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مجله تفتیش همه قلم به دستان در عرصه علم و پژوهش را جهت ارسال آثار خود دعوت به همکاری می کند.
مطابل ارسالی بر گردانده نمی شود ،حق ویرایش مطابل ارسالی برای مجله محفوط است
چنانچه مطالب ترجمه شده می باشد ،متن زبان اصلی را نیز ارسال فرمائید.
در صورت امکان به همراه نوشته ها ،تصاویر مرتبط را نیز ارسال فرمائید.
مقاله های چاپ شده الزاماً به منزله نظرات مجله نمی باشد.
در صورت استفاده از منابع ،نشانی آن را قید فرمائید.
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انسان به عنوان رکن اساسی انکشاف در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پر اهمیتی است .امروزه ،رشد و توسعه

سازمانها در گرو به کار گیری درست منابع بشری است .از آنجا که انسان محور تحوالت سازمانی است برای رسیدن به بالندگی قابل قبول باید
به ارتقای منابع بشری پرداخت و آنها را از درون رشد داد.

یکی از عوامل مهمی که تأثیر قابل مالحظه ای بر بهره وری دارد و میتواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید ،آموزش است .فنون و پالنهای

جدید ارتقاء بهره وری نمیتواند بدون پرسونل آموزش دیده ،ایجاد و بکار گرفته شود .نیروی انسانی بر اساس امکانات ،مهارتها ،دانش و نگرش
خویش که از آموزش کسب کرده است ،در طی مراحل مختلفی میتواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره وری در ادارات داشته باشد.

یکی از دالیل پایین بودن بهره وری در جامعه ما این است که متاسفانه آموزش که نتیجه مستقیم آن ،ارتقای سطح علمی و تخصصی کارمندان
در ادارات مختلف است ،به فراموشی سپرده شده است .حال آنکه در جهان رقابتی امروز ،بی شک یکی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و

بقای سازمان و کارآیی ادارات؛ رسیدن به اهداف و رسالتهای تعریف شده برای آنها ،برنامهها و رویکردهای نوین آموزش است .بسیاری از
سازمانها آموزش را هزینه تلقی مینمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش کارمندان در ادارات اختصاص میدهند که این طرز
تفکر اشتباه باعث عقب ماندگی برخی ادارات از فن آوری و دانش روز شده است .آموزش هزینه نیست ،بلکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق
اهداف سازمانی و اداری میباشد.

بر مبنای همین نگرش است که اداره عالی تفتیش در بیش از یک دهه گذشته نگاهی راهبردی به مساله آموزش و ظرفیت سازی در این اداره و
حتی سایر اداراتی که به نحوی از انحا با اداره عالی تفتیش مرتبط هستند؛ داشته است.

هیات رهبری اداره عالی تفتیش همواره و بدون وقفه نگرشی آموزش محور داشتهاند .این اداره برای ارتقای ظرفیت؛ زمینههای آموزش را در

عرصههای گوناگون ایجاد کرده است ،بر همین اساس است که اداره عالی تفتیش پیوسته توجه خود را نسبت به ارتقای ظرفیت در این اداره
مبذول داشته و زمینههای تغییر سلوک مثبت مسلکی را در تفتیش بوجود آورده است .عملکرد آموزشی اداره عالی تفتیش و توجه به معیارهای

جهانی سبب شده که یک آبرو و حیثیت بی مانندی را در جنب تمام ادارات دولتی کمایی کنند .این آبرو ناشی از اجراآت سودمندی نگرش

آموزش محورانه در این اداره است .تا حدی که رئیس جمهور محترم هم طی تحسین نامه ای از فعالیتهای اداره تقدیر کرده است .این در گرو
همان پالیسی مثبتی است که در این اداره به کار رفته است که نه تنها ارگانهای دولتی در داخل کشور که نهادهای بینالمللی نیز توجه خاصی به
این اداره داشته است.

برای نمونه می توان به برگزاری برنامه آموزشی مسلکی تفتیش در آخر هر سال مالی اشاره کرد که طی آن در حدود یک ماه تمام مفتشین در

دو گروه به فراگیری تخصصی ترین موضوعات تفتیش بر اساس آخرین تحوالت و میتودهای روز حسابرسی می پردازند .این برنامه؛ تنها یکی
از دهها برنامه مسلکی آموزشی در این اداره است .ابتکاری که در کل ادارات افغانستان در جهت رشد علمی و ظرفیت سازی کدرهای تفتیش
بی مانند و بی پیشینه است.
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اشتراک رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان در سمیناری زیر نام نقش ادارات عالی تفتیش
بمثابه نهاد حسابرس داکه -بنگله دیش
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رئیس اداره عالی تفتیش :با توجه به کارکردهای مفتشین اکنون نه تنها ارگانهای دولتی
که نهادهای بین المللی نیز توجه خاصی به این اداره دارند
بــه ادامــه تدویــر برنامــه هــای آموزشــی در اداره عالــی تفتیــش ،برنامــه
آموزشــی مســلکی تفتیــش از  2قــوس بــه مــدت یــک مــاه بــرای
کارمنــدان و مفتشــین اداره عالــی تفتیــش برگــزار شــد.
پروفیســور دکتــور محمدشــریف شــریفی رئیــس اداره عالــی تفتیــش
امــروز در نشســتی کــه بــه منظــور افتتــاح برنامــه آموزشــی یــک ماهــه
مســلکی تفتیــش دایــر شــده بــود گفــت :تغییــرات و اجــراأت در
نهادهــای دولتــی بخشــی از شــرایط متحــول امــروزی در کشــور اســت
کــه الزمــه آن دادن آگاهــی هــای جدیــد بــرای نهادها و سازمانهاســت.
مدیریــت نویــن بــر ایــن ایجــاب میکنــد تــا بــا توجــه بــه پرنســیب هــای
جهــان متحــول؛ ادارات بــه منظــور تحقــق اهــداف هرچــه بیشترشــان
و بــه منظــور خدمــات رســانی بــه مــردم در چتــر وظایــف همــان نهــاد
بایــد زمینــه هــای آموزشــی را فراهــم کننــد.
ایــن اداره بــرای ارتقــای ظرفیــت؛ زمینــه هــای آمــوزش را در عرصــه
هــای گوناگــون ایجــاد مــی کنــد ،بــر همیــن اســاس اســت کــه اداره
عالــی تفتیــش پیوســته توجــه خــود را نســبت بــه ارتقــای ظرفیــت در
ایــن اداره مبــذول داشــته و زمینــه هــای تغییــر ســلوک مثبــت مســلکی
را در تفتیــش بوجــود آورده اســت ..عملکــرد معقــول و منطقــی شــما و
توجــه بــه معیارهــای جهانی ســبب شــده همکاران شــما در داخــل اداره
بــا تدویــن پالیســی معقــول و بــی طرفانــه در راســتای کار خــود یــک
آبــرو و حیثیــت بــی ماننــدی را در جنــب تمــام ادارات دولتــی کمایــی

کننــد .ایــن آبــرو ناشــی از اجــراآت ســودمند شماســت کــه تــراوش و
چکیــده کار شــما از طریــق مــا بــه مراجــع قانونــی بــه گــزارش گرفتــه
مــی شــود .پالیســی معقــول اداره عالــی تفتیــش توانســته کــه امــروز
مفتشــین عزیــز را بــه عنــوان مفتشــین خــوب و بهتــر ارتقــا دهــد .تــا
حــدی کــه رئیــس جمهــور محتــرم هــم تحســین نامــه ای را روان کــرده
و از فعالیــت هــای مفتشــین تقدیــر کــرده اســت .ایــن در گــرو همــان
پالیســی مثبتــی اســت کــه مــا و شــما تاکنــون بــه کار بــرده ایــم.
رئیــس اداره عالــی تفتیــش بــا اشــاره بــه دســتاوردهای کالن مفتشــین و
کارمنــدان اداره خاطــر نشــان ســاخت :آیــا مــا بایــد بــه ایــن اقدامــات
و دســتاوردها اکتفــا کنیــم؟ بــدون شــک کــه صــدای همــه شــما "نــه"
اســت؛ آنچــه مــا تــا امــروز انجــام داده و شــما در ســاحه آنــرا تحقــق
داده ایــد ایــن شــرط الزمــی اســت؛ امــا کافــی نیســت .بــرای اینکــه مــا
بتوانیــم اهــداف و پرنســیپ هــای مدیریــت امــروزی را تحقــق بخشــیده
باشــیم بایــد هــر لحظــه تغییــرات را روی فکــر و اندیشــه خــود نشــان
بدهیــم.
دکتــور شــریفی در ادامــه بیــان کردنــد :کارهــای تفتیــش و فعالیــت در
ایــن عرصــه ایجــاب مــی کنــد کــه مــا دانــش مربــوط بــه بازرســی و
تفتیــش را از هرجایــی کــه باشــد فــرا بگیریــم و آن دانــش را در هنــگام
اجــراآت عملــی خــود در ادارات پیــاده کنیــم.
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همچنان پروفیسور دکتور محمدشریف شریفی بیان کردند :باید در سلوک کاری تغییر
ایجاد شود و برای ایجاد چنین تغییری نیاز است که زمینه آموزش را در این اداره فراهم شود
همچنین کارمندان بتوانند از این فرصت ها استفاده سودمند بکنند؛ وی همچنان افزود :که
چنین دوره های آموزشی در هیچ نهاد افغانستان با میعاد طوالنی وجود ندارد.
ایشان در ادامه خطاب به مفتشین افزودند :امسال با توجه به کارکردهای شما نه تنها ارگانهای
دولتی که نهادهای بین المللی نیز توجه خاصی به این اداره داشته تا جایی که از طریق این
نهادها درجه اداره عالی تفتیش یک درجه ارتقا کرده و به درجه (مثبت بی) رسیده است که
باز هم جا دارد ضمن تبریک به شما از همه شما تشکر کنم .هم چنین ما با بانک جهانی قسما
به تفاهم رسیدیم تا بیشتر از پیش در جهت ارتقای ظرفیت با یکدیگر همکاری کنیم.
همچنان در این محفل سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش طی
سخنانی خاطر نشان ساخت که هرچند مشکالت زیادی در کشور وجود دارد ولی نباید تمام
مسؤلیت ها را به دوش حکومت انداخته شود و دولت امروز تالش می کند حداقل برای یکی
از مشکالت که بیکاری است راه های حل پیداکند.
معاون مسلکی اداره عالی تفتیش افزودند :دولت طرح های زیادی را روی دست دارد که
امیدواریم تطبیق شود ولی همانطور که دولت با تمام مشکالت و چالشهای که دارد برنامه ای
را روی دست می گیرد ما هم متوجه باشیم که چه اقداماتی را باید روی دست بگیریم.
به گفته آقای حسینی ،بودجه عادی ما رو به افزایش است ،عواید فوق العاده درحال کاهش
است؛ تطبیق پروژه های انکشافی به چالش مواجه شده است ،این می تواند در دراز مدت یک
هشدار جدی برای دولت و پروژه های عمرانی باشد.
معاون مسلکی اداره عالی تفتیش افزود :امروز متاسفانه ادارات توانایی آنرا ندارند تا بودجه
شان را به درستی مصرف کنند .اما در این قسمت مسؤلیت اداره عالی تفتیش چیست؟ وی
خاطر نشان ساخت :حکومت سیستم های جدیدی را جهت تغییر به وجود می آورد و باید با
سیستم بلدیت حاصل شود .اگر می خواهیم که با سیستمها کار کنیم و آنها را بازسی کنیم قطعا
می طلبد که از کسانی که این سیستم ها را تطبیق می کنند یک گام پیش باشیم.
وی همچنان یاد آورشد :کار مثبت شما در اداره عالی تفتیش اکنون مبنای محکمی برای
تصمیم گیری های کالن در سطح کشور شده است؛ ما در سطح کشور یک اعتبار جدی
داریم .اما برای ما کافی نیست ،ما باید به مراتب بهتر از این باشیم .در همین جهت اداره
6
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عالی تفتیش با تمام مشکالتی که داشته اما
در موضوع آموزش بسیار با جدیت کار می
کند.
معاون مسلکی با اشاره به تفاهم نامه همکاری
های مسلکی با ادارات عالی تفتیش هند،
مالزیا و ترکیه در جهت ظرفیت سازی
کارمندان و مفتشین سودمندی و مفیدیت
آنرا مستقیما وابسته به تالش مفتشین در جدی
گرفتن این برنامه های آموزشی دانست که
البته مفتشین نه تنها در تئوری بلکه در عمل
نیز در اجراآت خود پیاده کنند.
در اخیر آقای پرناب موخوپادیا تیم لیدر
پروژه کواتر انترنیشل با اشاره به افتتاح برنامه
مسلکی تفتیش گفت :این برنامه آموزشی
نمایانگر تعهد هیات رهبری اداره عالی
تفتیش در برابر مفتشین و ارتقای ظرفیت
آنها می باشد .در این برنامه آموزشی
برای مفتشین موضوعاتی چون ،طرزالعمل
تفتیش ،تفتیش تدارکات و قراردادها،
تفتیش پیشکی ها ،آموزش قوانین توسط
متخصصین داخلی وخارجی تدریس
گردیده و همچنان معاونین اداره ،روسا،
آمرین مستقل در مورد کارکردهای شان
پریزینتیشن ارایه می نمایند
وی در ادامه افزود :چگونگی روند سیستم
این برنامه آموزشی برخالف سیستم های
تدریس شده گذشته است چون در سیستم
های دولتی تغییراتی در عرصه کار رو نما
گردیده و ایجاب می کند تا سیستم آموزش
تفتیش نیز جدید باشد.
در این برنامه آموزشی موضوعاتی چون
طرزالعمل تفتیش و ابزار تفتیش ،آموزش
قانون تصدیها ،تفتیش تدارکات و تفتیش
قراردادها ،آموزش قانون شرکت ها ،تفتیش
معاشات وتفتیش پیشکی ها توأم با بکاربردن
طرزالعمل ها و ابزار تفتیش ،راجع به فعالیت
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های ریاست مربوطه و آموزش تفاوت بین شرکت ها و
تصدیها به مدت یک ماه برای مفتشین اداره عالی تفتیش
تدریس خواهد شد.
با ارزیابی مفتشین؛ کورس آموزشی مسلکی یک
ماهه اداره عالی تفتیش به پایان رسید
برنامه آموزشی مسلکی تفتیش که از  ۲قوس به مدت یک
ماه برای کارمندان و مفتشین اداره عالی تفتیش برگزار شده
بود به تاریخ  ۳۰قوس به پایان رسید .در این برنامه آموزشی
 ۱۶۷کارمند اداره عالی تفتیش اشتراک کرده بودند؛ توسط
متخصصین پروژه های همکار در اداره عالی تفتیش و
روسای بخش ها به پیش برده شد.
پرفیسور دکتور محمدشریف شریفي رییس اداره عالي
تفتیش روز دوشنبه در محفل اختتامیه کورس آموزشی یک
ماهه تفتیش ضمن امتنان و خشنودی از مفتشین در محفل
اختتامیه کورس آموزشی یک ماهه در اداره عالی تفتیش
خاطر نشان ساخت که این اداره صادقانه سعی می ورزد ،تا
چنین کورس های آموزشی را در عرصه های مختلف جهت
ارتقای ظرفیت کارمندان راه اندازی نماید.
رییس اداره عالی تفتیش از آن عده مفتشین که از این کورس
های آموزشی فارغ شده اند خواست ،تا آموخته ها و تجارب
این کورس های آموزشی را در عمل پیاده نمایند.
دکتور شریفی در ادامه افزودند :ارزش آموزش را باید به
مثابه واجبات دینی دانست و در هر حالت زندگی از ارزش
های علم بهرمند شویم .و هم چنان افزودندآموزش رابطه
دوجانبه بوده و در جریان این کورس آموزشی یک ماهه نیز
آموزگاران و تدریس کنندگان تجارب و یافته های شان را با
هم دیگر شریک ساختند.
رییس اداره عالی تفتیش خاطر نشان ساخت که این روند
آموزشی پایان نداشته و در آینده نیز چنین کورسهای
آموزشی راه اندازی خواهد شد.
ایشان در ادامه افزودند :مفتشین کشور یک رسالت تاریخی
را از طریق بازرسی ها به منظور ایجاد اداره شفاف دارا میباشند
به همین جهت مفتشین مکلف اند تا برای پیشرفت در اجراآت
شان در دنیای کنونی که هر زمان در حال تغییر است معلومات
و تجارب نوین را بیاموزند.
همچنان آقای شریفی اشاره به تغییرات و آموخته های سالیان

گذشته بیان کردند که در جهان کنوني تغییرات بنیادی نظر به  ۳۰سال گذشته
رو نما شده است که این همه از اثر سعی و تالش محققین در رشته های مختلف
بوده است.
به گفته رییس اداره عالی تفتیش ،اجراآت در اداره باید بر بنیاد شواهد و اسناد و
در پرتو قوانین و مقررات و معیارات جهانی ادارات عالی تفتیش صورت گرفته
و در سطح اداره نیز نظم و دسپیلین رعایت شده و اجراآت خود را مستقالنه
و غیر جانبدارانه انجام دهند .همچنین مفتشین محترم باید با ظاهری آراسته که
نمایانگر یک کارمند خدمات عامه امروزی است در مراجع تحت تفتیش حاضر
باشند.
دراین کورس آموزشی مسلکی موضوعات مانند؛ پالن گذاری تفتیش مالی،
طرزالعمل تفتیش و ابزار تفتیش ،تفتیش قراردادها ،ارزیابی تفتیش داخلی و
کنترول داخلی ،آماده کردن نامه مدیریت ،گزارش و تفتیش پروژه انکشافی،
تحلیل صورت های مالی ،روشهای تهیه بالنس شیت ،تراز نامه و تفتیش صورت
مالی ،پالن گذاری تفتیش محیطی ،پالن گذاری تفتیش عملکرد ،اجرای تفتیش
محیطی واجرای تفتیش عملکرد بر اساس معیارات انتوسای توسط آموزگاران
داخلی و خارجی برای اشترک کنندگان تدریس شد.
در اخیر رییس اداره عالی تفتیش در ارتباط به امتحان این برنامه آموزشی نقش
آن در عرصه اصالح سازی آموزگاران سخنان خود را ابراز نمودندواز مفتشین
خواست تا معیار های اداره عالی تفتیش را بشکل جدید تطبیق نموده و در عرصه
مستند سازی اسناد باید امضا ,تاریخ ونام جهت فراهم نمودن قناعت اداره درج
گردد که این معیار های جدید از سال جدید مالی  ۱۳۹۵به شیوه جدید قابل
تطبیق است.
الزم به یادآوری است که در پایان این برنامه آموزشی مفتشین در امتحان نهایی
آن اشتراک کردند .در محفل امتحان این برنامه نیز رئیس اداره عالی تفتیش
ضمن صحبت درباره اهمیت کورسهای مذکور؛ امتحان و ارزیابی که در پایان
این برنامه به عمل آمده بود را در سرنوشت کاری مفتشین و برنامه های آینده
اداره عالی تفتیش مهم و اثرگذار خواند.
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دیدار پروفیسور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با جاللتمآب
سید یوسف حلیم رئیس دادگاه عالی
محتـرم پروفیسـور محمد شـریف شـریفی رئیس اداره عالـی تفتیش
با جاللتمآب سـید یوسـف حلیم رییس دادگاه عالی افغانسـتان در
رابطـه بـا بازرسـی از مصـارف محـرم در دادگاه عالـی مالقـات و
گفتگـو نمود.
رییـس اداره عالـی تفتیـش در دیـدار بـا جاللتمـآب سـید یوسـف
حلیـم رییـس داد گاه عالـی کشـور کـه بـه تاریـخ  ۹قـوس انجـام
گرفتـه بـود ضمـن اشـاره بـه برخـی از کارکردهـای اداره عالـی
تفتیـش خاطـر نشـان سـاختند :ایـن اداره از جایـگاه ویـژه ای بـه
خاطـر انجـام بهتـر ماموریـت خویش همگام بـا معیارات بیـن المللی
تفتیـش بـر خـوردار اسـت و در همیـن راستاسـت کـه اداره عالـی
تفتیـش مطابـق بـه قانـون یگانـه نهـاد حسـابگیر بـه منظـور حصـول
اطمینـان از چگونگـی مصـرف وجـوه عامـه در افغانسـتان میباشـد.
در ادامـه ایـن دیـدار جاللتمـآب سـید یوسـف حلیم رییـس داد گاه
عالـی افغانسـتان ازمالقـات خویش بـا رئیـس اداره عالـی تفتیش در
دفتر کاری شـان اظهارخرسـندی نموده و با اشـاره به دسـتاوردها و
فعالیتهـای اداره عالـی تفتیـش گفت :ایـن اداره در حیـات چندین
دهـه اخیـر بـی پیشـینه و نمونـه میباشـد .همچنـان ایشـان بـا اشـاره به
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نقـش اداره عالـی تفتیـش در آوردن شـفافیت مالـی و حسـابگیری
درسـت از ادارات در ایـن زمینـه و بـه خصـوص در بازرسـی از
بودجـه محـرم وعـده همکاریهای همـه جانبـه ای را در زمینههای
مشـترک کاری بـا اداره عالـی تفتیـش دادند.
دکتـور شـریفی بـا اشـاره بـه مـاده سـیزدهم قانـون اداره عالـی
تفتیـش در مـورد تفتیـش مصـارف محـرم ادارات دولتـی ،خواهان
همکاریهـای همـه جانبـه دادگاه عالـی در ایـن زمینـه شـدند .در
ایـن جلسـه دوکتـور شـریفی بـه خاطـر چگونگـی بازرسـی بودجه
محـرم و مصـرف شـده آن مقـام؛ پرسـش نامههـای مربوطـه را نیـز
بـه جانـب دادگاه عالـی تقدیـم کـرد تـا از چگونگی مصـارف آن
معلومـات ارایـه نماینـد.
یـادآوری میشـود کـه اداره عالـی تفتیش بر اسـاس ماده سـیزدهم
قانـون ایـن اداره؛ تفتیـش مصـارف محـرم را بـه عهـده داشـته و
مطابـق بـا ایـن مـاده" :رئیـس ایـن اداره میتوانـد مصـارف محـرم
ادارات دولتـی را مطابـق بـا احـکام ایـن قانـون تفتیـش نمایـد".
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دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با محترم نورالحق علومی وزیر داخله
پروفیسـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش بـا
محتـرم نورالحـق علومـی وزیـر امـور داخلـه افغانسـتان بـه تاریـخ 9
قـوس در ارتبـاط با بازرسـی مصارف محـرم در وزارت امور داخله
دیـدار و گفتگـو نمودنـد.
رییـس اداره عالـی تفتیـش بـا اشـاره بـه برهههایـی حیـات پـر فـراز
و فـرود اداره؛ اداره عالـی تفتیـش را مطابـق بـه قانـون یگانـه نهـاد
حسـابگیر بـه منظـور حصـول اطمینـان از چگونگـی مصـرف وجوه
عامـه عنـوان کردنـد.
دکتـور شـریفی تصویـب قانـون جدیـد اداره ،چـاپ کتابهـای
مسـلکی تفتیـش ،تدویر آمـوزش های مسـلکی در داخـل و خارج،
اشـتراک فعـال اداره بـه حیـث عضـو فعال در نشسـت های سـازمان
بیـن المللـی تفتیـش ،بازرسـی بـا معیـارات جدیـد ،اجـرات تفتیـش
عملکـرد و محیطـی ،ایجـاد ریاسـتهای سـاحوی در چهـار والیت
(قندهـار ،بلـخ ،ننگرهـار و هـرات) اعمـار تعمیـر جدیـد بـه خاطـر
فضـای مناسـب کاری کارمنـدان را از مهمتریـن دسـتاوردهای ایـن
داره در چنـد سـال گذشـته دانسـتند.
دکتـور شـریفی بـا اشـاره بـه مـاده سـیزدهم قانـون اداره عالـی

تفتیـش در مـورد تفتیـش مصـارف محـرم ادارات دولتـی ،خواهان
همکاریهـای همـه جانبه وزارت امـور داخله در این زمینه شـدند.
در این جلسـه دوکتور شـریفی به خاطر چگونگی بازرسـی بودجه
محـرم و مصـرف شـده آن مقـام؛ پرسـش نامههـای مربوطـه را نیـز
بـه جانـب وزارت محتـرم امـور داخله تقدیـم کرد تـا از چگونگی
مصـارف آن معلومـات ارایـه نمایند.
در ایـن دیـدار محترم نورالحـق علومی ازمالقات خویـش با رئیس
اداره عالـی تفتیـش در دفتـر کاری شـان اظهارخرسـندی نمـوده و
دسـتاوردها و کارکردهـای اداره عالـی تفتیـش را در یـک دهـه
پسـین نمونـه و بـی پیشـینه خواند .ایشـان وعـده هر گونـه همکاری
را در جهـت آوردن شـفافیت مالـی و حسـابگیری درسـت از آن
وزارت بخصـوص در بازرسـی از بودجـه محـرم وزارت داخلـه
دادند.
یـادآوری میشـود کـه اداره عالـی تفتیش بر اسـاس ماده سـیزدهم
قانـون ایـن اداره؛ تفتیـش مصـارف محـرم را بـه عهـده داشـته و
مطابـق بـا ایـن مـاده "رئیـس ایـن اداره میتوانـد مصـارف محـرم
ادارات دولتـی را مطابـق بـا احـکام ایـن قانـون تفتیـش نمایـد".
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پروفیسور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با محترم غالم جیالنی پوپل
رئیس اداره ارگانهای محلی دیدار کرد
محترم پروفیسور محمد شریف شریفی رئیس اداره

دکتور شریفی در ادامه با اشاره به ماده سیزدهم قانون اداره عالی تفتیش در مورد

اداره ارگانهای محلی در رابطه با بازرسی از

محلی در این زمینه شدند .در این جلسه دوکتور شریفی به خاطر چگونگی بازرسی

عالی تفتیش با محترم غالم جیالنی پوپل رئیس
مصارف محرم این اداره مالقات و گفتگو نمود.

تفتیش مصارف محرم ادارات دولتی ،خواهان همکاریهای همه جانبه اداره ارگانهای

بودجه محرم و مصرف شده آن مقام؛ پرسش نامههای مربوطه را نیز به جانب اداره

رییس اداره عالی تفتیش در دیدار با رئیس اداره

ارگانهای محلی تقدیم کرد تا از چگونگی مصارف آن معلومات ارایه نمایند.

بود ،ضمن اشاره به برخی از کارکردهای اداره

با رئیس اداره عالی تفتیش در دفتر کاری شان اظهارخرسندی نموده و با اشاره به

ارگانهای محلی که به تاریخ  ۹قوس انجام گرفته

عالی تفتیش خاطر نشان ساختند :اداره عالی تفتیش

مطابق به قانون ،یگانه نهاد حسابگیر به منظور
حصول اطمینان از چگونگی مصرف وجوه عامه در
افغانستان است و همین راستا است که در ده سال
پسین کارکردها و دستاوردهای اداره عالی تفتیش

به حدی بوده که نه تنها این اداره در بین ادارات
افغانستان جایگاه ویژه ای یافته بلکه در بین ادارات
تفتیش در سطح جهانی نیز از اعتبار بی پیشینه ای

برخوردار شده است.
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در ادامه این دیدار محترم جیالنی پوپل نیز ضمن ابراز خرسندی ازمالقات خویش
دستاوردها و فعالیتهای اداره عالی تفتیش گفت :نقش اداره عالی تفتیش در آوردن

شفافیت مالی و حسابگیری درست از ادارات بی بدیل است و ارگانهای محلی مانند
گذشته همکار خوبی برای اداره عالی تفتیش خواهد بود .ایشان با اشاره به همکاریهای

دو اداره در جهت تامین شفافیت در ادارات از هر گونه همکاری بخصوص در رابطه
با بازرسی از بودجه محرم اطمینان دادند.

