تقریباً مساوی با سال
مالی  ، 1392لیکن کمتر در مقایسه با()52درصد در سال مالی  1391و ( )56درصد درسال
مالی ) 28 ( ، ) 1390درصد روی استفاده از اجناس و خدمات(تقریباً مساوی با سال مالی
 ، 1392لیکن بیشتر درمقایسه با  25درصد در سال مالی  1391و  23.5درصد درسال مالی
 ،)1390حدود  15درصد برای کسب دارایی ها (درمقابل  17.6درصد درسال مالی ، 1392
19درصد در سال مالی  1391و  15.9درصد درسال مالی  )1390وحدود  6.55درصد روی
سبسایدی ها ،مساعدت ها و منفعت های اجتماعی و بازپرداخت قروض و تکتانه (درمقابل

 [ 22تفتیش ،شماره دوم]

 4.3درصد درسال مالی  4 ،1392درصد
درسال مالی  1391و  4.6درصد درسال مالی
 ، )1390مصرف نموده است.
مصارف انکشافی عمدتاً درکتگوری های
استفاده از اجناس و خدمات و کسب دارایی
ها بوده  ،لیکن درسال مالی  1393فیصد ی
کوچک روی سبسایدی ها ،مساعدت ها  ،و
منفعت های اجتماعی نیز هزینه گردیده است.

جدول  :2.10مصارف عادی و انکشافی با درنظرداشت کتگوری اقتصادی در سال مالی 1393
کودها

موضوعات مصرف

عادی

انکشافی

مجموع

فیصدی سهم

21

مزد و معاشات

150,173,819,785

-

150,173,819,785

49.89

22

استفاده از اجناس و خدمات

84,675,607,494

28.13

23

سود و بازپرداخت قروض

864,561,299

-

864,561,299

0.29

24

سبسایدی ها ،مساعدت ها و منفعت های اجتماعی

19,641,425,481

59,309,600

19,700,735,081

6.55

25

کسب دارایی ها

9,431,095,848

36,140,294,531

45,571,390,379

15.14

72,648,883,256 228,337,230,782

300,986,114,039

100

مجموع

تقسیم مصارف عادی مطابق کتگوری های
اقتصادی
ازجمله مبلغ(  )228.337.230.782افغانی مجموع
مصارف بودجه عادی در سال  ،1393سهم مزد و
معاشات  65.77درصد (کمترنسبت به  70.5درصد
درسال  72.5 ، 1392درصد درسال مالی  1391و 75
درصد درسال مالی  )1390سهم استفاده از اجناس و
خدمات  21.12درصد ( باالتراز  19.3درصد در سال
مالی  18.5 ، 1392درصد درسال مالی  1391و 17

36,449,279,125 48,226,328,369

درصد درسال مالی  ، )1390مفاد و بازپرداخت قروض  0.38درصد ( باالتر از
 0.25درصد در سال مالی  1392و حدود  0.1درصد در سال مالی  1391و سال مالی
 ، )1390سبسایدی ها ،مساعدت ها و منفعت های اجتماعی  8.6درصد ( باالتراز 5.8
درصد درسال مالی  6.1 ، 1392درصد در سال مالی  1391و  6درصد در سال مالی
 )1390و کسب دارایی ها  4.13درصد (قسماً کمتر نسبت به  4.2درصد در سال مالی
 1392لیکن بیشتر از  2.8درصد درسال مالی  1391و  1.8درصد درسال مالی )1390
میباشد .
گراف ذیل فیصدی تقسیم مصارف عادی را درسال مالی  1393مطابق کتگوری
اقتصادی ارایه می دارد.

شکل  :2.7فیصدی سهم کتگوری های اقتصادی در مصارف عادی طی سال مالی 1393
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طوریکه مالحظه میگردد  ،مزد ها و معاشات مانند سالهای گذشته منحیث بزرگترین
عنصر درکتگوری های اقتصادی مبلغ ( )150.173.819.785افغانی یا حدود(  ) 66درصد
مجموع مصارف بودجه عادی را در سال مالی  1393بخود اختصاص داده است  ،که از
جمله مبلغ ( )150.173.819.785افغانی  ،حدود ( )83درصد آن مربوط به چهار واحد
بودجوی  ،وزارت دفاع ملی ( )30.4درصد  ،وزارت امور داخله ( )27.5درصد  ،وزارت
معارف( )19درصد و ریاست عمومی امنیت ملی( )6.2میباشد .
سهم این چهار اداره درمزد ها و معاشات طی سال مالی 1392حدود ( )84درصد و درسال
مالی  1391حدود(  ) 85مصارف بودجه عادی را تشکیل می داد.
مالحظه گردید که مجموع عواید داخلی درسال مالی  1393حاوی مبلغ
()100.049.897.380افغانی صرف(  ) 66.6درصد مبلغ ( )150.173.819.785افغانی
مجموع وجوه مصرف شده بودجه روی مزد ها ومعاشات را احتوا مینمود .همچنان درسال
مالی  1392مبلغ ( )109.332.995.372افغانی عواید داخلی توانست فقط(  ) 78.4درصد
مبلغ ( )139.498.839.496افغانی مجموع مصارف عادی روی مزد ها و معاشات را تکافو
نماید .
این وضعیت نشاندهنده آنست که میزان کنونی عواید داخلی حتی برای برآورده شدن
کتگوری مزد هاو معاشات در آینده نزدیک کفایت نمی کند.
بازپرداخت قروض و پرداخت سود آن از جمله مصارف تعهدی دولت بشمار رفته و باید
از بودجه عادی صورت گیرد .با در نظر داشت مبلغ ( )864.561.299افغانی قروض و سود
که توسط دولت در سال مالی  1393پرداخت شده است  ،سهم عواید داخلی در برابر این
دو عنصر ،مزد و معاشات و بازپرداخت قروض و سود پرداخت شده بیشتر از پیش کاهش
یافته است.
عالوه بر این ،مصارف عادی که روی منفعت های اجتماعی بمصرف رسیده نیز از اهمیت
باالئی برخوردار است بدلیل اینکه منفعت های اجتماعی و مساعدت اجتماعی نقدی نیز
ماهیت مصارف تعهدی را دارند .در سال مالی  1393دولت مبلغ ()19.641.425.481
افغانی را باالی منفعت های اجتماعی و مساعدت اجتماعی نقدی بمصرف رسانده است.
همینطور سرمایه گذاری دولت در این سه بخش از طریق عواید داخلی مطابق اهداف مالی
پایدار حتی به استثنای مصارف روی تسهیالت ،خدمات و حفظ و مراقبت در صورتیکه
به پیمانه مشابه طوریکه در سال های قبل ادامه داشت ،در آینده نیز این مصارف ادامه

یابد  ،دولت با چالش بزرگ روبرو خواهد
گردید.
توزیع مصارف انکشافی به اساس
کتگوری های اقتصادی
مبلغ ( )72.648.883.256افغانی به عنوان
مصارف انکشافی در سال  1393بین دو
کتگوری اقتصادی تقسیم می شود که عبارت
اند از " استفاده از اجناس و خدمات" 50.17
درصد یا مبلغ ( )36.449.279.125افغانی (
در برابر 49.2درصد درسال مالی 41 ، 1392
درصد در سال  1391و  42درصد در سال
 )1390و " کسب دارائی "  49.75 ،درصد
یا مبلغ ( )36.140.294.531افغانی ( در برابر
 50.8درصد درسال مالی  59 ، 1392درصد
در سال  1391و  58درصد در سال .)1390
طی چند سال اخیرسهم استفاده از اجناس
و خدمات یک روند تزئیدی مصارف
را در مقایسه با کسب دارائی ها تحت
بودجه انکشافی نشان میدهد .درسال مالی
 0.08 ،1393درصد یا مبلغ ()59.309.600
افغانی مصارف انکشافی روی سبسایدی
ها ،مساعدت ها و منفعت های اجتماعی
نیز صورت گرفته  .این موضوع مربوط به
وزارت احیأ و انکشاف دهات می گردد.
گراف ذیل فیصدی توزیع مصارف انکشافی
در سال  1393را به اساس کتگوری های
اقتصادی نشان میدهد.

گراف  :2.8سهم کتگوری های اقتصادی در مصارف انکشافی سال مالی 1393
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 9.1درصد ( 6.3درصد درسال  )1392را داشته اند  ،مصارف این سه سکتور عمدتاً
روی معاشات ،حقوق و منفعت اجتماعی های صورت گرفته است .سهم سکتور
حکومتداری و حاکمیت قانون  6.1درصد ( 6درصد درسال  ، )1392زیربنا و منابع
استفاده از وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی:
طبیعی  2.9درصد ( 2.5درصد در سال  ،)1392صحت عامه  1.7درصد (1.6درصد
توزیع براساس بخش های اقتصادی
درسال  ، )1392زراعت و انکشاف دهات  0.8درصد ( 1.2درصد در سال  )1392و
دولت ازطريق مصرف بودجه عادي و انكشافي
اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی  2.1درصد (  3.3درصد درسال )1392
تالش مينمايد تا به اهداف گوناگون سكتوري
می باشد.
مطابق استراتيژي انكشافي ملي افغانستان ( )ANDSو
تحت مصارف بودجه انکشافی در سال  ،1393سکتور زراعت و انکشاف دهات
برنامه هاي دارای اولويت ملي ( )NPPsدست يابد.
باالترین سهم را  34.3درصد ( 27.9درصد درسال  )1392و به تعقیب آن زیربنا
مصارف بودجه ملی(عادی و انکشافی) درسال 1393
و منابع طبیعی  30.1درصد ( 35درصد درسال  ،)1392صحت عامه  12.5درصد
)iiحكومتداري
به هشت سکتور به نامهاي )i :امنيت،
( 8.9درصد درسال  ،)1392معارف  11.6درصد ( 9.4درصد درسال  )1392داشته،
وحاکمیت قانون  )iii ،زيربنا ومنابع طبيعي)iv ،
چنانچه این سکتورها برای توسعه زیربناها ،منابع طبیعی ،زراعت و انکشاف دهات و
معارف  )v ،صحت  )viزراعت و انكشاف دهات،
همچنین سکتورهای معارف و صحت حیاتی و مهم می باشند .سهم سکتورامنیت
 )viiمصئونيت اجتماعي و  )viiiاداره اقتصادي
حدود  5.3درصد ( 11.3درصد درسال  ،)1392اداره اقتصادی و انکشاف سکتور
وانکشاف سکتورخصوصی  ،تقسيم گرديده است .
خصوصی  4.3درصد ( 4.2درصد درسال  ،)1392حکومتداری وحاکمیت قانون
تحت مصارف بودجه عادی در سال  ،1393سکتور
 1.4درصد ( 2.3درصد درسال  )1392و مصئونیت اجتماعی  0.5درصد (0.9درصد
امنیت بیشترین سهم یعنی  61.3درصد ( 61.8درصد
درسال  )1392میباشد.
درسال  )1392و به تعقیب آن سکتور معارف 15.9
جزئیات مصارف عادی و انکشافی مطابق به توزیع بر اساس سکتورها در ذیل ارائه
اجتماعی
درصد  17درصد درسال  ، )1392مصئونیت
گردیده است.
جدول  :2.11مصارف عادی و انکشافی سال مالی  :1393توزیع سکتوری به (میلیون افغانی)
سکتور ها

عادی

انکشافی

مجموع

فیصدی سهم

امنیت

140,052,045,427

3,886,625,975

143,938,671,402

47.82

حکومتداری و حاکمیت قانون

13,973,823,699

991,106,874

14,964,930,573

4.97

زیربنا و منابع طبیعی

6,656,245,915

21,843,462,380

28,499,708,295

9.47

معارف

36,285,092,789

8,401,829,189

44,686,921,979

14.85

صحت

3,828,002,226

9,070,482,658

12,898,484,884

4.29

زراعت و انکشاف دهات

1,796,285,403

24,948,371,094

26,744,656,496

8.89

مصئونیت اجتماعی

20,853,156,161

352,126,582

21,205,282,743

7.05

اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

4,892,579,162

3,154,878,505

8,047,457,667

2.67

228,337,230,782

72,648,883,256

300,986,114,039

100

مجموع

جدول  :2.11مصارف عادی و انکشافی سال مالی  :1393توزیع
سکتوری به (میلیون افغانی)
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نگاهی به برخی دست آوردها و
یافته های آمریت تفتیش عملکرد
محمد حلیم شکران

مقدمه :
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی
بستگی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحد های
اقتصادی دارد  .که این تصمیم گیریها نقش تعیین
کننده ء در میزان درآمدهای اقتصادی و ثمر بخش
بودن فعالیت های تعیین شده و استفاده درست
از امکانات و منابع در کشور دارد.اصوآل در یک
حکومت دمو کراتیک و پا سخگو مردم و نهاد های
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حسابگیر و پاسخ خواه همواره میخواهند بدانندکه آیا مدیران اجرایی در تصمیم
گیریهای خود صحیح عمل کرده اند؟ آیا توانسته اند از امکانات موجود حد اکثر
استفاده را کنند؟ آیا در این نهادها فعالیت ها بر اساس افزایش مفیدیت و اقتصادیت
انجام شده است یا چطور؟
در کشورعزیزما افغانستان مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و
کیفیت مدیریت ان در سرنوشت ملت اهمیت بسزایی دارد مدیران بخش دولتی باید
در برابر مردم و نماینده گان آنها پاسخ گو باشند و ابزار این پاسخگوئی را بر اساس
اجراات معتبر فراهم کنند .که در بخش تفتیش عملکرد برعالوه رسیده گی به صورت

های مالی و اظهار نظر اصولی در چارچوب ضوابط
( اقتصادیت  ،موثریت و مفیدیت )تفتیش عملکرد
میباشد.
در واقع تفتیش عملکرد نوع بازرسی است که
نارسائی ها ضعف ها  ،نواقص و کاستیها در افراد
نمی جوید بلکه علت ها را در سیستم های کنترولی
جستجو و در صدد رفع ان اقدام مینمایند  .در تفتیش
عملکرد  ،اقتصادیت را کم هزینه کردن ،مفیدیت را
بدرست هزینه کردن و موثریت را به عاقالنه مصرف
کردن تعریف کرده اند،روی این ملحوظ از طرف
مقام رهبری اداره عالی تفتیش در زمینه پالن های
مشخصی روی دست گرفته شد.
آمریت تفتیش عملکرد در تشکیل سال  1391به
طور مستقالنه در چوکات اداره عالی تفتیش ایجاد
گردید،پیوست آن ازاثر تطبیق برنامه جدید رتب
معاشات بتاریخ ( )1391/5/11آمریت تفتیش محیطی
با آمریت تفتیش عملکرد جهت پیشبرد اهداف معینه
مطابق معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش با
نظرداشت سه اصل ( اقتصادیت  ،موثریت و مفیدیت
) مدغم گردیده و فع ً
ال تحت نام (آمریت تفتیش
عملکرد و محیطی)مسمی و فعالیت مینماید که
خوشبختانه این آمریت با ترتیب نمودن پالن بازرسی
ساالنه (  ) 1393در دو وزارت به تعداد هشت پروژه
انکشافی  ،وزارت صحت عامه پروژه های بهبود
کیفیت خدمات صحی در شفا خانه ها  ،پروژه کاهش
مرگ و میر مادران  ،از طریق دسترسی و استفاده از
خدمات  EPIصحت و حمایه طفل و مادر  ،پروژه
افزایش دسترسی و توسعه خدمات صحی در سراسر
کشور و مراکز صحی (  )C ، H ، Bو ()C ، H ، C
در  10والیت وپروژه اعمار تعمیرات تدریسی و
اداری پوهنتون ها  ،پروژه تهیه و تجهیز وسایل بخش
قلبی پوهنتون ها  ،پروژه ارتقآانکشاف مواد درسی ،
توسعه تحصیالت و اعتباردهی و پروژه اعمار و ترمیم
پولیتخنیک کابل دروزارت تحصیالت عالی که از
طرف معاونیت محترم مسلکی اداره عالی تفتیش
منظور گردیده است بتاریخ 1392/10/17آغازبه
کار و به بازرسی امور محوله پرداخته ،مطابق به پالن
منظور شده  ،دو گروپ از مفتشین این اداره جهت
اجرای تفتیش عملکرد و حصول اطمینان از چگونگی
سه اصل ( اقتصادیت  ،موثریت و مفیدیت )از پروژه
اعمار تعمیرات تدریسی پوهنتون ها در وزارت محترم
تحصیالت عالی و پروژه بهبود کیفیت خدمات صحی
در شفا خانه ها در وزارت صحت عامه  ،مطابق ماده 5