گفتنی است اداره عالی تفتیش بر اساس ماده سیزدهم قانون این اداره؛ تفتیش مصارف

محرم را به عهده داشته و مطابق با این ماده" :رئیس این اداره میتواند مصارف محرم
ادارات دولتی را مطابق با احکام این قانون تفتیش نماید".

تفتیش ،شماره سوم

سفیر دنمارک در دیدار با رئیس اداره عالی تفتیش خواهان همکاری این اداره برای حصول
شفافیت از کمک های کشور دنمارک در افغانستان شد
هنریک جسپرسن سفیر کشور شاهی در کشور شاهی دنمارک در افغانستان؛ خواهان همکاری اداره عالی تفتیش در بازرسی
دنمارک به تاریخ  ۲۴قوس با پرفیسور پروژه های دنمارک و تقویت روابط بیشتر با اداره عالی تفتیش شد.
دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره آقای هنریک در ادامه این دیدار در مورد باال بردن ظرفیت مسلکی در اداره عالی تفتیش
عالی تفیش دیدار و گفتگو کرد.
و همکاری کشور دنمارک در این مورد ،تعهد نمود بعد از رخصتی های سال نو میالدی؛
در این دیدار سفیر دنمارک با ابراز این که
توقع کشور شاهی دنمارک این است تا
پروژه هایی را که از جانب کشور دنمارک
تمویل می گردد به خاطر حصول اطمینان
از شفافیت این پروژه ها باید از جانب اداره
عالی تفتیش بازرسی گردد؛ از کارکردها
و دستاوردهای مهم این اداره به نیکی یاد
کرده و آنرا در راستای پاسخگویی نظام به
مردم بسیار اثر گذار خواند.

موضوع را با اداره تفتیش دنمارک در میان گذاشته و نتیجه را به اطالع اداره عالی تفتیش
خواهد رساند.
در این دیدار پرفیسور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با اظهار خرسندی از
حضور آقای هنریک جسپرسن سفیر کشور شاهی دنمارک؛ خواهان همکاریهای همه جانبه
سفارت دنمارک با اداره عالی تفتیش گردید.

پرفیسور شریفی در این دیدار با اشاره به دستاوردهای کالن اداره عالی تفتیش با توجه به
معیارات بین المللی تفتیش خاطرنشان ساختند :اداره عالی تفتیش تالش مستمر و دوامداری
را برای همگام شدن با معیارات بین المللی تفتیش و انجام بهتر ماموریت خویش در جهت
حصول اطمینان و حسابگیری درست از وجوه عامه روی دست دارد ایشان بازرسی مساعدت
سفیر دنمارک از سیر انکشاف اداره عالی های جهانی در یک دهه گذشته را تنها به عنوان نمونه ای از فعالیت های این اداره در تامین
تفتیش در یک دهه پسین اظهار خرسندی شفافیت مالی در جهت حمایتهای مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان دانست.
کرده و گفت :توسعه مسلکی اداره عالی رئیس اداره عالی تفتیش در پایان با تاکید بر همکاریهای دو جانبه؛ خواهان تبادل تجارب
تفتیش مایه دلگرمی ما برای همکاریهای مسلکی همگام با معیارات بین المللی تفتیش در عرصه های کاری و تخصصی تفتیش و
بیشتر با این اداره است .آقای هنریک زمینه سازی برای ارتقای ظرفیت مسلکی منسوبین اداره عالی تفتیش از طریق سفرهای
جسپرسن با اشاره به چگونگی مصارف مالی آموزشی به دنمارک شدند.
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اشتراک محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش همراه کمیسیون
بازرسی قطعیه دولت در سفر مطالعاتی و آموزشی به کشور مالیزیا
از اثر تقاضای اداره عالی تفتیش و دعوت
نامه اداره ملی تفتیش کشور مالیزیا ،یک
تعداد از مفتشین اداره مشتمل بر سیدامین
امین رئیس تفتیش ادارات بودجوی محلی،
خلیل اهلل حکیمی آمر تفتیش حساب قطعیه،
نوید اهلل امان آمرتکنالوژی معلوماتی ،سیف
الرحمن نوری مفتش ریاست تفتیش ادارات
بودجوی محلی ،عبدالرازق غفوری و نجیبه
امیری مفتشین ریاست تفتیش ادارات بودجوی
مرکزی ،اسداهلل اندیشه و احمد فرید فقیریار
مفتشین ریاست تفتیش شاروالی ها ،ستاره نبی
زاده مفتش ریاست تفتیش امور ساختمانی
و امید دلبری از پروژه کواتر تحت ریاست
محترم سیدمحمدمهدی حسینی معاون مسلکی
اداره عالی تفتیش به منظور تعقیب یک برنامه
آموزشی و فراگیری آموزش های مسلکی
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پیرامون "چگونگی ترتیب و بازرسی صورت های حساب مالی دولت بتاریخ  25اکتوبر 2015
مطابق سوم عقرب سال  1394به صوب مالیزیا حرکت و بتاریخ  26اکتوبر مطابق چهارم عقرب
سال  1394عازم کشور مذکور گردیده و پس از ختم برنامه آموزشی بتاریخ  4نومبر ،دوباره
به کشور برگشت نمودند.
هدف سفر
هدف سفرمتذکره را آشنایی با اداره ملی تفتیش مالیزیا ،چگونگی ترتیب ،تفتیش و گزارشدهی
صورت های حساب مالی دولت کسب معلومات در رابطه به کمیته حسابات عامه پارلمان،
جایگاه وصالحیت های کمیته حسابات عامه ،نحوه فعالیت ونقش آن درآوردن شفافیت
وحسابدهی وچگونگی ارتباط اداره ملی تفتیش مالیزیا با کمیته حسابات عامه ،تشکیل میداد.
جریان مالقات ها و برنامه های آموزشی
طی این برنامه های آموزشی در رابطه به تفتیش صورت های مالی دولت تفتیش تکنالوژی
معلوماتی ،مدیریت مالی ،فهرست و نگهداری اسناد مالی ،تفتیش شرکتهای دولتی ،ارتباطات با
کمیته حسابات عامه پارلمان و میکانیزم پیگیری ،از طرف بخش های مربوطه معلومات ارایه و
همچنان از اکادمی تفتیش ،اداره خدمات ملکی ،اداره مبارزه با فساد اداری وریاست عمومی
محاسبات وزارت مالیه مالیزیا بازدید بعمل آمده ،که از جانب مسوولین مربوطه پیرامون
کاروفعالیت شان معلومات همه جانبه ارایه و به پرسش های هیئت پاسخ ارایه گردید.

تفتیش ،شماره سوم

عالوه برآن در حاشیه این برنامه آموزشی با

()Mr. H.E. Tan Sri Ambirin Buang
رئیس اداره ملی تفتیش مالیزیا (Mr. Hon.
 )Datuk Hj. Anwari Suriمعاون اداره ملی
تفتیش مالیزیا در بخش فدرال (Mr. Hon.
 ) Dato Mustafa Hj. Somanمعاون اداره

ملی تفتیش در بخش ایاالت و همچنان مسوول
روابط خارجی اداره متذکره نیز مالقات و
پیرامون موارد ذیعالقه صحبت بعمل آمد.
از جریان این برنامه آموزشی ،صحبت ها و
بحث های که با مسوولین ادارات صورت
گرفت ،واضح شد که کشور مالیزیا دارای
نظام شاهی مشروطه وشکل ایالتی (فدرال) بوده
و متشکل ازسیزده ایالت ( )Stateمیباشد که
منجمله نه ایالت را شاه و تعداد چهار ایالت را
والی رهبری می نماید )9( ،ایالتی که از طرف
شاه اداره میگردد دارای صدراعظم و پارلمان
جداگانه بوده پادشاه مالیزی که در رأس
حکومت این کشور قرار دارد از میان خانواده
های سالطین ( )9ایالت یاد شده به طور دوره
یی به مدت پنج سال انتخاب میگردد که دارای
اختیارات و وظایف تشریفاتی میباشد.
اداره ملی تفتیش مالیزیا بنابر وسعت جغرافیایی
کشور مالیزیا و بُعد مسافه از مرکز به ایاالت
مربوطه ،قادر نیست تا امور مالی و حسابی تمامی
ادارات دولتی را طور مستقالنه از یک اداره
واحد (واحد مرکزی) تحت پوشش بازرسی
قرار دهد ،ناگزیر در تمام ایاالت شاخه های
جدا گانه تفتیش را ایجاد نموده که هر کدام
مکلف به بازرسی امور مالی و حسابی در ایالت
مربوطه میباشند.
ادارات تفتیش ایالتی بازرسیهایشان را به شکل
مستقالنه انجام داده و گزارشات خویش را به
استنثای گزارش صورت های حساب مالی
دولت به شاه و پارلمان مربوطه ارایه مینمایند،
در چهار ایالتی که شاه و پارلمان وجود ندارد
گزارش تفتیش به شورای والیتی ارایه میگردد.
نحوه بازرسی ها در اداره ملی تفتیش مالیزیا

شکل جاری بوده و گروپ های تفتیش در تمام وزارت ها و ادارات دولتی برای یک دوره
پنج ساله به شکل دوامدار حضور داشته و در جریان سال مالی تمام ثبت ها و ریکاردها
(معامالت) همان سال را مورد بازرسی و تطبیق قرار میدهند.
اداره ملی تفتیش مالیزیا انواع مختلف تفتیش را انجام میدهد ،اما تمرکز بیشتر باالی تفتیش
عملکرد دارد وساالنه درحدود بیشتر از یکصد پروژه ،تفتیش عملکرد را اجرا مینماید.
توقعات
با توجه به اهداف سفرمتذکره ،توقع اداره عالی تفتیش از اعزام کمیسیون بازرسی حساب
قطعیه به کشور مالیزیا ارتقای ظرفیت در بخش تفتیش و بازرسی صورت حساب مالی دولت
(حساب قطعیه) ،کسب معلومات دررابطه به استقاللیت ،نحوه بازرسی ها و گزارشدهی اداره
ملی تفتیش مالیزیا ،جایگاه و نقش آن در آوردن شفافیت وحسابدهی اجراآت مالی دولت،
آگاهی از چگونگی ترتیب صورت حساب مالی دولت و مراجع ترتیب کننده اهمیت و
ضرورت ایجاد کمیسیون حسابات عامه در پارلمان و چگونگی ارتباط اداره ملی تفتیش
مالیزیا با کمیته حسابات عامه ،بوده است.
نتیجه گیری
از جریان برنامه های آموزشی ،بازدید ها ،مالقات ها و صحبت های که با مسوولین اداره
ملی تفتیش مالیزیا و سایر ادارات صورت گرفت ،واضح شد که نه تنها نظام سیاسی و سیستم
حکومتداری کشور مالیزیا با نظام سیاسی وسیستم حکومت داری کشور عزیز ما افغانستان
متفاوت بوده ،بلکه اجراآت و نحوه بازرسی های اداره ملی تفتیش مالیزیا نیز با اجراآت و
نحوه بازرسی های اداره عالی تفتیش افغانستان کام ً
ال متفاوت میباشد ،چنانچه بازرسی های
اداره ملی تفتیش مالیزیا شکل تفتیش جاری بوده و مفتشین آن اداره به شکل دوامدار در
وزارت ها و ادارات حضور داشته و اجراآت یومیه را بازرسی مینمایند ،تغییرات در گروپ
های تفتیش به شکل دوره ای بعد از پنج سال صورت می گیرد ،در حقیقت هرگروپ تفتیش
دریک وزارت و یا اداره برای پنج سال توظیف گردیده و طی این مدت به شکل دوامدار
در مرجع مذکور حضور دارد.
در حالیکه بازرسی های اداره عالی تفتیش افغانستان شکل بعدی بوده و اجراآت مالی
سال قبل در سال بعد (دریک عمل انجام شده) آنهم به شکل قیدی مورد تفتیش وبازرسی
قرارداده میشود ،توظیفات به شکل ربعوار صورت میگیرد و گروپ تفتیش مکلف اند تا بعد
ازختم بازرسی گزارش نتایج بازرسی را به ریاست مربوطه ارایه نماید .از جانب دیگر اداره
ملی تفتیش مالیزیا در بازرسی ها تمرکز بیشتر باالی تفتیش عملکرد دارد در حالیکه تمرکز
اداره عالی تفتیش افغانستان در شرایط کنونی بیشتر باالی تفتیش رعایت قوانین و مقررات
میباشد.
اجراآت مالی درکشور مالیزیا عموماً با استفاده از سیستم های کمپیوتری عملی و تفتیش نیز
با استفاده سیستم های کمپیوتری اجرا میگردد.
اداره ملی تفتیش مالیزیا مطابق به قانون اساسی آن کشور یک اداره کامال ًمستقل بوده و
توانسته تا جایگاه خاصی را درنظام سیاسی کشور مذکور احراز و نقش ارزنده ای در تأمین
شفافیت وحسابدهی فعالیت های مالی دولت دارد.
سیستم پیگیری یافته های تفتیش ،یک شیوه کام ً
ال جدید بوده که سبب ارتقای مؤثریت
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تفتیش ،شفافیت در حسابدهی وحسابگیری
و کاهش فساد در فعالیت های مالی دولت
گردیده و به اعتبار وحثیت اداره ملی تفتیش
مالیزیا در سطح ملی و بین المللی افزوده است.
طرح های پیشنهادی
 .1طی سفر متذکره واضح شد که کمیسیون
حسابات عامه ( )PACدر پارلمان ،تنها منحصر
به کشور های دارای حکومت های فدرال نبوده،
بلکه کشورها بدون توجه به نظام سیاسی شان
میتوانند کمیسیون حسابات عامه را در پارلمان
خویش ایجاد نمایند ،به گونه مثال از جمله
کشورهای دارای نظام سیاسی ریاستی غیر
فدرالی که پارلمان آن دارای کمیته حسابات
عامه بوده ،کشور سنگاپور میباشد.
بناا ً ایجاد کمیسیون حسابات عامه در جنب
سایرکمیسیون های ولسی جرگه شورای ملی
کشور ،جهت حسابگیری ازفعالیت های مالی
حکومت ،تأمین ارتباط اداره عالی تفتیش ونهاد
های مالی حکومت با شورای ملی وجلوگیری
ازچند دسته گی وبرخوردهای سلیقه ئی
درهمچومسایل ،تأمین جایگاه اداره عالی تفتیش
منحیث یک اداره مستقل وجلوگیری ازاعمال
نفوذ ومداخله غیرقانونی دراجراآت اداره عالی
تفتیش نهایت ضروری دانسته می شود ،توقع
میرود تا درزمینه ازجانب نهاد مربوطۀ ذیصالح
گامهای مؤثروعملی برداشته شود.
 .2جهت تأمین هرچه بیشتر استقاللیت اداره عالی
تفتیش ،این اداره باید صرف به رئیس جمهور و
کمیته حسابات عامه ولسی جرگه شورای ملی
و از آن طریق به مردم پاسخگو بوده ،به هیچ
اداره دیگر نباید حق مداخله در امور تفتیش
داده شود مشکل قانونی که در این راستا وجود
دارد ،باید حل گردد.
 .3باتوجه به نحوه اجراآت نهاد های اجرایی
دولت ،سیستم های سنتی که تاکنون مروج
بوده ،نبود ظرفیت کافی در بخش های حسابی،
مشکالت امنیتی و در برخی از موارد عدم
احساس مسوولیت در وظایف وکارشکنی ها،
 14میزان ،عقرب ،قوس 1394

مدت زمانی که برای ترتیب و بازرسی حساب قطعیه در قوانین در نظر گرفته شده کافی نبوده
حداقل چهار ماه برای ترتیب حساب قطعیه و چهار ماه برای بازرسی و گزارشدهی حساب
قطعیه ضرورت است ،لهذا پیشنهاد میگردد:
 .3 .1اداره عالی تفتیش در تفاهم با وزارت محترم مالیه پیشنهاد مشترک به مقام محترم ریاست
جمهوری ارایه تا هرگاه مقام محترم الزم دانند موضوع دوماه تمدید زمان ترتیب و بازرسی
حساب قطعیه را در یکی ازجلسات کابینه مطرح و مورد تصویب قراردهند ،تا پس از تائید
پارلمان کشور ،عملی گردد.
 .3 .2وزارت محترم مالیه در تفاهم با واحد های بودجوی حساب قطعیه هرربع را در ربع
بعدی بصورت جداگانه ترتیب و جهت بازرسی به اداره عالی تفتیش ارایه نماید ،توحید
حساب قطعیه در ربع اول سال مابعد و بازرسی حساب قطعیه توحید شده در ربع دوم سال
مابعد ،صورت گیرد.
 .1در مالقات جداگانه ای که طی سفر متذکره با مسوول روابط خارجی اداره ملی تفتیش
مالیزیا صورت گرفت ،موضوع اعزام یک تعداد از مفتشین اداره جهت آموزشی های عملی
تفتیش مطرح که مورد تائید ایشان قرار گرفت ،بناا ً پیشنهاد میگردد ،تا عجالتأ موضوع اعزام
دوتن از مفتشین جوان که به لسان انگلیسی مسلط بوده و به امور تفتیش نیز آشنایی داشته
باشند ،جهت آموزش عملی ششماهه تفتیش عملکرد و دوتن جهت آموزش عملی ششماهه
تفتیش صورت های حساب مالی با اداره ملی تفتیش مالیزیا مطرح پس از موافقه رسمی شان،
اجراآت پیرامون مراحل بعدی آن صورت گیرد.
 .2تشکیل اداره عالی تفتیش با توجه به اهداف تعیین شده کافی نبوده ،در تفاهم با مقام های
محترم ذیصالح در قسمت ازدیاد تشکیل اجراآت بعمل آید.
 .3به اساس معیارهای بین المللی ادارات عالی تفتیش ،تمام ادارات عالی تفتیش دارای بودجه
مستقل میباشند بناا ً به منظور تأمین هرچه بیشتر استقاللیت اداره ،جلوگیری از وابستگی های
مالی و ارتقای سطح مؤثریت تفتیش ،ایجاب مینماید تا اداره عالی تفتیش استقاللیت بودجوی
خویش را مطابقت با قانون اداره و معیارهای بین المللی ادارات عالی تفتیش حاصل و در
صورت موجودیت کدام خالی قانونی ،موضوع در تفاهم با مراجع ذیربط ،حل گردد.
 .4اداره عالی تفتیش افغانستان عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش (انتوسای),
سازمان های منطقوی ادارات عالی تفتیش (اسوسای و ایکوسای) را دارا بوده و مطابق به
ماده هجدهم قانون اداره عالی تفتیش ملزم به رعایت معیارهای سازمانهای متذکره میباشد،
که تحقق مأمول فوق در بسا موارد ایجاب دسترسی به سافت ویر ها وسیستم های مدرن
تکنالوژی معلوماتی را مینماید ،لهذا ضرور دانسته میشود تا جهت دسترسی به چنین سیستم ها
و فراگیری آموزش های مسلکی در زمینه ،تدابیر الزمه اتخاذ و عملی گردد.
 .5اکادمی ملی تفتیش مالیزیا با عمر ده سال که از تأسیس آن میگذرد توانسته با حمایت
دولت و اداره ملی تفتیش فضای مناسب آموزش را ایجاد و اعتبار ملی و بین المللی در زمینه
کسب نماید .لهذا ضرورت به ایجاد یک اکادمی ملی تفتیش درکشور عزیز ما افغانستان که
موضوعات مسلکی تفتیش و مسایل مربوط به مالی ومحاسبه در آن مطابق با معیار ها و دانش
نوین تدریس شود ،نیز احساس میگردد ،تا با ایجاد آن بتوان ظرفیت کادر های مسلکی اداره
عالی تفتیش و سایر ادارات را ،باال برد.
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اشتراک معاون مسلکی اداره عالی تفتیش در اجالس مدیران ارشد ادارات عالی تفتیش
روی طرح توسعه پالنهای استراتژیک اعضای انتوسای  -اندونیزیا

به اساس دعوتنامه بورد عالی تفتیش جاپان
که سرپرستی ادارات عالی تفتیش آسیایی
( )ASOSAIرا نیز به عهده دارد ،به همکاری
مالی و تخنیکی طرح توسعه ادارات بین المللی
عالی تفتیش ()IDI؛ هیأت اداره عالی تفتیش
متشکل از محترم سید محمدمهدی حسینی
معاون مسلکی و خلیل اهلل حکیمی آمر تفتیش
حساب قطعیه در جلسه مشترک هیأت بلند رتبه
ادارات عالی تفتیش طرح توسعه انتوسای ()IDI
که از تاریخ  20-18قوس سال  1394هجری
شمسی به منظور طرح پالنهای استراتیژیک سه
سال آینده ( )2018-2016سازمان فوق الذکر،
در شهر جاکارتا کشور اندونیزیا تدویر یافته بود،
اشتراک نمودند.
هدف جلسه
پالن استراتیژی سازمان ( )IDIطی سالهای 2014
الی  2018هشت برنامه اساسی و مهم که یک

بخش از پالن استراتیژی سازمان متذکره را در بر میگیرد ،در نشست متذکره به بحث گرفته
شد .ارزیابیهای جهانی را که این سازمان در سال  2014انجام داده است این برنامهها را
به منظور عملکرد درست ،حمایت و بلند بردن ظرفیت ادارات عالی تفتیش ،شامل پالن
استراتیژی خویش نموده و مصمم است تا برنامههای متذکره را که یک بخش از پالن
استراتیژی سالهای فوق الذکر سازمان متذکره میباشد ،در سالهای ( 2016الی  )2018به
منظور عملکرد خوب ادارات عالی تفتیش اجرا نماید .از اینکه ادارات عالی تفتیش آسیایی
( )ASOSAIدر دسامبر  2014عالقه مندی خویش را در تمام برنامهها و فعالیتهای یاد شده
نشان داده است .بناً جلسه مشترک میان ( IDIو  )ASOSAIبه منظور آن بود تا ادارات عالی
تفتیش آسیایی توان ،ظرفیت و مهارتهای مفتشین خود را در مواردی که به کشورهای
منطقه (آسیایی) مربوط است ،در اولویت کاری خویش قرار دهند ،این برنامهها حسب ذیل
بیان میگردد:
 -1مبارزه علیه فساد مالی و نقش ادارات عالی تفتیش در این عرصه
 -2ارتباط اداره عالی تفتیش با ذینفعان (ریاست جمهور ،پارلمان ،قوه اجرائیه ،رسانهها،
مردم ،کارکنان و )...
 -3اهداف پایدار انکشافی تفتیش.
 -4اجرای استندرد های بین المللی ادارات عالی تفتیش.
 -5استراتیژی اندازه گیری عملکرد و گزارشدهی ادارات عالی تفتیش.
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 -6استقاللیت ادارات عالی تفتیش.
 -7تربیت مدیران ارشد جوان.
 -8تقویه و بلند بردن ظریف آموزشهای
الکترونیکی.
طوریکه در فوق نیز تذکر بعمل آمد ،این
برنامهها برمبنای ضروریات ادارات عالی
تفتیش که به اثر سرویهای ( )IDIانجام یافته
است ،ارائه و راه اندازی میگردد ،در این
نشست نمایندگان از ( )19کشور ،افغانستان،
ایران ،پاکستان ،ویتنام ،چین ،مالدیف ،بوتان،
بنگله دیش ،تایلند ،مالیزیا ،اندونیزیا ،کمبویا،
الوس ،منگولیا ،میانمار ،نیپال ،فلیپین ،سریالنکا
و تاجیکستان جمعاً تعداد ( )43تن هیأت بلند
رتبه ادارات عالی تفتیش کشورهای متذکره،
اشتراک نموده بودند.
موضوعات شامل جلسات و نشستها:
جلسه فوق الذکر به تاریخ نهم دسامبر  201با
حضور معاون رئیس جمهور و رئیس اداره
عالی تفتیش کشور اندونیزیا ،معاون ،مدیر
برنامه ریزی ،مدیر ارتقای ظرفیت سازمان طرح
توسعه ادارات بین المللی عالی تفتیش ( )IDIو
نماینده بورد عالی تفتیش کشور جاپان ،رسماً
افتتاح گردید ،در آغاز جلسه متذکره ،معاون
رئیس جمهور کشور اندونیزیا صحبت نموده،
برگزاری چنین جلسات بزرگ را در کشور
اندونیزیا ستودنی و مایه افتخار خویش دانستند.
به همین ترتیب ،رئیس اداره عالی تفتیش کشور
اندونیزیا ،معاون سازمان طرح انکشافی ادارات
بین المللی تفتیش ( ،)IDIنیز باالنوبه صحبت
نموده ،تدویر همچو نشستها را در منطقه به
منظور بلند بردن سطح کیفیت مسلکی تفتیش،
مفید و مؤثر تلقی نمودند.
بر طبق اجنداکه قب ً
ال تعین شده بود در مدت سه
روز روی هر یک از موضوع فوق الذکر (هشت
برنامه) به عنوان اولویتهای ظرفیت سازی در
ادارات عالی تفتیش کشورهای آسیایی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت منظور آن اینست تا
ادارات عالی تفتیش ،توانایی و ظرفیت خود را
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در موضوعات فوق الذکر که مربوط به تمام کشورهای آسیایی و جهان میباشد ،در دستور
کار خود قرار دهند.
جریان مالقاتها:
در جریان جلسات و نشستها یک سلسله پیشنهاداتی که از جانب هیأت اعزامی افغانستان به
مسوولین سازمان ( )IDIصورت گرفت حسب ذیل توضیح میگردد:
 -1به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان اداره عالی تفتیش افغانستان ،در
جهت کشف فساد مالی ،شناسایی مسوولیت ها و شیوههای مدیریت سالم برای
رهبران جوان ،آگاهی از معیارات تفتیش انتوسای و تطبیق آن به طرق درست ،داشتن
روابط مناسب با ذینفعان و  ...الزم است تا یک تعداد از مفتشین اداره عالی تفتیش
افغانستان ،در برنامههای یاد شده ،شامل ساخته شوند.
 -2صحبتی که با محترمه ارچنا پراباکر شیرسات معاون و مسوول ارتقای ظرفیت سازمان
( )IDIصورت گرفت ،برنامههای آموزشی که از جانب سازمان متذکره برای
کشورهای عضو انتوسای تدویر میگردد .از اعضای اداره عالی تفتیش افغانستان نیز
دعوت بعمل آورده شود تا در این برنامهها اشتراک داشته باشند .در این رابطه مسوول
ارتقای ظرفیت سازمان متذکره ،ضمن اظهار خوشی و قدردانی از روابط حسنه و
همکاریهای مسلکی فی مابین ،یادآورشدند این سازمان در این قسمت کدام تردید
ندارد صرف مسئله مالی (منابع تمویلی) اشتراک کنندگان مطرح بحث است .از
اینکه سازمان ( )IDIوجوه کافی جهت تمویل مصارف اشتراک کنندگان در اختیار
ندارد چنانچه اداره عالی تفتیش افغانستان جهت باال بردن ظرفیت مسلکی کارمندان
خویش ،میتواند از بعضی دونرها مساعدت دریافت نماید و ( )IDIدر جنب
برنامههای عمومی حاضر است تا به صورت اختصاصی اداره عالی تفتیش افغانستان
را در زمینه یاری رساند و برنامههای مسلکی خاص را تدویر و تنظیم نماید.
نتیجه گیری
ادارات عالی تفتیش که عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش ( )INTOSAIرا دارد،
مکلفاند تا معیارات ایکه از جانب این سازمان به دست نشر سپرده میشود در امور مربوط
(تفتیش) از آن استفاده نموده و مورد تطبیق قرار دهند با توجه به اهداف سفر که همانا بحث
روی هشت مورد پالن استراتیژی سازمان متذکره بود ،ادارات عالی تفتیش را بیشتر متوجه
مسوولیت های و وظایفشان نموده و روی استقاللیت ادارات عالی تفتیش ،تطبیق معیارات
تفتیش انتوسای ،مبارزه مجددانه علیه فساد مالی و اداری ،سهیم ساختن جوانان در بخشهای
کلیدی (مدیران ارشد) داشتن ارتباط مناسب و بی طرف با ذینفعان ،موجودیت اهداف پایدار
انکشافی تفتیش ،بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان ادارات عالی تفتیش ،اندازه گیری عملکرد
و گزارشدهی ادارات عالی تفتیش (تطبیق  iCATو  )PMFو اشتراک مردم در پروسه تفتیش،
نمود و از جانبی دیگر ادارات عالی تفتیش نیز مکلفیت دارد تا توانایی ،ظرفیت و مهارتهای
مفتیشین خویش را در هشت مورد فوق الذکر که به کشورشان ،ارتباط میگیرد ،در اولویت
کاری خویش قرار داده و در جهت انکشاف و تقویه آن سهم فعال و ارزنده را ایفا نمایند.
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ورکشاپ یک روزه منع خشونت علیه زن در اداره عالی تفتیش برگزار شد
ورکشـاپی تحـت عنـوان «صلـح در خانـه
تـا صلـح در جهـان» در اداره عالـی تفتیـش
برگـزار شـد.
در ایـن ورکشـاپ کـه بـه تاریـخ  ۲۲قـوس
دراداره عالـی تفتیـش برگـزار شـده بـود؛
الحـاج قاضی عبـداهلل آخنـد زاده معاون مالی
و اداری اداره عالی تفتیش و سـه آموزگار از
وزارت امـور زنـان روی محورهـای اساسـی
و عوامـل خشـونت علیـه زن صحبـت کردند.
در ابتـدای ایـن محفـل الحـاج قاضـی عبـداهلل
آخنـدزاده؛ ضمـن خوش آمدید بـه حاضرین
در ورکشـاپ بیـان کردنـد :خداونـد یکـی از
نشـانه هـای قـدرت خـود را در پیدایـش زن
یـاد کرده اسـت.
ایشـان خشـنونت علیـه زن را خلاف دیـن
مقـدس اسلام دانسـته و خاطر نشـان سـاخت
کـه بر اسـاس آیات و روایات؛ زن در اسلام
از مقـام واالیـی برخـوردار اسـت.