و فقره  5ماده  12قانون اداره عالی تفتیش بازرسی و گزارش نتایج بازرسی به غرض
تحقق و به مراجع مربوطه و مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی نیز ارسال گردیده
است.
آنچه را در هنگام بازرسی از شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و  102بستر خیر خانه
یافته ایم:
 .1در جریان سال های  1392 – 1390عدم مصرف بودجه انکشافی از  32.10فیصد
به  46.59فیصد توسط وزارت صحت عامه به دلیل تاخیر در تکمیل نمودن پروژه،
افزایش رونما گردیده است .تحت پروژه (370135 AFGبسته های اساسی خدمات
صحی ) الی  19.62فیصد بودجه منظورشده بمصرف نرسیده است .
 .2بودجه منظورشده وزارت صحت عامه در سال  4.03 ،1390فیصد مجموع بودجه
دولت را و در سال  3.91 ،1392فیصد مجموع بودجه دولت را احتوا می نمود،
درحالیکه کشور های توسعه یافته تقریبآ  15فیصد الی  20فیصد مجموع بودجه
خویش را روی صحت به مصرف می رسانند.
 .3در افغانستان برای  10000نفر  3داکتر و  5بستر شفاخانه موجود میباشد درحالیکه
در کشور های چون پاکستان این رقم به  8داکتر و  6بستر شفاخانه ،در کشور ایران
این رقم به  9داکتر و  17بستر شفاخانه ،در کشور آسترالیا این رقم به  33داکتر و 39
بستر شفاخانه و در چین این رقم به  19داکتر و  38بستر شفاخانه میرسد.
 .4شرکت افغان فارما به تعداد  8عراده امبوالنس را به ریاست تنظیم خدمات شفاخانه
()EPHSبسته های ضروری خدمات صحی بدون در نظر داشت شرایط قراردادبا 82
یوم تاخیررسانیده است که مبلغ -84064 -/افغانی بابت جریمه تاخیر از شرکت افغان
فارما قابل تحصیل میباشد.
 .5شرکت قادر بخشی ادویه جات قراردادشده را به ارزش مبلغ 15474720افغانی
بدون در نظر داشت شرایط قراردادبا تاخیر  5ماه رسانیده که تابع مبلغ 1547472
افغانی بابت جریمه تاخیر گردیده از شرکت قادر بخشی قابل تحصیل میباشد.
 .6اضافه پرداخت مبلغ  2035000افغانی به شرکت نشنل موتورز بابت خریداری
 2عراده امبوالنس و مبلغ  608520افغانی به شرکت هندوکش شمال (North
 )Hindokush Ltdبابت خریداری و تهیه قرطاسیه باب تحت پروژه حمایت
خدمات صحی به دلیل تدارکات عدم رقابتی صورت گرفته است.
 .7یافته های مربوط به شفاخانه  ۱۰۲بستر خیر خانه قرار ذیل میباشد:
 .iبا وجود داکتران و کارمندان فنی و مسلکی بیشتر نسبت به نورم معینه ،در بخش
کودکان کمبود داکتر محسوس بوده و در شفاخانه خیرخانه تداوی به موقع صورت
نمیگیرد.
 .iiاطالعات درباره مریضان ( IPDبستری)و  ( OPDسراپا )موثق نبوده و در حقیقت
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تعداد مریضان چنانچه در بازرسی عینی دیده شد 48
فیصد زیادتر از تعداد واقعی آن ارایه گردیده است.
 .iiiادویه جات به تناسب بسیار کم در شفاخانه خیر
خانه موجود بود .قراردادی به رسانیدن  30قلم ادویه
در مدت زمان مشخص مطابق شرایط قرارداد تعلل 69
یوم بر اساس قرارداد تاخیر گردید .جریمه تاخیر الزمه
از قراردادی باید تحصیل گردد.
 .ivشرکت تاج گلوبل مواد غذایی قراردادشده را با
تاخیر  43یوم بدون در نظر داشت شرایط قرارداد به
شفاخانه خیرخانه رسانیده که تابع جریمه تاخیر مبلغ
 - 280960 -/افغانی گردیده از شرکت نامبرده قابل
تحصیل میباشد .
 .vتعداد زیاد تجهیزات و و سایل طبی نصب شده در
شفاخانه خیرخانه از فعالیت بازمانده اند و مریضان
مجبور اند تا آزمایشات مختلف طبی را بیرون از
شفاخانه به مصرف شخصی انجام دهند.
 .viحفظ و مراقبت دهلیز ها و بخش ها( وارد های)
شفاخانه رضایت بخش نمیباشد .چاه سپتیک شفاخانه
خیر خانه تخلیه نگردیده و بوی بد آن در تمام محیط
شفاخانه به استشمام میرسد.
 .8یافته های مربوط به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان
قرار ذیل میباشد:
 .iمدیریت اطالعات مریضان شفاخانه وزیر اکبر خان
دقیق و شفاف به نظر نرسیده راپور های وارد ها از
موجودیت مریضان دور از واقعیت بخش مریضان
( IPDبستری)در جریان بازرسی به نظر آمد.
 .iiشرکت الفت صافی قادر به رسانیدن  14قلم ادویه
مطابق شرایط قرارداد به شفاخانه وزیر اکبر خان
نگردیده و  3قلم ادویه را قسمآ تسلیم که تابع جریمه
مبلغ  1801477افغانی گردیده از شرکت متذکره قابل
تحصیل میباشد .بسیاری از مریضان مجبور اند تا ادویه
جات مورد نیاز را از بیرون خریداری وبدست بیاورند.
 .iiiدر بعضی روز ها قراردادی میوه تازه نتوانسته ،
میوه تازه (کیله و سیب ) را به شفاخانه وزیر اکبر
خان در وقت معینه مطابق شرایط قرارداد برساند که
تابع جریمه تاخیر مبلغ  - 41080-افغانی گردیده از
قراردادی قابل تحصیل میباشد .مشابه بر این ،قراردادی
هاوس لمیتد نان خشک نتوانسته نان خشک را درمعیاد
معینه مطابق شرایط قرارداد ظرف  13روز برساند بنآ
تابع مبلغ  42723 -/افغانی بابت جریمه تاخیر از
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قراردادی قابل تحصیل میباشد.
 .ivبسیاری از وسایل و تجهیزات طبی در شفاخانه وزیر اکبر خان از فعالیت باز مانده
و مریضان مجبور اند تا آزمایشات طبی مورد نیاز خویش را بیرون از شفاخانه به
مصرف شخصی انجام دهند .قراردادی قادر به فراهم ساختن  19قلم جنس مربوط به
البراتوار نگردیده و مبلغ  -1876866 -/افغانی از قراردادی ( سید عبداهلل سید زاده )
قابل تحصیل میباشد.
 .vبسیاری از تشناب ها در شفاخانه وزیر اکبر خان از استفاده باز مانده و چاه سپتیک
شفاخانه متذکره تخلیه نشده که باعث بروز امراض متعدد میگردد.
 5 .9عراده امبوالنس در ریاست کابل امبوالنس به دلیل عدم نصب تجهیزات طبی
از فعالیت بازمانده و  5عراده دیگر آن نیاز به ترمیم دارد تا مورد استفاده قرار گیرد .
 .10با نظر داشت معلومات ارایه شده از جانب وزارت محترم صحت عامه ،بصورت
عموم در کابل تعداد شفاخانه های بستر دار ،دوکتوران و متخصصین به اندازه قابل
مالحظه بوده درحالیکه در بعضی از والیات این ارقام بسیار کم به نظر میرسد.
 .11اجراات تفتیش داخلی ناقص به نظر رسید و تعدادی از پروژه ها در مطابقت با
تفتیش بر اساس خطر بازرسی نگردیده اند .پروسه پیگیری یافته ها و سفارش های
تفتیش داخلی دارای نواقص و کاستی ها به نظر رسید.
آنچه را در هنگام بازرسی در وزارت تحصیالت عالی یافته ایم :
 -1ظرفیت وزارت تحصیالت عالی دراستفاده ازتخصیصات صادره تحت بودجه
انکشافی ناچیز مشاهده گردید .میزان بودجه مصرف ناشده در جریان سال های 1390
الی 57 ،1392الی  66در صد بوده است.
 -2میزان مصرف بودجه انکشافی در بخش تحصیالت عالی در سطح پایین قرار
داشته ،در سال  1390تنها 1.06فیصد و در سال  1392تنها 1.30فیصد بودجه ملی به
مصرف رسیده است.
 -3تنها  28درصد فارغان مکاتب توانسته اند توسط وزارت تحصیالت عالی جذب و
به دانشگاه ها راه پیدا کنند.
 -4پالن راهبردی یک پروسه دینامیک است اما مشاهده گردید که با گذشت پنج
سال هیچ تغیرو تجدید نظر در این پالن رونما وصورت نگرفته است.
 -5پالنگذاری در بخش تدارکات در بر گیرنده تمام جوانب نبوده و به چندین پروژه
تدارکاتی خارج از پالن منظور شده تدارکات صورت گرفته است.
 -6تعدادی از قرارداد های ترمیماتی مانند قرارداد ترمیم مراکز آموزشی و دفاتر
اداری باید متوقف و بودجه انکشافی در راستای ایجاد زیربناهای تحصیلی جدید به
مصرف رسد.
 -7نظارت و ارزیابی دانشگاه های خصوصی بطور کافی،منظم و متداوم صورت
نگرفته است .دانشگاه های خصوصی صورت های مالی ،پالن ها /برنامه های انکشافی
و اداری خویش را به دسترس وزارت تحصیالت عالی قرار نمیدهند .تعدادی از
استادان دانشگاه های خصوصی از مشخصه و دانش الزمه برخوردار نمیباشند.
 -8بیش از  65فیصد کارمندان مسلکی  /استادان در دانشگاه ها  /موسسات تحصیالت
عالی تنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس اند که این موضوع تاثیر معکوس روی
کیفیت خدمات آموزشی این دانشگاه ها دارد.
 -9ساحه پوشش تفتیش داخلی و سیستم کنترول داخلی وزارت نا کافی به نظر رسیده
است .قرارداد های تحت پروژه شماره  280171در جریان سال های  1390الی 1392
از طریق مفتشین داخلی بازرسی نگردیده اند ،در حالیکه این دوره تحت پوشش
بازرسی عملکرد اداره عالی تفتیش قرار گرفته است.

گزارش اجراات پالن  100روزه اداره عالی تفتیش
(2ثور الی  8اسد)1394

تهیه و ترتیب :غالم سرور هاشمی

مقدمه
اداره عالی تفتیش قبال پالن صد روزه (2ثور 8-اسد )  1394اجراآت خویش را بر طبق فقره ( )1مصوبه شماره ( )4مورخ  1394/2/2مجلس
کابینه جمهوری اسالمی افغانستان و تقاضای کتبی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ترتیب و ذریعه نامه ( )382مورخ 1394/3/4
به ریاست مذکور ارسال نموده است  ،بر عالوه پالن بازرسی ساالنه اداره در اخیر سال مالی  1393طرح و ترتیب شده و پروسه تطبیق آن
جریان دارد ،از جانب دیگر بعضی بازرسی ها قبل از ترتیب پالن صد روزه و بازرسی برخی مراجع دیگر در جریان این پالن آغاز و تکمیل
شده و تعدادی از مراجع به علت وسعت بازرسی ها ادامه دارد  ،با آنهم اجراآت انجام یافته اداره عالی تفتیش در قبال پالن صد روزه بطور منظم
در گزارش مرتبه انعکاس یافته است .
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د .برنامه های انکشافی مسلکی
 .1تجدید نظر در پالن بازرسی ادارات در مطابقت به استندرد های بین المللی تفتیش.
اجراآت  :در رابط به پالن های بازرسی تجدید نظر صورت گرفته و پروسه دوامدار است
 .2تجدید نظر فارمت نتایج گزارش تفتیش به مراجع درمطابقت به استندرد های بین المللی تفتیش.
اجراآت  :تجدید نظر باالی فارمت نتایچ گزارش تفتیش ( )IRمطابق به استندرد های بین المللی تفتیش صورت گرفته است
 .3تطبیق و فراگیری به آموزش  )I CATو ( PMFکه فند مدیریت آن توسط ( IDIبخش انکشافی انتوسای ) تمویل میگردد.
اجراآت :در زمینه ارتقای ظرفیت کار های عملی و تخنیکی آغاز گردیده و ادامه داده میشود.
و  .ارتقای ظرفیت کارمندان
به تعداد ( )85تن کارمندان اداره عالی تفتیش را درپروگرام های آموزشی مسلکی تفتیش  ،انگلیسی وکمپیوتر آموزش داده میشود که ذیالٌ
ارایه میگردد.

 [ 30تفتیش ،شماره دوم]
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دپلټنې په ریپوټونو کې د  5Cپلي کیدل

محمداحسانبابکرخیل

 [ 32تفتیش ،شماره دوم]

دانتوسای نړیوال سازمان هغه سازمان ده چې له  190هیوادونو څخه زیات غړي لري.
دغه سازمان دمعیارونو په قالب کې ښه روشونه او کړنې غړو هیوادونو ته برابروي
اوله هر غړی هیواد څخه تمه لري چې دامکان ترحده پورې دغه معیارونه پلي کړي.
دانتوسای بنسټ دیو خپلواک ،مسلکي او غیر سیاسي سازمان په توګه ،متقابل مالتړ
یې مینځ ته راوړی ده ،دنظرونو راکړه ورکړه ،پوهې او تجربو ته یې وده ورکړې
ده .اودیو پیژندل شوي دانتوسای دپلټنې عالي بنسټ ( )INTOSAIپه توګه په نړۍ
واله ټولنه کې خپلې کړنې پرمخ بیایي اودوامداره پرمختګونه دپلټنې عالي بنسټونوغړو
هیوادونو ته یې کړي او وده یې ورکړې ده.
دپلټنې په معیارونو کې بنسټیز اصول ډیر ګټور دي پلټونکي دپلټنې ریپوټ لیکلو
اودنظرورکولو په ترتیبولو کې په ځانګړې توګه په هغو مواردو کې چې هیڅ کوم
معیارو دپلې کیدلو وړ نوي ،همکاري کوي.

تر هغه ځایه چې دپلټنې په تر سره کولو کې دانتوسای معیارونو ته اړتیا لیدل کیږي ،اوپه
بیال بیلو کچو کې بدلون غواړي .له دغه بدلونو څخه یو هم دپلټنې په ریپوټ لیکلو کې
موږ باید پدې پوه شو چې یو ریپوټ څرنګه لیکل کیږي تر څو له یو ځانګړي اغیزمنتیا څخه
برخمن وي ،دمرجعې لپاره دسمون ورکړنې ولري
 ،همدارنګه په راتلونکی کې دتیروتنو څخه مخنوی وکړي اوپه حساب ورکولو کې دکړنو
داصالح المل شي.
دپلټلو په پایله کې پلتونکی باید یو ریپوټ او یو اظهار نظر په لیکلي بڼې سره څرنګه چې
دپلټنې ټولې موندنې په سمه توګه پکښې تنظیم شوې وي ترتیب کړي؛ محتوایې باید په
ډیره سادګۍ دپوهیدلو وړ وي او له هر ډول ابهام څخه لرې وي ،همدارنګه هغه معلومات
پکښې رانغښتې وي چې موثق ،غوره ،دقبول وړ ،رښتنی ،مناسب له تعصب څخه لرې وي
وړاندې کړي .،مخکې له دې چې د ( )5cپر فارمت رڼا واچو لومړی دریپوټ پرتعریف،
لغوي او اصطالحی معنی ،خبرې کوو.
دریپوټ لغوي معنی څه ده؟
ریپوټ یاگزارش دځای ته راوړلو په معنی ده ،ترسره کول ،دنظراظهارکول ،دبنستونو
پرمینځ کې ،شرح او تفسیر کول دي.
دریپوټ اصطالحی معنی:
ریپوټ په اصطالح کې هغه مطلب ته ویل کیږی چې د ،تفسیر ،بیان ،تحلیل (شننې) له
شرحې څخه او له داسې نورو ځانګړو مطلبونواومسایلو څخه بحث کوي.
په انگلیسی ژبه کې ” ”TO REPORTدریپوټ ورکولو په معنی ده چې التیني ریښه لري؛
د «”REPORTAREپه معنی» بیرته راوړلو «یا» د اطالعاتو بازگشت «څخه» اخیستل
شوې ده.
دریپورټ لیکلو تعریف:
ریپوټ لیکل د ورځ پاڼو ،اطالعاتو ،حقایقو ،دپیښو په علتونو باندې تحریر کولو اودهغهوي
منطقي تجزیې او تحلیل ته وایی ،،او په دوه «اصلو» ساده لیکلو «او» سالم لیکلو باندې
«والړ» اووسي.
دانتوسای دپلتنې دمعیارونوپه  4.0.7فقره کې ،اصول اود ریپوټ ورکولو معیار داسې
تصریح شوی ده.
(الف) :دهرې پلټنې په ورستیو کې ،دپلټلو په پایله کې پلټونکی باید یو ریپوټ او یو اظهار
نظر په لیکلي بڼې سره څرنګه چې دپلټنې ټولې موندنې په سمه توګه پکښې تنظیم شوې وي
ترتیب کړي؛ محتوایې باید په ډیره سادګۍ دپوهیدلو وړ وي او له هر ډول ابهام څخه لرې
وي ،همدارنګه هغه معلومات پکښې رانغښتې وي چې موثق ،دقبول وړ ،رښتنی ،مناسب او
له تعصب څخه لرې وي وړاندې کړي
دانتوسای دنړیوالو معیارونو پربنسټ ( )136,137-4100 ISSAIریپوټونه د ()5c
فارمت پربنسټ باید ترتیب شی ،یعنی په منطقی بڼې سره جریان ولیکل شي لومړی باید
کوم موضوعات ولیکل شي ورپسې کوم مطلب وړاندې شي او په ورستۍ برخه کې کومه
موضوع مطرح شي ،نه یواځې په ریپوټ کې موندنې (یافته ها) اومینځ ته راغلي زیانونه
ولیکل شي باید ددغه شان مواردو دمخنوي په خاطر په راتلونکې کې اصالحی اقادامات
هم په پام کې ونیول شي
دیو منطقي ریپوټ وړاندې کول لوستونکي ته دا فرصت ورکوي چې په سمه توګه دپلټنې
موخه تر سره شوې ده ،دپلتنې دموندلواهمیت په پایله کې کړنې سموي او دحساب ورکولو
لړۍ بهبود پیدا کوي.