معـاون مالـی و اداری اداره عالـی تفتیـش؛ عوامـل خشـنونت علیـه زنـان را عـدم آگاهـی از
حقـوق زن ،عـدم نگهداشـتن عـزت و حیثیـت زن ،اقتصـاد ،پیـروی از رواج هـای ناپسـند و
سـیالداری خواندنـد.
سـپس شـکریه یاسـینی یـک تـن از آمـوزگاران وزارت امـور زنـان در ایـن ورکشـاپ طـی
سـخنانی گفـت :خشـونت حالتـی از رفتـار اسـت کـه بـا اسـتفاده از زور فیزیکـی و یـا غیـر
فیزیکـی ،فـرد خشـن خواسـته خـود را بـه دیگـران تحمیـل میکنـد .خشـونت از نظـر لغـوی
بـه معنـای خشـکی ،تندی و سـختی اسـت و ایـن خشـنونت ها می توانـد فزیکـی ،اقتصادی،
جنسـی ،روانـی ،صحـی و بهداشـتی ،فرهنگـی و اداری باشـد.
محترمـه یاسـینی بعـدا بـه تشـریح و توضیـح قانـون منـع خشـونت علیـه زن پرداختـه و خاطـر
نشـان سـاخت :قانـون متذکـره در سـال  ۱۳۸۸در چهـار فصـل و  ۴۴مـاده در جریـده رسـمی
شـماره  ۹۸۹منتشـر شـده اسـت .درمـاده  ۴۳ایـن قانـون تصریـح شـده اسـت که هـرگاه میان
قانـون منـع خشـونت علیـه زن و سـایر قوانیـن تعـارض بوجـود آیـد ،ایـن قانـون بـر قوانیـن
دیگـر رجحـان خواهد داشـت.
در پایـان؛ خانـم یاسـینی از خشـنونت هایـی کـه در جامعـه فعلـی مـا ماننـد نـکاح اجبـاری،
نـکاح قبـل از اکمـال سـن و بـد و بـدل یـادآور شـدند.
وی در ایـن ورکشـاپ بـه نکتـه هایـی اشـاره کـرد کـه نهادهـا و افـراد در سـطح جامعـه بـا
اجرایـی کـردن آنهـا مـی تواننـد گامـی در جهـت کاهـش خشـونت علیـه زن بردارنـد.
به باور ایشان:

• وزارت حج و اوقاف از طریق ورکشاپ ها باید اذهان عامه را روشن کند.
• وزارت معارف باید در نصاب تعلیمی خود موارد را برای جلوگیری از خشنونت علیه زنان بگنجاند.
• حمایت قاطع و قانونی از آزادی های زن و مرد.
• مبارزه با ازدواج های ناپسند.
• ایجاد حس همنوعی اسالمی در بین اکثر مردم.
• اعتراض همگانی در مقابل خشونت گران( .زن و مرد)
قابل یادآوری است؛ از این روز در حالی همه ساله در کشور تجلیل می شود که این روز از سوی شورای عمومی ملل متحد به عنوان روزی
برای عزم همگانی مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است.
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اشتراک هفت تن از مفتشین اداره عالی تفتیش؛ در برنامه آموزشی دستورالعمل ارزیابی
مطابق با استندردهای بین المللی ادارات عالی تفتیش ()iCAT
هفت تن از مفتشین اداره عالی تفتیش ،در برنامه
آموزشی تحت عنوان "دستورالعمل ارزیابی
مطابق با استندردهای بین المللی ادارت عالی
تفتیش" که از تاریخ  ۸الی  ۱۴قوس ۱۳۹۴
مطابق به  ۲۹دسمبر الی  ۵نوامبر در کشور
هندوستان برگزارگردیده اشتراک کردند.
به اساس گزارش واصله از این تیم ،با توجه
به تفاهمنامه¬ای که چندی قبل بین اداره
عالی تفتیش و نهاد مبتکر انکشاف معیارات
بین المللی ادارات عالی تفتیش" "IDIصورت
گرفته بود؛ قبال تعداد یازده تن از مفتشین اداره
در برنامه آموزشی تحت عنوان تطبیق عملیه
ارزیابی معیارات بین المللی تفتیش ( )iCATو
چارچوب اندازه گیری اجراات ادارات عالی
تفتیش ( )SAI-PMFاز تاریخ  ۲۲سنبله الی ۴
میزان سال روان در مرکز مطالعات بین المللی
تفتیش محیطی ( )iCEDدر شهر جیپور کشور
هندوستان برای مدت دو هفته تدویر گردید.
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درختم این برنامه آموزشی ،هر دو تیم ( )iCATو ( )SAI-PMFبرای مدت  2ماه موظف به تطبیق
این دو برنامه در اداره عالی تفتیش گردیدند.
بعد از اجرای مامول فوق ،بر اساس تفاهمنامه که بین اداره عالی تفتیش و نهاد مبتکر انکشاف
معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش به امضا رسیده بود؛ برای بار دوم این تیم در (برنامه
آموزشی ارزیابی و اصالح کارکرد عملیه  )iCATاز تاریخ  ۸الی  ۱۴قوس به تعداد هفت نفر
اشتراک ورزیدند.
خاطر نشان می¬شود؛ در این برنامه آموزشی از اجرای عملیه  iCATدر تفتیش رعایت قوانین
و مقررات ،تفتیش صورت های مالی و تفتیش عملکرد در اداره عالی تفتیش و همچنین روی
شیوه ها و طرز تطبیق معیارات بین المللی نهادهای عالی تفتیش در اداره عالی تفتیش از جانب
آموزگاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف از این برنامه آموزشی؛ رهنمائی های معقول و مناسب به منظور طرح پالنگذاری ،اجرا
و گزارشدهی عملیه  iCATدر اداره عالی تفتیش و همچنان ارزیابی کارکرد برنامه  iCATدر
سه نوع تفتیش (تفتیش رعایت قوانین و مقررات ،تفتیش مالی و تفتیش عملکرد) در اداره عالی
تفتیش بوده است.
یادآوری میشود؛ نهاد  IDIعالوه بر فعالیت در بخش¬های مسلکی و معیاری سازی اجراات
ادارات تفتیش؛ در جهت استقاللیت این ادارات در عرصه ارتقای ظرفیت مفتشین و کارمندان
کشورهای عضو نیز تالش می ورزد تا مفتشین بتوانند از این برنامه های آموزشی در عرصه های
تفتیش و بازرسی در ادارات خویش استفاده نمایند.
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نگاهی به کارکردهای بورد عالی تفتیش در سال 1394
مطابق فقره ( )5ماده (« )3طرزالعمل بررسی
قضایای عدلی در اداره عالی تفتیش» بورد
عالی تفتیش ،متشکل از معاون مسلکی اداره
منحیث رئیس ،روسا و آمرین بخش های
سکتوری و مسلکی ،مشاور حقوقی ،رئیس
دفتر و آمرین تحلیل ریاستهای سکتوری
منحیث اعضا بوده که موضوعات مربوط به
قضایای قابل تعقیب عدلی را بررسی و در
مورد تصمیم اتخاذ مینماید.
با توجه به آنچه تذکر یافت ،بورد عالی تفتیش
در جریان سال  1394هـ ..ش ،الی اکنون ،به
تعداد ( )20جلسه تدویر نموده که موضوعات
گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و در این
جلسات جمعاً به تعداد ( )68مصوبه اصدار
یافته است.گزارش مختصر مصوبات فوق
الذکر ،ذی ً
ال ارائه میگردد:
 .1به تعداد ( )10قضیه جرمی در بورد عالی
تفتیش بررسی و تصمیم به احاله آن به اداره
څارنوالی اتخاذ گردیده است؛
 .2به تعداد ( )2قضیه که قب ً
ال از سوی اداره
عالی تفتیش به اداره لوی څارنوالی غرض
تحقیق و تعقیب عدلی محول اما بنا به بعضی
خالها دوباره اعاده شده بود ،بعد از تکمیل و
رفع خالها ،تصمیم به احاله مجدد آن قضایا به
اداره لوی څارنوالی اتخاذ گردیده است.
 .3به تعداد ( )16قضیه ،که از سوی شعبات
اداره عالی تفتیش شامل آجندای جلسات بورد
عالی تفتیش گردیده بودند ،به دلیل خالها
و نواقص ،تصمیم به بازرسی مجدد /تکمیل

بازرسیها اتخاذ گردیده است.
 .4به تعداد ( )13قضیه که از سوی اداره څارنوالی جهت تکمیل مراحل کشفی /ارائه نظر
منحیث اهل خبره به این اداره مواصلت ورزیده بود ،بعد از بررسیها ،بورد عالی تفتیش
در مورد ابراز نظر نموده است.
 .5به تعداد ( )6قضیه که از سوی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ،جهت تکمیل
مراحل کشفی /ارائه نظر منحیث اهل خبره مواصلت ورزیده بود ،بعد از بررسیها ،بورد
عالی تفتیش در مورد ابراز نظر نموده است.
 .6به تعداد ( )2قضیه که از سوی ادارات مختلف به ریاست تفتیش داخلی و کنترول
کیفیت اداره مواصلت ورزیده بود ،بعد از بررسی ،بورد عالی تفتیش در مورد ابراز نظر
نموده است.
 .7به تعداد ( )8قضیه که غرض تکمیل مراحل کشفی /ابراز نظر منحیث اهل خبره به
این اداره مواصلت ورزیده بود ،بعد از بررسی ،بورد عالی تفتیش به محول شدن قضایا به
شعبات داخلی اداره جهت تکمیل خالها و نواقص آنها اتخاذ تصمیم نموده است.
 .8به تعداد ( )8قضیه که از ادارات دیگر ،غرض تکمیل مراحل کشفی /ارائه نظر منحیث
اهل خبره مواصلت ورزیده بود ،بعد از بررسی ،بورد عالی تفتیش تصمیم اتخاذ نموده تا
قضایای مذکور از سوی ادارات ذیربط شان بررسی گردیده نتایج آن ارائه گردد.
 .9پیرامون قضایای احاله شده څارنوالی ،اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و سایر
ادارات ،بورد عالی تفتیش بصورت عمومی بحث نموده و به تعداد ( )1مصوبه در زمینه
اصدار یافته است.
 .10همچنان به تعداد ( )2موضوع متفرقه که شامل دوسیه های عدلی نبوده است نیز،
در بورد عالی تفتیش مورد بحث و مداقه قرار گرفته ،در زمینه تصامیم الزم اتخاذ گردیده
است.
قضایای که از سوی اداره عالی تفتیش طی سال  1394هـ ..ش ،به اداره څارنوالی غرض
تحقیق و تعقیب عدلی ،احاله مجموعاً مبلغ ( )226،301،435افغانی خساره به دولت نیز
وانمود گردیده که بعد از تحقیق ،چگونگی و اندازه دقیق آن مشخص خواهد شد.
الزم به یاد آوری است که مصوبههای بورد عالی تفتیش ،که در فوق تذکر رفته است،
عمدتاً موضوعات تدارکاتی ،باقیداری ،کم سنجشی مالیه ،تزویر اسناد ،عدم وضع مالیه،
سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ،عدم طی مراحل اصولی فورمه جات و اسناد مالی،
تنقیص در عواید از اثر تصامیم اداری و غیره موارد را احتوا مینماید.
میزان ،عقرب ،قوس 19 1394

تفتیش ،شماره سوم

گزارش اجراات کمیته میتودولوژی تفتیش در سال 1394

اداره عالی تفتیش ،به منظور معیاری ساختن

(تحریر) مصوبات جلسات و تکثیر آن به بخش های مربوط جهت تحقق و تطبیق و ......

المللی تفتیش ( )ISSAIsمصمم گردید تا

هدف کمیته میتودولوژی

اجراات خویش بر طبق استندردهای بین

کمیته میتودولوژی تفتیش را در اداره ایجاد
نماید .وظیفه اصلی این کمیته طرح و تصویب
موضوعات مسلکی تفتیش ،معیاری نمودن شیوه

همکاری نماید ،که این وظایف تحت نظر مستقیم رئیس کمیته انجام می یابد.

این کمیته به منظور معیاری نمودن و بهتر سازی اجراات و شیوه های بازرسی ،طرح ،ترتیب

و تصویب موضوعات مسلکی تفتیش (پالن رهنمودی تفتیش ،فورمه های گزارشدهی،
تعلیماتنامه های تفتیش و  )....بر طبق معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای ایجاد

های تفتیش ،ترتیب و تنظیم فورمه های معیاری

گردیده است.

استندردهای بین المللی و سایر موارد مهم و

اداره عالی تفتیش ،عضویت سازمانها بین المللی ادارات عالی تفتیش بین المللی (انتوسای) را

گزارشدهی و پالنهای رهنمودی تفتیش مطابق
اساسی مرتبط با تفتیش ،می باشد.

از اینکه کمیته میتودولوژی تفتیش کام ً
ال

تخصصی و مسلکی است و روی موضوعات
مهم تفتیش بحث مینماید از این رو ریاست این

ضرورت ایجاد کمیته میتودولوژی

داشته و ناگزیر است تا اجراات و عمکرد خویش را بر وفق معیارت استندردهای که منجانب
این سازمان بودجود می آید و جهت تحقق و تطبیق به ادارات عالی تفتیش ،فراهم میگردد

عیار سازد.
بناً جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر کمیته میتودولوژی تفتیش ایجاد گردیده است .جای

کمیته را از بدو تاسیس الی اکنون معاون مسلکی

مسرت این است که با سعی و تالش های فراوان مقام اداره عالی تفتیش این کمیته بودجود

را روسای سکتوری تفتیش ،آمرین بخش های

را که ایجاب بازنگری ،تعدیل و بحث را مینماید ،تثبیت و بعد از استهدا مقام اداره عالی

اداره عالی تفتیش عهده دار بوده و اعضای آن

مسلکی تفتیش و یک تعداد مشاورین خارجی
همکار ،تشکیل میدهد .اعضا و منشی کمیته

فوق الذکر توسط رئیس عمومی اداره عالی
تفتیش ،تعیین می گردد.

منشی کمیته میتودولوژی تفتیش وظیفه دارد تا

در حصه ترتیب ،تنظیم و تدویر جلسات ،تهیه
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آمده است و ریاست های سکتوری تفتیش ،مکلف گردیده اند تا موضوعات مسلکی تفتیش
تفتیش ،به این کمیته ارجاع نمایند و بعد از تصویب در کمیته یاد شده ،در منصه اجرا قرار

گیرد.

جلسات کمیته میتودولوژی

در جریان سال مالی  1394یک هفته در میان جمعاً به تعداد ( )16جلسات نوبتی کمیته
میتودولوژی تفتیش تدویر گردیده است ،در این جلسات روی یک سلسله موارد بحث،
بازنگری و تبادل افکار صورت گرفت که در ذی ً
ال بر شمرده میشود:

تفتیش ،شماره سوم

الف - :موضوعاتی که مورد تصویب
قرار گرفته است:

 -1فارمت جدید گزارش تفتیش

تحلیل ( )IRدر بخش تفتیش بودجوی
مرکزی و محلی

عملکرد ،تعیین گردیده بود که تعلیماتنامه مورد بحث توسط آمریت تفتیش عملکرد و
محیطی با همکاری راج ویر سنگ مشاور اسبق اداره عالی تفتیش تهیه و ترتیب گردیده و
جهت بحث و بازنگری به کمیته میتودولوژی اداره عالی تفتیش ارجاع گردیده بود.

از اینکه از یکطرف حجم صفحات و محتویات تعلیماتنامه مورد بحث ،بی نهایت زیاد

و از جانبی هم زمان را که بانک جهانی جهت ترتیب و تدوین آن تعیین نموده بود،
محدود بود .از این رو کمیته میتودولوژی جلسات متواتر را جهت نهائی ساختن تعلیماتنامه

گزارش تحلیل ( )IRمصارف و عواید ادارات
بودجوی مرکزی و محلی قب ً
ال توسط عباس

تفتیش عملکرد ،تدویر نموده و بعد از یک سلسله جر و بحث ها ،جلسات متعدد و پی هم

گردیده بوده به منظور نهائی سازی به کمیته

فصل میباشد در جلسه تاریخی  1394/8/20مورد تائید قرار دادند و در اداره عالی تفتیش

هویدا مشاور اسبق اداره عالی تفتیش آماده

میتودولوژی تفتیش ( )TWGارسال و بعد از

جر و بحث های متعدد روی محتویات آن دو
مرتبه جهت تجدید نظر و یک سلسله اصالحات

الزم و ضروری ،به کمپنی کواتر (،)Cowater
محول گردید که بعد از آوردن اصالحات الزم
از جانب کمپنی کواتر و بازنگری در کمیته

یادشده ،گزارش تحلیلی تفتیش ( )IRمصارف
و عواید ادارات بودجوی مرکزی و محلی بر

حسب فیصله شماره ( )13مورخ 1394/05/14

کمیته میتودولوژی ،مورد تصویب قرار گرفت

و هم اکنون در اداره عالی تفتیش ،قابل تطبیق

میباشد.

تعلیمات نامه و رهنمود تفتیش عملکرد

 -2بانک جهانی جهت تشویق یک تعداد

ادارات دولتی ج.ا.ا .در راستا و استقامت

کاری آنها ،تحت برنامه های تشویقی سه ساله

( )2017-2015خویش ،بنجمارک تعیین و حین

اصالحات الزم را در آن وارد و باالخره تعلیماتنامه تفتیش عملکرد را که در بر گیرنده نه

قابل تطبیق میباشد.

طرزالعمل بدیل ویزه اسناد

به اساس هدایت مقام اداره عالی تفتیش ،کمیته میتودولوژی در همکاری با کمپنی های
 SNNCOو  COWATERطرزالعمل بدیل ویزه اسناد را ترتیب و در اختیار مفتشین
قرار داده که فعال حین بازرسی ها از طرزالعمل متذکره استفاده به عمل می آید.

ب -:موضوعات که بحث روی آن جریان داشته و هنوز نهایی نگردیده
است:

 -1پالن رهنمودی تفتیش عملکرد و محیطی.
 -2رهنمود کنترول کیفیت.

 -3تعلیماتنامه تفتیش شاروالیها.
-4

فورمه های کنترول مراحل پالنگذاری ،اجرای تفتیش و گزارش دهی گروپ

موظف بازرسی بخش تفتیش داخلی و کنترول کیفیت.

 -5پالن پیش نویس آزمایشی فعالیتهای که باید توسط" تیم نظارت کیفیت تفتیش"

در ساحه انجام شود.

ج -:مواردی که بنابر عدم معیاری بودن رد گردیده است:

 -1فورم جمع اوری معلومات در رابطه به تفتیش عواید و جدول مبالغ قابل تحصیل

د -:مواردی که روی آن بحث صورت خواهد گرفت:

انجام بنجمارکهای متذکره توسط اداره مربوط،

 -1کارشیوه ارزیابی گروپ های تفتیش در بخش شاروالی ها.

گردیده است برای دولت جمهوری اسالمی

 -3جزئیات پیشنهاد شده پالیسی تفتیش.

وجوه ایکه در زمینه از جانب بانک جهانی تعهد
افغانستان پرداخت میگردد.

در سال  2015میالدی که مصادف است با

سال مالی  ،1394برای اداره عالی تفتیش نیز

 -2پالیسی تفتیش در محیط تکنالوژی معلوماتی.

 -4فارمت جدید گزارش ارایه بیالنس شیت و صورت های مالی.
 -5تحقق هدف دوم پالن عملیاتی سال .1393

بنجمارکی تحت نام ترتیب تعلیماتنامه تفتیش
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کارکردها و دستاوردهای اداره عالی تفتیش در
سال مالی 1394

معرفی
اداره عالی تفتیش ،عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی ادارات درسطح کشور ،درسال  1300هـ ش درساختار تشکیالتی دولت به
منظور اطمینان از شفافیت درحسابدهی و حسابگیری دارایی عامه در ادارات ایجاد گردیده و عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفیش
( ،)INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( )ASOSAIو سازمان ادارات عالی تفتیش عضو ایکو ( )ECOSAIرا دارا میباشد.
دیدگاه
بودن يك نهاد عالي تفتيش مستقل ،كارآ و مؤثر كه حسابدهي عامه و شفافيت را ترويج بخشد.
اهداف استراتیژیک
 .1ايجاد يك چارچوب مناسب قانوني و تعريف مجدد نقش اداره عالي تفتيش به نهادهاي همكار داخلي و خارجي (جوانب ذيدخل).
 .2توسعه مؤثر ظرفيت مسلكي كارمندان اداره عالي تفيتش.
 .3بهبود بخشيدن كيفيت پروسه تفتيش و گزارشدهی.
خالصه گزارش تحقق فعالیت های پالن شده:
ادارۀ عالی تفتیش درسال مالی  1394جمعا ٌ ( )629فعالیت (بازرسی) را پالن نموده بود که از جمله بازرسی ( )533فعالیت تکمیل شده و به ترتیب
( )453گزارش نتایج بازرسی منحیث دست آورد نایل گردیده است و بازرسی تعداد ( )96فعالیت (مرجع) بنا بر شرایط نا مساعد امنیتی و کمبود
پرسونل معطل گردیده که در جدول ذیل ارایه میشود:
مجموع فعالیت های پالن شده
برای سال 1394

فعالیت های تکمیل/
اجرا شده

فعالیت های در حال فعالیت های آغاز نا شده
اجرا

فعالیت های معطل
شده

629

533

0

0

96

%100

%85

%0

%0

%15

فعالیت های پالن شده و اجراآت در سال مالی :1394
 .1اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در بخش عواید و مصارف.
 .2بازرسی حساب قطعیه سال  1393دولت.
 .3اجرای تفتیش مساعدت های بانک جهانی.
 .4اجرای تفتیش عملکرد و محیطی در وزارتهای فواید عامه ،زراعت ،آبیاری و مالداری ،شاروالی کابل ،ریاست سرسبزی و تنظیف
شاروالی کابل.
 .5ا رسال قضایای سوء استفاده از داریی عامه جهت تحقیق به لوی حارنوالی.
 .6تحلیل گزارش نتایج بازرسیها و ارسال آنها به مراجع ذیربط جهت تطبیق.
 .7ارتقای ظرفیت کارمندان اداره.
چگونگی وضعیت فعالیت های اداره به تفکیک ذیل ارایه میشود:
الف :فعالیت های تکمیل شده:
 .1تفتیش رعایت قوانین ومقررات در ( )479مرجع شامل وزارت ها ،ادارات ،تصدیها و موسسات و شاروالیها اجرأ گردیده است.
 .2بازرسی حساب قطعیه سال  1393تکمیل و گزارش آن به مقام ریاست جمهوری و شورای ملی ارسال شده است.
 .3تعداد ( )40پروژه بانک جهانی به شمول صندول کمکی برای بازسازی افغانستان ( )ARTF-RCبازرسی و گزارش های آن به بانک 		
جهانی ارسال شده است.
 .4تفتیش عملکرد و محیطی در وزارت های فواید عامه ،زراعت ،آبیاری و مالداری ،شاروالی کابل ،ریاست سرسبزی و تنظیف شاروالی
کابل اجرا گردیده است.
 .5تعداد ( )17قضیه سوء استفاده از دارایی عامه غرض تحقیق به لوی حارنوالی ارسال گردیده است.
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 .6تعداد ( )441گزارش نتایج بازرسی ها تحلیل و به مراجع ذیربط غرض تطبیق ارسال شده است.
 .7جهت ارتقای ظرفیت برای تعداد ( )216تن از مفتشین و کارمندان اداره کورس های آموزشی کوتاه مدت .مسلکی تفتیش در داخل 		
و خارج از کشور تدویر و آموزش داده شده است.
ب :فعالیت های معطل شده
بازرسی تعداد ( )96مرجع بنا بر شرایط امنیتی و کمبود پرسونل در سال  1394معطل گردیده است که با بهبود شرایط امنیتی و رفع مشکالت در
بازرسی آنها اقدام صورت می گیرد.
دست آوردهای عمده در سال 1394
الف :مبالغ قابل تحصیل به خزانه دولت
مبالغ که منحیث تفاوتهای پولی از مدارک مختلف مانند تفاوت عدم وضع مالیه ،تفاوت قیمت ،جریمه تآخیر ،اضافه پرداخت ،کمیشن ترانسپورتی،
پیشکی های تصفیه ناشده ،باقی داری معتمدین ،عدم وضع تقاعد ،سنجشهای نادرست ،محصول صفایی ،کرایه ،عدم پرداخت قیمت زمین ،حق
االجاره ،اسناد تحت دوران پول تضمین تکس لوایح و اضافه مصرف از تخصیصات در نتیجه بازرسیهای این اداره در سال  1394بیرون نویس و
به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده در جدول زیر ارایه میشود.
جدول ()1
شماره
۱
۲
۳
۴
۵
۶

مبلغ

بخشها

افغانی

دالر

ادارات بودجوی مرکزی

59731728

671998

تصدیها و موسسات

389079360

عواید

45804329

ادارات بودجوی محلی

150463354

19439452

شاروالیها

1427963737

0

ساختمانی

0

0

مجموع

813919
0

20925369

2073042508

ب :مبالغ تحصیل شده به خزانه دولت
مبالغ که در نتیجه بازرسیهای این اداره قب ٌ
ال تثبیت و جهت تحصیل حقوق دولت به مراجع ذیربط ابالغ شده بود نظربه وصول اطمینانیههای مراجع
بازرسی شده شامل خزانه دولت گردیده در جدول زیر ارايه میشود.
جدول ()2
شماره
۱
۲
۳

۴
۵

۶

بخشها

مبلغ

افغانی

دالر

ادارات بودجوی محلی

88269210

14655

77920767

27208628

0

0

شاروالیها

196088846

ساختمانی

159631

ادارات بودجوی مرکزی
تصدیها و موسسات

431937242

544675

0

عواید

10901083

0

0

مجموع

754564640

0

6570

565900

0

0

77920767
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ج :پیشکی های محسوب ناشده
به مالحظه نتایج بازرسی مبلغ ( )10375550844افغانی و مبلغ ( )109230004دالر پیشکی¬های محسوب ناشده در برخی ادارات تصفیه و تحصیل
نگردیده است.
د :مجموع یافته های تفتیش در بخش مساعدت های خارجی
جمعا ٌ مبلغ ( )927745583افغانی )33813405( ،دالر و مبلغ ( )122181یورو را در بازرسی تعداد ( )40پروژه بانک جهانی به شمول صندول کمکی
برای بازسازی افغانستان ( )ARTF-RCاحتوا مینماید.
مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

طرح های پیشنهادی

مشکالت عمده

طرح های پیشنهادی برای حل مشکالت خارجی

مشکالت خارجی
 .1بی توجهی برخی ادارات بازرسی
شده درتحقق نتایج بازرسی های اداره
عالی تفتیش.

 .1وزارت ها ،و سائر نهادهای بازرسی شده در تحقق و تطبیق مشاهدات ،یافته
ها و سفارش های تفتیش اقدام جدی نموده و از نتیجه به اداره عالی تفتیش
اطمینان ارایه نمایند.

 .2عدم ارایه کامل و بموقع اسناد ومعلومات
مورد نیاز به گروپ های بازرسی این
اداره.

 .2وزارت ها و ادارات تحت بازرسی اسناد و معلومات مورد نیاز را عندالموقع
برای مفتشین موظف اداره عالی تفتیش در ادارات شان ارایه نمایند.

 .3عدم رعایت کامل قوانین و مقررات
وضعف کنترول داخلی در ادارات.

 .4ترتیب اثر ندادن به سرنوشت پرونده
های ارسال شده این اداره به لوی
څارنوالی.

 .3وزارتها نواقص وکاستی های موجود در اجراآت را از طریق تقویه و ایجاد
سیستم های کنترول داخلی ،تطبیق قوانین ،مقررات ،پالیسی ها و اوامر مقامات
ذیصالح ،طرزالعمل ها وسایر اسناد تقنینی مرفوع نموده و در تقرر کادر ها
اصل شایستگی ،تحصیل ،تخصص و تجربه را در نظر گیرند.
 .4لوی حارونوالی ج.ا.ا از نتیجه نهایی اجراآت شان در قبال دوسیه
های ارسالی در زمان مطلوب به اداره عالی تفتیش اطمینان ارایه نمایند.

مشکالت داخلی
 .1کمبود مفتشین اداره عالی تفتیش به
تناسب مراجع قابل تفتیش

طرح های پیشنهادی برای حل مشکالت داخلی
 .1افزایش در تشکیل اداره عالی تفتیش مطابق به نیازمندی های اداره.

.2
 .2فرار کادرهای مسلکی به علت مشکالت
کنونی.
بودجوی و امتیازات پائین.

توجه در حقوق وامتیازات کادر های مسلکی با توجو به شرایط

فعالیت های عمده پالن شده برای سال مالی .1395
 .1اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات عواید و مصارف در ادارات.
 .2بازرسی حساب قطعیه سال  1394دولت.
 .3اجرای تفتیش مساعدت های بانک جهانی در ادارات ذیربط.
 .4اجرای تفتیش عملکرد ومحیطی در وزارت های انرژی و آب و کار امور اجتماعی شهدا و معلولین
 .5ا رسال قضایای سوء استفاده از داریی عامه به لوی حارنوالی.
 .6تحلیل گزارش نتایج بازرسی ها وارسال آنها به مراجع ذیربط.
 .7ارتقای ظرفیت کارمندان اداره.
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مبالغ تحصیل و تصفیه بر اساس مکاتیب واصله از مراجع مربوطه:
در نتیجه تفتیش و بازرسی امور مالی و حسابی شاروالی کابل و برخی شاروالی های والیات کشور ،تحصیل مبالغ قابل توجه از مدرک بیرون
نویسی منابع مختلف به ادارات بازرسی شده سفارش شده بود که در رابطه تعداد ( )10مرجع از تحصیل مبلغ ( )19219168افغانی باقیات
و تصفیه مبلغ ( )3217900افغانی در جریان ربع چهارم سال مالی  1394به اساس تطبیق نتایج گزارش  DIRسال مالی  1393و مکاتیب
واصله از نواحی شاروالی کابل و شاروالیهای والیات حسب ذیل به این اداره اطمینان داده شده است.
جدول مبالغ تحصیل و تصفیه شده نواحی شاروالی کابل و شاروالی والیات که در ربع چهارم سال مالی 1394
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1394

385537400

16003119

871525,13
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به اساس مکاتیب واصله از واحدهای بودجوی مرکزی (وزارت ها و ادارات مستفل) طی ربع چهارم سال  1394از صورت
تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل اطمینان داده شده است
وجوه تحصیل و تصفیه شده منجانب وزارت خانه ها و ادارات بابت ربع چهارم 1394
بودجه عادی
تحصیل

نوع یافته

بودجه انکشافی
تصفیه

تصفیه

تحصیل

دالر

افغانی

دالر

افغانی

دالر

افغانی

دالر

افغانی

درک باقیداری

2979248

14114

2181022

77925

17300

0

8479

0

درک اضافه پرداخت

1068480

541

0

0

1,316,021

0

0

0

درک تفاوت مالیه

درک پیشکی های تصفیه ناشده

2265576
0

0

0

69800

0
0

58675

0

0

11471682

0
0

درک جریمه تاخیر

52345

0

0

0

982347

0

0

0

درک تفاوت قیمت

570000

0

0

0

0

0

0

0

درک عدم تجدید جواز

5000

0

0

0

0

0

0

0

درک باقیات سنوات ماضیه

0

0

17022284

0

0

0

0

0

مجموع تحصیل و تصفیه

6940649

14655

102033 19523252

2374343

0

11480161

0

مجموع تحصیل و تصفیه بودجه 9314992
و انکشافی

14655

102033 31003413

درک اسناد تحت دوران

0

0

0

250146

24108

0

0

0

0

0

0

به اساس مکاتیب اطمینانیه واصله از واحد های بودجوی محلی ،طی ربع چهارم سال مالی (1394میزان ،عقرب و قوس) از صورت
تحصیل و تصفیه وجوه نقدی و جنسی حسب ذیل اطمینان داده شده است:
الف :وجوه تحصیل شده
• مبلغ ( )326104افغانی از مدرک مالیه.
• مبلغ ( )774231افغانی از مدرک کرایه.
• مبلغ ( )64968افغانی از مدرک اضافه پرداخت.
• مبلغ ( )141148افغانی از مدرک باقیات جنسی.
• مبلغ ( )5126574افغانی از مدرک جریمه تأخیر.
• مبلغ ( )90031افغانی از مدرک بازگشتی ها.
• مبلغ ( )1780492افغانی باقیات سالهای گذشته
• مبلغ ( )10728افغانی از مدرک کمیشن ترانسپورتی.
• مبلغ ( )188400افغانی از مدرک باقیات عوایدی.
• مبلغ ( )8600افغانی از مدرک باقیداری معتمدین.
............................................................................................................
جمعأ مبلغ ( )8511276افغانی
ً
ب :مبالغ تصفیه شده از مدارک مختلف جمعا ( )11512916افغانی.
ج :اجناس فاضله که قیدوثبت گردیده ()47
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په اسالمي ټولنه کې د عرفې د ورځې اهميت او فضيلت
د عرفې ورځ
يو له هغو
مبارکوورځو
څخه ده چې
اهلل تعالی په هغه
باندې سوګند
او قسم ياد کړی
دی او هم د حج
یو رکن چی په
عرفات باندی
دریدل دی دلته
تکمیل کیږی او دغی ورځې ته يې ستر فضيلت
او شرف ورپه برخه کړی دی چې ځينې په الندې
ډول بیانوو :
= دعرفی په ورځ اهلل جل جالله دخپل دين مکملتیا
درسول صلی اهلل علیه وسلم په ژبه بیان کړى دى:
د عرفې په ورځ باندې د اسالم دين پوره شوی دی
ځکه چې د عرفي په ورځ باندې دغه آيت شريف
نازل شوی دی [ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت
يت لَك ُُم ْال ِْس َل َم ِدي ًنا( ] ..املائد)
َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
ژباړه  :نن ورځ ما ستاسې لپاره ستاسې دين پوره کړ
او پر تاسې مې خپل نعمت تمام کـړ او اسالم مې
ستاسې لپاره دين غوره کړ.
حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه وايي  :زه ددې
څخه ښه خبر يم چې دا آيت په کومه ورځ  ،کوم
ساعت او چیرته نازل شوی دی  ،کله چې دغه آيت
شريف نازل شو جناب رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم مونږ په عرفات باندې خطبه ويله .
او اهلل سبحانه وتعالی پخپلو مؤمنو بندګانو باندې
بښنه او نعمت تمام کړل  ،لقوله سبحانه وتعالی :
[ل َي ْغ ِف َر لَكَ اللَّهُ َما تَقَدَّ َم ِم ْن َذنْبِكَ َو َما تَأَ َّخ َر َويُ ِت َّم نِ ْع َمتَهُ
يم] (الفتح . ) ۲:
صاطًا ُم ْس َت ِق ً
َعلَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ َ

ژباړه  :تر څو اهلل پاک تا ته تير او راتلونکي ګناهونه وبښي او خپله لورينه پر تا بشبړه او سمه ليار در
وښايي .
په صحيحينو کي د عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه څخه روايت دى ،چي يو يهودی ورته وويل چي:
اي امير المؤمنين  :ستاسو په کتاب کي يو آيت دى تاسو يي تالوت کوئ که هغه زموږ د يهودو پر
يو چا نازل شوى واى نو موږ به د هغې ورځي اختر لمانځل ،ده ورته وويل چي :هغه کوم آيت دى؟
يت لَك ُُم ْ ِ
ال ْسال َم
هغه ورته وويل چي دا آيت دى﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْيك ُْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
ِديناً﴾ (املائدة :من اآلية).3
ده ورته وويل چي :موږ هغه ورځ او هغه ځاى چي پر نبي صلى اهلل عليه وسلم دا آيت نازل شوى دى
پيژندلى مو دئ ،چي هغه د جمعي په ورځ پر عرفه باندي والړ و.
او عمر رضي اهلل عنه وايي چي دا آيت چي ﴿الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت﴾ د جمعي او د عرفي په ورځ نازل شوى
دى ،او د خداى شکر دى چي دا دواړه زموږ اخترونه دي.
قال صلى اهلل عليه وسلم( :يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم وهي أيام أكل
السنن".
وشرب) "رواه أهل ّ
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال( :نزلت –أي آية (اليوم أكملت) -في يوم الجمعة ويوم عرفة،
وكالهما بحمد اهلل لنا عيد).
= د عرفې په ورځ باندې اهلل تعالی قسم کړی دی اهلل جل جالله چي کله قسم کوي نو په معمولي
شي قسم نه کوي بلکې په لوى او ستر شي قسم کوي او اهلل پاک د عرفي په ورځ قسم خوړلى دى
نومعلومه خبره ده چي دا هم لويه او مهمه ورځ ده ،چې دلته قسم د تعظيم او شرف لپاره دی او د
مشهود ورځ ده  ،لکه اهلل پاک چي په قرآن کي ذکر کــړي ده [ َوشَ ا ِه ٍد َو َمشْ ُهو ٍد] (البروج ) ( 3په
حاضريدونکې او چې ورته حاضريږي َ [ .وشَ ا ِه ٍد َو َمشْ ُهو ٍد﴾ په تفسیر کی یی د ابو هريره رضي اهلل
عنه څخه روايت شوی دى چې رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايلي دي “ :الْ َي ْو ُم الْ َم ْو ُعو ُد يَ ْو ُم الْ ِق َيا َم ِة،
َوالْ َي ْو ُم الْ َمشْ ُهو ُد َي ْو ُم َع َر َف َة َوالشَّ ا ِهدُ َي ْو ُم الْ ُج ُم َع ِة…”؛ رواه الرتمذي
چي نبي صلى اهلل عليه وسلم وفرمايل چي  :اليوم الموعود څخه د قيامت ورځ مراد ده ،او له يوم
المشهود څخه د عرفي ورځ مراد ده.
او همدارنګه د عرفې ورځ د وتر ورځ ده چې اهلل تعالی قسم ورباندې کړی دي َ ﴿ : ،و َّ
الش ْف ِع َوال ْ َوتْر
﴾ [الفجر]3 :
قال ابن عباس“ :الشفع يوم األضحى ،والوتر يوم عرفة”.
او همدارنګه اهلل تعالی د ذوالحجې په لسو ورځو قسم کړی دی  [ ،وال َف ْجر وليالٍ َع ْش] ژباړه  :قسم دي
په سهار او قسم دي په شپو لسو باندي .
= د عرفې په ورځ باندې ډيرو خلکو ته بښنه کــــيږي او د دوزخ د اور څخه نجات مومي .
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايلي « :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة»
رواه مسلم في الصحيح.
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= د عرفات د ورځې روژه نيول د هغه چا د پاره چې
د عرفات په ميدان کې حاضر نه وي مستحب ده او
دا روژه زيات فضليت لري جناب نبی کريم صلی
وم َع َرفة ،أ ْح َت ِس ُب عىل
اهلل عليه وسلم فرمايي ِ ( :صيا ُم ُي ِ
والسـ َنة ال ِتي بَ ْعده )
الل ِه أنْ يُكَفِّر الس َنة ال ِتي َق ْبلَهّ ،
مسلم) .
ژباړه  :د عرفات د ورځي د روژې نيولو په ثواب
کې مې په اهلل دا اميد دي چې د راتلونکي کال  ،او
تير سوي کال ګناهونه پري معاف کړي .او دا روژه
په حجاج کرامو باندې نشته د حجاج کرامو پرته
نورو باندې سنت ده  .مسلمان ته ښايي چې خپله يې
هم ونيسي او پخپل اهل عيال باندې يې هم ونیسي
تر څو ټولو ته د ګناهونو بښنه وشي .
== د عرفي په ورځ شيطان ډير حقير  ،پريشانه او
قهرجن وي ځکه په دغه ورځ باندې اهلل تعالی خپلو
ډيرو بندګانو ته بښنه کوې .
لکه څنګه چې په حديث شريف کې راغلي َ « :ما
ُر ِ َئ الشَّ ْيطَانُ يَ ْو ًما ُه َو ِفي ِه أَ ْص َغ ُر َو َل أَ ْد َح ُر َو َل أَ ْح َق ُر َو َل
أَ ْغ َي ُظ ِم ْنهُ ِف َي ْو ِم َع َر َف َة َو َما َذاكَ إِ َّل لِ َم َرأَى ِم ْن تَ َن ُّزلِ
ُوب الْ ِعظَ ِام …( »..رواه
ال َّر ْح َم ِة َوتَ َجا ُو ِز اللَّ ِه َع ْن ال ُّذن ِ
مالك والبيهقي )
پس افسوس افسوس د هغه مسلمان په حال چې
په همدې ورځ چې شيطان ډير پريشان او غمګين
وي خو هغه شيطان ته تسل او خوشحالي بښي ،
ګناهونه تر سره کوي او دا ورځ په لهو لعبو کې
تيروي  ،چیرې دی هغه مسلمان چې خپل جوارح
له ګناهونو څخه وساتي او شيطان غمګــين کړي؟
مګر دير کم کسان .
= د عرفي په ورځ اهلل جل جالله د آدم د اوالد څخه
وعده اخيستي ده:
د ابن عباس رضي اهلل عنه څخه روايت دى چي اهلل
پاک د عرفي په ورځ د آدم د اوالد څخه د (الست
بربکم ) وعده اخيستي ده) .رواه احمد(.
د عايشي رضي اهلل عنها څخه روايت دى چي نبي
صلى اهلل عليه وسلم وفرمايل :د عرفي له ورځي
ماسوا په بله ورځ کي اهلل دومره زيات خلک له اوره
څخه خالصه وي ،اهلل دوى ته نيزدې کيږي او د
ماليکو په وړاندي په دوى فخر کوي ،او وايي چي
دا خلک څه غواړي؟ .رواه مسلم.
د عمر رضي اهلل عنه څخه روايت دى چي :نبي
صلى اهلل عليه وسلم وفرمايل :د عرفي په ماښام اهلل
د عرفي په خلکو د ماليکو په وړاندي فخر کوي
او وايي چي :زما و بندګانو ته وګورئ ،ماته سپیره
سري او سپیره مخي راغلي دي.رواه احمد.
== د عرفي په ورځ اهلل پاک دعا ډيره زر قبلوي:
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َي َما ُقل ُْت أَنَا َوال َّن ِب ُّيونَ ِم ْن َق ْب ِل َل
َي الدُّ َعا ِء ُد َعا ُء يَ ْو ِم َع َر َف َة َوخ ْ ُ
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمايلي « :خ ْ ُ
ٍ
ِ
شء َقدي ٌر» رواه الترمذي
إِلَهَ إِ َّل اللَّهُ َو ْحدَ ُه َل َشِيكَ لَهُ لَهُ الْ ُملْكُ َولَهُ الْ َح ْمدُ َو ُه َو َع َل ك ُِّل َ ْ
ژباړه  :غوره او بهتره دعا د عرفې د ورځې دعا ده او غوره څه چې ما او زما څخه مخکې پيغمبرانو
ويلي دي هغه دا چې  :نشته الئق د عبادت مګر اهلل چې يو دی او شريک نه لري  ،ده لره پاچاهي ده
او ده لره ټولې ستاينې دي  ،او هغه په هر څه باندې توانا دی .
نو کله چې مسلمان په دغه ورځ له لمانځه  ،ذکر  ،تالوت څخه فارغ شو هغه به خپل ځان  ،والدين ،
اهل عيال  ،او ټولو مسلمانانو ته زياتې دعاوې کوې توبه او استغفار به کوي .
او په دغه ورځ باندې د صالحو خلکو حال دا وي چې دوی روزه وي او اکثره ذکر ددې ورځې دا
دی  :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ..له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .او يا داسې دعا
ويل  :اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ،نسألك أن تغفر ذنوبنا ،وتستر عيوبنا ،وتيسر أرزاقنا،
وأن تحسن أخالقنا ،وتشفي أمراضنا ،وتعافينا وتحفظنا وأموالنا وأوطاننا وأوالدنا ،وتحقق آمالنا ،وتُ ِعنَّا
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،وتوفِّقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين..
حاصل داده چي په دغه ورځ دعا قبوله او مستجابه ګرزي  ،نورکه دغه د عا څخه مراد هغه دعا
وي چي حاجیان یې په عرفات کښي کوي  ،اوکه یې نورمسلمانان په خپلوسیمو کي دلمونځوپه
وختونو کي کوي .
ځکه په حدیث کي مطلق دیوم العرفه تعبیرشوی  ،اوپه کوم مکان پوري یې تخصیص نه ده
َض ًعا َو ُخ ْف َي ًة إِنَّهُ َل يُ ِح ُّب الْ ُم ْع َت ِدي َن ( )55اعراف .
ورکړی .چی اهلل تعالی فــرمایی  :ا ْد ُعوا َربَّك ُْم ت َ ُّ
ژباړه  :خپل رب بولئ [خواست اوغوښتنه ځيني کوئ ] په تضرع اوخفیه طریقه سره ،بی شکه اهلل
تعالی تجاوز کونکي نه خوښوي ،
لنډ تفسیر  :دعا یو ځانګړی اومستقل عبادت ده  ،ددغه عبادت امر هم اهلل تعالی په قرآن کریم کې
څوځایه کړی دی  ،لکه دلمانځه ،روژي ،حج اوزکوة باندي چې اهلل تعالی خپل بندګان مامور کړي
همدغه ډول اهلل تعالی په دعاکولو سره هم بندګان امرکړي ،
د بیلګي په ډول اهلل تعالی فرمایې  :ادعوني استجب لکم اآلیة  .له ماڅخه سوال کوئ زه یې قبول
او درکوم .
اوپیغمبرصلی اهلل علیه وسلم فرمایې  :سلوا اهلل من فضله  .داهلل تعالی څخه دهغه دنعمتونوسوال
کوئ .
هو  :دعانه يواځې داچې یوسترعبادت دی ،بلکه دعباداتومغز دی  ،پیغمبرصلی اهلل علیه وسلم فرمایې
 :الدعاء هوالعبادة .
اوپه بل حدیث شریف راغلي  :الدعامخ العبادة  :دعانه یواځی داچې عبادت دی بلکه دعبادت مغز
دی .اوداځکه چې په عبادت کې اصل حکمت دبنده دعجز او تواضع اظهاردی  ،اودعا ټوله سره
همداعجز اوتواضع ده .
هو :دعا یوداسې عجیبه عبادت دی چې دبنده خپل حوائج او اړتیاوی ورباندي پوره کیږي  ،پیغمبر
صلی اهلل علیه وسلم ددغه عبادت په اړه فرمایې  :لیسأل احدکم ربه حاجته کلهاحتی شسع نعله اذاانقطع
 ،بنده چې هرڅیز ته اړشې باید غوښتنه یې له اهلل تعالی څخه وکړي ،تردي چې که دیوه تن دڅپلۍ
بند پري شې نوهم له اهلل تعالی څخه دي غوښتنه کوي .
لکه څرنګه چې په قرآن کریم کې دهغه خلګو سزا وي ذکرشوي چې داهلل تعالی په اوامرو عمل نه
کوي [مثال لمونځ نه کوي ،یا روژه نه نیسې ،یاله قدرت سره حج نه کوي ،یاجهاد نه کوي ]
همداراز اهلل تعالی دهغه خلګو سزا هم یاده کړي چې ددعاله عبادت څخه دتکبر اوخپلي استغناء
له امله غافل وي  ،اهلل تعالی فرمایې  :ان الذين یستکربون عن عباديت سیدخلون جهنم داخرین  .مفسرین
فرمایې  :چې دلته له عبادت څخه مراد دعاده ،یعني هغه څوک چې دخپلو اړتیاو سوال له اهلل تعالی
څخه نه کوي ،اوله دغه عبادت څخه مستغني وي ،نواهلل تعالی به یې جهنم ته داخل کړي  ،په داسې
طریقه سره چې خوار اوذ لیل به وي .
پیغمبرصلی اهلل علیه وسلم فرمایې  :من مل یسأل الله یغضب علیه  .څوک چې له اهلل تعالی څخه دخپلو
اړتیاو سوال نه کوي اهلل تعالی ورباندي په قهریږي
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امان الدین تیموری
از سال  1926میالدی تا حال افغانستان همواره از
ابزار های غیر موثر و ناکارآمد اقتصادی برای حفظ
ارزش پول افغانی و سیاست های دیگر اقتصادی
استفاده کرده است .بانکداری در افغانستان هیچگاه
موفق نبوده است ودولتمداران کشور از چندین
دهه گذشته تا امروز از یکطرف اهداف اقتصادی
را هدف دوم قرار داده اند و از طرف دیگر اقتصاد
را نثار سیاستهای حکومتی کرده اند .در شرایط
نظام نوین بانکهای خصوصی توسعه بیشتر یافته
اما سیاست زده گی این نهادها (بانکها) و همچنان
وجود مافیای اقتصادی و سیاسی و باالخره ضعف
ظرفیت مسلکی در سکتور بانکداری موجب سقوط
کابل بانک شد و بانکهای خصوصی را سخت متاثر
ساخت .موضوع کاهش ارزش پول افغانی را در
شرایط موجود کشورو افت و تبعات منفی آنرا در
زندگی روزمره مردم وبطور اخص ،زندگی انعده
شهروندان کشوررا که شامل مامورین پائین رتبه،
معلمین ،کارمندان ،کارکنان دولتی که معاش ثابت
دارند و سایراقشار جامعه که درآمد پائین داشته واز
ناحیه کاهش ارزش افغانی رنج میبرند مورد مطالعه
مختصر قرار میدهیم.
در روزهای اخیر ارزش افغانی واحد پول افغانستان

در برابر ارزهای خارجی از جمله دالر امریکایی بصورت بی سابقه ای سقوط کرده
است با آنکه بانک مرکزی با تزریق و لیالم دالر به بازار ارز در نظر دارد که جلواین
روندمنفی را بگیردزیراهدف بانک مرکزی کنترول نوسان است و جلوگیری ازکاهش
ارزش افغانی.
عوامل کاهش ارزش پول ملی:
صاحبنظران مالی واقتصادی کشور کسر بیالنس تجارت ،کسر بیالنس تادیات و
وضعیت بد اقتصادی را عوامل اساسی این کاهش می پندارد ،چنانچه در ربعدوم سال
مالی  1394هجری شمسی صادرات کشور  156میلیون دالر و واردات کشور بیش
از دومیلیارد دالر را احتوا می نماید که این چالش بزرگ بوده وبه وضاحت میتوانیم
کسر بیالنس تجارت را دریابیم .نبود تولید واقتصاد مصرفی کشور به بی ثباتی ارزش
پول افغانی لگام زده و به چالشها و مشکالت عایده ممد واقع شده است .هکذا عوامل
دیگری نیز در زمینه دخیل میباشدکه میتوان آنرا چنین برشمرد:
• انتقال غیر قانونی دالر به خارج از کشور و نبود نظارت و کنترول جدی منجانب
نهادهای ذیربط.
• نبود بازار سهام در کشور
• کاهش کمک های جهانی و کا هش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
• کاهش نیروهای نظامی خارجی
• انجام مبادالت با دالر ،کلدار و تومان
در این زمینه باید خاطر نشان ساخت که داد و ستد کلدار پاکستانی در والیات و
ولسوالی های سرحدی شرق و جنوب کشور و بعضی ساحات دیگر کشور مصیبت
کالن را بر ارزش پول افغانی و صدمه جدی بر هویت پول افغانی واقتصاد مملکت وارد
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نموده است درین زمینه گرچه بانک مرکزی تدابیر
و اقدامات را انجام داده لیکن کافی نبوده و از آن
نتوانسته جلوکیری نماید .درین رابطه باید حکومت
با استفاده از نیروهای امنیتی و با فشار جدی از داد
و ستد کلدار جلوگیری نماید .همچنان در والیات
غربی کشور نیز دالر امریکایی با مقدار زیاد با پول
ایرانی (تومان) کشیده میشود و هم پول ایرانی
(تومان) مانند کلدارپاکستانی در داد و ستداستفاده
میگردد.
• افزایش برداشتهای بانکی ،مهاجرت های سیل
آسا به خارج از کشور و استفاده از پول دالر در این
سفرها
• فساداداری گسترده در ادارات دولتی
• سایر عواملی که میتواند بر روندکاهش ارزش
افغانی کمک نماید.
نتیجه گیری:
دولت در برابر جلوگیری از افت ارزش پول افغانی
وجلوگیری از زندگی بد اقتصادی شهروندان
کشورمسوولیت دارد وباید جهت بهبود امور تدابیر
و اقدامات مقتضی و استراتیژک را اتخاذ نماید و از
جمله کار در زمینه موجودیت بازار اسهام صورت
گیرد زیرا تا وقتیکه این چنین بازار موجود نباشد
نمیتوان از ثبات ارزش پول سخن زد .سرمایه
گذاری داخلی و صادرات امتعه افزایش یابد زیرا
جریان پول و کار را درکشورافزایش داده واعتماد
باالی اسعار بیشتر میگردد.
همچنان جهت تقویه ارزش پول ملی کار تبلغاتی و
رسانه ای در والیات سرحدی جهت برطرف نمودن
چلند پول کلدار و تومان به عوض پول افغانی
صورت گیرد .بانک مرکزی باید در زمینه برخورد
بنیادی ،پایدار ،مداوم و استراتیژیک نماید و نباید
به لیالم و تزریق دالر به بازار اکتفا نماید ،همچنان
به جابجائی کادرهای مسلکی باتجربه در سکتور
بانکداری اقدام شود تا پالیسی های بانکداری سالم
درکشورعملی گردد .و در نتیجه به اقتصادمملکت
جان تازه بخشیده شده و توان خرید مردم به کاالهای
مورد ضرورت بیشتر و از قشر فقیر ،نادار ،کم توان
مملکت در پرتو برنامه ریزی های دقیق حکومت
و نهادهای ذیربط مالی و اقتصادی حمایت صورت
گیرد و رفاه مردم بی بضاعت در نتیجه پالیسی های
سالم و عملی حکومت تضمین گردد.
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راهکارهای پیشنهادی:
• روش اقتصادی و واقعیت اقتصادی کشور و راه های بهبود امور اقتصادی
مملکت توسط تحلیل گران اقتصادی بطور بنیادی و اساسی ترتیب و به منصه اجرا
قرارگیرد.
• تالش دولت در جهت بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی تقویت گردد زیرا هر
کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشد در متوسط المدت و یا درازمدت با کاهش
اسعار روبرو میگردد.
• اتخاذ موانع تجارتی همچون وضع مالیات ،سهمیه ،گمرگ وتعرفه ها که سبب
افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی میگرددو در نتیجه ارزش پول افغانی افزایش
مییابد.
• برنامه ریزی دقیق جهت اولویت دهی به محصوالت داخلی نسبت به محصوالت
بیرونی زیرا اقالم صادراتی را در بلندمدت افزایش داده و موجب افزایش ارزش
واحدپول کشور میگردد.
به منظور کاربنیادی و پایدار در زمینه بلند بردن ارزش پول ملی باید
•
در جلسات کابینه ،شورای وزیران و پارلمان ،موضوع شامل اجندا شده
و غرض اعتبار پول ملی راه ها و امکانات عملی جستجو و تطبیق شود.
جلوگیری از انتقال غیرقانونی دالر و داد و ستد کلدار پاکستانی در
•
والیات سرحدی صورت گیرد زیرا وقتی دالراز افغانستان بیرون میشود
تاثیراقتصادی آن روی ارزش پول افغانی این است که تقاضا برای دالر
بیشترشده و در نتیجه ارزش پول افغانی به دالرتنزیل می یابد و درین
زمینه مقرره پول شوئی جدا ً عملی گردد.