دپلټلو په پایله کې پلتونکی باید یو
ریپوټ او یو اظهار نظر په لیکلي بڼې
سره څرنګه چې دپلټنې ټولې موندنې
په سمه توګه پکښې تنظیم شوې وي
ترتیب کړي؛ محتوایې باید په ډیره
سادګۍ دپوهیدلو وړ وي او له هر
ډول ابهام څخه لرې وي ،همدارنګه
هغه معلومات پکښې رانغښتې
وي چې موثق ،غوره ،دقبول وړ،
رښتنی ،مناسب له تعصب څخه لرې
وي وړاندې کړي .،مخکې له دې
چې د ( )5cپر فارمت رڼا واچو
لومړی دریپوټ پرتعریف ،لغوي او
اصطالحی معنی ،خبرې کوو
همدارنګه کله چې له مرجع څخه استعالم
کیږي د استعالم متن داسې ترتیب شي چې
 5سی درې برخو ته ځواب ویونکی اووسي
یعنی معیار ،حالت او علت .ښایې کوم
استعالمونه چې مراجعوته صادریږي دبیال
بیلو موضوعاتو په اړه وي خو موږ دا هڅه
کو کوم ځواب چې مراجع وړاندې کوي
دحالت او علت معیارونو ته ځواب ویونکی
وي.
دانتوسای دنړیوالو معیارونو اړوند ( )5cله
دغو پنځه عنصرونو څخه عبارت دي معیار،
حالت ،المل (علت) ،پایله (نتیجه) اصالحي
کړنې چې هریو یې په بیله توګه الندې
تشریح شوی ده.
 -1معیار یا ( :)Criteriaپنځه ما رک یا
هغه مقیاس چې پربنسټ یې رعایت ارزول
کیږي .ددغې ځانګړنې موخه ،د قوانینو،
مقرراتو ،لوایح او طرزالعملونوپورې اړوند
ټاکل شوي معیارونه ا ود قرارداد شرایط
تر کومې اندازې پورې رعایت شوی یا
خیر دبیلګې په توګه دمالیې وضع پرمالیاتو
باندې دعایداتو قانون ( )72مادې سره سم،
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دجرایمود ځنډ وضع داموالو په
نه رسولو کې ،توکي او دودانیزو
چاروپشپړیدل په ټاکلي موده کې
د تدارکاتو ( )58سره سم او د
تادیاتي (دمکلفیتونو نه ترسره کول
دقراردادونو اړوند په ټاکلې موده
کې پلې شوي یا خیر؟
په معیار کې ډاډ تر السه کیږي چې
آیا کومې کړنې چې په مرجع کې تر
سره کیږي قانوني معیارونه یې په پام
کې نیول شوي دي دبیلګې په توګه
دمالیې دوضع لپاره پر مالیاتو باندې
دعایداتو قانون په پام کې نیول شوی
ده او یا دعواید وتحویلی په ټاکلي
وخت کې تر سره شوي یا خیر؟
پلټونکی بایدمعیار په کافی جزئیاتو
لکه دمالیاتو قوانین ،دمالیاتو
دراټولولو لپاره طرزالعملونه ولیکي،
همدارنګه له داخلي کنترول څخه
چې څوک دمالیاتودمیزان له صحت
څخه دمعیارونو اړوند ډاډ ورکوي
او هغه اسنادونه چې له ام  16سره
ضمیه دي اود کنترولي سیستم
څارنه په غاړه لري.
 -2حالت یا (:)Condition
هغه وضعیت ته ویل کیږي چې
دپلټونکي له خوا لیدل شوی وي.
حالت له معیار سره ګ ده حالت

داښیي چې آیا مالیات په سمه توګه سنجش شوي دي؟ آیا د مالیاتوپه ټاکلواو راټولولو
کې قوانین او طرزالعملونه په سمه توګه پلې شوي؟ آیا ټول اسنادون م  16سره ضمیمه
شوي؟ آیا مالی مسئول او اړوند کارکونکي طرزالعملونه دمالیاتو دمیزان ارزونې سره
پرتله کړی؟ آیا مالي کنترولر  م  16دحسابدارۍ دتعلیماتنامې پربنسټ څیړلي تر څو
یې له کره توپ او سموالي څخه یې ډاډ تر السه شي؟ او همدارنګه هغه حالت ښیي
چې یو سند په کوم وضیعت کې قرارلري دبیلګې په توګه د م  16فورم دقراردادونو
دپیسو دحوالو په برخه کې دتدارکاتو او پر مالیاتو باندې دعایداتو قوانینواړوند دی
یاخیر او یاهم دتوکو او اموالو په رسولو کې ځنډ ،ودانیزې چارې او دعواید تحویلي،
دتدارکات قانون اود قرارداد شرایط او داسې نور مالی تفنینی اسنادو سره سم ترسره
شوي یا خیر؟
همدا چې پلټونکی دپلټلو لپاره مراجع ته استول کیږي په لومړی ګام کې په مرجع
کې له شتون وضعیت او حالت څخه معلومات السته راوړي چې په مرجع کې څه شي
جریان لري ا و وضعیت څنګه ده خبرتیا تر السه کړي.
 -3علت یا ( :)Causeمنبع او دلیل (مدرک) چې دحالت درامینځته کیدو المل
شوی ده .دغه مشخصه داسې مفهوم وړاندې کوي چې ولې علت مینځ ته راغلی ده،
شننه پرې کوو چې دقوانینو او مقرراتو دنه پلې کیدلو المل وه اویا وظیفوی غفلت
وه که چیرې وظیفوی غفلت وي کومې شعبې او چا خپل مسولیتونه او دنده په سمه
توګه نده ترسره کړې علت او دلیل یې وړاندې کیږي او یا که چیرې دداخلي کنترول
کمزورتیا وي او یا څه نور عوامل وي دهغه په علت باید رڼا واچول شي .علت اود
علت شننه (تحلیل) ده چې دسیستم دسموالي سبب کیږي او روڼوالی مینځ ته راوړي
له دې پلوه دپلټنې موظف مکلف دي تر څو دعلت دالملونو په اړه تر پلټلو الندې
مراجع څخه معلومات تر السه کړي او هغه په خپلو ریپوټونو کې راونغاړي.
 -4پایله یا  :))Cones ((queansشننه او تجزیه دیو حالت منفي اغیزې دي.
دبیلګي په توګه چې معیار په دا ډول وه او ولې په تر سره کولو کې غفلت تر سره
شوی ده او یا داخلي کنترول ستونځه وه چې داسې ضعیفه عمل یې تر سره کړی ده
که چیرې دغه ستو نځې سمې نه شي او په همدي توګه دوام پیدا کړي په راتلونکې که
به دولت ته ډیر زیان ور پیښ شي .همدارنګه دیادونې وړ ده چې دولت ته ور اوښتی
زیان څومره وه اویا داچې یو مقدار وجوهه ددولت وارداتو په حساب کې لږ شوې ده
تر سره شوې او یا هم هیڅ تحصیل شوې ندي دغه ټول په پایله کې یادونه کیږي .پا
یله دمعیارونو دوضیعت تشریح کونکې ده او دپلټنې ګروپونه هغه بیرون نویس کوي
(پولی تفاوتونه) اودکار په ختم کې په خپلو ریپوټونو کې رانغاړي.
 -5دسمون (اصالحی) نظر (سپارښتنې) یا ( :)Correctionڅه باید وکړو تر څو
په داخلي کنترول باندې ،خطرونه او دخسارو جبران ته ورسیږو .دپلټونکي له خوا
دقوانینو دپلې کیدلو دسمون په منظور سپارښتنې یا اصالحي نظر دمرجع لپاره وړاندې
کیږي چې به هغه کې هغه بینظمي چې دداخلي کنترولونو دنه اغیزې په اړه او یا هغه نه
پاملرنه چې دمسوولو کارکونکو له خوا تر سره شوي وي سپارښتنې وړاندې کوي .تر
څو هغه مرا جع چې تر پلټلو الندې دي په راتلونکې کې دسپارښتنو اړوند خپلې کړنې
تر سره کړي او دولت ته دور اوښتي زیان څخه مخنوی وکړي.
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وزارت مالیه بر اساس هدایت ماده  59قانون اداره امور مالی و مصارف عامه مکلف است حساب قطعیه
دولت را برویت قطعیه ی واحدهای بودجوی ترتیب و جهت بازرسی به اداره عالی تفتیش ارایه نماید.
این روند یعنی توحید قطعیه ی واحدهای بودجوی به عهده ریاست خزاین وزارت مالیه است که همکاری
تنگانگی با اداره عالی تفتیش دارد .مشکالتی که در این عرصه وجود دارد به همراه برخی دیگر از مسایل
مالی کشور را با محترم محمد آقا کوهستانی رییس عمومی خزاین وزارت مالیه به بررسی گرفتیم که از
نظرتان می گذرد.

محمد آقا کوهستانی:

دست آوردهای اداره عالی تفتیش به حدی است که نه تنها برای این اداره که
در مجموع برای دولت افغانستان اعتبار ایجاد کرده است

جناب کوهستانی صاحب در ابتدا اگر به طور اختصار به برخی از دستاوردهای
ریاست خزاین در طول دوره ریاست خود اشاره کنید

در سیزده سال اخیر تحوالت مهمی در سیستم اداری و مالی افغانستان رونما گردیده،
قبل از ایجاد سیستمهای جدید در وزارت مالیه تمام سیستم ها به صورت کتابت و
منوال بود .در سال  2002سیستم اداری و مالی افغانستان در وزارت مالیه صرف در
ریاست خراین تعبیه شده و مورد استفاده قرار گرفت .تا سال  2002چک ها دستی
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نوشته شده و به بانک ارسال می شد و بعد
از ایجاد سیستم ،سیستم مالی خود چک را
پرینت می کرد ،تا سال  2006به همین منوال
پیش می رفت ،وقتی ادارات محلی راپور را
می آورند ،تماما قلمی بود و در مرکز آماده
می شد ،این موضوع کار ما را دو چندان می
کرد .ما کوشش کردیم سیستم اداری و مالی
را از سال  2007تطبیق کنیم نه تنها به والیات
که برای تمام واحدهای بودجوی؛ تا پالن
خود را شامل سیستم کنند .خوشبختانه در دو
والیت ننگرهار و هرات ،ما توانستیم این دو
والیت را به سیستم اداری و مالی افغانستان
وصل کنیم .بدین معنا که تمام تادیات هرات
و ننگرهار شامل سیستم اصلی اداری و مالی
شد .ما والیات نزدیک مانند پروان را نیز شامل
سیستم کردیم و بدین ترتیب در حدود دو سال
توانستیم تمام  34والیت کشور را شامل سیستم
مذکور نماییم .البته این در قسمت بودجه
عادی ما بود و شروع کردیم در تطبیق سیستم
ادارات بودجوی مرکزی مان؛ تبعا اداره عالی
تفتیش هم وقتی برای بازرسی در ادارات می
رفت ،دفاتر منظم نبود یا به وقت و زمان نمی
توانستند راپوردهی درست داشته باشند.
ما توانستیم واحدهای بودجوی را عالوه بر
والیات به سیستم اداری و مالی وصل کنیم .با
وصل کردن آخرین مرجع که والیت نورستان
بود ،توانستیم کل افغانستان را کمپیوترایز
بسازیم.
این یک تحول بسیار عظیم بود ،البته قبل از
تطبیق این سیستم وقتی ما با دونرها می نشستیم،
و از آنها تقاضا کردیم تا کمک هایشان را از
طریق بودجه ملی به مصرف برسانند اولین
چیزی که با ما مطرح کردند این بود که
سیستم ندارید؛ سیستم منوالی مورد قبول آنها
نبود تا پولشان را در جایی به مصرف برسانند
که در آنجا سیستم نیست! وقتی ما سیستم را
تطبیق کردیم ،بسیار مورد تشویق قرار گرفتیم،
از سوی دونرهای بزرگی مانند بانک جهانی،
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بانک انکشاف آسیایی ،و یا  IMFکه آنها هماهنگ کننده دونرها
هستندمورد تشویق قرار گرفتیم که توانسته بودیم سیستم را کمپیوتری
بسازیم .این چنین بود که بانک جهانی در گزارشی سیستم اداری و
مالی افغانستان را در منطقه بی نظیر خواند.
هم چنین ریاست خزاین بیشتر توجه خود را به کارمندان داخل
تشکیل داشته است ،ما توانستیم کارمندان داخل تشکیل خود را بدون
کم و کاست شامل سیستم آموزشی قرار دهیم؛ حتی ما از بانک
جهانی فندی را دریافت کردیم که بتوانیم در راستای ایجاد ظرفیت
الزم ،تعدادی از کسانی را که  12پاس بودند مطابق با تفاهمنامه ای
که بانک جهانی داشتیم؛ بیشتر از  240تن از کار مندان را در سطح
والیات و مرکز در پوهنتونهای خصوصی شامل کنیم.
این چنین است که ما توانستیم سیستم اداری و مالی را که تا حاال
هیچ اداره ای نتوانسته چنین سیستمی را بوجود بیاورد در کشور ایجاد
کنیم .ما سرمایه گذاری را از کارمندان قرار دادی به سوی کارمندان
داخل خدمت و رسمی سوق داده ایم تا بتوانیم همیشه و همه وقت
از دانش کارمندان خود استفاده کنیم و اتکا به دانش کارمندان
قراردادی نداشته باشیم .می توانم بگویم  95درصد فعالیت هایی که
در این ریاست انجام می شود توسط همین کارمندان رسمی به پیش
برده می شود .باید برای شما بگویم ریاست خزاین امروز با معیارهای
بین المللی عیار شده ،زمانی که دونری به کشور کمک می کند یکی
از سوالهای آنها این است که بعد از ارزیابی سیستمی که آنها انجام
می دهند ،مطابق با سیستم های مالی خودشان از ما راپور می خواهند.
بر مبنای این مساله ما به تمام دونرها مانند آمریکا و استرالیا و...
متذکر شدیم که ریاست خزاین به راحتی می تواند با ایجاد سیستم
مدیریت مالی به آنها راپور بدهد .امروزه باالتر از  75درصد بودجه
ملی که از طریق دونرها کمک می شود از برکت همین سیستم مالی
و اداری است.
با وجود این یکی از مشکالتی که نه تنها ما بلکه همه ادارات دارد
کمبود ظرفیت است .مشکل اصلی عدم ظرفیت کارمندان دایمی
است ما هیچ وقت کارمندی را که دارای  30سال سابقه کاری است
با کسی که دو کلمه انگلیسی می فهمد مقایسه نمی کنیم .اصوال
مشکل اصلی که ما نتوانستیم یک سیستم درست و مناسب را ایجاد
کنیم همین بوده که ما نتوانستیم استفاده اعظمی را از کمک های
دنیا بکنیم.
در قسمت سیستم اداری و مالی  ،ما سیستم دیگری را نیز ایجاد کرده
ایم به طور مثال سیستم قروض؛ خوشبختانه افغانستان کشوری است
که کمترین قروض را در دنیا دارد .ظرف  13سال ما بیشتر از10/4
میلیارد دالر را معافیت گرفته ایم و امروز که با شما صحبت می
کنم تمام قروض افغانستان 2و نیم میلیارد دالر است که بیشترین آن
مربوط به کشور روسیه است .که حدود  900میلیون دالر است؛ آن
هم مربوط به سابقه است .ما سیستم قروض را در ریاست خزاین تعبیه

کرده ایم ،هر سه ماهه راپور قروض بعد از تطبیق در وب سایت وزارت مالیه نشر می
شود و هم چنین ما تعهدی که به جامعه جهانی داریم در هر ماه فینشنال اسیسمنت ها
یا راپورهای مالی را ترتیب ،تطبیق و به وب سایت خود نشر می کنیم و به مراجع ذی
ربط خصوصا ( )IMFروان می کنیم.
یکی از مواردی که شما در قسمت فعالیت های خود ذکر کردید ایجاد سیستم
افمس است اگر ممکن است کمی در مورد این سیستم و کارایی آن معلومات
بدهید.

چنانچه گفته شد سیستم افمس منحصر به ریاست خزاین بود؛ زمانی که ما سیستم می
گوییم در این سیستم بودجه هر وزارت را به تفکیک می توانید ببینید در ضمن می
توانید تخصیصات منظوری وزارتها را ببینید ،تقسیماتی که خودتان در بودجه والیات
کرده اید را ببینید .هم چنین مصارفی که در کل بودجه حکومت است .به طور مثال:
ساعت  8 :45دقیقه در سی و چهار والیت افغانستان و در تمامی ادارات می توانیم
بگوییم که چقدر تادیات داریم؛ در عین زمان می توانیم بگوییم تا همان لحظه چه
مقدار عواید ملی شامل سیستم شده؛ هر افغانی تادیه ای که به هر عنوان و به هر اداره
و هر مدرکی در سیستم اداری و مالی تماما ثبت است و با یک کلیک می توانید
عواید و مصارف دولت را در سطح ملی به تفکیک واحدهای بودجوی و والیتی حتی
به تفکیک ولسوالی راپور بگیرید .این مزیت های سیستم است .اگر قلمی باشد ممکن
است یک اداره در یک ماه نتواند به تفکیک ولسوالی به شما راپور بدهد.
البته ما تنها به این سیستم اکتفا نکرده ایم سیستم های دیگری هم روی دست گرفته
ایم ،می توانم بگویم که سال گذشته و امسال ما تقریبا سیستم دیگری که نو تطبیق
کرده ایم این سیستم ثبت خریداری و سیستم ثبت دارایی است .ما توانستیم که در
هشت وزارت مانند وزارت دفاع و داخله و ...این سیستم را تطبیق کنیم.
کارایی این دو سیستم چیست؟ تمامی قراردادهایی که در حدود  500هزار افغانی
است اداره مجبور و مکلف است که شامل سیستم ثبت خریداری کند و زمانی
که شامل سیستم شد می توانیم از قرارداد خوبتر کنترول کنیم که اداره چه مقدار
تخصیص دارد .یکی از مشکالتی که اداره عالی تفتیش با آن مواجه است و هم چنین
وزارت مالیه؛ مبالغ طلبات است که یک اداره بیشتر از بودجه منظور شده اش قرار
داد عقد کرده و نتوانسته که مکلفیت تادیاتی خود را با قراردادی انجام بدهد این
چند نوع نواقص را به بارآورده  -1خود اداره را کم اعتبار ساخته پیش طرف معامله
دار که قرار دادی است؛ چرا که به وقت و زمانش نتوانسته مکلفیت تادیاتی خود را
انجام بدهد و پیش کمپنی ها دولت را نیز بی اعتبار ساخته اند .وقتی با عنوان اداره
می روید و نرخ می گیرید نرخ واقعی را نمی دهند می فهمند که سرگردان می شوند.
با تطبیق این سیستم فعال در هشت وزارت آغاز شده ان شاء اهلل ما کنترول بودجه را
زیاد می سازیم
یکی از مهمترین چالش هایی که با وجود فرمایش شما که افمس در تمام
ادارات افغانستان قابل استفاده است این است که هنوز هم قطعیه ادارات به
وقت و زمانش به دسترس اداره عالی تفتیش قرار نمی گیرد چرا چنین است؟

در بخش قطعیه؛ اوال بودجه مرکزی است ،به این معنا که ما به سطح وزارت خانه
بودجه را تقسیم کرده ایم .بعد از این که بودجه را واحدهای بودجوی می گیرند،
بودجه منظوری را به والیات و سطح واحدهای دومی و سومی خود تقسیم می کنند