دولـــت در برابـــر جلوگیـــری از افـــت ارزش پـــول
افغانـــی وجلوگیـــری از زندگـــی بـــد اقتصـــادی
شـــهروندان کشورمســـوولیت دارد وبایـــد جهـــت
بهبـــود امـــور تدابیـــر و اقدامـــات مقتضـــی و
اســـتراتیژیک را اتخـــاذ نمایـــد و از جملـــه کار در
زمینـــه موجودیـــت بـــازار اســـهام صـــورت گیـــرد
زیـــرا تـــا وقتیکـــه ایـــن چنیـــن بـــازار موجـــود
نباشـــد نمیتـــوان از ثبـــات ارزش پـــول ســـخن زد.
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شمس الدین رحیم جانان

نگاهی به مفهوم تصدی های دولتی و شرکت ها
افغانستان عزیز کشور نامدار و مردمان این
سر زمین آزاد منش بوده و کشورکشایان
بزرگ جهان را در طول تاریخ به شکست
مواجه ساخته ،البته جنگ های خانمان سوز و
جنگ های نزدیک به چهار دهه اخیر تا امروز
از نگاهی مادی و معنوی به کشور ما صدمه
فراوانی وارد نموده طبعاً تاثیرات ناگوار ناشی
از آن یکی فرهنگ جنگ و دیگری تخریبات
جنگ باالی همه خصوصاً سکتور اقتصاد و
دارائی تاثیر داشته و همه داروندار را از بین
برده و اداره عالی تفتیش از آن بی اثر نمانده
که با توجه به فعالیت و اجراآت عمده اداره
عالی تفتیش تحت رهنمائی و رهبری مقام
اداره و هیات رهبری آن ،این اداره در همه
عرصه ها پیشرفت های چشمگیر داشته است.
فعالیتهای تصدیها و موسسات تجاری در
کشور در بیشتر از یک دهه گذشته رشد قابل
توجهی داشته و اکنون می طلبد تا در تفتیش
این مراجع نیز به صورت ویژه فعالیت شود؛
این امر نیز مستلزم آن است تا ما تعریف
درستی از این بنگاههای تجاری و موسسات
داشته باشیم ،آنچه را می خوانید نگاهی است
به مفهوم تصدیها وشرکتها و کارکردهای عام
آن؛
اول -تصدی ها
تصدی به معنی لغوی آن ( عهده دار کاری
شدن یا مبادرت به امری ) چون بدون
موجودیت پول و دارائی و حسابگیری امکان
نظم ،در زندگی بشر ناممکن است .بناً درجهان
دو سکتور اقتصادی و یا دو هایدولوژیکی به
کار برده شده ،یکی سکتور اقتصاد دولتی و

دیگری سکتوربازار آزاد و یا بعضاً سکتور مختلط ،البته هردو طرف کشور ها در ادعای
کاری اقتصادی شان خود را موفق میدانند .افغانستان عزیز بعد از اعالن استقالل جهت
پیشرفت ترقی کشورکه درهمه عرصه ها بوجود آمد و فعالیت تجارتی هم رونق گرفت
ناگفته نماند که اولین ماشین خانه صنعتی که در عصر اعلحضرت امیر شیر علی خان در
نزدیک پل آرتل ساخته شده بود که حال بنام فابریکه حربی مسمی است تاسیس گردید
و در آن وقت در این ماشین خانه صنعتی حتی تفنگ ساخته می شد و پول هم ضرب می
گردید .بعدا ً زمام داران وقت که تقلید از نظام دول اروپائی می کرد صدارت عظمی را
در چوکات دولت ایجاد نموده و برای بار اول توسط سرمایه دار بزرگ ملی کشور محترم
زابلی در سال  1311شمسی بانک ملی را به شکل سهامی تآسیس نمود د ر آن وقت بغیر از
زابلی  ،پسران عبدالحمید خان سوداگر ( فامیل حمیدی) و یا سرمایه داری دیگر بنام دوست
محمد ایماق نیز در ایجاد شرکت ها اقدام نمودند.
زابلی بر عالوه بانک ملی شرکت قند بغالن و فابریکات نساجی پلخمری و گلبهار و بند
های برق پلخمری وشرکت کوکوال را نیز تآسیس نمود و پسران مرحوم عبدالحمید خان
سوداگر ،شرکت پخته که بعدا ً بنام شرکت سپین زر مسمی شد در نائب الحکومتی قطغن
و نمایندگی های شرکت پخته را در ولسوالی های آن تاسیس نمود و دوست محمد ایماق
شهر هرات را ذریعه ماشین های دیزلی تنویر نمود بدین صورت در افغانستان شرکت ها
بوجود آمد و برای بیشمار مردمان زمینه کار یا اشتغال وظیفه مهیا گردید و در جوار آن
برای کارکنان منازل بودوباش نیز اعمار شد و هکذا شرکت برق بوجود آمد و دولت به
اعمار بند های برق در چک وردک ،سروبی ،کجکی ،دهله ،نغلو ،ماهیپر ،یکی پی دیگری
اقدام کرد و فعالیت تجارتی از حالت بدوی کهبا کاروان ها صورت می گرفت ،ذریعه موتر
آغاز شد و فابریکات دیگری به شکل شرکت تجارتی به نام فابریکه حجاری و نجاری ،
و جنگلک و شرکت کاشی سازی شاکر و شرکت های خارجی چون هوخست ،افغان
ترکانی ،و هوختیف نیز در داخل افغانستان شروع به فعالیت کرد.
همچنان دولت در جهت رفاه عامه  ،انحصارات دولتی یعنی انحصار پطرول و شکر را به
دست گرفت و در سال  1353در زمان جمهوری سردار محمد داود خان به منظور تحکیم
و انکشاف اقتصاد سکتور دولتی قانون تصدی ها را وضع کرد که بعدا ً بانک ها ملی اعالم
گردید و آهسته آهسته شرکت های سپین زر و قند بغالن و تمامی نساجی ها و شرکت
های جینوپرس مزارشریف از حالت خصوصی به تصدی های دولتی تغییر شکل داد ناگفته
نماند که محاسبه شرکت ها ،بانک ها ،و تصدی ها محاسبه مضاعف تجارتی بوده و دارای
شخصیت حقوقی همچنان مکلف به ارائه بیالنس حسابی مستقل یعنی بیالنس شیت ( نفع و
ضرر) یا صورت مالی گردید تا مطابق آن چگونگی نفع و ضرر موسسات مذکور معلوم و
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مفاد آن بعد از وضع مصارف به عواید دولت
تحویل گردد تصدی ها توسط هیت عامل در
چوکات وزارت خانه خود فعالیت نموده و
تحت رهنمائی و راجستر شده ریاست تصدی
های وزارت مالیه نیز می باشد دولت با تاسیس
تصدی ها از یک طرف خدمات عامه را به
درستی انجام می داد و از طرف دیگر مردم به
کار گماشته می شدند که جمعاً به تعداد 65
تصدی فعالیت داشت که بعد از تغییر رژیم 27
تصدی آن منحل و دو تصدی آن یعنی تصدی
سروی معادن وتصدی تحقیقات انجنیری
به شکل بودجوی تغییر شکل داد متباقی 36
تصدی هنوز هم وجود دارد ازاینکه مطابق
قانون اساسی باید سکتور بازار آزاد تقویه شود
در قسمت تجدید و تغییر تصدی ها به شرکت
ها مشکالت را دربر دارد از اینکه نظر به شرایط
اوضاع مملکت هنوز صد فیصد مواد قانون
اساسی تطبیق نگردید و جنگ های تحمیلی
مانع پیشرفت امور زندگی روزمره مردم شده
طبعاً در تطبیق پالن های اقتصادی کشور نیز
پرابلم ها و چالش ها و موانع وجود دارد ،
انشااهلل به مرور زمان بهتر خواهد شد.تصدی
های دولتی که به شکل انتفاعی و غیر انتفاعی
فعالیت می کرد و دولت ضرر تصدی های
غیر انتفاعی را به منظور انجام خدمات عامه
اجتماعی متقبل می گردید ،مثل ضرر تصدی
ملی بس و تصدی انحصارات دولتی.
با آنهم درسال  1394درحدود دونیم میلیارد
افغانی ازمفاد تصدی ها به عواید دولت تحویل
گردیده است .
دوم  -شرکت ها :
شریک کسی است که درشرکت سهم داشته
باشد وشرکت ها به سه قسمت تقسیم شده
است .
■ شرکت تضامنی شرکتی است که هریک
ازشرکا به طورانفرادی ویا دسته جمعی مکلف
به تادیه تمام قروض ودیون شرکت متعهد
باشند .
■ شرکت تضامنی مختلط شرکتی است که
درآن یک ویا چند شریک نسبت به قروض
ودیون شرکت دارای مسولیت تضامنی و غیر
محدود بوده ومتباقی شرکا دارای مسولیت
محدود به اندازه سهم ایشان درشرکت میباشد .
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■ شرکت محدودالمسولیت شرکت است که درآن شرکا به صورت انفرادی نسبت به
دیون و قروض شرکت مسول نبوده ومسولیت هرشریک محدود به سهم وی درشرکت
است .قانون شرکت های سهامی و محدودالمسولیت مطابق به قانون تجارت افغانستان
منتشرجریده رسمی شماره  89درماه میزان  1336وضع ودرقانون مدنی 1355/10/15
ازان تذکر به عمل آمده و قانون جدید آن درسال  1390توشیح گردیده ومطابق قانون
مذکور شرکت های محدودالمسولیت به نام های کمپنی ویا  ، Coبیمه  ، Incلمیتد Ltd
 ،کارپوریشن یا  Corpاجازه فعالیت را دارد مطابق به قانون شرکت های سهامی تعداد
شریک یا سهم دار ازدونفر کمتر ویا از پنجاه نفرزیادتر بوده نمیتواند که باید شرکت ها
درقدم نخست  ،جواز فعالیت از وزارت تجارت اخذ نمایند و به دفتر مرکزی ثبت گردد
و عالوه برآن شرکت های صنعتی در اداره آیسا ویا اداره تشویق سرمایه گزاری نیز ثبت
میگردد و از کمک های چون اخذ زمین برای ساخت فابریکه و قرضه های بانکی و معافیت
های گمرکی و مالیاتی تا چندین سال مستفید میشوند و شرکت های سهامی و تصدی های
دولتی دارای اساسنامه میباشند که خطوط اساسی فعالیت آنرا منعکس میسازد وسرمایه
تصدی از پول دولتی بوده سرمایه شرکت عبارت ازمجموعه سهم شرکا بوده و مسولیت
دیون شرکت وابسته به سهم آن میباشد و شرکت های داخلی به مفهوم این است که مطابق
قانون شرکت های محدودالمسولیت درداخل افغانستان ایجاد شود  ،شرکت های خارجی
شرکتی است که تحت قوانین شرکت های خارجی ایجاد ودر داخل افغانستان فعالیت
نمایند ودرحصه فروش اسهام درقدم اول سهم داران حق شفع و رجحان را نسبت به دیگران
دارند که آن رادرمقابل پول اخذ نمایند.
شخص حقیقی داخلی عبارت از شخصی است که دارای تابعیت افغانی باشد و شخص
حکمی داخلی شخصی است که به شکل موسسه،شرکت و مشارکت موقت،سرمایه گزاری
موقت و اتحادیه و یا هرنوع موسسه دیگر انتفاعی که مطابق به احکام قانون تاسیس گردیده
باشد و شخصیت حقیقی خارجی که تابعیت غیر ازافغانستان راداشته باشد و شخصیت
حکمی خارجی که شخصیت حقوقی وی در چهارچوب قوانین غیراز کشور افغانستان
مشخص شده باشد .شرکت ها دارای مهر و امضا و سمبول مخصوص بوده و مکلف به
تجدید جواز ساالنه بوده وبرای مدت غیر محدود به حیث شخصیت حکمی فعالیت نموده
ودارای تمام صالحیت های شخصیت مستقل میباشد وبه شکل قانونی مطابق به اساسنامه
فعالیت مینماید البته هرشخص میتواند که عضویت اصل شرکت سهامی را اخذ نماید
واعضای شرکت دارای هیت مدیره بوده وهیت مدیره درتطبیق بهتر احکام اساسنامه میتواند
قواعد داخلی را وضع نماید مشروط برآن که مخالف اساسنامه نباشد وشرکت ها بیالنس
و صورت حساب آنرا که درآن نفع و ضرر شرکت انعکاس مییابد اق ً
الدر پانزده روز قبل
از تدویر جلسه ساالنه به سهمداران که حق اشتراک را در جلسه دارند ارایه نماید ،جلسات
مجمع عمومی سهم داران شرکت به طور عادی و فوق العاده دایر شده میتواند ،جلسات
عادی وساالنه درخالل چهارماه بعد ازختم هرسال مالی یک بار دایر میگردد ودرجلسات
فوق العاده هیت مدیره میتواند تصمیم اتخاذ نماید و هیت مدیره توسط اکثریت نسبی آرأ
حاضر انتخاب میگردد مگراینکه دراساسنامه یا قواید داخلی شرکت طوری دیگری تثبیت
شده باشد درصورتیکه شرکت تمام مصارف و دیون خودرا مرفوع نماید مفاد رابه سهم
داران بنام مفاد سهام توزیع می نماید ودر توزیع مفاد اقال ( %5پنج فیصد) آن به نام سرمایه
احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی شرکت نگهداشته میشود ودرصورت انحالل و
تصفیه شرکت هیت مدیره میتواند انحالل شرکت را به اکثریت آرا تصویب وپیشنهاد آنرا
به منظوری مجمع عمومی سهم داران شرکت ارایه نماید .
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ادامه از شماره قبل
در شماره قبل چشمه های عایداتی دولت
افغانستان و تقسیم بندی عایدات نظر به اصول
مختلف بخصوص اصل تقسیم بندی انتوسای
در ارتباط به عواید مورد بحث قرار گرفت.
تذکر داده شد که عایدات دولت از منابع
مالیاتی و غیر مالیاتی تامین میگردد .عواید
مالیاتی نظر به قانون عبارت از تادیه الزامی
است که بخاطر اهداف عمومی بدون توقع
منفعت شخصی توسط شهروندان پرداخت
میگردد .به عبارت دیگر عواید مالیاتی
عوایدی اند که از جمع آوری انواع مالیات
که بر فعالیت های اقتصادی وضع میگردد،
حصول میگردد .عواید غیر مالیاتی آن عده
عواید اند که طبق قانون در برابر ارائه خدمات
مستقیم یا فراهم ساختن کاالی فزیکی توسط
دولت برای اشخاص ذیدخل اخد میگردد.
در این قسمت از مقاله به اداره امور عواید
و جمع آوری عواید می پردازیم و نیز روند
جمع آوری عواید را مورد بحث قرار میدهیم.
چالش ها و مشکالت موجود در قسمت جمع
آوری عواید را در شماره بعدی پی گیری
خواهیم کرد.

احمدشاه مبارز
طرزالعمل های که در دیاگرام ارائه گردید ،به
الف) اداره امور عواید
عواید افغانستان در یک سیستم متمرکز توضیح مختصر هرکدام می پردازیم.
مدیریت میگردد ،طوریکه عواید مالیات و
گمرکات از مستوفیت های والیات و سایر قانون مالیات بر عایدات
منابع عایداتی آن ساالنه به وزارت مالیه انتقال قانون مالیات بر عایدات به تاسی از ماده 42
می نماید و وزارت مالیه مطابق به آن عواید قانون اساسی به منظور تعیین مالیه و طرز تادیه
سال آینده را سنجش و بودجه را طرح می مالیات وضع گردیده است .نظر به این قانون
نماید .ساختار اداری و رهبری امور عواید مالیات عبارت از تادیه الزامی است که به
در افغانستان در ساختار تشکیالت ریاست منظور تقویه بنیه مالی دولت و رفاه عامه بدون
عواید وزارت مالیه توضیح گردیده است و به انجام خدمت متقابل یا ارائه جنس از اشخاص
اساس آن ریاست عواید وزارت مالیه در جمع حقیقی و حکمی طبق احکام این قانون اخذ
آوری عواید نقش محوری را ایفا می نماید .میگردد .هر نوع مالیه که توسط ادارات دولتی
برای جمع آوری عواید و تنظیم امور عواید و غیر دولتی اخذ میگردد به حساب مخصوص
دو قانون عمده در کشور تصویب گردیده اند .دولت انتقال می یابد .مالیات بر عایدات
این قوانین عبارت از قانون مالیات بر عایدات و اشخاص مقیم در داخل و خارج از کشور
قانون گمرکات هستند .در کنار این دو قانون وضع میگردد .به اساس این قانون مالیات بر
برای تنظیم هر چه بهتر امور عواید تعلیمات عایدات اشخاص مقیم افغانی از منابع داخلی
نامه ها و طرزالعمل های مرتبط به بخش های و منابع افغانی در خارج و یا اشخاص مقیم
خاص نیز ایجاد گردیده اند .تمام اینها در خارجی از منابع افغانی در افغانستان وضع
واقع معیار عملکرد ادارات را در بخش عواید میگردد .عواید مالیاتی شامل درامد های ثابت
تشکیل میدهند.
مانند معاشات و درامد های غیر ثابت مانند
اکنون جهت درک هرچه بهتر قوانین و درامد منفعت تجارت میگردد .بصورت کلی
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عایدات گمرکات نیز در ست عواید مالیاتی شامل است ،ولی جهت سهولت عواید گمرکات بصورت جداگانه طبقه بندی گردیده است .عواید
مالیاتی و عواید گمرکات در افغانستان توسط قوانین و طرزالعمل های مربوطه تنظیم میگردند .دیاگرام ذیل قوانین و رهنمود هایراکه جهت تنظیم
امور مالیات و گمرکات ساخته شده اند ارائه می نماید.

مالیات

قانون مالیات بر عایدات

قانون گمرکات

رهنمای مالیات برای تشبثات،
سرمایه گزاران و اشخاص
انفرادی

طزسالعمل اعطای کمیشنکاران
گمرکی

تعلیمات نامه مالیات بر عایدات
()2010
رهنمود معافیت از مالیات
رهنمود مالیاتی که هر ماه از بابت
مالیات سالیانه از حقوق کسی
کسر میشود (مالیات کسر شده
در منبع)

نرخ مالیات:
به اساس قوانین و طرزالعمل هایکه در دیاگرام باال ارائه گردیده
است ،نرخ مالیات تعیین میگردد .نرخ مالیات در واقع نسبت (یا
فیصدی) است که به اساس مالیات قابل پرداخت اشخاص حقیقی
و حقوقی محاسبه میگردد .در قوانین مالیات افغانستان نرخ مالیات
هم بصورت تصاعدی و هم ثابت در نظر گرفته شده است .بگونه
مثال نرخ مالیات مستقیم بصورت تصاعدی است ،طوریکه با افزایش
درامد افراد نرخ مالیات افزایش می یابد؛ در حالیکه نرخ مالیات غیر
مستقیم ،مث ً
ال مصرف خدمات مخابراتی ثابت است .دو نوع نرخ
مالیات مذکور در دیاگرام ذیل واضح گردیده است:

مالیات بر عایدات اشخاص
حقوقی (مالیات بر منفعت)
 %20عواید قابل
مالیه
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رهنمود کنترول معافیت محصول
گمرکی
رهنمود صدور وورود اموال
توسط شرکت های حمل ونقل
سریع هوایی
رهنمود انتقال اموال ومحموله
های محصول شده

گمرکات

رهنمود ترانزیت خارجی
رهنمود ترانزیت داخلی
رهنمود ارایه وتصحیح بارنامۀ
اموال
رهنمود اخذ فیس
رهنمود اجرایی انتقال حقوق و
وجایب

مالیات بر عایدات اشخاص
حقیقی
باال تر از  100000از  12501الی
افغانی= 150+ %10 =100000 8900+%20

 5001الی =12500
%2

از  0الی 5000
افغانی= %0
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ب) روند جمع آوری عواید در افغانستان
جمع آوری عواید داخلی افغانستان از اوایل دوره پس از طالبان الی سال  1387با وجود عدم موجودیت میکانیزم های منظم و اتکا به سیستم
قدیمی روند افزایشی داشته است .در این دوره بخش اعظم عواید داخلی را عواید مالیات مستقیم بخصوص مالیات بر معاشات کارمندان دولتی و
خصوصی تشکیل میدهد .علت عمده این روند افزایشی را میتوان افزایش در تشکیل ادارات و گسترش فعالیت های سازمان های غیر دولتی و نهاد
های توسعه ای بین المللی قلمداد کرد .نمودار ذیل روند جمع آوری عواید داخلی را واضح میسازد:

2500
2000
1500
1000

:

500

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

0

طوریکه در نمودار فوق دیده میشود در سالهای  1391 ،1387و  1393جمع آوری عواید نسبت به سالهای ماقبل از آن افت داشته است .اگر عواید
داخلی را به تفکیک عناصر تشکیل دهنده آن تحلیل نماییم ،دیده میشود که بصورت مستمر در جریان سالهای مورد بحث عواید مالیاتی بخش
اعظم عواید داخلی را تشکیل میدهد .از جمع عواید مالیاتی عواید گمرکات نسبت به مالیات مستقیم مانند مالیات بر معاشات و مالیات باالی منفعت
شرکت ها بیشتر است .نمودار ذیل عواید داخلی را به تفکیک عناصر تشکیل دهنده آن واضح میسازد.

2500
2000
1500
1000

:

500

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

2201

2357

2035,133

1785

1869

1380

937

887,5

715,46

520

333

1571

1105,52

709,62

602,4

614,7

160,008

253,1

1463,91 1605,3098 1877,035 1605,681
571,563

711,88

605,095

428,08

482,88

254,12

191,02

351,6

227,16

160,008

30

359,94

619,733

476,471

345,77

379,19

333,38

185,7

122,6

65,42

48

26,6

44,083

476,471

57,21

65,68

60

30,88

33,77

6

100,76

80

10

544,838

619,733

540,631

624,45

649,54

487,14

299,29

325,7

322,12

248,01

186,5

552,982

480,059

429,823

321,019

279,94

274,48

227,454

209,6

100,75

80

76,6

0
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طوریکــه در نمــودار فــوق دیــده میشــود بصــورت اوســط عوایــد داخلــی ســیر افزایشــی داشــته اســت ،ولــی در بعضــی ســالها بنــا بــه آنچــه در
گــزارش هــای مالــی مشــکالت ســاختاری و فضــای نــا مناســب امنیتــی خوانــده شــده اســت عوایــد داخلــی نســبت بــه ســال ماقبــل کمتــر بــوده

اســت .طوریکــه در فــوق تذکــر داده شــد عوایــد مالیاتــی متشــکل از مالیــات بــر عایــدات ،مالیــات بــر فــروش اجنــاس و خدمــات ،مالیــات بــر

حقــوق و عوایــد گمــرکات میباشــد .چــون هنــوز سیســتم عوایــد بــر معامــات تجارتــی (خریــد و فــروش) و مالیــات بــر ارزش افــزوده هنــوز

بصــورت نظــام منــد در افغانســتان معرفــی نگردیــده اســت و سیســتم کنتــرول از یــک طــرف بــاالی جمــع آوری چنیــن مالیــات وجــود نــدارد و
از طــرف دیگــر درامــد قابــل مالیــات افــراد و شــرکت هــا بصــورت درســت گــزارش داده نمیشــود ،بنـاً بنیــه چنیــن مالیــات هــا ضعیــف بــوده و
بــه ایــن ترتیــب بخــش بســیار ناچیــز عایــدات افغانســتان را تشــکیل میدهــد .الزم بــه تذکــر اســت کــه مالیــات بــر مصــرف بخصــوص مصــرف
مشــترکین خدمــات مخابراتــی جدیــدا ً معرفــی گریــده اســت و هنــوز در گــزارش هــای مالــی در رابطــه اطالعــات جهــت تحلیــل محققیــن
موجــود نیســت .بــا شــامل شــدن پایــه هــای جدیــد مالیاتــی ماننــد مالیــات بــر مصــرف مشــترکین خدمــات مخابراتــی ،مالیــات بــر خریــد مســافرین

شــرکت هــای هوایــی ،مالیــات تصاعــدی بــر صرفیــه بــرق و امثــال آن ســهم مالیــات غیــر از عایــدات در ســت عوایــد مالیاتــی بیشــتر خواهــد شــد.

نمــودار ذیــل عوایــد رونــد جمــع آوری عوایــد مالیاتــی را بصــورت مقایســوی واضــح میســازد:
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طوریکــه در نمــودار دیــده میشــود ،در عوایــد مالیاتــی در قــدم اول عوایــد گمــرکات ،در قــدم دوم مالیــات بــر عایــدات ،در ســطح ســوم مالیــات

بــر فــروش اجنــاس و خدمــات و در قــدم چهــارم مالیــات بــر حقــوق قــرار دارنــد .بصــورت عمــوم در ســال  1393تمــام عوایــد افزایــش چشــمگیر
داشــته اســت ،ولــی در ســال  1394کاهــش یافتــه اســت .در ایــن رابطــه بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه اخیــرا ً وزارت مالیــه افغانســتان اظهــار داشــته
اســت کــه از هــدف کــه از طــرف ســازمان هــای مســاعدت کننــده بخصــوص صنــدوق وجهــی امانــت بــرای بازســازی افغانســتان منحیــث مشــوق

جهــت کمــک هــای بیشــتر بــه آن وزارت تعییــن شــده بــود ،فــرار تــر رفتــه اســت .چــون گــزارش قطعیــه ســال  1394هنــوز منتشــر نشــده اســت،
امــکان دارد مبلــغ واقعــی عوایــد جمــع آوری شــده نســبت بــه عوایــد پیــش بینــی شــده آن کــه در ایــن نمــودار انعــکاس یافتــه اســت بیشــتر باشــد

و رونــد جمــع آوری عوایــد بصــورت افزایشــی باشــد.

بــا وجــود فــراز و نشــیب عوایــد مالیاتــی هنــوز هــم ایــن بخــش از عوایــد نســبت بــه عوایــد غیــر مالیاتــی بیشــتر اســت .طوریکــه در نمــودار ذیــل

دیــده میشــود عوایــد غیــر مالیــات بســیار رشــد بطــی ولــی مســتمر داشــته اســت .اگــر عوایــد مالیاتــی را بــا عوایــد غیــر مالیاتــی مقایســه نماییــم،
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هــر دو نــوع مالیــات رونــد افزایشــی داشــته اســت ،ولــی افزایــش در عوایــد مالیاتــی بــا فــراز و نشــیب زیــاد تــوام بــوده اســت .ایــن رونــد بیانگــر

واقعیتــی اســت کــه جمــع آوری عوایــد مالیاتــی بیشــتر تابــع عملکــرد اقتصــادی یــک کشــور اســت ،یعنــی عوایــد مالیاتــی مبتنــی بــر رشــد
اقتصــادی کشــور اســت .در ســالهای کــه رونــق بــازار خــوب اســت عوایــد قابــل مالیــات افــراد و شــرکت هــا نیــز بیشــتر اســت و بنــا بــر ایــن

مالیــات نیــز بیشــتر خواهــد بــود .ولــی عوایــد غیــر مالیاتــی بیشــتر بــه سیاســت هــای دولــت وابســته اســت .بگونــه مثــال سیاســت ســرمایه گــزاری

دولــت در عرصــه ســرمایه گــزاری روی معــادن و اخــذ حــق امتیــاز ،فــروش دارایــی هــای عامــه از قبیــل زمیــن ،ســود شــرکت هــای دولتــی و
امثــال آن وابســته اســت.
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از تحلیــل رونــد جمــع آوری عوایــد داخلــی افغانســتان بــر مــی آیــد کــه بصــورت اوســط عوایــد داخلــی افزایــش داشــته اســت و از ایــن جمــع

13عوایــد ســال  1392ســهم عوایــد داخلــی در
92ـه
عوایــد مالیاتــی بخــش اعظــم عوایــد داخلــی را تشــکیل میدهــد .ولــی بــه اســاس گــزارش قطعیـ

تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور  9.13درصــد بــود .بــه اســاس گــزارش هــای ابتدایــی بانــک جهانــی کــه از وزارت مالیــه افغانســتان بدســت آورده
9,13
اســت ،در ســال 1394عوایــد داخلــی افغانســتان  9.8درصــد میباشــد .بــه ایــن ترتیــب دیــده میشــود کــه عوایــد داخلــی در ایــن ســال نســبت بــه
9,8
1394
ســال قبــل رشــد انــدک داشــته اســت .اصــوالً در کشــور هــای دیگــر عوایــد داخلــی  50-40درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را تشــکیل میدهــد
و در کشــور هــای رو بــه توســعه ماننــد هنــد و پاکســتان 4020-15
50ناخالــص داخلــی را عوایــد داخلــی تشــکیل میدهــد .ســوالی کــه در ایــن
تولی-ــد
ـرا بــا وجــود تاکیــد مســتمر بــر نقــش عوایــد داخلــی در تحکیــم بنیــه هــای اقتصــادی دولــت و رهایــی از
- 15چـ
رابطــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه
20

کمــک هــای بیرونــی ،هنــوز هــم ســهم عوایــد داخلــی در درامــد ملــی ناچیــز اســت .پاســخ ایــن ســوال و مســائل مرتبــط بــه آن را در ادامــه مقالــه

در شــماره بعــدی مــورد بحــث قــرار خواهیــم داد.
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ارزیابی کنترول های داخلی در تفتیش رعایت قوانین و مقررات توسط
اداره عالی تفتیش
مقدمه:
بــه منظــور تفتیــش واحدهــای بودجــوی
دردولــت جمهــوری اســامی افغانســتان مثــل
وزارت هــا ،ادارات ،تصــدی هــای دولتــی،
شــاروالی هــا کــه پــول یــا دارایــی عامــه را در
اختیــار دارنــد ،مفتشــین سیســتم هــای کنتــرول
داخلــی را در حســابات ،اداره امورمالــی و فرایند
عملیاتــی شــان بازرســی مــی نماینــد .ایجــاب
مــی نمایــد مفتشــین سیســتم هــای کنتــرول
داخلــی را بمنظــور مؤثریــت شــان غــرض
کاهــش خطــرات شناســایی و درک نماینــد.
ایــن مقالــه موضوعــات مهــم و اساســی را در
تفتیــش سیســتم هــای کنتــرول داخلــی هنــگام
اجــرای تفتیــش رعایــت قوانیــن و مقــررات در
اداره عالــی تفتیــش بــه بحــث خواهــد گرفــت.
معیارهـ�ای تفتیـ�ش انتوسـ�ای( (�INTO
 )SAIو مکلفیــت هــای اداره عالــی
تفتیــش
قانــون اداره عالــی تفتیــش؛ بــه اداره عالــی
تفتیــش اختیارمــی دهــد تــا معیارهــای تفتیــش
انتوسـ�ای را رسـ�ماً قبـ�ول نمایـ�د .معیـ�ار( (�IS
 )SAI 100اصــول بنیــادی تفتیــش تصریــح
میــدارد کــه هنــگام اجــرای تفتیــش ،مفتشــین
ســکتورعامه بایــد معتبریــت سیســتم هــای
کنتــرول داخلــی را شناســایی و ارزیابــی نماینــد.
درخصــوص تفتیش رعایــت قوانیــن و مقررات،
سیســتم هــای کنترولــی کــه اداره را در تطبیــق
قوانیــن و مقــررات کمــک مــی نمایــد ،باهــم
مرتبــط مــی باشــند .مفتشــین بایــد کنتــرول هــای
داخلــی را درســطح نهــاد و همچنــان در ســطح
موضــوع تفتیــش درنظربگیرنــد.
معیــار ( ISSAI 4100رهنمــود هــای تفتیــش
رعایــت قوانیــن و مقــررات را مــورد بحــث
قرارمــی دهــد – بنــد  )6.6بــا شــناخت کنتــرول
هــای داخلــی کــه بــه عنــوان بخــش جدایــی
ناپذیــر نهــاد و موضــوع مرتبــط تفتیــش مدنظــر
اســت ،ســروکاردارد .مفتشــین بایــد سیســتم
هــای کنتــرول داخلــی را در مرحلــه پالنگــذاری
تفتیــش ارزیابــی نماینــد .ایــن ارزیابــی بایــد
 40میزان ،عقرب ،قوس 1394

درمراحــل بعــدی تفتیــش نیــز جهــت جمــع آوری مــدارک
و شــواهد درســاحات موضــوع تفتیــش اجــراآ شــود.
شــناخت کنتــرول هــای داخلــی بــرای درک و
شــناخت مرجــع ضــروری پنداشــته مــی شــود:
مفتــش بایــد محیــط کنترولــی و کنتــرول هــای مربــوط را
درک و شناســایی نمــوده و مالحظــه نماینــد کــه آیــا آنهــا
قســماً رعایــت قوانیــن و مقــررات را تأمیــن مــی نماینــد
یاخیــر.
معیار ( )100 ISSAIتصریح میدارد که محیط کنترولی
عبارت از فرهنگ صداقت و کردار و رفتاراخالقی بوده
که بنیاد سیستم کنترول داخلی را بمنظورحصول اطمینان از
تطبیق و رعایت قوانین و مقررات با صالحیت ها فراهم می سازد .درتفتیش رعایت قوانین و
مقررات ،محیط کنترولی که روی اجرای قوانین و مقررات تمرکز نماید از اهمیت بسزایی
برخورداراست.
درپهلــوی شــناخت ازمحیــط کنترولــی ،الزم اســت مفتــش سیســتم کنتــرول داخلــی را شــناخته
تــا مرجــع تحــت بازرســی را بشناســد.
مفتــش روی موضــوع مشــخص تفتیــش ،حــدود و ماهیــت تفتیــش و نــوع مشــخص کنتــرول
تمرکزخواهــد نمــود .مفتــش بایــد مالحظــه نمایــد کــه آیــا کنتــرول هــای داخلــی بــا محیــط
کنترولــی مطابقــت داشــته یــا خیــر تــا مطابقــت قوانیــن و مقــررات را بــا صالحیــت هــا درتمــام
خصــوص و جوانــب اطمینــان دهــد.
کنترول های کیفی و مقداری
موضــوع اصلــی تفتیــش ممکــن کیفــی یــا مقــداری باشــد .طــور مثــال ،صــورت مالــی یــا
رســیدات عوایــد دولــت موضــوع مقــداری بــرای تفتیــش مــی باشــد .سیســتم تــدارکات یــا
سیســتم تفتیــش داخلــی موضــوع کیفــی بــرای تفتیــش مــی باشــد .مفتــش بایــد مطابــق بــه
حــدود تفتیــش روی کنتــرول هــای داخلــی کیفــی یــا مقــداری یــا ترکیبــی از هــردو تمرکــز
نمایــد .ایــن موضــوع را میتــوان بواســطه مثــال ذیــل بیــان نمــود.
بــه منظــور تفتیــش رعایــت قوانیــن و مقــررات از رســیدات عوایــد طورمثــال ،نــرخ مالیــه ای
کــه بایــد بــرای هرمعاملــه توســط قــراردادی درمطابقــت بــا قانــون مالیــات پرداخــت گــردد
و جریمــه تأخیــر بخاطرپرداخــت هــای دیرتــر عبــارت از نمونــه هــا و مثــال هــای کنتــرول
مقــداری مــی باشــد .معیــار براســاس کنتــرول هــای مقــداری ایجــاد و توســعه یافتــه مــی
توانــد .سیســتم و طرزالعمــل هــا جهــت تعییــن و جمــع آوری عوایــد عبــارت از کنتــرول
هــای کیفــی مــی باشــد .ارزیابــی کنتــرول مقــداری بیشترمســتقیم بــه جلــو بــوده طوریکــه ایــن
کنتــرول هــا از لحــاظ مقــداری قرارگرفتــه انــد .لیکــن ارزیابــی مؤثریــت کنتــرول هــای کیفــی
بــه طرزالعمــل هــای گوناگــون نیــاز دارد .قضــاوت و داوری مفتــش بــا تجربــه عنصرمهــم در
ارزیابــی کنتــرول هــا مــی باشــد.
چرا کنترول های داخلی ارزیابی شوند
هنــگام ارزیابــی کنتــرول هــای داخلــی ،مفتــش خطراتــی را کــه ممکــن کنتــرول هــا جلوگیری
کــرده نتوانــد یــا نمونــه هــا یــا مثــال هــای مهمــی از عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات را کشــف
کــرده نتوانــد ،ارزیابــی مــی نماید.
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دررابطــه بــه قوانیــن ومقــررات ،نخســتین
هــدف کنتــرول هــای داخلــی را جلوگیــری
یــا کشــف مــواردی عــدم رعایــت قوانیــن و
مقــررات کــه مهــم باشــد ،تشــکیل مــی دهــد.
مفتشــین بیشــترروی قوانیــن و مقرراتــی کــه
دارای ماهیــت مهــم بــوده و تاثیــرات آنهــا مهــم
باشــد ،تمرکــز مــی نماینــد .مفتشــین ماهیــت
کنتــرول هــای رســمی و غیررســمی و خطرعــدم
رعایــت قوانیــن و مقــررات را کــه دارای ماهیت
مهــم باشــد ،تجزیــه و تحلیــل نمــوده و کنتــرول
هــای را کــه بــا آنهــا ســروکاردارد ،آزمایــش
مــی نماینــد .از طریــق ارزیابــی کنتــرول هــای
داخلــی ،مفتــش شــواهد و مــدارک را بمنظــور
ارایــه اطمینــان قابــل قبــول روی معتبریــت
سیســتم هــا و طرزالعمــل هــای کــه رعایــت
قوانیــن و مقــررات را حمایــت نمایــد ،جمــع
آوری مــی نماینــد.
طرزالعمــل هــای تفتیــش بمنظــور ارزیابــی
کنتــرول هــا بایــد شــامل طرزالعمــل هــا جهــت
شــناخت (الــف) محیــط کنترولــی و (ب)
سیســتم هــای کنتــرول داخلــی مــی باشــند.
محیط کنترولی (وضع درسطح رهبری)
درادارات بودجوی
بــرای محیــط کنترولــی (وضــع درســطح
رهبــری) ،مفتشــین بایــد عملکــرد و شــیوه هــای
اخالقــی را بواســطه هیئــت رهبــری ،بیطرفــی
وشــفافیت درتصمیــم گیــری ،شایســتگی
کارمنــدان ،آگاهــی هیئــت رهبــری از تطبیــق
مقــرره هــا ،تطبیق قوانیــن و مقررات درســاحات
مهــم و کلیــدی (بودجــه ،تــدارکات ،اســتخدام،
محاســبه ،مقــرره هــای دونردرپــروژه هــای
کمــک شــده ،تطبیــق احــکام و فرامیــن رئیــس
جمهــور و پارلمــان ،پاســخ بــه ســفارش هــای
تفتیــش خارجــی) ،اســتقاللیت و شایســتگی
سیســتم تفتیــش داخلــی ،شــیوه هــای مدیریــت
خطــر و نظــارت و ارتبــاط درداخــل اداره را
سندســازی نمایــد.
دروزارتخانــه هــا در گویــرا ( )Goiraهیئــت
رهبــری اساســاً شــامل وزیــر ،معیینــان ،والــی
هــا ،رؤســای ریاســت هــا (مالــی و اداری ،منابــع
بشــری ،مدیریــت دارایــی وتــدارکات ،مدیریت
پــروژه) ،آمریــن ارشــد پــروژه خواهــد بــود.
تفتیــش رعایــت قوانیــن ومقــررات اداره
عالــی تفتیــش در ســال مالــی  2014میــادی
دراکثروزارتخانــه هــا نشــاندهنده محیــط
کنترولــی ضعیــف بــوده کــه دربرخــی

وزارتخانــه هــا قرارذیــل مــی باشــد:
■ وزیر ،خود را برای شایستگی کارمندان در وزارتخانه ای خود تقدیرنموده؛
■ وزیر ،خانه را به کرایه گرفته درحالیکه خانه دولتی موجود بوده؛
■ مصــارف بیــش از حــد و غیرقابــل قبــول بــاالی مهمانــان توســط معییــن
صــورت گرفتــه و صــورت حســاب (انوایــس هــای) مشــکوک بــرای همچــو
مصارف ترتیب شده است؛
■ اعطــای قراردادهــای منبــع واحــد بــرای اجنــاس و خدماتــی کــه طــور
فــوری نیــاز نبــوده یــا اقــام متناســب – برخــی قــراردادی هــا فرمایــش هــای مکــرر
را بدست آورده اند؛
■ پالن ســاالنه مفتشــین داخلی توســط وزیرمنظورشــده ،فعالیت های کســانی که باید بازرسی
می گردید (تضاد منافع)؛
■ نگهــداری مبالــغ هنگفــت نقــدی توســط معتمدین درکابــل جاییکه خدمــات بانکی وجود
داشته و همچنان عدم تصفیه پرداخت های پیشکی؛
■ گردش پیشــکی های تصفیه ناشــده بمنظور پوشــش پیشــکی های جدید (تســهیل بخشــیدن
پیشکی های تصفیه ناشده)؛
■ اعطــای پیشــکی هــای مکرربــه کارمنــدان بــدون اینکــه پیشــکی هــای قبلــی تصفیــه
شــوند .حســابدهی بــرای وظایــف عمــده و کلیــدی ،بحــث و گفتگــو روی عملکــرد هــای
اساســی و اداره امورمالــی نشــان دهنــده آن خواهــد بودکــه هیئــت رهبــری چگونــه کارهــا/
عملیــات هــای وزارتخانــه را انجــام خواهــد داد .اتخــاذ اقــدام فــوری دربرابرســفارش هــای
مفتــش خارجــی شــاخص مربــوط بــه محیــط کنترولــی مــی باشــد .هــرگاه ســفارش هــای مهــم
تطبیــق نگــردد تعهــدات هیئــت رهبــری مرجــع جهــت بهبــود کنتــرول وتعییــن حســابدهی
بــرای خــأ هــا ،پرســش برانگیزخواهدبــود .ایــن نمونــه هــای بارزمحیــط کنترولــی در ادارات
دولتــی مــی باشــد .مفتشــین رعایــت قوانیــن و مقــررات طرزالعمــل هــای ذیــل را بمنظــور
بررســی وضــع در ســطح رهبــری بکارمیبرنــد:
■ بررســی و مستندســازی پالیســی و طرزالعمــل هــای اساســی؛ تغییروتبدیــل کارمنــدان
ارشد اداره؛
■ تجزیه و تحلیل گزارش های رسانه ها؛
■ مصاحبــه ای کارمنــدان عالیرتبــه مثــل وزیــر ،معیینــان ،رؤســای ریاســت هــا ،آمریــن و
هماهنگ کنندگان پروژه؛
■ جمع آوری اطالعات روی شکایت از رفتارهای غیراخالقی؛
■ بررسی تطبیق سفارش های تفتیش؛
■ مالحظه پروسه های کلیدی و مهم.
مفتشــین اداره عالــی تفتیــش بایــد درشــناخت و بررســی وضــع در ســطح رهبــری اصولــی
بــوده بخاطرداشــته باشــند کــه اینهــا ممکــن دربرگیرنــده موضوعــات مهــم باشــد .هرچــه
ممکــن اســت ،محرمیــت تمــام طرزالعمــل هــا بایــد درتمــام مراحــل بررســی اطمینــان داده
شــود .مفتشــین بایــد دفاتــر /ریــکارد هــای پروســه دنبــال شــده را حفــظ و نگهــداری نمایــد.
متخصصیــن ارشــد تفتیــش در اداره عالــی تفتیــش ماننــد رؤســا کــه توســط آمریــن گــروپ
تفتیــش کمــک مــی شــوند بایــد ایــن بررســی را در مشــورت بــا معــاون مســلکی انجــام دهنــد.
برنامــه تفتیــش جهــت بررســی محیــط کنترولــی شــامل اســتفاده از مصاحبــه ســاخت دار،
خالصــه ســند ،بررســی ســند ،چــک لســت ،دیاگــرام گردشــی (شــرح فرآینــد) وغیــره خواهد
بــود .مفتشــین یافتــه هــا را هنــگام نــگارش "شــناخت مرجــع" خالصــه خواهنــد ســاخت .نتایــج
بررســی محیــط کنترولــی غــرض تصمیــم گیــری روی روش تفتیــش کــه بســتگی بــه ماهیــت
خطــرات قوانیــن و مقــررات داشــته و ممکــن درایــن بررســی شناســایی و تعییــن گــردد،
ســودمند مــی باشــد.
ادامه دارد ...
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دکړنو له پلټنې سره بلدتیا

محمد احسان بابکرخیل
ننـۍ نـړۍ پـه بیـړه سـره دبدلونـو پـه حال کـې ده
نـو لـه همـدې املـه ،دکړنـو دپلټنـې تر سـره کول
یـوه اړینـه اړتیا لیـدل کیږي.دکړنـو پلټنه لـه تیرو
کلونـو راهیسـې دنـړۍ پـه بیلا بیلـو هیوادونـو
کـې پـه دولتـي برخو کـې پیژنـدل شـوې ده.،په
دغـه هیوادونـو کـې د دغـې پلټنې لپـاره ځانګړي
قوانیـن تصویـب او پـه پام کـې نیول شـوي دي .
سـازمانونه  ،او دنـړۍ داقتصـاد اودبیالبیلو صنایعو
دودې بهیـر دخپـل پایښـت دخوندیتـوب لپاره او
پـه ننـي رقابتـي نـړۍ کـې پرمختګونـه  ،دخپلـو
کړنـو دالزیـات سـمون لپـاره بدلـون تـه اړتیـا
لـري .پـه ورسـتیو کلونـو کـې دمدیریـت او مالي
علومـو پـه برخـه کې،(1).مخکښـه مدیـران ،تـل
هڅـه کـوي  ،چـې پـه خپلـو دنـدو کـې دقیقـه
څارنـه او او عینـي ارزونـه او الزمـه ډاډ ترالسـه
کـړي تـر څـو پـر مخکـې راتلونکـو موضوعاتـو
بانـدې برالسـی اووسـي ،او خپل کارونه په سـمه
توګـه او پـه ټاکلـې مـودې سـره تـر سـره کـړي.
بنا پـردې هغـوي هیڅکلـه نبایـد دکارپیژندونکو
اومتخصصانودخدماتـو څخـه دخپلـو سـتونځو
دټاکلـو او هغـوی تـه دحـل دالرې موندلـو
لپـاره بـی برخـې پاتـې شـي  ،تـر څـو لـه دغـو
خدماتـو څخـه پـه ګټـې اخیسـتنې سـره دالزیاتو
بریالیتوبونـو بانـدې برالسـي وي .دکړنـو پلټنـه او
هغـه پـورې اړونـد خدمات هغـه توکـي دي چې
لـه مدیرانو سـره مرسـته کوي تـر څـو داقتصادي
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واحدونـودال ښـه هدایـت او رهبـري پـه مرسـته خپلـې موخـې ته ورسـیږي  ،تـر څو پـه اغیزمنې
ګټـورې او داقتصـادي ارزونـې پـه اقتصـادي زیرمـو کـې او دعلمـي وړاندیزونـو پـه وړانـدې
کولـو سـره ،لـه مدیرانـو سـره دادارې پـه جوړولـو کـې مرسـته وکـړي  .پـدې مقالـه کـې هڅـه
شـوې ده تـر څـو الډیـره بلدتیا دکړنـو له پلټنې سـره پیدا شـي او په هغـه اصطالعاتو لکـه دکړنو
دپلټنـې اصطلاح ،دکرنړ دپلټنـې تعریف ،دکړنـو دپلټنې بنسـټیزه مفاهيم  ،دکړنـو دپلټنې موخې
 ،دکړنـو دپلټنـې اصـول  ،دکړنـو پلټنـه او مدیریتـی کنتـرول  ،دکړنـو دپلټنـې کلیـدي پوښـتنې ،
دکړنـو دپلټنـې تكنيكونـه اودکړنـو دپلټنـې او دمالـي پلټنـې پرتلـه دا هغـه مطالب دي چې تاسـو
یـې لوسـتلو تـه رابولو.
تاریخچه
• په لومړیو کې د  ECPAیا  Efficiency Come Performance Auditپلټنې په نوم وه
• ورسته بیا د امریکا متحده ایاال تو دغه پلټنه یې دعملیاتو یا د Operational Auditپه
نوم ونوموله .
• په همدې تر تیب دکانادا هیواد دغه پلټنه د جامع یا Comprehensive Audit
پلټنه وبلله ،
• د انگلستان هیواد دغه پلټنه دسپما (صرفه جویی) یا  Value for Money Auditپلټنې
په نوم یادوله او په ورستیو کې دانتوسای سازمان کمیسیون دغه پلټنه یې د کړنو پلټنه (
تفتیش عملکرد )یا  Performance Auditپلټنې په نوم وپیژندله.
دکړنو دپلټنې اصطالح ( )PERFORMANCE AUDITINGیا دکړنو پلټنه معمو ً
ال
دیوفعالت داقتصادیت ،اغیزمنتوب اوګتورتیا اصولو په پام کې نیولو سره تر سره کیږي
دکړنو دپلټنې تعریف
• دګټورتیا پلټنه له انساني ،مالي او داسې نور و سرچینو څخه ګټه اخیستنه دچک  ،معاینې
معلوماتي سیستم  ،اجرایوی جوړښتونه  ،څارنې او طرزالعملونو په شمول چې د مرجع له خوا
دنیمګړتیاو او عیبونو دلرې کولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي ؛
• دکړنو داغیزمنتوب پلټنه دپلټل شوې مرجع موخو ته درسیدلو له نظره او دفعالیتونو
دحقیقي اغیزې پلټنه دمخکې ټاکل شویو متوقع اغیزو په پرتله.
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داقتصادیت مفهوم
■ اقتصادیت دګټې اخیستونکې سرچینې
دلګښت حداقل رسولو په مفهوم او دهغه
کیفیت ته په پام سره ،
■ اقتصادیت دلږ لګښت په مفهوم
■ کوم پوښتنه چې دپلټونکي له خوا
پوښتل کیږي هغه عبارت له  :آیا کوم وسایل
چې دیو فعالیت د اجرا لپاره ټاکل شوي دي
اقتصادی دي.
داغیزمنتوب مفهوم
■ اغیزمنتوب داللت کوي د محصول او
مصرف شوې منابع تر مینځ اړیکې د نظروړ
خدماتو او یا دالسته راغلي محصول لپاره
دلګښت حداقل کیدل.
■ اغیزمنتوب هغه وخت مینځ ته را ځي چې
منابع دیو ځانګړي تولید دمحصول لپاره دهغه
کیفیت ته په پام سره حد اکثر واوسي  ،او یا
منابع دیو
ځانګړي محصول دتولید لپاره دهغه کیفیت
ته په پام کې نیول سره حد اقل اووسي.
■ دپلټنې پایله داغیزمنتوب پربنسټ دنور
معیارونو او کړنو په پرتله بهتر ده.
دګټورتیا مفهوم (کارایی)
■ ګټورتیا هغه وخت مینځ ته را زي چې دې
یوه فعالیت او یا کومې برنامې موخه السته راغلې
وي .
■ ګټورتیا دیو فعالیت د حقیقي اثرتر مینځ
اړیکه ده او یا دالسته راغلي میزان او له مخکې
څخه دټاکل شوې موخه ده.
■ ګټورتیا دعاقالنه لګښت په مفهوم ده؛
■ په اوږد مهاله موده کې دیو تر سره
شوي فعالیت له پایلې څخه ډاډ تر السه کول
اغیزمنتوب ده ،
■ کومه پوښتنه چې دپلټونکي له خوا پوښتل کیږي
هغه داده :آیا السته راغلې اغیزې واقعاً دهمدغې
برنامې په نتیجه کې مینځ ته راغلي دي او یا
دکوم بل حالت له امله .
دکړنو پلټنه دیو اجرایوي بنسټ دنظامندو
شواهدو اومدارکو ته رسیدل  ،طرح ،فعاليت ،او
دنده دهغوی دخپلواکو کړنو دارزونې په منظور
دمعیارونو بر بنسټ ده .دغه ډول اطالعاتي پلټنه ،
دځواب ویلو دمسئوليت وړتیا لپاره  ،په دوامداره
توګه دکړنو سمون ،دلګښت کمول او دمرجع له