اداره عالی تفتیش مانند دیگر
ادارات بوجوی ،در سیزده سال
گذشته دستاوردهای چشمگیری
داشته اگر شما اداره عالی تفتیش
را مقایسه کنید؛ در گذشته دونرها
یک تفتیش خارجی را استخدام
می کردند ولی در این چند سال
خوشبختانه ظرفیتی در اداره عالی
تفتیش به وجود آمده که بتواند
پروژه های انکشافی و پروژه هایی
که از طرف دونرها تمویل می
شود را تفتیش کند .به طور مثال
پروگرام ( )DDPکه ما در ارگانهای
محل داشتیم خود دونر گفت
همین را تقاضا کنید از اداره عالی
تفتیش تا برای ما تفتیش کند .این
یعنی ایجاد یک اعتبار برای اداره
عالی تفتیش که یک دونر تقاضا
می کند تا پروژه اش توسط اداره
عالی تفتیش بازرسی شود .این
کالن ترین دستاورد برای اداره
عالی تفتیش و در مجموع برای
دولت افغانستان است
یکی از مشکالت ،عدم رعایت دفاتر
حسابی است ،که شامل تعلیمات نامه
محاسبه نقدی است .مثال یک اداره که
بودجه خود را دریافت می کند باید در
دفتر م  38کنترول خود منعکس کند.
دفاتر م  38کنترول بعدا به سطح والیات
خود تقسیمات کند.
البته ما در پهلوی سیستم اداری و مالی
این دفاتر را ترتیب داده ایم به خاطر
اینکه به بهترین شکل بتوانیم مشکل
قطعیه را رفع کنیم ،به همین منوال وقتی
در والیات تخصیصات صادر می شود
و بودجه هر والیت مشخص می شود،
مستوفیتها مکلف هستند م  80را ترتیب
کنند دفتر م  80عین کارآیی دفتر م  38را
داردکه تقسیمات به سطح ولسوالی است.
ولی در سطح  34والیت ما این کار را
نداریم هرچند تعلیمات نامه موجود است.
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زمانی که مصارف صورت می گیرد مصارف
به سطح ولسوالی صورت می گیرد و مصارف
ولسوالی باید توحید شود و برای ریاستهای
والیتی راپور را روان کند و او نیز به وزارت
مربوطه و در پایان به ریاست خزاین؛ اگر این
کار به صورت دوامدار انجام شود مشکل
قطعیه نداریم ولی متاسفانه بیشترین مشکالت
در بخش قطعیه در بخش تخصیص و تعدیل و
بودجه است.
با وجود این اگر انصافا فکر کنیم؛ ما به آن
چیزی می خواهیم دست یافته ایم که ما یک
افغانی هم تفاوت یین تادیه ای که ما از بانک
کرده ایم و بین بانک وجود ندارد .اختالفاتی که
وجود دارد در خود تعدیالت ،بودجه و تخصیص
است که اکثر موارد ما با اداره عالی تفتیش هم
نظر نیستیم .مثال آنها کلمه تفاوت را به کار می
برند ولی ما می گوییم باید کلمه تفاوت توضیح
داده شود که اذهان عامه مشوش نشود .مخصوصا
به نمایندگان مردم در پارلمان .مثال در یک
اداره؛ اصل منظوری بودجه  100هزار افغانی
است در ظرف سال و در بررسی وسط سال 20
هزار افغانی زیاد شده و عوض این که در ستونی
که در بررسی وسط سال است ممکن است در
تزیید زیاد شده باشد ،این را می گویند تفاوت؛
نمی گویند این شخص این  20هزار را اشتباها
باید در بررسی وسط سال می رساند در ستون
تزیید رسانده است .همین قدر یک تفاوت است.
اما مجموع بودجه همان است .زمانی که تفاوت
می گوییم خود شخص هم شک و تردید پیدا
می کند .فقط زیادترین مشکالت در برداشتهایی
است که بین اداره عالی تفتیش و ریاست خزاین
وجود دارد.
شما به عنوان رئیس خزاین کشور وضعیت
مالی دولت را چگونه ارزیابی می کنید .اگر
وضعیت به همین قسم پیش برود دورنمای
وضعیت مالی کشور چگونه خواهد بود؟

اصال در افغانستان مانند دیگر کشورها ما نمی
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توانیم پیش بینی دقیق داشته باشیم .برای این که هر لحظه و ثانیه کشور ما
و سیستم اداری و مالی ما تاثیر پذیر از شرایط سیاسی است .اینجا مشکل
همان مشکل سیاسی است نه تخنیکی؛ در این وضعیت بودجه متاسفانه
وابسته به کمک دونرهاست .هر دونری که کمک می کند هدف سیاسی
خود را دنبال می کند ،هدف سیاسی هر دونر که برآورده شود تبعا ادامه
کمکها تسریع می شود و اگر نشود کمک ها نیز قطع می شود .اکنون با
این توضیحی که دادم شما خودتان قضاوت کنید در چه حالتی قرار داریم!
سیستم های متفاوتی در وزارت مالیه فعال است؛ ای سی کودا،
افمس و سیستم آی تی که مستقال کار می کنند که هر یک
از سیستم ها موثریت خود را داراست با وجود این اگر برای
یک سیستم مشکلی ایجاد شود آیا سیستمهای دیگر می تواند
آنرا پوشش بدهد؟ یعنی هماهنگی سیستمی بین سیستم ها وجود
دارد؟

ببینید؛ سیستم افمس یک سیستم ملی است که تنها مربوط به خزاین
نیست این یک سیستم اداری و مالی است که شامل عواید و مصارف
می شود .سیستم آی سی کودا را که یاد کردید مربوط به گمرکات
ماست که اصوال یک بخش جدا است .این سیستم ها یک لینک غیر
مستقیم دارند مثال سیستم سیکتاس آنقدر عملی نشده .ما در صدد
هستیم که چطور سیستم ها ر ا یک لینک بدهیم در حالیکه این یک
موضوع تخنیکی است که من هم تصمیم گرفته نمی توانم که آیا
سیستم آی سی کودا که سیستم جداگانه است با سیستم فری بالنس
که یک کمپنی کانادایی آنرا ساخته هم خوانی دارد یا خیر؟ ما اکنون
در ظرف بیشتر از سه سال با بانک مرکزی در تماس هستیم که چطور
می توانیم سیستم سی بی اس را با سیستم افمس لینک بدهیم که در
مواقعی که چک را اجرا می کنیم سیستم ها کال الکترونیکی شود.
به عنوان آخرین سوال  :با توجه به تعاملی که اداره عالی تفتیش
با ریاست خراین در وزارت مالیه دارد که شما از بسیاری از
دستاوردهای اداره عالی تفتیش مطلع هستید؛ کارکرد این اداره
را چطور ارزیابی می کنید؟

اداره عالی تفتیش مانند دیگر ادارات بوجوی ،در سیزده سال گذشته
دستاوردهای چشمگیری داشته اگر شما اداره عالی تفتیش را مقایسه
کنید؛ در گذشته دونرها یک تفتیش خارجی را استخدام می کردند
ولی در این چند سال خوشبختانه ظرفیتی در اداره عالی تفتیش به
وجود آمده که بتواند پروژه های انکشافی و پروژه هایی که از طرف
دونرها تمویل می شود را تفتیش کند .به طور مثال پروگرام ()DDP
که ما در ارگانهای محل داشتیم خود دونر گفت همین را تقاضا کنید
از اداره عالی تفتیش تا برای ما تفتیش کند .این یعنی ایجاد یک
اعتبار برای اداره عالی تفتیش که یک دونر تقاضا می کند تا پروژه
اش توسط اداره عالی تفتیش بازرسی شود .این کالن ترین دستاورد
برای اداره عالی تفتیش و در مجموع برای دولت افغانستان است.

عواید داخلی افغانستان :چشمه های عایداتی،
روند جمع آوری عواید و چالش های فرا راه

اهداف مقاله :در این مقاله تالش میگردد که منابع عایدات داخلی و نظام مدیریت
عواید در افغانستان به بررسی گرفته شود .با استفاده از داده های موجود روند جمع
آوری عواید طی چند سال تحلیل گردیده و با استناد به نتایج آن چالش ها و فرصت
های رو به ظهور به بررسی گرفته میشود .این مقاله در دو بخش به نشر میرسد .در
بخش اول (قسمت کنونی) چشمه های عایداتی و نظام مدیریت عواید معرفی میگردد.
در بخش دوم روند جمع آوری عواید به بحث گرفته خواهد شد.
 .1چشمه های عایداتی افغانستان
الف) معرفی اقتصاد بخش عمومی
اگر نظام اقتصادی یک کشور را در فقدان دولت و کام ً
ال از دید افراطیون بازار در
نظر گیریم اقتصاد متشکل از دو عنصر تولید کننده و مصرف کننده میباشد .تولید
کننده گان مجموع درامد شان را سرمایه گزاری و مصرف کننده گان تمام درامد
شان را مصرف می نمایند .در این صورت تمام آنچه تولید میشود مصرف میشود
و یا به عبارت دیگر نظم اقتصاد بصورت پایدار رهبری میگردد .ولی در واقع امر
چنین نیست چون مدیریت امور جمعی اداره امور کاال های عمومی ایجاب میکند که
نماینده عموم که عبارت از دولت است ،دست به کار شود .دولت از طریق میکانیزم

احمد شاه مبارز

قانونی از مردم صالحیت میگیرد تا امور
عامه را مدیریت کند .ساختار یک اقتصاد
با حضور دولت در دیاگرام ذیل تعریف
گردیده است.
ب) بودجه دولت :دولت برای پیش
برد امور عامه برنامه های بلند مدت ،میان
مدت و کوتاه مدت طرح می نماید .از
جمله برنامه های کوتاه مدت دولت
بودجه است که در آن دولت برنامه
هایش را برای یک سال تنظیم می نماید.
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پس بودجه عبارت از برنامه مالی دولت است
که برای یک سال مالی تهیه و شامل پیش بینی
درآمد ها و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی
است که به وصول سیاستها و اهداف قانونی منجر
میشود .بودجه دولت افغانستان توسط سندی که
بنام "سند بودجه" یاد میشود تنظیم و در اخیتار
مردم و سایر اشخاص و گروه های ذیدخل قرار
میگیرد .بودجه در یک فرایند منظم تشکیل و
تدوین میگردد .فرایند تشکیل بودجه در افغانستان
دیاگرام ذیل ارائه گردیده است:
از طرف دیگر چون آنان که در مقامات حکومتی
(قوه اجرائیه) گماشته میشوند نیز به مرور زمان در
مراجع مربوطه ذینفع و ذیعالقه میگردند ،پس باید
فعالیت های آنان توسط قوه باالتر و یا مساوی
با آن توزین گردد ،تا هیچ کس نتواند از منابع

حجم معامالت شرکت ها ،تصدی ها و حکومت بیشتر از آن است که بتوان
صرف با کنترول و نظارت داخلی از صداقت فعالیت های مالی و غیر مالی آنها
اطمینان حاصل کرد ،از طرف دیگر فعالیت های ادارات تنها منحصر به خود
آنان نیست ،بلکه اشخاص و گروه های دیگر نیز در آن ذینفع اند ،از اینرو برای
اینکه فعالیت های آنان برای همه قابل قبول باشد ،باید نهاد های مسلکی ،مجرب
و مستقل بر آن صحه بگذارند .چنین نهاد ها بنام سازمان های بازرسی خبره یاد
مگردند .نهاد هایکه بعنوان یکی از ارگان های مستقل حکومت فعالیت های عامه
را بازرسی مینماید بنام نهاد های عالی تفتیش یاد میگردند که به اساس معیارات
پذیرفته شده بین المللی امور مالی و غیر مالی عامه را جهت تضمین بهینگی و
مطابقت با قوانین و مقررات بازرسی می نمایند ،که این نهاد در افغانستان بنام
"اداره عالی تفتیش" یاد میگردد .اداره عالی تفتیش افغانستان انواع بازرسی را از
قبیل تفتیش مالی ،تفتیش رعایت قوانین و مقررات ،تفتیش عملکرد انجام میدهد.
ج) عواید دولت
طوریکه در فوق تذکر داده شد بودجه دولت متشکل از پیش بینی عواید و
مصارف است .در این جا ما صرف بخش عواید را مورد بحث قرار میدهیم.
منابع عایدات دولت :بصورت عموم عایدات دولت به دوسته تقسیم میشود.
الف) عایدات مالیاتی ()Tax Revenue؛ و ب) عایدات غیر مالیاتی (Non-
.)Tax Revenue

عامه در جهت منافع شخصی شان استفاده کنند .به
این منظور در نظام های دیموکراتیک نمایندگان
مردم در شورای ملی بر فعالیت های حکومت
نظارت می نمایند و برای تنظیم امور آن قوانین
وضع می نمایند .شورای ملی ،حکومت ،تمویل
کننده گان ،جامعه مدنی و مردم بصورت عموم
جهت حصول اطمینان از عملکرد مجریان آمور
نیاز به اطالعات دارند .ولی از یک طرف چون

مالیات ( :)Taxesمالیات عبارت از مبلغی است که اشخاص (طبیعی و حکمی)
بخش از عواید شان را (فیصدی از درامد) مطابق قانون بصورت اجباری و
بدون توقع منفعت مستقیم از بابت آن ،به دولت پرداخت می نمایند  .پرفیسور
سلیگمن مالیات را عبارت از پراخت اجباری توسط اشخاص به حکومت
جهت برآورده ساختن مصارف عمومی بدون توقع منفعت شخصی تعریف
کرده است  .قانون مالیات بر عایدات افغانستان مالیات را چنین تعریف کرده
است :مالیه ،تادیۀ الزامی است که به منظور تقویۀ بنیۀ مالی دولت
و رفاۀ عامه بدون انجام خدمت متقابل یا ارایۀ جنس از اشخاص
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حقیقی و حکمی طبق احکام این
قانون اخذ می گردد  .مالیات در
واقع انتقال بخشی از درآمدهای
جامعه به دولت و یا بخشی از سود
فعالیتهای اقتصادی است که نصیب
دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات
دست یابی به درآمد و سودها را دولت
فراهم ساختهاست .بنا بر تعاریف فوق
میتوان گفت که عایدات مالیاتی داری
مشخصه های ذیل اند:
 پرداخت مالیه یک وجیبه قانونی
است و تخطی از آن باعث پیگرد
قانونی میگردد.
 هیچ گونه معاوضه بین پرداخت
کننده مالیه و حکومت صورت نمی
گیرد.
 پرداخت کننده گان مالیات متحمل
قربانی آن میگردند.
حقوق گمرکی :حقوق گمرکی از
لحاظ نظری اغلب در صنف مالیات
تعریف میگردد و از جمله عایدات
مالیاتی پنداشته میشود .حقوق گمرکی
در واقع مالیاتی است که بر واردات
و صادرات اموال به فیصدی معین
نظر به نوعیت اجناس وضع میگردد.
در افغانستان مالیات و گمرکات دو
منبع عایداتی جداگانه طبقه بندی
گردیده اند که توسط قوانین مالیات
و گمرکات تنظیم میگردد.
منابع غیر مالیاتی :منابع عایدات
غیر مالیاتی عبارت از آن منابع است

که بصورت مالیات اجباری توسط دولت از مردم اخذ نمی گردد .یا هر گونه عایدات
بجز از مالیات تحت منابع عایدات غیر مالیاتی طبقه بندی میگردد .عواید غیر مالیاتی یا
تجارتی اند یا غیر تجارتی .عایدات تجارتی آن است که دولت در اثر خرید و فروش کاال
ها و خدمات در بازار به شکل قیمت بدست می آورد .مث ً
ال خدمات پوستی ،عوارض حمل
و نقل ،سود قروض ،فروش کاال ها .عواید غیر تجارتی آن است که از مدرک خرید و
فروش کاال و خدمات حاصل نگردد .بخش عمده عواید غیر تجارتی شامل عواید اداری
( )Administrative Revenueمیگردد .عواید اداری به عوایدی گفته میشود که از
مدرک فعالیت های (نقش) اداری دولت عاید خزانه دولت میگردد .انواع عواید غیر
مالیاتی در مجموع قرار ذیل اند:
 مساعدت های خارجی
 قروض :تمویل بودجه ()Deficit Financing
 سود قروض (قروض دولت به دیگران)
 فروش امالک عامه
 کرایه امالک دولتی
 درامد شرکت های دولتی (عایدات تجارتی)
 درامد قرارداد ها (مانند درامد که دولت از شرکت های استخراج معادن بخاطر
استخراج معادن اخذ می نماید)
 فیس
 حق جواز فعالیت
 حق ثبت
 جریمه
 تحفه
 داریی ضبط شده (ضبط ما ترک بال وارث)
 سائر عواید متفرقه (مانند درامد از مدرک توزیع پاسپورت)....
مشخصات عایدات غیر مالیاتی :عایدات غیر مالیاتی بصورت عموم داری ویژگی های
ذیل اند:
 پرداخت کننده میتواند از پرداخت آن تبرئه گردد (مث ً
ال میتواند با نخریدن موتر از
پرداخت جوازالسیر خود داری کنند.
 بعضاً پرداخت آن منفعت شخصی را در قبال دارد.
 پرداخت آن مانند مالیات برای اهداف منافع عمومی صورت نمی گیرد.
نمودار ذیل تصنیف منابع عایدات دولت از منابع داخلی را واضح میسازد:
تقسیم بندی عواید به اساس معیارات بین المللی حسابداری سکتور عامه
(اپساس) ()18 IAS
اپساس عواید را جریان منافع اقتصادی یا خدمات باالقوه که در جریان سال گزارشدهی
باعث افزایش دارایی های ناخالص گردیده باشد ،تعریف نموده است .عواید زمانی تثبت
میگردد که :الف) منفعت اقتصادی یا خدمات به اداره مربوطه عاید شود؛ و ب) این عواید
بصورت معتبر قابل اندازه گیری و سنجش باشند .به اساس تعریف و دو شرط فوق عواید از
دو نوع معامالت عاید یک حکومت میگردد .این دو نوع معامالت عبارت اند از معامالت
تبدیلی ( )Exchange transactionsو معامالت غیر تبدیلی (Non-exchange
 .)transactionsمعامالت تبدیلی عبارت از معامالتی است که حکومت در برابر دریافت
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ارزش ،اجناس و خدمات یا کاهش بدهی ارزش
مساوی به آن را به شکل نقد ،جنس ،خدمات
یا استفاده از دارایی ها از طرف مقابل دریافت
نماید .انواع معمول این نوع معامالت عبارت از
خرید و فروش اجناس و خدمات به قیمت بازار
میباشد .معامالت غیر تبدیلی عبارت از معامالتی
است که حکومت در برابر دریافت دارایی ها،
اجناس و خدمات ارزش مساوی به آن را به طرف
شامل معامله پرداخت نمی نماید .عواید ناشی
از معامالت غیر تبدیلی بنا به حاکمیت مطلق
حکومت و به اساس قانون از اشخاص حکمی
و حقیقی با عوض یا بال عوض دریافت میگردد.
تقسیم بندی عایدات به اساس ایپساس در دیاگرام
ذیل ارائه گردیده است( :شکل شماره )1
د) تقسیم بندی عواید در افغانستان
مصارف عادی و انکشافی افغانستان از دو منبع داخلی
و خارجی تمویل میگردد .تمام بودجه انکشافی و
یک بخش بودجه عادی دولت افغانستان از کمک
های بیرونی تمویل میگردد .طوریکه در دیاگرام
فوق توضح گردید عایدات داخلی افغانستان نیز از
دو منبع مالیاتی و غیر مالیاتی تامین میگردد .ولی
منابع مالیاتی آنچه در فوق توضیح داده شد نیست،
بلکه مالیات و گمرکات تحت عناوین جداگانه طبقه
بندی گردیده اند .بنا براین طبقه بندی (شکل شماره
 )2را میتوان برای عواید داخلی افغانستان ارائه کرد:
برای تنظیم امور عواید برای هر صنف عواید
که در فوق تذکر داده شد قوانین مخصوص
ساخته شده است .برای تنظیم عواید مالیاتی
قانون مالیات بر عایدات ،برای تنظیم گمرکات
قانون گمرکات و به همین ترتیب برای اداره امور
عواید غیر مالیات از قبیل استخراج معادن ،عواید
شهرداری و غیره قوانین و طرزالعمل های مرتبط
وضع گردیده اند .در ادامه این مقاله که در شماره
بعدی به نشر خواهد رسید ،بیشتر به قوانین مربوط
به عواید خواهیم پرداخت و در روشنی قوانین
روند جمع آوری عواید را بررسی خواهیم کرد.
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(شکل شماره )1

(شکل شماره )2

اصطالحات مالی و
مسلکی تفتیش
 فعالیتهای مالی /
:Financial activities
فعالیتهای مالی عبارت از فعالیتهایی
است که باعث تغییرات در میزان و
ترکیب سرمایه و قرضههای سازمان
میشود .فعالیتهای مالی شامل روند اخذ
و بازپرداخت قرضه ،سود سهام و غیره
میباشد .جریان وجوه نقد فعالیتهای مالی
همراه با فعالیتهای عملیانی و سرمایوی در
صورتحساب جریان وجوه نقد نشان داده
میشود.
 دارایی مالی : Financial assets /
دارایی مالی عبارت از دارایی است که نظر
به تعهدات حقوقی دارای ارزش پولی یا
مالی ،تعهد پرداخت یا اخذ دارایی مالی
از یک سازمان دیگر باشد .داراییهای
مالی در بیالنس شیت شامل وجوه نقد،
بلها ،حسابات قابل پرداخت ،قروض و
سپردههای بانکی و غیره میباشد
 کسر مالی : Fiscal deficit /
کسر مالی عبارت از فزونی مجموع
مصارف دولت بر عواید که صرف نظر
از قروض واقع میشود .بصورت عموم،
قروضی که در جریان سال دریافت میشود
مساوی با کسر مالی میباشد .عالوه بر این،
مجموع کسر مالی سالیانه نشان دهنده قرض
دولت در ختم دوره مالی مالی میباشد.
به عباره دیگر ،تفاوت میان عواید

داخلی(عواید مالیاتی و غیر مالیاتی و غیره) و منابع عایداتی غیر
قرضه(مساعدتها) و مصارف سالیانه در یک سال مالی کسر مالی گفته
میشود .مدیران مالی به این باوراند از قرضهها نباید در راستای تمویل عملیات
جاری استفاده کرده(مراجعه به قرضه)
 پالیسی مالی : Fiscal policy /
پالیسی مالی مفهوم پالیسی مصرف دولت را افاده کرده و مواردی چون میزان
مالیه ،میزان سود و مصارف دولت را در فعالیتهایی که در اولویت سکتورهای
مختلف قرار دارد تنظیم میکند .نقش دولت در بخش اقتصادی بصورت کل
بر اساس پالیسی مالی(امور مالی عامه) مشخص میشود.
 پیش بینی : Forecast /
پیشبینی عبارت از معلومات مالی آینده است که بر اساس فرضیات(فرضیات
مسلکی) ترتیب و مدیریت سازمان توقع دارد رویدادهای بعدی در تاریخهای
که در نظر گرفته شده است مطابق به آن واقع شود .پیشبینی به مفهوم ترتیب
بودجه نیز میباشد (مراجعه به معلومات مالی پیش بینی شده و تحقق یافته).
 تفتیش دادگاهی : Forensic audit /
تفتیش دادگاهی عبارت از بازرسی امور حسابی و اقتصادی شرکتها و
سازمانها بوده که گزارش آن طوری طرح و دیزاین میشود که در دادگاه
مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب ،این تفتیش نوعی از تفتیش تحقیقاتی
بوده و بمنظور جمع آوری مدارک علیه فساد و اختالس مورد اجرا قرار
میگیرد.
در این تفیتش برخی طرزالعملهای مشخص ،مانند آزمونها جهت بازرسی
کنترولها ،اجرای طرزالعملهای تحلیلی ،تطبیق تخنیک-های کمپیوتری
تفتیش  ،آزمونهای محتوا و غیره ،جهت پیگیری موضوع تحت تفتیش و
جمع آوری مدارک بطور بسیار دقیق مورد اجراء قرار میگیرد.
با اجرای تفتیش دادگاهی سعی بر این است تا از وضعیت مالی سازمان
(داراییها ،دیون ،درآمد ،جریان وجوه نقد و غیره) و اشتباهات حسابی جریان
وجوه نقد و معامالت نقدی یک تصویر واضح و شفاف ارائه شود.
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حسابرسی دادگاهی یکی از فعالیتهای تخصصی در حوزه حسابداری بوده و مفتش و یا مفتش
دادگاهی و یا بازرسی کننده تقلب و فساد از پیگیری و افشای موارد متذکره گزارش میدهد.
یک مفتش دادگاهی معموالٌ در رشته مالی /حسابداری /حسابرسی یا تفتیش تخصص داشته
باشد و با قانون جزایی نیز آشنا میباشد .این کار کمک میکند تا نتایج تفتیش طوری تفسیر
شود که حارنوال بتواند بر اساس آن یک قضیه را ترتیب دهد .هرگاه مدیریت یک سازمان از
وقوع فساد و یا تقلب در اداره مربوطه خود مشکوک باشد ،تفتیش دادگاهی یک وسیله بسیار
خوب میباشد تا با اجرای آن از وقوع و یا عدم وقوع فساد اطمینان حاصل کند .انستیتیوت تفتیش
دادگاهی در شهر بلژیم یکی از نهاد بسیار خوب آموزشی در این بخش میباشد .عالوه بر این،
سایر نهادهای تعلیمی در بخش حسابدار مجاز نیز برخی رهنمودها را در بخش تفتیش دادگاهی
ترتیب و بهدسترس مفتشین دادگاهی قرار میدهند.
 اسعار خارجی : Foreign currency /
اسعار خارجی به معنی غیر از اسعاری گزارشدهی میباشد .اسعار گزارشدهی عبارت اسعاری
است که مرجع صورتهای مالی خود را در آن ترتیب و ارانه میکند .معامالت مالی افغانستان که
از طریق ریاست خزائن ترتیب میشود در دو حساب حفظ و نگهداری میشود ) ۱ .حساب افغانی
( )۶۰۰۱۰۰و  )۲حساب اسعار خارجی ( )۶۰۰۱۰۲میباشد.
 فساد /فریب کاری : Fraud /
فساد عبارت از یک عمل عمدی بوده که بمنظور کسب منفعت غیر قانونی و غیر منصفانه
توسط یک و یا چندین شخص در یک سازمان صورت میگیرد .کشف و برمال ساختن فساد
و تقلب یکی از مولفههای حسابدهی محسوب میشود .با توجه به اعالمیه سازمان انتوسای
که چهاردهمین اجالس انکوسای در سال  1998در شهر اروگوئه تصویب شد ،تمام ادارات
عالی تفتیش عضو این سازمان باید در مبارزه با فساد و ارائه سفارشات الزم جهت اصالح امور
سهم فعال گیرند.
 بیرق سرخ : Red flags /
در مفهوم مبارزه با فساد و تقلب واژه بیرق سرخ بهمعنی هشدار و نشان دهنده مشکالت باالقوه
و یا فعالیتها وعملکردهای نامطلوب میباشد .بمنظور کشف و جلوگیری از فساد و تقلب ،بیرق
سرخ در اکثریت سازمانها جزئی از سیستم کنترول داخلی محسوب میشود.
(مراجعه به اختالس و فساد)
 عوامل خطر فساد /
: Fraud risk factors
عوامل خطر فساد عبارت از حاالت و یا رویدادهایی است که زمینه فساد را یا بهشکل عمدی
و یا بهشکل جبری فراهم میسازد.
 گزارشدهی مالی تقلبی /
: Fuadulent financial reporting
گزارش دهی مالی تقبلی شامل اشتباهات عمدی ،بهشمول حذف و یا افشای مبلغی است
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که بهمنظور فریب دادن استفاده کنندههای
صورتهای مالی صورت میگیرد (مراجعه
به اشتباه).
 کنترولهای عمومی تکنالوژی معلوماتی /
General
information
: technology control
عبارت از پالیسیها و طرزالعملهایی است
که بهمنظور استفاده موثر و مفید از کاربرد
تکنالوژی معلوماتی و برنامه مربوطه ایجاد
میشود .کنترول از تکنالوژی معلوماتی معموالْ
شامل کنترول از مرکز اطالعات ،کارکرد
شبکه ،نرم افزار ،ایجاد سیستم ،تغییرات و
نگهداری ،دسترسی به کودهای امنیتی و
انکشافات میباشد.
 چارچوبی که هدف عمومی را تامین کند
: General purpose framework
عبارت از یک چارچوب گزارشدهی
مالی است که بمنظور تامین نیازمندیهای
عمومی ،استفاده کنندههای مختلف ،طرح
و دیزاین شده باشد .چارچوب گزارشدهی
مالی چارچوبی مناسب برای ارائه حسابات،
مطابق به چارچوب رعایت اصول حسابداری
و صالحیتهای بودجوی میباشد .اصطالح "
ارائه چارچوب مناسب " به معنی چارچوب
گزارشدهی مالی میباشد که مستلزم رعایت از
لزومیتهای چارچوب و:
أ) از ارايه مناسب صورتهای مالی تصدیق
نماید ،مدیریت مرجع ممکن است ضرورت
به افشای برخی موارد داشته باشد که در
چارچوب الزم نباشد ،و
ب) از ارائه صورتهای مالی بهصورت
مستقیم ،ماورای چارچوب مربوطه ،طوریکه
تمام معلومات مورد نیاز مدیریت شامل آن
باشد نیز تائید مینماید.
این کار در بسیاری موارد نادر ممکن الزم
دیده شود.
اصطالح "چارچوب رعایت" به معنی یک
چارچوب گزارشدهی مالی است که با
رعایت لزومیتهای آن چارچوب ترتیب شده
باشد ولی از موضوع فوق (ا و ب) اطمینان
ندهد.

نیاز به پالیسي

تفتیش

قسمت دوم و پایانی ...
چهارچوب و مطالب سند پالیسی تفتیش اداره عالی تفتیش به تعقیب اهداف فوق الذکر ،سند
پالیسی تفتیش اداره عالی تفتیش طرح و پیش نویس گردیده که توسط اداره عالی تفتیش نهائی
و منظور خواهد گردید .محتوای سند پالیسی تفتیش قرارذیل خواهد بود:
اهداف ،مقاصد و وسعت پالیسی تفتیش
فصل اول – احکام قانونی و مطالب کلی وظایف اداره عالی تفتیش
قانون تفتیش و سایرقوانین مربوط ،استراتیژی ملی NPPs ،وغیره.
معیارهای بین المللی نهاد های عالی تفتیش ( )ISSAIsو سایراستندرد های مربوط تفتیش

فریدون حازم
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پالنگذاری استراتیژیکی
روابط با شرکا بشمول پیوند گروه های جامعه مدنی
ارتباطات اداره عالی تفتیش و توسعه استراتیژی و
پالیسی تفتیش.
فصل دوم – پالیسی درباره استندردها ،شیوه ها و
میتودولوژی تفتیش
 2.1اعالمیه های انتوسای ،استندردهای تفتیش
(معیارهای بین المللیی نهاد های عالی تفتیش) و
دولت
 2.2روش و میتودولوژی های تفتیش
روش تفتیش و مراحل تفتیش
روش تفتیش برمبنای سیستم و خطر
روش تفتیش عملکرد
عناصرکلیدی میتودولوژی تفتیش اداره عالی تفتیش
کاهش خطرتفتیش
اطمینان قابل قبول
تفتیش برمبنای خطر
اعتماد روی کنترول داخلی در نهاد های تفتیش و
طرزالعمل های تفتیش
موضوع تفتیش ،معیارو معلومات موضوع اصلی
قضاوت /داوری مسلکی ،شکاکیت مسلکی و
مراقبت کافی

علم آوری و تجارب تفتیش قبلی و استفاده از کار سایرمفتشین
اصول مفتش مجرب( )EAPو سند سازی تفتیش
فرآیند متباین و ارتباط با مرجع
کنترول کیفیت
استفاده از داده های گروپ کاری تخنیکی( /)TWGکمیته میتودولوژی و
بوردعالی تفتیش ()SBoA
کاربرد  CAATsو شیوه های تکنالوژی معلوماتی
فصل سوم – پالیسی درباره جوانب اخالقی و تخنیکی و کنترول کیفیت
 3.1استعداد و شایستگی کارمندان تفتیش و رشد ظرفیت مسلکی آنها
 3.2تعلیماتنامه ها و رهنمود ها برای پروسه ها و طرزالعمل های مؤثرو معیاری
 3.3آیین اخالقی  /اصول اخالقی برای مفتشین و کارمندان تفتیش
 3.4کنترول کیفیت ،نظارت و مدیریت کارتفتیش
فصل چهارم – پالیسی درباره پالنگذاری تفتیش به سطح اداره (پالنگذاری
به سطح بزرگ)
 4.1پالنگذاری به سطح بزرگ
 4.2پوشش تفتیش و پالنگذاری تفتیش به سطح بزرگ
 4.3مالحظات پالیسی برای پالنگذاری تفتیش به سطح بزرگ
 4.4مکلفیت های مفتشین و ادارات مختلف
 4.5منظوری و مرحله یی اجرا /تطبیق
 4.6ارتباط با ادارات و نهاد های تحت بازرسی
 4.7پالیسی پالنگذاری تفتیش به سطح بزرگ
فصل پنجم – پالیسی درباره پالنگذاری به سطح مرجع (پالنگذاری به سطح
مرجع تحت بازرسی)
 5.1پالنگذاری به سطح کوچک  /به سطح مرجع تحت بازرسی – مالحظات
عمومی و مکلفیت های ادارات مختلف /کارمندان مؤظف تفتیش برای ترتیب
پالن تفتیش به سطح مرجع و استراتیژی تفتیش
 5.2شرایط اضافی برای استراتیژی تفتیش و پالن تفتیش برای انواع مختلف
تفتیش
تفتیش امورمالی( تفتیش قطعیه  /تفتیش صورت های مالی تصدی های
دولتی /شرکت های سهامی دولتی /تفتیش صورت های مالی پروژه ها)
تفتیش عملکرد و محیطی
تفتیش رعایت قوانین و مقررات
سایرکارهای تفتیش – تفتیش محرم و سایرمصارف ،تفتیش ساختمانی و
فواید عامه ،تفتیش های خاص ،تفتیش تکنالوژی معلوماتی و بررسی سیستم
های کنترول داخلی.
فصل ششم – پالیسی درباره کارساحوی تفتیش
 6.1کارساحوی تفتیش – مالحظات عمومی
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 6.2بحث و گفتگوی اهداف و حدود تفتیش با مرجع تحت بازرسی
 6.3تطبیق واجرای استراتیژی و پالن تفتیش
 6.4سند سازی اوراق کاری ،آزمایش تفتیش و طرزالعمل ها ،شواهد جمع آوری شده و بحث
و گفتگوی یافته های تفتیش با مرجع تحت بازرسی
 6.5مدیریت گروپ تفتیش ،آیین اخالقی و کنترول کیفیت
 6.6شرایط خاص برای انواع گوناگون تفتیش
فصل هفتم – پالیسی درباره گزارش دهی تفتیش
 7.1اهداف و اشکال گزارش دهی
 7.2اصول گزارش دهی تفتیش
 7.3ارزیابی شواهد و شکل دهی نتایح برای گزارش دهی
فصل هشتم – پالیسی درباره ارایه  ،پیگیری و نشر گزارش های تفتیش
مالحظات عمومی راجع به گزارش دهی تفتیش و ارایه گزارش ها
پیگیری
نشرگزارش ها
فصل نهم – پالیسی درباره ساحات آینده تفتیش و کارتفتیش
 9.1سند پالیسی عمومی
 9.2پالیسی مربوط به ساحات مشخص:
 9.2.1تفتیش آی – تی از سیستم معلوماتی /تسهیالت دیتابیس در ادارات دولتی و سکتورعامه
 9.2.2تفتیش صورت های مالی تصدی های دولتی  /شرکت های سهامی دولتی
 9.2.3ساحات سکتوری و سایرساحات خاص تفتیش عملکرد و محیطی
 9.2.4بررسی سیستم کنترول داخلی در ادارات دولت جمهوری اسالمی افغانستان
فصل دهم – پالیسی درباره کارو وظایف ارایه خدمات مشورتی
 10.1مالحظات عمومی
 10.2پالیسی مربوط به انتوسای و ادارات آن و سایرنهاد های عالی تفتیش
 10.3پالیسی مربوط به حمایت های مشورتی از سوی تمویل کنندگان ،ادارات بین المللی یا
ادارات جمهوری اسالمی افغانستان بمنظور ارتقای ظرفیت
محتوی و وابستگی پالیسی
پالیسیتفتیشدربرگیرندهپالیسیادارهعالیتفتیشبودهودرخصوصساحاتتفتیشقرارذیلمیباشد:
تفتیش امورمالی
صورت های مالی ساالنه دولت (صورت های قطعیه).
صورت های مالی ساالنه تصدی های دولتی.
صورت های مالی پروژه ها /مساعدت ها ،بشمول صورت های مالی که توسط تمویل کنندگان
مطالبه گردد.
تفتیش رعایت قوانین و مقررات تمام ادارات بودجوی دولت جمهوری اسالمی افغانستان بشمول
ادارات خارج از کشور که تفتیش معامالت ادارات را دربرخواهد داشت  ،مث ً
ال اجرای بودجه و
تحقق عواید ،تفتیش قراردادها و تدارکات و فواید عامه وغیره.
تفتیش رعایت قوانین و مقررات پروژه هاییکه توسط دونرها تمویل گردیده بشمول تطبیق قوانین