دکړنـو پلټنـه او هغـه پـورې اړونـد خدمـات هغـه

توکـي دي چـې لـه مدیرانـو سـره مرسـته کـوي

تـر څـو داقتصـادي واحدونـودال ښـه هدایـت او

رهبـري پـه مرسـته خپلـې موخـې ته ورسـیږي ،
خوا دتصميم نیولوتسهيل گيري ټاکي چې دڅارنې مسئوليت يا اصالحي اقدامات په غاړه لري
،چې اغیزمنتوب ،ګټورتیا او اقتضادیت پکښې شامل دي .
دامریکا دپلټنې استانداردونو په  1994کال کې دکړنو پلټنه داسې تعریف کړې ده :
یوه هدفمنده او سيستماتيكه پلټنه ده د یو سازمان له کړنو او فعالیتونو څخه دیو خپلواکې
ارزونې برابرول دعمومي ځواب ویلو دسمون لپاره او همدارنګه دواحدونو دتصمیم نیولو
لپاره اسانتیا ده.
دکړنو دپلټنې په اړه دانتوسای دپلټنې نړیوال سازمان داسې وایي !
■ دانتوسای دپلټنې معیارونو سره سم په عمومي توګه دوه ډوله پلټنه شتون لري:
 .1دکړنو پلټنه
 .2دقوانینو او مقرراتو د رعایت پلټنه
■ دانتوسای دپلټنې معیارونو د 1.0.40شمیرې ته په پام سره  ،دکړنو پلټنه تړاو لري دیو
فعالیت له اقتصادیت ،ګټورتیا او اغیزمنتوب سره:
• دیویې ادارې د پرنسیب ،پالیسی  ،اصولو ،اړوند فعالیتونو داقتصاد پلټنه ده.
 .1دمدیرانوهدايت په اقتصادي واحدونو کې داغیزمنتوب ،ګټورتیا او اقتصادیت اصولو
ته الزیاته پاملرنه؛
 . 2دخپلواکو پلټونکو دتجربو وړتیا  ،په مالي پلټنه کې د شته واقعتونو موندل او په نښه کولو
په اړه یې دهغوي الزمې مشورې او الرښونې مدیرانو ته .
دکړنو دپلټنې بنسټیزمفاهيم:
دکړنو پلټنه درې اصله لري :اغیزمنتوب ،ګټورتیا او اقتصادي سپما چې له خوار ارزښت څخه
برخورداره ده .نن ورځ داغیزمنتوب ،ګټورتیا او اقتصادي سپما ارزونه دهرسوداګریزواحدونو
په خصوي او عمومي څانګو کې یوه برخه ده او مدیران باید دکړنو پلټنه دخپل فعالیتونو
دکنترول لپاره یو له مسولیتونو څخه وګڼي او دمدیرانو دخپلواکو کړنو ارزونه د داخلي پلټنې
واحدونو او یا خپلواکو واحدونو له الرې تر سره شي.
اقتصادي سپما ،په برنامه کې نیول شویو ورکړو او واقعي ورکړو ګټورتیا ته په برنامه کې نیول
شویو عملیاتو ته نسبت ورکړل شوی ،او اغیزمنتوب برنامه ریزي شوي عملیاتو پورې اړه لري.
دانگلستان محاسباتو ديوان دغه درې اصله یې په الندې توګه تعريف کړي دي:
اقتصادي سپما :اقتصادي سپماپه معنا دې داړتیا وړ منابع لپاره حداقل کول دتحصیل شوې
لګښت دكيفيت خوندیتوپ په پام کې نیولو سره( .په لږ لګښت سره) او یا داړتیا وړ منابع دبشپړ
نرخ حداقل کول خو کیفیت هم باید په پام کې ونیول شي (لګښت بایداقتصادي دلیل ولري).
داقتصادي سپما پلټنه الندې پوښتنو ته ځواب ورکوي:
• آياټاکل شوي روشونه او يا تامین شوي تجهيزات (ورکړې )-په لږ لګښت سره السته
ي روشونو څخه ګټه اخیستل شوې ؟
راغلي او له اقتصاد 
• آيا فيزيكي منابع يا مالي ،او انساني د اقتصادي سپماپه تحصيل شوې صرفه کې رعايت
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شوې يا خير؟
• آيا پدې اړه فعاليتونه دصحيح اداري
اواصولو او دمدیریتی مناسبې تګالرې سره سم
ترسره شوي دي؟
ګټورتیا :السته راغلې پایله د کړنو څخه مصرف
شوې منابع (ورکړه) ده (په سمه توګه لګښت)
اویاحداكثر (ښه مصرف ).
اغیزمنتوب  :دپام وړ پایلو پرتله او دپروژو
واقعي پایلې  ،برنامې او یا داسې نور فعاليتونه
(په اوښیاري سره مصرف)او یا اغیزمنتوب السته
راغلی ميزان دټاکل شوې موخې سره سم.
دکړنو دپلتنې موخې
دکړنو دپلټنې بشپړې موخو کې الندې
موضوګانې شاملې دي:
الف  :دکړنو ارزونه دټاکل شویو موخو په پرتله
 ،دمدیریت او داسې نورو سنجش شویو معیارونو
په وسيله.
داقتصادي سپما ،ګټورتیا اواغیزمنو کړنو څخه د
ډاډ تر السه کولو په موخه  ،په پام کې نیول شوي
سيسمتونه او د مديريت کنترول د طراحي او اجرا
ارزونې له نظره کیږي .دغه امر الندې موارد په
برکې لري:
■ دکاروړلودمنابسو معیارونو له شتون څخه
ډاډ تر السه کول اودکړنو دارزونې لپاره .دغه
معیار معموال د مديريت يا دواکمنې مراجع له
خوا ټاکل کیږي.
■ دیو بنسټ دکړنواواطالعاتي سیستمونو
د یو ځای کولو څخه ډاډ ترالسه کول د :برنامو ،
تګالرو ،روشونو په شمول.
■ دسازمان په دننه او بهر کې له ګټه
اخیستونکو ،مشتریانو له رضايت څخه ډاډ تر
السه کول )خدمات او محصوالت(.
دارزونې دسیستم له پکاروړلو او له
■
وړاندوینې څخه یې ډاډ ترالسه کول.
■ دکړنو له ريپوټونو څخه چې دتصمیم
نیولویو له اصلي بنسټونو څخه ده پر هغه اتکا کول
او ډاډ تر السه کول.
ب  :داقتصادي سپما ،ګټورتیا اواغیزمنتوب له
نظره دسمو کړنو او فرصتونو په نښه کولو کې
الندې موارد شامل دي:
■ دوړتیاو او بالقوه فرصتونو تشخيص ،
له دې جملې دانساني ځواکونو په برخه کې ،
نوښتونه ،بې له ګټې وړتیاوې  ،دمالي میتودونو
ټنګښت
 44میزان ،عقرب ،قوس 1394

■ داحتمالي خطرونو دنښه کولو ګټې.
ج  :دکړنو دالسمون لپاره وړاندیزونه یا داقداماتو تر سره کول او هغوی ته رسیدل.
دوړاندې شویو وړاندیزونو نوع او ماهيت دکړنو دپلټنې په لړ کې  ،ډیر تو پیر لري .
داسې موارد شته چې ښایې ځانګړي وړاندیزونه ورته وړاندې شي  .په ډیری مواردو کې ښایې
ډیرې پلټنې اړینې اووسي چې پدې صورت کې پلټونکی داړتیا وړډیردالیل دپلټلو په وخت
کې وړاندې کوي.
دکړنو دپلټنې اصول
دکړنوپه پلټنه کې الندې اصول شامل دي:
 . 1دکړنو پلټنه باید دیو بشپړ خپلواک او ناپیلي لړ په توګه تلقي شي.
 .2دکړنو پلټنه هغه ابزارده چې دمدیریت په وا ک کې ده  ،دستونځو دپیژندلو او دهغه
دلرې کولو لپاره انتقاد نلري.
دکړنود پلټنې موخه  ،دجاري کړنو څخه یې موخه نده  ،بلكه موخه یې  ،دکړنو څیړل
دکارکونکو او مدیریتونو دهمکارۍ له الرې او دبرنامو پرانستل دکړنو دپرمختګ لپاره.دغې
الرې ته درسیدلو اغیزمنه الره ، ،دمراجع دکارکونکوهمكاري ده ځکه چې هغوي دنیمګړو
برخو څخه ښه معلومات لري او په عین حال کې همکاری ته لیولتیا هم ښي .دکړنو دپلټنې مفهوم
بايد دیو داخلي برنامې دبیا څیړلو په توګه دیو سم اقتصاد او دیو سازمان دکړنو ښوالی په پام کې
ونیول شي  ،تر څو ښې پایلې ولري.
 . 3دکړنو دپلټنې ارزښت پیداکول ،دامکاناتو ټولګې ته په اړیکې سره او دفعالیتونومحدود
شوي عوامل ،تر نظر الندې نیسي.
 . 4دکړنې په پلټنه کې باید له مسايلوسره مسئوالنه او متعهدانه برخورد وشي.
 . 5دکړنې دپلټنې دتر سره کولو په وخت کې  ،دمدیریت دفکرطرز ته دخالت ورکول
کیږي.
 .6دکړنو پلټنه،دوضعت څخه پوه متخصصو افراد له خوا ،تر سره کیږي.
دکړنو په پلټنه کې پرمختګ او بریالیتوبونو اوالسته راوړنې تر ډیرې کچې پورې دپلټونکو
مهارتونو پورې او ددوي پر وړاندې دمرجع دفکر طرز پورې تړاو لري .هغه پلټونکي چې په
دغه سې دندې او مسولیت بوخت شوي باید الزمې وړتیاوې دمالي پلټنې ،مدیرت او دکړنو له
چاپیریال سره بلتیا ولري .پدې اړه دیوه ښه پلټونکي ځانګړتیاوې  ،عبارت دي له:
■ كنجكاوي
■ دتجزیې او شننې وړتیا
■ د متقاعد جوړونې وړتیا
■ حرفه اي سم قضاوت
■ متعارفه خبرتیا
■ ناپلیتوب
■ داړیکو دټینګولومهارت
■ خپلواک
■ په خپل نفس باندې اعتماد لرل
دلیکل شویو ځانګړتیاو نه سربیره پردې  ،دناسمو کړنو دموندلو  ،په مرجع کې دخطرونو
دپیژندلو او دستونځې دځای پیداکولو وړتیا  ،دتکنیکونو دټولګې په بشپړتیا کې نوښت او دپلټلو
څخه دالسته راغلو پایلو دلیږد مهارت  ،دکړنو دپلټنې له نورو ځانګړتیاو څخه دي .
دکړنو پلټنه او دمدیریت کنترول
تر هغه ځایه چې دمدیریت تصميم نیول ،د فعاليتونوترسره کول اوله هغه څخه السته راغلې
پایلې ،په هر سازمان کې داطالعاتي سیستم له مینځ څخه تیریږي اودبرنامو جوړولو سيستم
اود مديريت کنترول داطالعاتي سيستم یو برخه ده  ،نو دکړنې دپلټنې په وخت کې دمدیریت
دکنترول مطالعه او آزمون یو له اړتیاو څخه ده .په لومړي پړاو کې پلټونکی باید دمديريت
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کنترولونه  ،دغه ډول عوامل په پام کې ولري:
 . 1آيادسازمانونو تګالره خط  ،په بشپړه
توګه دسازمان دبنسټیزو واکونو او امتیازاتو سره
سمون لري.
 . 2آيا روشونو سيستم او مديريتي کنترولونه
ددغې تګالرې دتر سره کولو لپاره څرنګه چې
دلوړپوړي مدیریت له خوا داقتصادیت ،ګټورتیا
او اغیزمنتوب اصلونوته په پام کې نیولو سره ،
طراحي شوې ده؟
 . 3آيا دمديريت کنترولی سيستم  ،دسازمان
پر منابع وباندې دعوایدو او لګښتونو په برخه کې
بشپړ کنترول لري ؟ ځینې له هغو عوملو څخه چې
پلټونکی باید دمدیریت دارزونې دکنترول لپاره
وټاکي او یا په کومو برخو کې خطرونه شتون
لري  ،په الندې توګه دي:
■ دمدیریت ګټه اخیستنه له له استانداردونو
څخه يا دکړنو دترسره کولو لپاره دقضاوت او
موخې څخه ،ګټه پورته کول ،له توکو څخه ګټه
اخیستنه او خدمات.
■ دمکتوب دکارونو ددستور نه شتون ،
متناقضې غوښتنې  ،دنه قبول وړانحرافات.
■ دمسئوليتونو په منلو کې نه موفقيت ؛
■ له نقدې وجوه څخه ناسمه ګټه اخیستنه ؛
■ له فزیکي سرچینو او کارکونکو څخه
ناسمه ګټه اخستنه ؛
– نابشپړكارونه.
دکړنو دپلټنې كليدي پوښتنې
یو پلټونکی نباید په الس کې لرول اړینو
مواردوڅخه پرته ډا
ډ تر السه کړي .هغه پو ښتنې چې یو پلټونکي
ددندې دترسره کولو په وخت کې باید تل په
ذهن کې ولري هغه ،عبارت دي له :
 . 1ولې فعاليت تر سره کیږي؟
 . 2څه ارزښت لري؟
 . 3ولې په دغه طریقې سره تر سره کیږي ؟
 . 4دکړنو داندازه ګیرۍ څرنګوالی څرنګه
ده ؟
 . 5آياداقتصادیت ،ګټورتیا او اغیزمنتوب
مقياسونه شتون لري ؟

 . 6آيا کیدای شي په سمه او اغیزمنه توګه تر سره شي ؟
دکړنو دپلټنې تكنيكونه
دکړنو دپلټنې دتر سره کولو لپاره تكنيكونه شتون لري چې دغه تکنیکونه باید متناسب له اړتیا او
دپلټنې له شرایطو سره سم اووسي.
ځینو له دغو تکنیکونو څخه چې پلټونکي باید دتجزیې او شننۍ او یا دپلټنې مدارکوته دالسرسی
لپاره پکار وړل کیږي  ،الندې ني دي :
 .1داوراقو برابرول :دمكتوب موارد  ،دپلټنې دمدارکو له پاره مهمه سرچینه بلل کیږي چې کولی
شي الندې مدارک السه ته راشي :
الف :مالي صورتونه ؛ ب :کلني ریپوټونه؛ ج :دپروژو پورې اړوندمدارك ؛ د :مکتوبونه؛ ه:
يادداشتونه؛ و :دداخلي پلټونکو ریپوټونه ؛ او داسې نور ریپوټونه.
مدارك او مستندات په عمده توګه دفایلونو له مطالعې څخه راسته راځی.
 .2دکړنو په پلټنه کې له پلټونکو سره مره که  ،دمدارکو دراټولو لپاره یو له اصلي وسیلې څخه
ګڼل کیږي.
 .3مستقيمه مشاهده.
. 4موردي :موردي مطالعات کولی شي دکړنو په پلتنه کې داطالعاتو دراټولولو تجزیه او شننه
کې اغیزمنه الره اووسي  .دموردي مطالعاتوپه مرسته موږ دټاکل شویو پیښو بیخ ته رسوي،
دبرنامې او فعالیتونو داندازه کولو او پوهیدلو سره مرسته کوي.
 . 5پوښتنلیک :پوښتنلیک دیو ځانګړې موضوع لپاره داطالعاتو دراټولو لپاره دطراحي شویو
پوښتنو ټولګه ده.کله چې مرکه له افرادو او کارکونکو سره ګتوره ونه اوسي ،نو پوښتنلیک
داطالعاتو دراټولو لپاره یوه ارزښتناکه وسیله ده .چې دخدماتو دارزنې دکیفیت او یاد خدماتو
دوړاندیکولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي .دپوښتنلیک دجوړولو څرنګوالی  ،په السته راغلو
اطالعاتو باندې مستقيمه اغیزه لري .
. 6دګټورو روشونو څیړنه داطالعاتو دراټولولولپاره د كمي او كيفي له پلوه.
. 7آماري تجزيه او تحليل :دغه مرحله ،کله چې ورکړې دبهیر دځانګړي کولو اویا دتجزیې او
شننې پرتله کول کې باید تر ې ګټه واخیستل شي.
ادامه لري...
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اصطالحات مالی و مسلکی تفتیش
■ قضاوت مسلکی /
: Professional judgment

قضاوت مسلکی عبارت از استفاده آموزش،
دانش و تجربه های مرتبط ،با توجه به مفهوم
تفتیش ،حسابداری و معیارات اخالقی ،در اتخاذ
تصامیم آگاهانه و اقدامات منتاسب با محیط و
موضوع تفتیش میباشد.
■ شرایط قبلی /انتخاب عرضه کننده /
Prequalification/short listing of
: Bidders

شرایط قبلی و یا انتخاب به مفهوم انتخاب
شماری از عرضه کننده های واجد شرایط به
اساس بعضی از معیارهای مشخص است که
توسط مرجع خریدار تعیین شده است؛ میباشد.
از این روش در خریداریهای موضوعات مغلق
صورت گرفته و با استفاده از آن عرضه کننده
های واجد شرایط انتخاب و از ایشان تقاضا
میشود تا پیشنهاد تخنیکی و مالی خود را ارائه
کنند.
■ شکاکیت مسلکی /
: Professional skepticism

شکاکیت مسلکی عبارت ازحالتی است که
شامل ذهن سوال برانگیر ،هوشیار و دارای
قدرت ارزیابی نقدانه مدارک و شواهد میباشد.
با توجه به معیارات اساسی تفتیش انتوسای در
قسمت "توجه مقتضی" تصریح شده است که
مفتش باید از ضعف های کنترولی ،نواقص در
یادداشت ها ،اشتباهات و معامالت غیر معمول،
مصارف و فعالیتهای غیرقانونی ضایعات ،آگاه
و با خبر باشد .بدین ترتیب ،اصطالح "شکاکیت
مسلکی" و "توجه مقتضی" الزم و ملزوم
یکدیگر میباشند.
■

پیش بینی: Projection /

پیش بینی عبارت است از ارائه اطالعات مالی
که بر اساس موارد ذیل ترتیب شده باشد:
أ) اطالعات فرضی در رابطه با رویدادها و
فعالیت های مدیریتی که توقع اجرای آن نمی
رود .بطور مثال ،هرگاه یک اداره در مرحله
آغازین باشد یا تغییرات بسیار عمده و اساسی
در فعالیتهای خود بوجود بیاورد.
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ب) یک سلسله اطالعات ترکیبی و فرضی.
■ اطالعات مالی برآوردی /

: Prospective financial information

اطالعات مالی برآوردی بر اساس اطالعات فرضی از رویدادها و فعالیتها که ممکن در آینده
واقع شود ترتیب میشود .این اطالعات هم بهشکل برآوردی ،حقیقی یا ترکیبی ترتیب شود.
■ ذخیره : Provision /
ذخیره عبارت از دیونی است که زمان اجرا و یا تحقق آن نامعلوم میباشد .ذخیره زمانی ثبت
میشود که:
أ) یک سازمان از گذشتهها دارای تعهد جاری باشد.
ب) جهت تصفیه آن بعضی منابع و خدمات را سازمان متقبل شود ،و
ت) مبلغ آن بصورت مشخص برآورد شود.
هرگاه ذخیره مطابق به شرایط ذیل نباشد بهعنوان ذخیره شناخته نشده بهعنوان دیون احتیاطی
در صورتهای حساب نشان داده میشود( .مراجعه به دیون اختیاطی)
■ مالیه عامه : Public Finance /
پالیسی مالی در مالیه عامه یک نقش بسیار مهم و اساسی را ایفاء می کند .پالیسی مالی شامل
تاثیرات پالیسی مالی روی اقتصاد ،به شمول استفاده منابع ،وضعیت پولی و بدهی ملی ،فشار
مالیاتی ،حفظ تعرفه و تامین رفاه اجتماعی میباشد .بطور سنتی ،مالیه عامه بستگی به پالیسی
های پولی ،مصرفی و مالیاتی دولت؛ میزان سکتور عامه؛ سهم آن در تقاضای عامه؛ سرمایه
گذاری و پس انداز دارد .عالوه بر آن ،کارشناسها در این اواخر مایل اند تا موثریت پالیسی
های مصرفی را در راستای کاهش فقر ،ثبات پالیسی های مالی ،دیون خالص ،سرمایه خالص
و برداشتهای احیتاطی از حساب دولت جهت تامین حقوق تقاعد عامه مورد غور و ارزیابی
قرار دهند.
■ سکتور عامه : Public sector /
سکتور عامه به معنی نمایندگیها ،ادارات ،وزارت ها سایر نهادهای دولتی(مرکزی ،والیتی و
محلی) میباشد.
■ نزخ بازده : Rate of Return /
نرخ بازده و یا بازده سرمایه گذاری یا میزان مفاد ،عبارت از تناسب میان مفاد و ضرر(اینکه
ثبت شده باشد یا نشده باشد) پول سرمایه-گذاری شده است؛ میباشد .نرخ بازده عبارت از
فیصدی مجموع پول سرمایه گذاری شده میباشد .نرخ بازده معموال ،ولی نه همیشه ،بطور
سالیانه محاسبه میشود.
■ تفتیش رعایت قوانین و مقررات /
: Regularity audit

نظر به معیار شماره  100.39معیارات تفتیش انتوسای تفتیش رعایت قوانین و مقررات عبارت
از:
أ) تصدیق حسابدهی مالی نهادهای حسابده .این کار شامل بازرسی و معاینه یادداشت های
مالی و ارائه نظر باالی صورتهای مالی میباشد.
ب) تصدیق مبلغ مصرف شده مطابق به اهداف از قبل تعیین شده توسط پارلمان کشور.
ت) بازرسی سیستم ها و معامالت مالی دولت ،به شمول حصول اطمینان از رعایت قوانین و
مقررات،
ث) بازرسی سیستمهای کنترول داخلی و تفتیش داخلی ،و
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ج) گزارشدهی هر موضوع که از نظر اداره عالی یکدیگر انجام نداده باشند.
تفتیش مهم پنداشته میشود.
■ اسعار گزارشدهی /
اصطالح تفتیش رعایت قوانین و مقررات" و : Reporting currency
"تفتیش مالی" معموال یک مفهوم را افاد می اسعار گزارشدهی عبارت از اسعاری است که مرجع صورتهای مالی خود را در آن ترتیب و
کند .تفتیش رعایت قوانین و مقررات و تفتیش ارانه میکند.
مالی به معنی تفتیش صورت های مالی میباشد
■ تاریخ گزارش دهی /
و با توجه به حدود صالحیت های اداره عالی : Reporting date
تفتیش شامل موارد فوق (از ا الی ج میباشد).
تاریخ گزارش دهی به معنی آخرین روز گزارشدهی سال مالی میباشد.
■ درخواست نرخ دهی /
■ عواید : Revenue /
: Request for Quotations – ROQ
عواید عبارت از درآمد ناخالص منفعت اقتصادی و یا خدمات باالقوه است که در جریان یک
درخواست نرخ دهی به معنی خریداری اجناس و سال مالی حاصل میشود و با کسب آن دارایی و یا سرمایه سازمان افزایش پیدا می کند.
خدمات معیاری به قیمت مناسب ،مطابق به قانون
■ طرزالعمل های ارزیابی خطر /
نافذه ،میباشد (مراجعه به اصطالح تدارکات).
: Risk assessment procedures
■ اشخاص ذینفع /وابسته /
طرزالعملهای ارزیابی خطر عبارت از فعالیتهایی است که بهمنظور آشنایی با مرجع و محیط
: Related party
کاری آن ،به شمول سیستم کنترول داخلی و شناسایی خطر اشتباهات مهم(عمدی و یا غیر
مرجع ذیربط عبارت از مرجعی است که یا:
عمدی)در صورتهای مالی مورد اجراء قرار میگیرد.
أ) در چارچوب گزارشدهی مالی نافذه تعریف
■ خطر اشتباهات مهم /
شده است و یا
: Risk of material misstatement
ب) هر گاه در چارچوب گزارش دهی مالی خطر اشتباهات مهم عبارت از خطر موجودیت یک اشتباه عمده و اساسی در صورتهای مالی
لزومیت مرجع ذیربط تصریح نشده باشد و یا قبل از تفتیش میباشد .این خطرات به دو نوع ذیل است:
بسیار اندک باشد:
أ) خطر ذاتی :خطر ذاتی عبارت از آسیب پذیری یک معامله و یا گروهی از معامالت و
ت) مرجع ذیربط عبارت از یک شخص و یا بیالنس ها بنا بر پیچیدگی و تراکم در آن بخش میباشد و اشتباه مربوطه یا بطور انفرادی و یا
نهادی است که باالی مرجع گزارش دهنده به بطور گروهی عمده و اساسی تلقی شود.
شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق ابزار ب) خطر کنترولی :خطر کنترول عبارت از خطر موجودیت اشتباه عمده و اساسی(عمدی یا
مختلف کنترول داشته باشد؛ یا
غیر عمدی) در یک معامله و گروهی از معامالت و یا بیالنسها بوده که مرجع قادر به کشف،
ث) یک شخص و یا یک نهادی است که تحت جلوگیری و اصالح آن در موقع الزم از طریق سیستمهای کنترولی خود نشده باشد.
کنترول مرجع گزارش دهنده بشکل مستقیم و
■ خطر نمونه گیری : Sampling risk /
یا غیر مستفیم از طریق ابزار مختلف باشد؛ و یا خطر نمونه گیری عبارت از خطر رسیدن به دو نتیجه متفاوت در نتیجه بازرسی ارقام نمونه
ج) نهادی است که به شکل معمول تحت گرفته شده و کل موضوع تحت تفتیش میباشد .خطر نمونه گیری باعث دو نوع نتیجه گیری
کنترول مرجع گزارش دهنده در حاالت ذیل غلط میشود:
میباشد:
أ) در بخش ارزیابی سیستم های کنترول داخلی ،کنترول ها بیشتر از موثریت حقیقی آن موثر
 .aکنترول ملکیتی معمول،
معلوم میشوند .یا در قسمت ارزیابی های مفصل مورد اجراء قرار می گیرد ،در اخیر تطبیق
 .bمالکین که عضو یک فامیل میباشند ،و طرزالعمل های تفتیش به این نتیجه می رسیم که کدام اشتباه عمده و اساسی وجود ندارد؛ در
 .cمدیریت کلیدی معمول
حالیکه وجود دارد .این کار موثریت تفتیش را متاثر ساخته و در برخی موارد باعث ارائه یک
هر چند ،نهادهایی که تحت کنترول دولت اظهار نظر غلط میشود.
(ملی ،منطقوی و یا محلی) فعالیت می نمایند ب) و یا کنترولها از نظر مفتش کمتر از موثریت حقیقی آن معلوم میشود و با تطبیق طرزالعمل
از جمله مراجع ذیربط محسوب نمی شود الی های تفتیش ،مفتش تصور میکند که موضوع تحت تفتیش متاثر از اشتباهات عمده و اساسی
اینکه دارای منابع مشترک به یک پیمانه بسیار میباشد در حالی که کدام اشتباه عمده و اساسی وجود ندارد .این کار موثریت تفتیش را زیر
وسیع نباشند و یا معامالت بسیار بزرگ را با سوال برده و معموال باعث اجرای فعالیت های اضافی میشود تا از غلط بودن نتایج ابتدایی
اطمینان گردد.
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نعت شریف

ســردار د دواړو کونــو محمــد نبــي نامــدار دی

محبــوب د ځــان لپــاره پيــدا کــړی کــردګار دی
ســردار د دوړاو کونــو محمـــد نبــي اکــرم
مانــا کــې آخـــرين دی پيــدا شــوی مقــدم

پيــدا د ده لــه مــخ بــي بــي حــوا بابــا آدم
حضــرت جبرائيــل د ده په مــخ کې خدمتګاردی

حضــرت جبرائيــل يــې دی پــه مــخ کــې منتظــر

نبــي پــه براق ســپور شــو جبرائيل يې شــو خاطر
امــــام د مرســانو د خــدای راز تــه شــو حاضــر

پــټ راز يــې ســره وکړ ورښــودلی رب ديدار دی

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت ّ
مصل را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
گفتی و خرسندم ،عفاک اهلل نکو گفتی
بدم
ّ
جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را
نصیحـت گـوش کن جانا که از جان دوسـتتر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
گفتی و ُدر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
غزل
ّ
که بر نظم تو افشاند فلک ِعقد ثریّا را
حافظ شیرازی
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پــت راز يــې ســره وکــړ مشــرف شــو پــه لــوالک

اتلــس کالــه شــپه وه ويــې ليــدل واړه افـــاک
خالــق د ګنهــګارو پــه محشــر کــې ورکــړ واک