و مقررات با ضوابط و شرایط سرمایه گذاری.
تفتیش عملکرد ادارات دربرابر اقتصادیت،
مؤثریت و مفیدیت عملکردها و اجراآت.
تفتیش سیستم ها مبنی بر اطالعات الکترونیکی
و سیستم اطالعات اداره امورمالی ( )FMISدر
دولت  /ادارات دولتی.
تفتیش ادارات مالیاتی /عوایدی – مالیات،
گمرکات و ساحات غیرمالیاتی.
تفتیش ادارات تجارتی سکتورعامه.
تفتیش مصارف محرم دولت.
تفتیش هراداره /نهادی که مساعدت ها /
کمک های قابل توجه را از سوی دولت
بدست می آورند.
تفتیش هراداره ای که شورای مالی یا
دولت غرض تأمین حسابدهی ،شفافیت و
حکومتداری خوب الرم می پندارد.
این سند پالیسی – پالیسی اداره عالی تفتیش
را درباره روش تفتیش ،میتودولوژی،
استندردهای تفتیش ،ظرفیت های مسلکی و
آیین اخالقی ،تضمین کیفیت و ساحات آینده
کارتفتیش و همچنان روابط با شرکا را تحت
پوشش قرارمی دهد.
این پالیسی روی تمام کارمندان اداره عالی
تفتیش که درساحات کاری مربوطه ایشان
مکلف به تطبیق پالیسی برای اجرای کاراند،
قابل اجراأ می باشد .کارمندان و ریاست
های نظارتی مکلف به تأمین رعایت قوانین
و مقررات با پالیسی تفتیش می باشند .ریاست
تضمین کیفیت ،رعایت قوانین و مقررات را
با پالیسی تفتیش درتمام ساحات کارتفتیش
نظارت خواهند نمود.
انتظارمیرود که هیئت مدیره و رهبری اداره
عالی تفتیش سند مسوده پالیسی تفتیش را
غرض بحث و گفتگو و نهایی سازی تحت
بررسی قراردهند .امیدواریم که سند پالیسی
تفتیش بعد از منظوری بعنوان یک رهنمود برای
اداره عالی تفتیش غرض اجرای معیارهای بین
المللی نهاد های عالی تفتیش انتوسای و دولت
و تمامی پالیسی آن به منظوربرآورده شدن
احکام و قیمومت اداره عالی تفتیش افغانستان
بکاررود.
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نشست های ریکا  6و سام و ابراز
حمایت جهانی از افغانستان

امان الدین تیموری

با میزبانی افغانستان نشست ریکا  6یا کنفرانس همکاری های اقتصادی برای افغانستان
با شرکت  30کشور و  40سازمان جهانی در امور کمک رسانی در عرصه های پروژه
ئی ،همکاری و ترقی اقتصادی منطقوی ،رشد سرمایه گذاری منطقوی ،وصل افغانستان
با کشورها ،بهبود روابط ترانزیتی ،تقویت روابط تجارتی ،انتقال انرژی (گاز و برق)
برطرف نمودن موانع و چالشها در زمینه ها فوق الذکر منجانب کشورهای ذیربط و
تقویه روابط ،تفاهم و اراده کشورها در عملی شدن این پروژه ها به منظور تامین منافع
مشترک و مساویانه میان کشورها بحث و تعهدات صورت گرفت.
باید گفت که نشست ریکا  6فرصت طالئی برای تامین امنیت ،رشد و گسترش زیربنای
اقتصادی در کشور محسوب میشود ،اما باید از این فرصت ،امکانات و همکاری ها،
دولت افغانستان استفاده اعظمی نماید.
چونکه در سال  2005چنین فرصت و کنفرانس در باره افغانستان تدویر یافت ،لیکن
تعهدات مطرح شده در بررسی پروژه ها و تعهدات صورت گرفته بنابر عواملی
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مختلف ،از جمله پائین بودن قدرت
تصمیم گیری ،عدم مدیریت و پیگیری
دقیق عملی و تطبیق نگردید.
لیکن کشورهای هندوستان ،ترکیه و
تاجکستان از تعهدات کنفرانسهای
مشابه استفاده خوبی بعمل آوردند و
پروژه های حیاتی و عامه المنفعه خویش
را که به رفاه مردمان کشور شان کمک
می نمود بسر رساندند.
بناً نشست ریکا  6فرصت بهتر برای احیای
افغانستان بحیث نقطه اتصال همکاری
های اقتصادی منطقوی مهیا ساخته و در

صورت موفقیت دست بازیگران منفی و بد خواه افغانستان را کوتاه خواهد ساخت.
مطالعه راه ها امکانات ،تعهدات و تامین پیوند ها ی جدید و قویتر سبب میشود تا
افغانستان با کشور های آسیای میانه و آسیای جنوبی در بخش های اساسی چون
انرژی ،منابع طبیعی ،اتصال تجارتی ،حمایت از بخش خصوصی ،راه ابریشم ،ساخت
راه آهن میان پنج کشور منطقه ،راه الجورد ،عملی شدن پروژه تاپی و پروژه تاتا که
زمینه اتصال برق ترکمنستان را به افغانستان مساعد مسازد.
ولی تا جائیکه تجربه چندین ساله در کشور ما نشان میدهد تا وقتی که روی فکتور
امنیتی توجه صورت نگیرد ،تعهدات جهانی در زمینه امنیت و ثبات افغانستان عملی
نشود ،و پایگاه تروریزم و خشونت در منطقه (پاکستان) با فشار سیاسی نظامی جهانی
به زانو در آورده نشود امید همکاری و تامین مناسبات اقتصادی واقعی برپایه منافع
مشترک کشورها ،در منطقه تجسم واقعی پیدا نخواهد کرد.
همچنان باید نقش افغانستان تاریخی و فرهنگی که در چار راه منطقه حیثیت مرکز
کلیدی و پل زمینی برای برآورده شدن اتصال جمعی منطقوی دارد که بسیار با اهمیت
میباشد ،باید این نقش در نزد همسایه ها محترم شمرده شود اتصال افغانستان به آسیای
میانه از طریق بندر چابهار ایران مسیر بی بدیل ،کم هزینه ،مناسب برای دسترسی به
آبهای آزاد بوده و راه را برای درهم تنیدگی و پیوسته گی راه های منطقه فراهم می
نماید.
سرمایه گذاری کشور های عالقمند در چابها و محورهای مواصالتی آن یکی از
کوتاه ترین و ارزانترین مرزها برای تجارت میان هندوستان ،ایران ،افغانستان ،ترکیه،
قفقاز و اروپا میباشد.
همچنان باید خاطرنشان ساخت که در تداوم روند راهکارهای نشست ریکا ، 6نشست
مقام های ارشد کشورهای کمک کننده یا (سام) به ادامه کنفرانس لندن غرض
بررسی کمک ها و چگونگی مصرف ها و ادامه همکاری جامعه جهانی با افغانستان و

تعهدات جدید تدویر یافت ،و این نشست
نیز افغانستان را در مسیر حمایت جهانی
قرار داد.
نتیجه اینکه :
افغانستان باید ازین فرصت ها و نشست
ها جمعی استفاده اعظمی نماید ،چونکه
همگرائی های منطقوی مناسب ترین
راهکار حل و فصل مشکالت منطقه ماست .
درین راستا باید کشورهای اشتراک کننده،
کمک های هدفمند ،صادقانه و عملی را
جهت بازسازی افغانستان افزایش دهند و
این کمک ها تداوم یابد .تا با عملی شدن
تعهدات و پروژه ها دریچه اتصال کشور
های منطقوی به بازارهای جهانی جهت
ورود کاال و سرمایه میسر گردد.
از جانب دیگر دولت افغانستان باید تدابیر
و برنامه های الزم را در جهت عملی شدن
پروژه های تعهد شده اتخاذ و از اصل
پیگیری و تجربه کشور های هندوستان،
ترکیه و تاجکستان در زمینه استفاده نماید
تا افغانستان عزیز و دوست داشتنی موفق
به بازسازی شده راه پیشرفت و ترقی
کشور هموار و رفاه مردم ما تامین گردد.
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معلومات در رابطه به معافیت های گمرکی اموال معافی ،رژیم
گمرکی و روش های طی مراحل درخواستی های معافیت از
پرداخت محصول گمرکی

محمد هاشم دالور
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از آنجایی که موضوع معافیت های گمرکی و تاثیر آن باالی عواید
دولت ،گه گاه به نحوی از انحا در مجامع و رسانه ها مطرح میگردد
و بعضا در زمینه معافیت های گمرکی استنباط غلط صورت می گیرد.
به گونه مثال بعضا چنین تصور در اذهان تعدادی شکل گرفته که
گویا تمام معافیت ها به اساس توافقنامه ها بعد از آمدن دولت موقت
صورت گرفته که چنین نیست و از جانب دیگر ممکن یک تعداد از
شرکت های فرصت طلب و استفاده جو در تبانی با بعضی از اشخاص
درگمرکات و یا نهادهای مرتبط دیگر اسناد معافی غیر قانونی و بدون
مجوز را به منظور فرار از محصول گمرکی ترتیب و در معرض اجرا
قرار دهند .بنا بی مناسبت ندانستم که معلومات مختصری را پیرامون
توافقات صورت گرفته و چگونگی طی مراحل اسناد معافیت و هکذا

رقم پولی معافیت-ها طی سال 1392و1393حضور خوانندگان محترم خاصتا مفتیشن
محترم که در بخشهای مربوط توظیف می گردند ،ارائه دارم .در این جا بائیست عالوه
نمود چنانچه در باال نیز تلویحا شاره نمودم این نوشته صرف ارائه معلومات مختصر
پیرامون معافیت های سازمان ها ،موسسات ،دوایر دولتی ،نمایندگی های دیپلوماتیک
و سایر نهادها بوده جنبه تحقیقی و تدقیقی ندارد اما امیدوارم درآیندههای نزدیک به
یاری خداوند بتوانم که در موضوع از جوانب مختلف داخل شده ،تبعات گوناگون آن
را حالجی نموده ،تاثیرگذاری و پیامدهای مثبت و منفی آن را با دید نقادانه نگریسته،
تا باشد که زمینه بحث بیشتر به وجود آمده و دریچه ای باشد برای ابراز نظر صاحب
نظران و اهل خبره.
 درخواست های معافـــیت از پرداخت محصول گمـرکی به رویت تائید و تصدیق
مراجع ذیربط یعنی تائید کننده معافیـــت( وزارت های محترم امور خارجه و اقتصاد)
به اساس موافقت نامه ها و قوانین مختلف که همه در جای خود به تفصیل ذکر خواهد
شد و نیزاحکام مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان و مصوبات شورای
محترم وزیران اجرا میگردد.
 طی سال مالی  1392سازمان ها و موسسات خیریه بین المللی و نهادهای
دیپلوماتیک،نمایندگی های سیاسی کشورها ،انجوهای ثبت و راجستر شده وزارت
محترم اقتصاد ،ادارات دولتی و قوتهای نظامی خارجی مستقر در کشور مجموعا به
ارزش مبلغ ( )181770490229یکصد و هشتاد و یک ملیارد هفتصد و هفتاد ملیون
و چهار صد و نود هزار و دو صدو بیست و نه افغانی اموال و اجناس مختلف النوع را
وارد کشور نموده که از محصول گمرکی معاف دانسته شده اند .مجموع محصول از
دست رفته یا معاف شده بالغ بر ( )24626978625بیست و چهار ملیارد و ششصد و
بیست و شش ملیون نهصد و هفتاد و هشت هزار ششصد و بیست و پنج افغانی میگردد.
 طی سال مالی 1393مجموعا به ارزش مبلغ ( )149989237166یکصد و چهل و
نه ملیارد نهصد و هشتاد و نه ملیون دو صد و سی و هفت هزاریکصد و شصت و
شش-افغانی اموال و اجناس مختلف النوع وارد کشور و از محصول گمرکی معاف
دانسته شده اند که مجموع محصول از دست رفته یا معاف شده ازین مدرک مبلغ
( )19000006454نوزده ملیارد و شش هزارچهار صدو پنجاه و چهار افغانی را احتوا
مینماید .هم چنان از طریق آمریت طرزالعمل و معافیت های مالیاتی طی سال مالی1392
برای ( )361شرکت و در سال مالی  1393برای ( )191شرکت تصدیق معافیت مالیاتی
و یا عدم معافیت مالیاتی صادر گردیده است.
مراجع که اموال و اجناس ایشان قابل معافیت گمرکی بوده و از طریق آمریت معافی
و رژیم گمرکی به گمرکهای ساحوی ارسال میگردد به کتگوری های ذیل تقسیم
میشود:
 .1معافیت گمرکی سازمان ها و موسسات خیریه بین المللی و نهاد های
دیپلوماتیک:
 اموال و اجناس ملکیت سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد(UNAMA، UNHCR، UNOPS، UNDP، FAO، WB، WFP، WHO،
 ،).....،IOM،UNCIFموسسات خیریه بین المللی (مانند  ،IRCدکتوران بدون سرحد،

 )....Save of the Childrenو نهاد
های دیپلوماتیک(مانند اتحادیه اروپا،
تیکا ،جایکا )..... ،USAID، GIZ ،مطابق
کنوانسیون ویانا  ،1961موافقتنامه سازمان
ملل متحد  ، 1946موافقتنامه سوما ،و
موافقتنامه های که دولت افغانستان با
نهادهای دیپلوماتیک مانند تیکا ،جایکا،
 USAIDو  GIZبه امضا رسانیده از
پرداخت محصول گمرکی معاف میباشد.
درخواست معافیت شان بعد از تائید و
تصدیق وزارت امور خارجه به ریاست
عمومی گمرکات وزارت مالیه مواصلت
می نماید و از طریق آمریت معافی و
رژیم گمرکی غرض اجراات بعدی به
گمرکهای ساحوی مربوطه ارسال میگردد.
 .2نماینده گی های سیاسی مقیم
افغانستان(سفارتخانه ها):
اموال و اجناس ملکیت سفارتخانه های
کشور های خارجی مقیم کابل مطابق به
موافقتنامه ویانا  ،1961از پرداخت محصول
گمرکی معاف میباشد .درخواستی های
معافیت شان بعد از تائید و تصدیق وزارت
امور خارجه به ریاست عمومی گمرکات
مواصلت می نماید و از طریق آمریت
معافی و رژیم گمرکی غرض اجراات
بعدی به گمرک های ساحوی مربوطه
ارسال میگردد.
 .3انجوهای ثبت و راجستر شده
وزارت اقتصاد:
مطابق ماده  30قانون انجوها منتشره جریده
رسمی شماره  857سال  1384تمامی اموال
و اجناس موسسات خیریه ثبت وراجستر
شده وزارت اقتصاد برویت تائید و تصدیق
آن وزارت از پرداخت محصول گمرکی
معاف میباشد و از طریق آمریت معافی
و رژیم گمرکی غرض اجراات بعدی
به گمرک های ساحوی مربوطه ارسال
میگردد.
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 .1ادارات دولتی:
مطابق فقره  ،5ماده  27قانون گمرکات منتشره
جریده رسمی شماره ( )611سال ،1384امـوالی
که جهت تمـویل پروژه های دولتی از طریق
اعطای قروض و امـوال مساعدتی ایکه توسط
یا برای مؤسسات دولتی واردمی گردد از
پرداخت محصول گمرکی معاف میباشد.
درخواست معافیت شان مستقیماً بعد از تائید و
تصدیق مقام وزارت/ریاست مستقل مربوطه به
ریاست عمومی گمرکات مواصلت می نماید و
از طریق آمریت معافی و رژیم گمرکی غرض
اجراات بعدی به گمرک های ساحوی مربوطه
ارسال میگردد.
 .2قوت های نظامی خارجی مستقر در
کشور:
طبق موافقت نامه های قبلی  MTAو SOFA
و موافقتنامه های جدید که دولت افغانستان
با قوت های نظامی خارجی به امضا رسانیده
است ،اموال و اجناس قوای نظامی آیساف
و قوای نظامی امریکا از پرداخت محصول
گمرکی معاف میباشد.درخواستی های معافیت
قوت های نظامی خارجی بعد از تائید و
تصدیق وزارت امور خارجه به ریاست عمومی
گمرکات وزارت مالیه مواصلت می نماید و
از طریق آمریت معافی و رژیم گمرکی غرض
اجراات بعدی به گمرک های ساحوی مربوطه
ارسال میگردد.
روش های طی مراحل درخواستی های معافیت
از پرداخت محصول گمرکی که فع ً
ال مرعی
االجرا میباشد:
روش اول (اموال غیر  :)SDDCاخذ فورم
معافی در بدل قیمت معین آن از آمریت
معافی ← ترتیب (خانه پوری) فورم معافی
توسط نهاد درخواست کننده معافیت از
پرداخت محصول گمرکی نظر به موافقتنامه
های منعقده و قوانین نافذه کشور ← ارسال
فورم معافی ضم یادداشت دیپلوماتیک/نامه
رسمی به ریاست تشریفات وزارت محترم
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امورخارجه ج.ا.ا/وزارت محترم اقتصاد غرض تائید و تصدیق معافیت
از پرداخت محصول گمرکی(مرجع اصلی اجرائیوی و تائید و تصدیق
کننده معافیت قوتهای نظامی خارجی ،سازمان های بین المللی،
سفارتخانه ها و نهادهای دیپلوماتیک وزارت محترم امور خارجه و
از موسسات خیریه وزارت محترم اقتصاد بوده و سایر ادارات دولتی
دیگر درخواستی های معافیت از پرداخت محصول گمرکی انعده
اموال و اجناس را که مطابق ماده  27قانون گمرکات از امتیاز معافیت
برخوردار میباشد خودشان ترتیب می نمایند)← دریافت فورم معافی
و تمام اسناد ضمیموی بعد از تائید و تصدیق مراجع ذیربط توسط
آمریت معافی ← راجستر نمودن فورم معافی توسط مامورین مربوطه
در اسناد ضمیموی فورم معافی ← چک ،کنترول و تصدیق صحت و
ثقم فورم معافی در مراحل مختلف توسط کــــــــارمندان مربوطه←
ترتیب جدول خلص معلومات (جدول کنترولی دیتابیز) ← امضای
نهای توسط مقامات ذیصالح ← ارسال فورم غرض اجراات نهای
به گمرک های ساحوی کشور ← به منظور کنترول هرچه بیشتر و
جلوگیری از سوی استفاده در روی فورم معافی یک نقل از جدول
خلص دیتابیز ذریعه ایمیل به گمرک های مربوطه ارسال میگردد←
دریافت فورم معافی طی مراحل شده توسط مامورین گمرک های
ساحوی ← ترتیب فورم ترانزیت (علم و خبر و یا  ← ) T1حفظ اسناد
معافی در گمرک های ساحوی و ترخیص اموال معافی ،بانهم به منظور
اجراات دقیق ،هر جدول خلص معلومات دیتابیز (جدول کنترولی) که
از طریق ایمیل به گمرک ها ارسال میگردد در ایمیل تذکر داده میشود
تا معلومات فورم معافی و اسناد ضمیموی را چک نموده و در صورت

از آنجایی که موضوع معافیت های گمرکی
و تاثیر آن باالی عواید دولت ،گه گاه به
نحوی از انحا در مجامع و رسانه ها مطرح
میگردد و بعضا در زمینه معافیت های گمرکی
استنباط غلط صورت می گیرد .به گونه مثال
بعضا چنین تصور در اذهان تعدادی شکل
گرفته که گویا تمام معافیت ها به اساس
توافقنامه ها بعد از آمدن دولت موقت
صورت گرفته که چنین نیست و از جانب
دیگر ممکن یک تعداد از شرکت های فرصت
طلب و استفاده جو در تبانی با بعضی از
اشخاص درگمرکات و یا نهادهای مرتبط
دیگر اسناد معافی غیر قانونی و بدون مجوز را
به منظور فرار از محصول گمرکی ترتیب و
در معرض اجرا قرار دهند

هر نوع مغایرت و کمبودی در اسناد و فورم معافی از اجرای فورم معافی خودداری
نموده و موضوع را رسماَ به ریاست عمومی گمرکات ارسال نمایند.
روش دوم )اموال ( :SDDCروش خاص که صرف به منظور طی مراحل اسناد گمرکی
اموال ملکیت قوت های نظامی امریکا وجود دارد و بنام SDDC ( Military Surface
 ) Department and Distribution Commandیاد میشود ،روش فوق به
اساس تفاهمات قبلی که با مقامات معینیت عواید و گمرکات و وزارت محترم امور
خارجه صورت گرفته و ذریعه نامه شماره ( )461مورخ  1387/5/22ریاست تشریفات
وزارت محترم امور خارجه به وزارت مالیه مواصلت ورزیده نظر به استعجالیت خاص
که قوت های نظامی امریکا به اموال و اجناس خود در روند مبارزه با تروریزم داشتند
عملی گردیده و تا اکنون جریان دارد که خلص آن طور ذیل بیان میگردد:
ترتیب فهرست معلومات عمومی راجع به اموال ملکیت قوت های نظامی امریکا توسط
قرارگاهای نظامی قوت های نظامی امریکا ← ارسال معلومات فوق بعد از تائید و
تصدیق بخش نظامی سفارت محترم امریکا به گمرکات ساحوی ← ترتیب فورم
ترانزیت (علم و خبر – تی یک) ← رهای اموال از گمرک سرحدی ← دریافت رسید
از انتقال و تسلیمی اموال به قوت های نظامی امریکا در روی فورم ترانزیت← ترخیص
وسایط نقلیه خالی برویت سند رسید جنس به قوت های نظامی امریکا ← ترتیب
(خانه پوری) فورم معافی توسط قوتهای نظامی امریکا و یا قراردادی های شان ←
ارسال فورم معافیت از پرداخت محصول گمرکی طور رسمی با تمام اسناد ضمیموی
آن به ریاست محترم تشریفات وزارت خارجه ج ا.ا (مرجع اصلی اجرائیوی و تائید
و تصدیق کننده معافیت قوتهای نظامی خارجی وزارت محترم امور خارجه میباشد)
دریافت فورم معافی با تمام اسناد ضمیموی آن توسط آمریت معافی و رژیم گمرکی
ریاست گمرکات ← راجستر نمودن فورم معافی توسط مامورین مربوطه در اسناد
ضمیموی فورم معافی ← چک ،کنترول و تصدیق ثقم و صحت فورم معافی در مراحل
مختلف توسط کارمندان مربوطه ← ارسال فورم به گمرک های ساحوی کشور توسط

قراردادی های قوت های نظامی امریکا
و یک کاپی از جدول خلص معلومات
دیتابیز (جدول کنترولی) از طریق ایمیل
به منظور کنترول دقیق غرض اطمینان و
بسته نمودن دوسیه های که قب ً
ال برویت
آن اموال ملکیت قوتهای نظامی امریکا
طی مراحل گردیده است ،قابل ذکر
است که برویت فورم معافی  SDDCدر
گمرک های ساحوی کدام اموال ملکیت
قوتهای نظامی امریکا طی مراحل گمرکی
و ترخیص نمی گردد ،فورم معافی SDDC
صرف برای بسته شدن (تکمیل دوسیه)
تارف میمو های که قب ً
ال برویت آن اموال
طی مراحل گردیده ارسال میگردد ،بانهم
به منظور اجراات دقیق ،هر جدول خلص
معلومات دیتابیز (جدول کنترولی) که از
طریق ایمیل به گمرکها ارسال میگردد
در ایمیل تذکر داده میشود تا معلومات
فورم و اسناد ضمیموی را چک نموده و
در صورت هر نوع مغایرت و کمبودی در
اسناد و فورم معافی از اجرای فورم معافی
خودداری نموده و موضوع را رسماَ به
ریاست عمومی گمرکات ارسال نمایند.
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دستور العمل ارزیابی مطابق با معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش
( )iCATو پالن گذاری ،چارچوب اندازه گیری اجراات ادارات عالی تفتیش
SAI_PMF
مقد مه
مفتشین اداره عالی تفتیش در ورکشاپ تحت عنوان ( iCATو برنامه
آموزش  )SAI-PMFاز تاریخ  26-13سپتمبر در مرکز مطالعات
بین المللی تفتیش محیطی( )iCEDدر شهر جیپور کشور هندوستان،
به اساس تفاهم نامه بین اداره عالی تفتیش و نهاد تسهیل کننده ایجاد
معیارات بین المللی تفتیش ( )IDIبه منظور آموزش و فراگیری روش
های جدید تفتیش تطبیق برنامه های  iCATو –SAI-PMFو بلند
بردن سطح آگاهی ارتقای ظرفیت برگزار گردید.
این ورکشاپ که تحت عنوان ( iCATو برنامه آموزش )SAI-PMF
برگزار شده بود دارای دو مرحله بوده است.
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توسط

مرحله اول  :آموزش  ،رهنمای وتطبیق برنامه( iCATو )SAI-PMF
آموزگاران ( )IDIبه تیم اشتراک کننده اداره عالی تفتیش .
مرحله دوم  :تطبیق برنامه ( iCATو )SAI-PMFتوسط تیم آموزش دیده اداره
عالی تفتیش و گزارشدهی از ارزیابی به برنامه بعدی (.)IDI
آنچه را می خوانید خالصه ای است از آنچه مفتشین اداره عالی تفتیش در این
کورسها فرا گرفته اند،
الف) دستور العمل ارزیابی مطابق با معیارات بین المللی نهاد های عالی
تفتیش ()iCAT
معرفی :
 :iCATعبارت از دستور العمل مکمل جهت آشنائی با خواست ها و ضروریات از
معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش میباشد.
مقایسه ادارات عالی تفتیش ISSAIدر جهت تطبیق معیارات انتوسای که تطبیق آن
الزمی میباشد  iCATدر سه بخش تفتیش صورت میگیرد .
 .1تفتیش رعایت قوانین و مقررات
 .2تفیش صورت های مالی
 .3تفتیش عملکرد
 iCATچهار سطح معیارات انتوسای ( سطح اول ،سطح دوم ،سطح سوم و سطح
چهارم) را در بر می گیرد وفورم  iCATدارای پنچ ستون بوده  ،ذی ٌ
ال ارایه میگردد.
ستون اول -ماخذ ( )Referenceاز معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش.
ستون دوم – ضروریات ( )Requirementاز معیارات بین المللی نهاد های عالی
تفتیش .
ستون سوم -حالت مطابقت ( )status of complianceاز معیارات بین المللی
نهاد های عالی تفتیش.
ستون چهارم -میکانیزم و اسناد مطابقت ( )mechanism/ instrumentبا
معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش.
ستون پنجم -دالیل عدم مطابقت ()Reasons for Non Complianceبا معیارات
بین المللی نهاد های عالی تفتیش.
هرگاه کار عملی تفتیش با اسناد ،شواهد ،اوراق کاری و اسناد حمایوی دیگر در
مطابقت با معیار از استندرد های بین المللی نهاد های عالی تفتیش قرار بگیرد در این
صورت در ستون سوم فارمت (آی کت) حالت تطبیق شده ( )Metرا اتخاذ می کند،
هرگاه کار عملی تفتیش با بخشی از معیارات های بین المللی نهاد های عالی تفتیش
مطابقت داشته باشد در این صورت در ستون سوم فارمت ای کت حالت تطبیق نسبی
( )partially metرا اتخاذ کرده و دلیل عدم مطابقت کلی با معیار در ستون پنجم
تذکر داده میشود ،همچنان در صورت که عملکرد اداره ویا کار عملی تفتیش با معیار
از استندردهای نهاد های عالی تفتیش قراد نگیرد در این صورت در ستون سوم فارمت
(ای کت) حالت تطبیق نا شده ()Not metرابه خود گرفته و دالیل عدم مطابقت آن
با معیارات در ستون پنجم فارمت ای کت ذکر میگردد و به همین گونه در صورت
که معیار از معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش قابلیت مطابقت با عملکرد نهاد
ویا کار عملی تفتیش را نداشته باشد ،در این صورت در ستون سوم فارمت (ای کت)
حالت غیرقابل تطبیق ()Not applicableرا به خود گرفته و دالیل آن مطابقت
نداشتن آن با عملکرد اداره و یا کار عملی تفتیش در ستون پنجم فارمت ای کت

تذکر داده میشود.
اهداف عمومی :iCAT
 .1تطبیق  iCATشامل چهار سطح
معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش
بوده که شامل (تفتیش رعایت قوانین و
مقررات ،تفتیش مالی و تفتیش عملکرد)
و به اساس ارزیابی  iCATگزارش مطابق
معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش
()ISSAIsصورت میگیرد
 .2استفاده از تطبیق میتودولوژی
( )ISSAIsدر امور کنترول وکیفیت و
اطمینان دهی از کیفیت عملکرد اداره و
کار کرد تفتیش.
 .3دریافت خال ها در سطح نهاد و کار
کرد تفتیش و اخذ تدابیر الزم جهت
بهبود آن.
 .4تطبیق  iCATو ارزیابی مقایسوی
عملکرد واقعی اداره در مقایسه با معیارات
بین المللی ادارات تفتیش.
 .5تصمیم گیری استفاده از گزارش iCAT
در سطح اداره.
 .6استفاده ازگزارش  iCATتوسط
دیپارتمنت های مسلکی جهت تهیه پالن
استراتیژیک ایشان.
 .7استفاده از گزارش  iCATجهت
حصول اطمینان از کیفیت عملکرد اداره،
جهت بهبود مسلکی سازی و بلند بردن
سطح اداره .
پروسه :iCAT
.1پالن گذاری اجرای عملیه iCAT
.)(Planing
.2جمع آوری معلومات ( )Dataجهت
اجرای فارمت مشخص ()Feld work
.iCAT
.3تحریرگزارش ،iCATارزیابی مطابقت
عملکرد نهاد با معیارات بین المللی
نهادهای عالی تفتیش (.)ISSAI
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موارد که قبل از اجرای مد نظر گرفته شود:
 -1شریک ساختن تمام مسائل اجرا شده عملیه
.iCAT
 -2شناسایی دالیل تفاوت ها بین عملکرد
واقعی و معیارات بین المللی نهاد های عالی
تفتیش .
 -3مصاحبه با مفتشین و جوانب ذیدخل(
ریاستهای سکتوری اداره).
 -4شناسایی ضروریات جهت تطبیق معیارات
بین المللی نهاد های عالی.
ب) پالن گذاری،چارچوب اندازه
گیری اجراات ادارات عالی تفتیش
SAI_PMF
معرفی:
چارچوب اندازه گیری اجراات ادارات
عالی تفتیش (SAI- Performance
 )Measurement Frameworkعبارت
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 اندازه گیری اجراات ادارات عالی
تفتیش؛ معیارات بین المللی ادارات عالی
تفتیش را منحیث قاعده اساسی در مقایسه با
عملکرد ادارات عالی تفتیش بکار می برد.
مفهوم  PMFدر سال  2010میالدی در IDI-
 INTOSAIایجاد ،و تیم های کاری آن در
سال  2011متشکل از کشور های ناروی و
انگلستان اند.
هدف برگزاری برنامه:
 .1آگاهی اجرای اهداف  SAI PMFو
چگونگی استفاده گزارش آن توسط اداره
عالی تفتیش و مراجع ذیربط.
 .2درک نکات ضعف و قوی .SAI PMF
 .3توانایی به دسترسی اجرای اصول و
میتودلوژی در بخش پالن گذاری ,تطبیق و
گزارش دهی ارزیابی .SAI PMF
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 .4توانایی تشخیص پروسه مناسب اجرای  SAI PMFمطابق به اهداف
ارزیابی و شرایط کشور.
چگونگی 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 نیازمندی ها برای طرح پالن استراتیژیک.
 -5اساس گزاری و تقویت اجراات آینده.
 -6گزارشدهی در بخش اجراات.
 -7تقویت 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 امتحانی} نیز انعکاس یافته مالک عمل قرار
داده ،و در عملی شدن آن اقدام نمایند .اجرای  SAI-PMFبصورت
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 :توسط تیم داخلی ادارات عالی تفتیش صورت میگیرد.
 -2.3ارزیابی مشابه :توسط تیم ارزیابی ادارات عالی تفیتش همتا ،ویا از INTOSAI
صورت میگیرد.
 -3.3ارزیابی خارجی :توسط کمپنی های مشورتی ،نهادهای حسابرسی بیرونی و نهاد
های همکار.
 -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.
برنامه :SAI PMF
ارزش واهمیت اداره عالی تفتیش برای شهروندان:
تفتیش سکتور عامه که توسط ادراه عالی تفتیش انجام میابد یک بخش اساسی در
تغیر روند زنده گی شهرواندان بوجود میارود ،تفتیش دولت و مراجع سکتور عامه
توسط اداره عالی تفتیش تاثیر مثبت در اعتماد اجتماع دارد  ،بخاطریکه اداره عالی
تفتیش تمرکز باالی استفاده از منابع سکتور عامه که چقدر موثر استفاده شده است.
اسای  12دارای سه هدف و دوازده اصول میباشد که قرار ذیل است:
 -1تقویت حسابدهی شفافیت و استحکامیت مراجع عامه دولت.
 -حفاظت از استقاللیت اداره عالی تفتیش

 اجرای تفتیش از اطمینان حسابهدهیو شفافیت حکومت و مراجع دولتی در
استفاده منابع عامه.
 ارایه گزارش های تفتیش در قادرساختن مراجع دولتی و حکومت.
 -2تظاهر ارتباط دوام دار به شهروندان و
اشخاص ذینفع.
 ارتباطات موثر با اشخاص ذینفع. منبع معتبر مستقل و هدفمند در رهنمودو در همکاری تغیر موثر در سکتور عامه.
 جوابگوی تغیرات در محیط کشور وکاهش خطر.
 -3بودن اداره مدل از طریق رهبری به
عنوان مثال.
 اطمینان مناسب از شفافیت و حسابدهیاداره عالی تفتیش .
 اطمینان از رهبری خوب اداره عالیتفتیش .
 هماهنگی همراه کود اخالقی ادارهعالی تفتیش .
 تالش برای ارایه خدمات عالی و باکیفیت .
 ارتقای ظرفیت در تقویت اموختن وتشریک تجارب .
مراحل مختلف اجرای ارزیابی SAI
:PMF
ارایه معلومات در مورد پالن گذاری
و پروسه اجرای ارزیابی ادارات عالی
تفتیش و گزارش دهی دربر گیرنده موارد
ذیل میباشد:
 -1پالن گذاری
 -2شاخص ها(مرحله اجرای ارزیابی)
 -3و گزارشدهی .
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ادواره

ادواره
بیوگرافی مرحوم گل احمد اذفر (سرمفتش اداره عالی تفتیش)
مرحوم گل احمد اذفر فرزند محمد ابراهیم در12حوت سال  1331هجری شمسی در
ولسوالی چار بولک والیت بلخ دیده به جهان گشود.
درجه تحصیل خویش را به سویه بکلوریا در لیسه( باخترمزار شریف) و تحصیالت عالی
خویش را در سال  1356از پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل موفقانه به پایان رسانید .وی در سال
 1350در ریاست معارف والیت بلخ به حیث کارمند تقرر حاصل نمود و الی سال  1363در
شعبات مختلف آن وزارت انجام وظیفه نمود ،همچنان از سال  1363الی  1368در اداره کنترول
و تفتیش مربوط وزارت مالیه و بعدا از تاریخ متذکره در ریاستهای تفتیش شاروالیها ،تصدیها
و موسسات و مساعدتهای خارجی به حیث سر مفتش ایفای وظیفه نمود.
مرحوم گل احمد اذفر بعدًا از تاریخ  1391/5/11به حیث مفتش ریاست تفتیش ادارات بودجوی
مرحوم گل احمد اذفر
محلی ادارۀ عالی تفتیش می نمود ،آخرین ترفیع وی در سال  1390به رتبه فوق بود
وی به پاس خدمات شایسته اش به مکافات ذیل در طول ماموریت اش نایل گردیده بود.
 پنج تحسین نامه. چندین بار معاش بخششیسرانجام به اثر مریضی که عاید حالش بود به تاریخ  7برج سنبله  1394به عمر 63سالگی دنیای فانی را وداع و به حیات جاودانگی پیوست،
روحش شاد .اداره عالی تفتیش درگذشت مرحوم گل احمد اذفر را یک ضایعه بزرگ دانسته به بازماندگان آن مرحوم صبر جمیل از
خداوند(ج) استدعا نموده و از خدمات شایسته و پشتکار وی در اجرای امور یومیه در این اداره اظهار سپاس می نماید.
تیر اجل
ز غیب آمد پیام غم به گوشم
گمان کردم که کوه افتاد بدوشم
رسید پیغام مرگ "اذفر" ما
که رفت اکنون چنین زود از بر ما
دریغ و درد و حسرت کان جوانمرد
برفت از پیش ما با غصه و درد
رسیدیم پیش از ظهر بر جنازش
سپس هرگز ندیدیم چشم بازش
به تابوت پیکرش افتاده دیدیم
رفیقان بر سرش استاده دیدیم
درست آنجا یک ماتم سرا بود
همه در ماتم و درد و بال بود
رفیقانش همه غمگین بودند
پر از درد و پر از تمکین بودند
گلی را بر مزارش هدیه کردیم
به اندوه و غمش ما تکیه کردیم
دعا کردیم بر روح و روانش
بیامرزد خداوند منانش
که حق حرمت و عزت به ما داشت
گل احمد نزد ما خیلی بها داشت
نه تنها خصلت دانشوری داشت
حقا که او خصال مهتری داشت
سرا پا در وجودش مهر و احسان
بود دارنده اخالق و ایمان
به دین و مذهبش پابند دیدم
ورا شایسته پیوند دیدم
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رفیق نیک نام نیک پندار
همان بر عهد و پیمانش وفادار
مفتش بود و همکار جوانمرد
شدیم از مرگ او در غصه و درد
زمرگ نابهنگامش غمینیم
بدیلش را دگر گاهی نبینیم
ز خالق مغفرت خواهیم برایش
شود جنت فردوس جایگاهش
پر از حلم و حیا و معرفت بود
که او دارنده انسانیت بود
ز فقدانش بسی دلگیر گشتیم
به علم و دانشش تنویر گشتیم
گل احمد آدم فرزانه فر بود
بسی با همت و نیکو سیر بود
مدبر بود و هم دانشور خوب
فرهمند بود و هم یک دوست محبوب
چو او همکار خوب و ارجمند بود
برای جمله اخالقش پسند بود
ز کار و کرده اش خرسند بودیم
به اوصافش ز دل پابند بودیم
خداوندا ببخشایی تو او را
گل احمد آن رفیق نیک خو را
ز ایجاد بر روان او درودی
دعایی از خداوند ودودی
نجیب اهلل ایجاد

غزل
یاد ایامی که خوردم باده ها با چنگ و نی
جام می در دست من ،مینای می در دست وی
در کنار آیی ،خزان ما زند رنگ بهار
ور نیایی فروردین افسرده تر گردد ز دی
بی تو جان من چو آن سازی که تارش در گسست
در حضور از سینه ی من نغمه خیزد پی به پی
آنچه من در بزم شوق آورده ام دانی که چیست ؟
یگ چمن گل ،یک نیستان ناله ،یک خمخانه می
زنده کن باز آن محبت را که از نیروی او
بوریای ره نشینی در فتد با تخت کی
دوستان خرم که بر منزل رسید آواره ای
من پریشان جاده های علم و دانش کرده طی
اقبال الهوری

دسولې لمرته
ای دسولې ځالنده لمره
زرشه داوطن رڼا کړه
په ښایسته زرینو وړانکو
دغه توري شپې سبا کړه
دلته جنګ دورڼومینځ کې
وروردورورپه الس وژل شي
شنې لوخړي دباروتو
دوست دښمن نه پیژندل شي
دوسلوپه ټن اوټون کې
دخیرغږنه اوریدل شي
نوته ای دسولې لمره
داشغلې دې راخورې کړه
شنې لوخړې تارپه تارکړه
اوروښانه دافضا کړه
دلته توپوراکټونه
لړزولي دي هسک غرونه
دچاودنو له قوته
ویجاړ شوي دي کورونه
دافغان په پاکه وینه
رنګ شوي شنه سیندونه
نوته ای دسولې لمره
داشغلې دې راخورې کړه
دادجنګ وسلې اوبه کړه
اوګلزارمې دادنیا کړه
دلته واړه ولسونه
اودسولې په ارمان دي
زخمي شوي صورتونه
نورغوښتونکي ددرمان دي
ژوند دسولې سره غواړي
که غټان که ماشومان دي
نوته اې دسولې لمره
داشغلې دې راخورې کړه
دتوروزړوپه مغزوکې
هم دسولې خوند پیدا کړه
سوله مینه ورورولي ده
سوله ژوند لره هستي ده
جنګ برباد کړي ملتونه
سولیز ژوند آبادي ده
دغروال دغه شعارده
ژوندپه سوله خوشبختي ده
نوته ای دسولې لمره
داشغلې دې راخورې کړه
خوشبختي درسره راوړه
اوپوره مې تمنا کړه
ډاکتر غروال
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reviewed by the IA, the professional competence of the staff were
low and audit consisted of routine financial checks for transactions
but did not audit high risk areas like contracts and procurements.
IA did not have the knowledge and training in conducting review of
systems and procedures including the IT bases MIS. The Manuals of
Internal Audit were developed many decades ago and there were
no detailed procedures for conducting audit of specific areas. The
Standards of IA were not in line with the international standards and
a charter of internal audit was developed in one Ministry so far.
Procurement & contracting, in a major Ministry having large
budget for procurement of goods and service and acquisition of
assets ( Code 22 and 23) showed the following internal control
weakness.
The Ministry could not spend the funds adequately due to weak
planning and monitoring. Large number of contracts was made in
the last two quarters and the supplies were not made in the year.
Committed funds remained unspent.
The annual procurement plans were developed by a central
unit without review of the requirements placed by various units.
The budget was based on this plan and the result were unjustified
procurement.
The staff were not adequately trained in handling procurement
of sophisticated equipment and stores. Gap of knowledge led to
deficiency in receiving goods. The documents for imported goods
showed lower specification than the contracts. But payments were
made for the goods as specified.
Monitoring the implementation of contracts (timeliness and
supply of goods) was deficient. Despite delay in supply of goods and
services, the penalty in several cases was not imposed. Due to weak
financial control , taxes on the suppliers invoices were not deducted
in correct rate.
Coordination between key departments was weak. The
Procurement Directorate, Stores Directorate and Finance Directorate
were not functioning in coordinate manner.
Unnecessary single source contracts indicated non compliance
with the Procurement law and weak control environment. They also
prevented the Ministry from getting competitive price. Pricing of
these contracts was not properly assessed and the vendors offered
reduction in price upto 15% in many cases.
Challenges in evaluation of internal controls by SAO
The auditors have to be allocated sufficient time for the evaluation
of internal control. Currently the micro audit plan of compliance
audit of the entities of SAO is being revised to provide time at the
planning stage to understand internal controls in key areas and

document the controls.
Evaluation of internal
control should focus on key
controls. These controls help
in meeting the important
compliance
requirements
and mitigate the risks to
prevent non-compliance to
authority. The judgment and
understanding of the auditor
of this aspect should be
encouraged.
Auditors
will
need
to develop professional
judgment through repeated
experience in assessing
internal controls to gain
confidence..
The audit executives
(Directors in SAO) need
sound understanding of the
control environment and
internal control systems.
They should lead this part
of the audit from the front.
They have to be trained
in this area and should be
encouraged to participate in
the audit process.
On their side, the audit
mangers should be prepared
to spend time and learn the
relevant techniques to to
equip themselves to evaluate
controls.
SAO will need to inform
the GOIRA agencies and
Ministries about
the
auditors’ responsibility in
understanding of the internal
controls in the entity’s
operations. This will generate
trust about SAO’s audit
objectives and necessary
cooperation from the entity.
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Coordination among key departments
Monitoring Internal and external monitoring systems
Internal Audit
Independence, professional qualification of
staff, using international standards
Other relevant high level controls
Process controls
The process controls are evaluated to assess that the risks at the
level of the entity’s operations (subject matter at the entity level)
are mitigated to achieve efficiency and economy in compliance with
the Laws, rules regulations etc. Evaluation of internal controls in this
area is also necessary for performing the audit of the transactions
against the criteria.
The major process and systems in the Ministry/agency include
– IT systems, budget, accounting and finance operations, HR
management, acquisition and management of assets, project
management etc. The coding system of the Chart of Accounts (Codes
21 to 25) can give good indication of the activity in the Ministry/
agency.
Internal Control Area
Source of controls/criteria
Laws
The Constitution, SAO Law, PEFM law, National
Budget, Procurement law, Civil service Law, Labour Law, Hydrocarbon
Law etc
Donor Regulations Specific regulations from the Donor agency
for the accounting, procurements, staffing, contracting etc
Decrees of the president Specific orders of the President
Manuals Accounting Manual, other Departmental Manuals
like the Manual of Stores and Stock, Qatia Regulations that deal with
detailed procedures and regulations at all stages of the processing of
procurement, transactions and roles & responsibility of key officials
Ministry’s/agency’s regulations and procedures Internal orders
of the Minister, Dy Minster, detailed procedures for systems and
subsystems, Job description of staff, project guidelines,
Informal procedures
In some cases, the Ministry operations
are guided by conventions that may not be written
The operational controls mainly included the budgeting, planning,
monitoring, staff training and professional development,compliance
of rules and procedures and risk management.
The evaluation of internal control should include (a) Control
Testing of transactions. INTOSAI standard allow the selection of
common samples for control test and substantive tests.(b) other
procedures like walk through tests, Internal control Questions( ICQ),
Flow Chart, Organizational diagramme, check list to map systems,
Interview of the key operational staff, IT system security test( where
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necessary) etc
The auditors may use the
templates developed for the
ICQ by SAO and customize
them as necessary for specific
audits. Otherwise the Auditor
should develop the ICQ and
interview questions and
the Audit Supervisor should
review the same to ensure
that controls in all key risk
areas are covered.
SAO findings in Internal
Control systems
SAO’s compliance audit
conducted internal control
review in major ministries,
especially its internal audit,
procurements,
pay
roll.
The findings included the
following.
The Internal Audit , now
managed by the Ministries
, since the amendment of
Art 61 of the PEFM Law,
were ineffective and did
not make value additions to
improve governance and risk
management. Internal audit
had no real independenceits annual audit plans are
approved by the Minister
whose activities are to be

auditor should be a relevant indicator of the control environment.
If important recommendations are not implemented, it may raise
question about the senior management’s commitment to improve
control and fix accountability for lapses. These are typical instances
of the control environment in government agency. Compliance
auditors use the following procedures for reviewing the tone at the
top:
o Reviewing and documentation of the key policy and
procedures; turnover of senior management staff
o Analysis of the media reports;
o Interviewing of the top functionaries like Minster, Dy Minister,
Department Heads, Project Coordinators and Directors;
o Gathering information on complain of unethical behavior,
o Reviewing implementation of audit recommendations;
o Observation of the key process
SAO Auditor should be systematic in understanding and reviewing
the tone at the top keeping in mind that these may involve sensitive
matters. As far as practicable, confidentiality of all procedures should
be ensured at all stages of the review. Auditors should Records
of the process followed should be maintained. The senior audit
professionals in SAO like the Directors assisted by the Team Leaders
should perform this review in consultation with the Dy.AG.
The audit programme for review of control environment will
include the use of structured interview, document summery,
document review, checklist, flow diagramme etc. Auditors will
summerise the findings in recording the “ Understanding of the
Entity “. The results of the review of the control environment are
useful for deciding the audit approach depending on the nature of
the compliance risks that may be identified in this review.
Internal control systems
For understanding the internal control systems of the subject
matter area, the auditor should have good understanding of the
risks that are faced by the management through the controls. The
internal control system may include organisation level controls and
process controls.
Organisation level controls
These controls include those systems and procedures that ensure
that the compliance objectives at the Ministry level are met and
risks mitigated through these controls. Audit of compliance should
review these controls both at the organisation level and also at the
operational levels to derive assurance about their effectiveness.
The organisational controls will address the risks of compliance in
the following areas( illustrative) :
Internal Control Area
Control activity/source of controls
Security
GOiRA’s security policy for the Ministry operations,
coordination with security agency of the government regarding

security of the staff and
assets in the Ministry’s
offices and installation, IT
System security
Authority Laws,
Regulations, Manual, written
procedures
Financial and operational
Reporting
Budget
Reports, Project Reports,
Revenue collection Reports
from Ministry to MOF
Management
Organisational chart, Clear
procedures for recruitment
and retention of staff
Operational
controls
Delegation
of power, segregation of
responsibility, orders to
comply with the Laws ,
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a combination of both according to
audit scope. This can be explained
through the following example.
For compliance audit of the
revenue receipts for example,
the rate of tax to be paid for each
transaction by a contractor as per
the Tax Law and the penalty for
late payments are examples of
quantitative controls. The criteria
can be developed on the basis of the
quantitative controls. The system
and procedures in assessment of
revenue and collection of revenue
are qualitative controls. Evaluation
of quantitative control is rather
straight forward as the controls are
laid down in quantitative terms. But
the evaluation of the effectiveness
of qualitative controls requires
various procedures. Professional
judgment of the experienced
auditor is the crucial element in
assessing the controls.
Why
internal controls are
evaluated
In evaluating internal controls,
the auditor assesses the risk that
the controls may not prevent or
detect material instances of noncompliance.
In regard to compliance, the
internal controls primarily aim
to prevent or detect the noncompliance that are material. The
Auditors focus on compliance of
significant nature as their impact
is material. The auditors anlyse
the nature of formal and informal
controls and the risk of material
non-compliance and test the
controls that deal with them.
Through the evaluation of internal
controls, the Auditor gathers
evidence for providing reasonable
assurance on the reliability of
the systems and procedures that
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supports compliance.
The audit procedures to evaluate controls should include
procedures to understand (a) the control environment and (b)
the internal control systems.
Control environment( tone at the top) in budgetary agencies
For control environment ( tone at the top), the Auditors
should document the ethical practices by the top management,
fairness and transparency in decision making, competency of
staff , awarereness of senior management of the compliance
regulations, compliance in key areas( budget, procurement,
recruitment, accounting, donor regulations in aided
projects, implementing the orders of the President and the
Parliament, response to the external audit recommendations),
independence and competency of the internal audit system, risk
management practices and the monitoring and communication
within the organization.
In the line Ministry in Goira, the top management will
mainly include the Minister, Dy Minister, Governors, Heads of
departments ( Finance and Administration, HR, Procurement
and Asset management, Project management), Senior Project
Managers.
SAO’s compliance audit in the 2014 fn major line ministries
indicated the weak control environment( tone at the top ) in
some ministries as following :
o Minister awarding himself for efficiency of the staff in
his ministry
o Minster hiring a house while government housing was
available
o Excessive and unreasonable expenditure on the guests
by a Dy Minister and doubtful invoices furnished for such
expenditure
o Awarding single source contracts for goods and services
that were not urgently needed or propriety items –some
contractors getting repeat orders
o Internal auditor’s annual plan approved by the Minster
whose activities were to be audited
(conflict of interest)
o Holding excessive amount of cash by the Mohtammeds
in Kabul where banking services were established and
unjustified advance payments
o Rolling of unadjusted advances to cover new advances
(facilitating unadjusted advances)
o Awarding repeated advances to staff without adjusting
the previous advances
The accountability for key functions, communication on
major operations and financial management will show how the
senior management is conducting the ministry’s operations.
Prompt action taken to recommendations of the external
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Introduction
For audit of the budgetary units in GoIRA such
as Ministry, agency, SOEs , municipalities, that
are holding public money or public properties,
the auditors examine the internal controls in
their accounting, financial management and
operational process .The auditors need to
understand the internal controls to evaluate
their effectiveness to mitigate risks. This paper
will discuss the main issues in audit of internal
controls in the conducting compliance audit in
SAO.
INTOSAI standards and SAO’s responsibility
The Supreme Audit Law 2012 authorises
SAO to adopt the INTOSAI standards. The
Fundamental Auditing Principles of auditing
(ISSAI 100) explain that in performing an audit,
the public sector auditors should understand
and evaluate the reliability of internal controls.
In the case of compliance audit, controls that
assist management in complying with laws and
regulations are relevant. The auditors should
look at the internal controls at the entity level
and also at the subject matter level.
The ISSAI 4100 (dealing with the Compliance
Audit Guidelines- para 6.6 )deals with the
understanding of the Internal Controls that is
considered as integral part of the entity and the
relevant subject matter. The auditors should
evaluate the internal controls in the planning
stage of the audit. The evaluation should also
be carried out at subsequent stages of audit
for gathering evidence in subject matter areas.

Understanding internal controls is necessary
for the knowledge of entity
The auditor should understand the control
environment and the relevant controls and
consider whether they are likely to ensure
compliance.
ISSAI 100 explains that control environment
ss the culture of honesty and ethical behavior
that provides the foundation of system of
internal control to ensure compliance with
the authorities. In compliance auditing, a
control environment that focuses on achieving
compliance is of particular importance.
Alongside the knowledge of control
environment, the auditor also needs to
know the internal control system in order to
understand the audited entity.
The specific subject matter and the scope
and nature of audit will decide the particular
type of control that the auditor will focus
on. The auditor should consider whether
the internal controls are in harmony with
the control environment so as to ensure the
compliance with the authorities in all respect.
Qualitative and quantitative controls
The subject matter of audit may be
qualitative or quantitative. For example, the
financial statement or the revenue receipts of
government are quantitative subject matters
for audit. The procurement system or internal
audit system are qualitative subject matters
for audit. The auditor should focus on the
qualitative or quantitative internal controls or
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