واپــس راغــی حــرم تــه رســېدلی تــر ســهار دی

واپــس راغـــــــی حــرم تــه ترينــه څــوک نــه و خبر
ســحرلمونځ يــې اداکړحضرت کېناســت په منبر

احــوال يــې د معــراج وويــل يارانــو تــه يکســر

تصديــق وکــړ يارانــو يــې رښــتيا کړیاقــراردی

تصديــق وکــړ يارانــو چــې رښــتيا يــې پېغمبــر
محبــوب د پــاک اللــه يــې هــم ســاقي يــې د کوثر

چــې ســتا کلمــه لولــي غــم يــې نشــته پــه محشــر

مجرم زه ملنګ جان ستايمستا نبي اختياردی
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ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

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

ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد

یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید
آن خانــــه لطیفست نشانهـــاش بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد

یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
مولوی

سوهل

ســوله زمــا هیلــه ده راځــي کــه نــه راځــي

ډیــر ورتــه لیــوال یمــه راځــي کــه نــه راځــي

ګونــدې چــې خنډونــه یــې پــه مــخ کــې وي

کــه لــرې شــي خنډونــه راځــي کــه نــه راځــي
هــر پلــو چــې زمــه نــن دســولې انــګازې خپــرې

زه ســترګې پــه الریــم چــې راځــي کــه نــه را ځــي

کاشکې!خواته را شي زه دسولې مینه وال یمه
ووایــه ایجــاده چــې را ځــي کــه نــه را ځــي
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تاریخچه حسابداری

سید محمد رضا فخری
تاریخچه حسابداری در جهان نزدیک به ششهزارسال
قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده
حسابداری به  ۳۶۰۰سال قبل از میالد برمی گردد.
حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری
قدمت دارد .در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت
اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان
بود .معموال کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب
اجتماعی تشکیل می دادند وظیفه نگارش را بطور اعم و
نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور
اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال
به ثبت برخی از معامالت شهروندان نیز می پرداختند ،از
جمله در تمدن باستانی سومر ( )SUMMERنظام مالی
جامعی برقرار بود و کاهنان سومری عالوه بر نگهداری
حساب درآمدهای حکومتی ،به نحوی موجودی غالت،
تعداد دامها و میزان امالک حکومتی را محاسبه می
کردند.
نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان ،لوحه
های سفالین از تمدن سومر در بابل ( )Babylonاست
و قدمت آن به  ۳۶۰۰سال قبل از میالد می رسد و از
پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر
( ۵۰۰۰_۵۲۵ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای
طرحهای ساختمانی این تمدن ،نوعی کنترل حسابداری
برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر
را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در
تشکیالتی منظم ،میسر می کرده است ،از تمدن مصر
در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند
نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر
پاپیروس باقی مانده است.
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شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری
دارد .از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از
ان هنوز هم باقی است.
سکه به عنوان واحد پول حدود  ۷۰۰سال قبل از میالد در لیدی( )Lydiaابداع گردید.
(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر ،کنار دریای اژه بین میزی ( )Mysiaو
کاری( )Cariaقرار داشت .کرزوس ( )Croesusآخرین پادشاه آن از کوروش شکست
خورد ).و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت .در ازان عصر هخامنشی  ،نظام مالی
و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طال و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه
گذاری شد و سکه به وزن  ۸.۴۱گرم در مقابل  ۲۰سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن
 ۵.۶گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طال به نقره ( )۱۳ ۱/۳جامع ومنسجمی
بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری
می شده است.
در روم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج
تنظیم می شده است .یک جمعدار ،یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا
دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس
می داده است  ،برای این کار فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول ،وزن
یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود .فهرست پرداخت شامل مبالغ
پرداختی ،کاالی فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعالوه مانده پول
و کاالیی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد .این نوع حسابداری
تا قرون وسطی ادامه یافت.
حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا
سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب
معامالت تجاری بپردازد ،فاصله بسیاری داشت.
چرتكه يكي از قديمي ترين ابزار حسابداري
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می
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باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می
باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد
در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا
در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه امالک به مصرف می رساندند.در آن زمان
یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور
اخذ مالیات بود  .از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی
که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد .این گزارش در پایان هر سفر
تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود .در قرن سیزدهم
و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحوالتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود
آمد.
لوکا پاچیولی (  ) LUCA PACIOLIیک کشیش ایتالیایی و در واقع یک ریاضیدان
بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری
دوطرفه در سراسر اروپا گردد .وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری
داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری
دوطرفه به کار برد .با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی  ،چگونگی تهیه
صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی
بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است  ،به دلیل سادگی و
داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد
استفاده قرار گرفت.
از زمان به وقوع پیوستن انقالب صنعتی در انگلستان  ،نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری
افزایش یافت  .پس از انقالب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در
شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن
غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار
گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.
حسابداري از ديروز تا امروز
شايد زماني كه لوكاپا چولي در سال  1494ميالدي پايه هاي اصلي حسابداري را در اروپا
بنا ميكرد حتي گمان نميكرد كه روزي حسابداري تا اين حد پيشرفت كند
اگر بخواهيم حسابداري و تاريخچه آن را بررسي كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپا چولي
برگرديم ،خوارزمي ،دانشمند معروف براي اولين بار در باره مفهوم صفر ،شيوه نگارش
نشانهاي اعداد و شمارش دهدهي در رساله " جبر و مقابله " توضيحاتي را داد و جالب است
بدانيد سيستم دهدهي كنوني در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچي در
ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد.
ميتوان گفت كه پيشرفت حسابداري در اواخر قرون وسطي مديون سوداگران است؛
بههمين دليل سيستمهاي حسابداري به تدريج پيشرفت كرد و جايگزين سيستمهاي
قديميتر شد  .البته نقش رشد اقتصادي را نمي توان ناديده گرفت
لوكاپاچولي در قرن  15ميالدي رساله اي نوشت و فصلي از اين رساله را به حسابداري
اختصاص داد و براي نخستين بار سيستم حسابداري دو طرفه را توصيف و دفاتر اصلي
حسابداري را تشريح كرد
جاي تذكر است كه محمدبن محمد ابوالوفاي بوزجاني در قرن دهم ميالدي يعني پنج
قرن قبل از لوكاپاچولي رساله اي به نام ضروريات علم حسابداري براي كاتبان و كاسبان
نوشت كه راهنماي خوبي در حساب عملي بود .اما متأسفانه پژوهشي درباره اين كتاب
صورت نگرفت
در طول دو قرن بعدي تنها يك پيشرفت عمده در حسابداري دوبل اتفاق افتاد و آن
تفكيك اموال شخص حاكم از حسابهاي دولتي و تفكيك اموال شخصي تاجر از حسابهاي
تجارتخانه توسط سيمون استوين رياضي دان هلندي بود ( فرض تفكيك شخصيت ) در

نتيجه حساب سرمايه در سيستم حسابداري دوبل ايجاد
شد.
با توجه به پيشرفتهاي انجام شده از نظر اقتصادي و
اجتماعي عناصر اصلي سيستم حسابداري دوبل همچنان
بدون تغيير باقي مانده است  .دليل بقاي اين سيستم در
اين فاصله طوالني  ،سادگي اصول  ،انعطاف پذيري و
قابليت آن در ثبت  ،انتقال و گزارش اطالعات متنوع در
قالب صورتهاي قابل اعتماد و مفهوم است
البته پيشرفتهائي از نظر روشها و شيوه هاي حسابداري
صورت گرفته است و شاخه هايي در حسابداري پديد
آمده است اما تمام آنها مبتني بر سيستم دوبل يا دو طرفه
است .
سرمایه داری تجاری و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در
جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت
نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری
حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.
از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_
جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و
خوانین فئودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای
سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم
آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ
مانعی در راه تجارت آزاد ،حتی تجارت با سرزمینهای
دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت
سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر
وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود .عالوه بر
این ،با رونق داد وستد ،پول در مبادالت تجاری نقش
گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.
در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی،
صنعت و بانکداری ،پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری
حساب بوجود آمد .بزرگتر شدن اندازه موسسات ،رواج
معامالت نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و
کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند
امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم
حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.
گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد
حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین
بوده باشد.
بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت
می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت
بستانکار می شد .این قاعده در مورد حسابهای مشتریان
نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می
گرفتند و یا کاالیی که به نسیه می خریدند بدهکار و
در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند
و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد .همین
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قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می
رفت .در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه
این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت
را ضروری می سازد .جنبه دریافت پول که باید در
حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید
در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد .در
اوایل قرن چهاردهم دو اصطالح بدهکار و بستانکار ،
یعنی دو واژه ایتالیایی دادن( )dareو گرفتن()avere
کامال متداول گردید .پیشرفت تازه در قرن چهاردهم
ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقالم
بدهکار و در سمت راست اقالم بستانکار ،نوشته می شد
و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.
حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای
هر محموله از کاالی خریداری شده آغاز گردید و هر
حساب در ازای خرید یک محموله کاال بدهکار و در
مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.
سپس با فروش هر مقدار از کاالی یک محموله ،حساب
مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب
نقد ،بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک
محموله به فروش برسد .این کار یعنی بدهکار کردن
حساب هر محموله از کاالی خریداری شده به قیمت
خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معموال
تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان
نقل می شد .بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه
به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در
فاصله سالهای  ۱۳۵۰-۱۲۵۰میالدی در چند جمهوری
کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای
فلورانس ،ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند .برخی
از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶
تا  ۱۲۹۹را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می
دانند .برخی دسگر حساب دو طرفه کامال متوازنی را
که در سال  ۱۳۴۰میالدی توسط پیشکار()steward
شهر جنوا( )Genoaتنظیم گردیده است .نحستین
نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند .در هر
حال ،در آستانه قرن پانزدهم میالدی در ایتالیا و دیگر
کشورهای اروپایی ،سیستم دفترداری دوطرفه بکار می
رفته است.
گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون
انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca
 )Pacioliبه سال  ۱۴۹۴تالیف کرده است .پاچیولی
کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا،
ناپل ،پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و
با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دال
فرانسسکا ( ،)piro della francedcaلئون باتیستا
آلبرتی ( )Leon Battista Albertiو لئونارده
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داوینچی ( )Leonardo da Vinciدوستی نزدیک داشت .مطالب کتاب ریاضیات
مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.
بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف
مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است .در این بخش از کتاب ،پاچیولی با استفاده از
منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:
دفتر باطله ( )Waste Bookاین دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.
که خالصه معامالت تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.
دفتر روزنامه (:)Journalکه در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و
بستانکار ثبت می گردید.
دفتر کل ( :)Ledgerحاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می
گردید.
پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقالم مختلف به درستی
دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معامالت و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی
بجا داشت .با این حال ،وی درباره دوره مالی ،تهیه تراز آزمایشی ،تهیه صورت سود و
زیان ،بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره
طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر
جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است .همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال
تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.
رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی ،روانی و ارزشهای
عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری
دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.
از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد ،تنها تغییر
اساسی تئوری جدیدی بود که توسط استوین ( )Simon Stevinهلندی در اواخر قرن
شانزدهم عنوان شد .بر اساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک
بستانکار وجود داشته باشد .استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال
شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان
کرد .تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای
فرعی در دفاتر روزنامه و کل ،منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط
به معامالت (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن .حسابداری جنسی نیز در این فاصله
بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید .تا
سال  ۱۸۰۰میالدی موازنه کردن حسابها در پایان سال ،تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه
معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.
سیستم دفترداری دوطرفه که گوته ( )Goetheاندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از
زیباترین ابداعات بشری می داند ،مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معامالت
و رویدادهای مالی ثبت ،سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال
تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.
ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اوال سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای
عظیم حامل کاالهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد
متعدد ،تسهیل کرد ،زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در
یک فعالیت سوداگرانه که معموال به صورت کاال و اجناس گوناگون بود به سهولت بر
حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت
نیز کاال و طال و نقره ای که کسب شده بود ،بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و
در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان
پذیر می گردید.
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developed in close collaboration and consultation of the Human Resource Department of the SAO. The
training and capacity building interventions were tailored to meet the needs of a diverse group of SAO
employees and their requirements. The trainings were facilitated by international and national trainers
with expertise in the area of conducting audits in public institutions and skilled in conducting trainings.
The capacity building measures ranged to cover a holistic package for the staff of Supreme Audit Office
covering areas such as compliance audit, performance audit, grants audit and information technology
base audit. The trainings are being organized both inside and outside the country as needed. Post
training evaluation indicates more than 70 percent of satisfaction from the trainings conducted thus
far as part of this process.As highlighted above the capacity building interventions reached a diverse
group of SAO personnel considering level of education and work experience. Almost more than half
of the participants (58 percent) were bachelor degree holders followed by High School graduates and
Diploma degree holders (15 percent and 12 percent respectively). Only 2 percent of the participants had
postgraduate qualifications. Responding to this, the Supreme Audit Office undertook the innovation of
enrolment of eligible personnel into the part-time post-graduation programs. The SAO signed a contract
with Dunya University (a private university in Kabul) to advance staff academic qualifications through
enrollment into the post-graduate programs such as MBA (Master of Business Administration) and BBA
(Bachelor of Business Administration).
During the project implementation the Supreme Audit Office was granted membership at International
Organization of Supreme Audit Organizations (INTOSAI), which is an association of the supreme audit
institutions of several countries and is committed to adopt and follow International auditing standards
and best practices. Further, SAO could attain the Level3- standards (4 being the highest level) according
to the International Standards of Supreme Audit Institutes (ISSAI) there are four levels, currently SAO
has achieved level 3 and in some respects level 4 in implementation of the ISSAI based audit. The
Afghanistan Supreme Audit Office also adopted “5c ISSAI based audit reporting” using Computer
Assisted Audit Tools (CAAT) approach.
All these achievements were acknowledged by an appreciation letter issued by H.E Mohammad Ashraf
Ghani, the President of the Islamic Republic of Afghanistan to SAO for its accomplishments over the
past years.
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Capacity Building in Supreme Audit Office: Does it make any
difference?
With more than sixty years of history of conducting audit, the Afghanistan Supreme Audit Office
envisions to be an independent, efficient and effective institution that promotes public accountability
and transparency.
Since 2002 and after the Taliban collapsed, ensuring optimal level of financial transparency and
accountability became one of the core mandate for the Government of the Islamic Republic of
Afghanistan as is highlighted in the national constitution and the national audit law. The same is
commitment of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan with the development partners
contributing in reconstruction process. Thus, Supreme Audit Office emerged as a key institute to play a
critical role in ensuring these commitments and mandate.
This goal and vision is perceived to be realized only when there is an efficient and skilled national
audit institution as part of the national government system. Considering this and responding these
critical requirements the SAO required to undertake a comprehensive institutional and professional
development process to enable the SAO for dispatching its duty optimally as an auditing institute.
The same constitutes one of the three objective of the SAO Strategic Plan 2017 – 2013. The need for
institutional and professional development further increased while adopting international standards
and best practices into SAO’s operation, which required training and orienting SAO’s auditors with
new international auditing methods and adopting new approaches such as ISSAI based audit, CAATS
(Computer Assisted Audit Tools).
Responding to this and aligned with the SAO strategic objective for professional and capacity
development a number of international development partners initiated capacity and institutional
development process for the SAO, under the stewardship of SAO. This includes the capacity building
project funded by the World Bank and executed by Co-Water international Inc. The capacity building
project is based on a holistic needs assessment which was conducted at the beginning of the project
in fall 2014. The needs assessment process was designed adopting standards that assess both the
individual and institutional needs in comparison with the organizational mandate and scope of various
departments.
Findings from the process above was reflected into a comprehensive training plan which was
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7.4. A total amount of Afs 214,856,370 was paid to the Kam Air Airline and only 2% Tax was
deducted while as per Income Tax Law they are liable to pay 10% of Business Receipt Tax.
Therefore, 8% Tax (Afs, 17,188,509) is to be further deducted from the total payment of the Kam
Air Airline.
7.5. A contract for 45 item of stationery was awarded to Mhd. HashimNasratAfshar Company for a
quoted price of Afs 43,422,736 with an offer of discount of 25%. The price after the discount
given by company was Afs 32,567,052 but the contract was made for Afs 33, 567,052. The
contract was thus paid Afs 1,000,000 in excess of what he should be paid, and the amount is
collectable from the MhdHashimNasratAfshar company. Additionally 12% penalty for the excess
amount paid to company is recoverable which is Afs 120,000 plus original amount Afs 1,000,000
a total of Afs. 1,120,000
7.6. In 32 contracts, the contractors delayed the supply of goods and services ranging from few days
to more than 4 months. However in majority of the cases, no penalty was imposed for the
delayed supply of goods and services and in the remaining cases the amount of penalty
recovered was less than what was due as per the contract conditions. An amount of Afs 32.89
Million is recoverable from these contractors.
8. Due to insufficient compliance of the procedures and rules in management of stores, risk of loss of
stores was not mitigated as noted below:
8.1. There was excess and shortages of stores in case of 105 items as noted during physical
verification of stores depots, the list of shortages and excess in physical verification is attached
to this report.
8.2. In the Commandani of LewaiHemaiya of Chief of Staff (a) the fuel tanks are located on uneven
land and measurement of fuel in the tanks was not reliable. (b) More than 258 unserviceable
non-military vehicles lying in the open yard for a long period and exposed to natural conditions,
erosion of scrap value and blockage of space that could be used for other purpose.
8.3. In the Supporting Directorate, in 8 stores some of Motammeds were not sufficiently educated
and did not maintain the records and books properly. Several of Motammeds are continuing in
their position for years as rotation of staff is not followed in their cases.
9. Existing controls in processing pay rolls have reduced risk of non-compliance and errors in salary
expenditure.
What SAO recommended
SAO recommends that the Ministry of Interior Affairs and Ministry of National Defense and its agencies
should strengthen their controls and monitoring systems to ensure compliance with provisions of
applicable rules, statutes, agreements and budgetary authorities for appropriate deduction of taxes,
penalties and other recoverable dues while making payments, expenditure management, procurement
and contracts managements and execution of project. Ministry should avoid single source contract
except for proprietary and unique items or emergency situation.
Ministry of Rural Rehabilitation and Development
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4. Despite import of lower capacity tanker, payment was made to a contractor for vehicles with tanker
of higher capacity as per contract terms causing loss of Afs 12,376,109 that was recoverable from the
contractor. The Finance Director and Finance Controller approved payment without verifying the
customs department records for quality and quantity of goods.
5. The internal audit and internal controls in procurements are weak in several areas in the Ministry as
reflected in the following studies.
5.1. The internal audit of MOD is focused on the financial aspects and individual transactions. The
audit planning of internal audit is not risk based and documented. It needs to formally review
the internal controls in high-risk areas, key process and systems and IT based operations. The
audit staff needs training in modern methodology of auditing to improve the quality of audit
service.
5.2. MOD made progress in improving procurement controls. However, risk of non-compliance in
Procurement law and Rules persists. Large number of contracts was not completed within the
year and budgeted funds for procurements were not fully spent. Increasing number of single
source contracts defeat the objectives of providing opportunity to all vendors and obtaining
competitive price. Procurement data is vulnerable to permanent loss in case of a breakdown or
malicious act in absence of back up of data. Internal Audit of the Ministry focuses on financial
aspects and does not review compliance of key controls for compliance of Procurement Law.
6. Weak controls for project management led to non-compliance of contract conditions and excess
payments as noted below.
6.1. Due to non compliance of contract conditions and weakness in monitoring construction
projects, in 80% of the construction contracts, quantity of work done by the contractors differed
from the quantity mentioned in the respective contracts. Afs 1,223,823 was recoverable from
the contractors on this count. There is significant scope to strengthen monitoring of
construction projects.
7. Inadequate controls in contract management leads to deviations from applicable procurement law
and guidelines, delay and non-recovery of penalty in cases of local procurements:
7.1. In MOD one out of five contracts was made on single source basis. Majority of these contracts
could be done through open tender and were not complying with Procurement Law for
resorting to single source. In 46 out of 57 single source contracts, discount was offered (up to
15% in some case) after opening of the bid. This indicates that quoted price of these contracts
were not justified.
7.2. In the case of contract for supply of liquid cooking oil, the contractor supplied frozen oil. SPC
approved amendment to the contract for supplying different quality of oil without reducing the
price though liquid oil was cheaper than frozen oil. An amount of Afs 6,846,970 is recoverable
from the contractor on this count.
7.3. A contract for supply of 500 Fiber bench was awarded to Afghan City Logistic and Service
Company for a total price of Afs 8,740,000 instead of Construction Enterprise; a government
owned enterprise offering a price of Afs 5,550,000 though preference was to be given to Afghan
Product for government procurement as per the President’s decree and Procurement Law. The
higher price of Afs 3,190,000 paid in this case is a loss for the government.
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In several Provinces, provisions of Jails Manual were not followed. In Balkh, the jail was located among
residential houses and hotels, which created risk of the security of the jail inmates and possibility of
flight of prisoners. All prisoners (political and criminals) were kept together in the jail that increased the
risk of personal safety of prisoners and violated their rights. In the Helmand province, no uniform was
issued to the prisoners.
The Ministry of Defence
The Ministry of Defense (MOD) is responsible for security of the country and is a key line ministry in
terms of the total budget allocated to them. During 1392, MOD faced challenges in compliance in
several areas. SAO identified scope of improvements in this regard as discussed in these findings.
1. Budget and expenditure
1.1. In 1392, against the total budget of MOD Afs 72,834,629,498 MOD only spent Afs
58,075,955,965 i.e. 79.7% of its total budget. The revised total budget of MOD covers about
23.9% of the GoIRA’s combined operating and development expenditure in 1392 F.Y.
1.2. In past four years, development expenditure of MOD was less than 1% of its total expenditure
except in 1392, which was 12.5%. Most of this expenditure related to the project for
improvement of Afghan National Army (ANA).
1.3. In 1392, MOD spent about 68% of its total core budget expenditure on wages and salaries,
about 26% on use of goods and services and about 6% on acquisition of assets. Out of the total
operating budget expenditure in 1392, share of wages and salaries was 77.9%, use of goods and
services 16.4%, and acquisition of assets 5.7%. The total development expenditure in 1392 was
shared by two economic categories, namely “use of goods and services” 7% and “acquisition of
assets” 93%.
2. In 1392, MOD’s budgetary management was non-compliant of the Budgetary operations as noted
below:
2.1. An amount of Afs 14,758,673 of operational and development budget was not spent by the
MOD as shown below
2.2. In 1392 MOD’s original budget was amended for more than 20.2% of the original approved
budget. As per the PFEM Law (Article 47(1)), amendment for more than 5% of the original
budget needs approval of the National Assembly. No such approval was obtained.
3. The controls for expenditure management were inadequate as reflected in the following cases:
3.1. MOD made advance payments of approx Afs 1.4 billion under the operating budget, out of
which Afs 12.11 Million (about 1%) remained unadjusted at the end of the year.
3.2. Afs 562,653,925 (about 1% of the MoD’s operating expenditure) was reported as “Not
Elsewhere Classified”. This indicated lack of transparency in its operations.
3.3. Afs 6,120,600 were paid in 1392 through 13 M-16 forms as expenditure on guests based on
invoices for lump sum amounts and these were treated as final expenditure.
3.4. In the Commandani of LewaiHemaiya of Chief of Staff, gasoline, lubricants, food and all other
requirements are being issued for 277 guards though they did not belong to the Tashkeel.
(Chp 4)
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11. Single Source Contracts
Generators and firewood were purchased on single source basis for Afs 128.6 million (62.6 % of the
total purchase on single source contracts. These items are not of unique nature and could be
purchased through open tender in a timely manner. Thus government was exposed to the risk of
uneconomic price due to lack of open tendering and non-compliance of Procurement Law.
12. Penalty for Delay
In the case of four contracts for a total price of Afs 251,921,396, Finance Directorate of the MOI did
not deduct charges for delay in completing the contract and non- supply of goods. The total amount
collectible on this account amounted to Afs. 6,916,126.
13. Construction Contracts
In the case of 10 construction contracts, payment was made for full agreed quantity of work without
verifying the exact quantity of work done. An amount of Afs 583,961 is recoverable from the
contractors on account of short quantity of work.
14. Stores & stock management
The stores of MOI were kept in three locations in Tai Maskan, Khoja Baghra Base and Maidan Wardak
Base. The auditors conducted physical verification of stores in 40 containers and the fuel tankers. Except
for food items, the store were not stored properly in compliance with the prescribed procedure. For
example,
a) Uniforms of all size were kept together and left in the open in the depots instead of storing them in
cupboards in the depots;
b) Cables and wires of various size and specifications were not segregated and mixed up with the risk
of being damaged;
c) Equipment were kept on the floor as no shelf or cupboards were available to store them with the
risk of being damaged and rusted;
d) Fuel was kept in the tankers on uneven grounds, dipsticks were not used and accounts of stock of
fuel were unreliable.
e) Systematic reporting of stores on periodical basis was not followed and record keeping was
unsatisfactory.
15. Provincial offices of Police Department
In four provincial offices of Police Department, risk of loss of non-tax revenue increased as the rents of
Afs 1,809,160 were not collected or collection was delayed.
In nine provincial offices of Police Department, a total amount of withholding tax for Afs 3,719,041 was
less deducted from the contractors/landlords as lower rate tax was inappropriately applied in disregard
of the Income Tax Law.
In two provincial offices of Police Department, the Motammeds did not produce records for expenditure
of Afs 1.37 million for audit. In one provincial office audit noticed shortage of cash for Afs 150,000 kept
with the Mohtammed.
In two provincial offices of the Chief of Police, procurements were made in retails and tax was deducted
@2% instead of 7 % from the supplier. In Khost, Afs 600,000 was paid for purchasing 2 generators from
the same company but only 2% tax were deducted though 7% tax was to be recovered.
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6. In 1392, Afs 1,115,499,284 was spent on repair & maintenance and construction of sewerage system

in the center and provinces but it was booked as expenditure “Not Elsewhere Classified”. This
indicated lack of transparency and non-compliance of the Budget Rules.

7. The Ministry is not promptly adjusting the advance payments within the year. In 1392, Afs

34,994,379 or about 9 % of the total operating budget advances and the entire development
advance payments of Afs 5,086,155 remained unadjusted. Accumulated unadjusted advance
payments from FY 1389 till FY 1392 was Afs 54,963,156 in the operating budget and Afs 9,051,855 in
Development budget.

(Chapter 2 and Paragraph 4.1 to 4.5)
8. Internal Audit
The internal audit’s checks are focused on financial irregularity in individual cases and do not
formally review the internal controls in high risk systems and processes. Internal Audit is yet to adopt
formal risk based planning, priority coverage of high risk areas, assessment of systems and processes
and capacity to review IT based systems to provide reliable feedback on the compliance of laws and
regulations in the operations of MOI.
9. Internal Controls in Procurement Function
MOI has set up Procurement Directorate and its controls for the compliance of Procurement Law.
However, risk of non-compliance persists in several areas. Large number of contracts is concluded in
the two middle quarters indicating weak planning. The contracts do not clearly specify end dates
that increase the risk of dispute. Electronic data for contracts and procurement is vulnerable to loss
in absence of systematic back- up. The single source contracts indicate lack of competition and
transparency in pricing and deny opportunity to eligible vendors to participate in tendering.
10. Internal Control in Payroll
MOI has set up its controls for the pay roll to minimize the risks of errors and wrong payments.
However the controls in recovery of advances remains weak and documentation for adjustments are
not adequate.
9. Unadjusted advance payment
There was risk of loss of government funds as MOI did not recover the advances made for various
purposes to some employees. In some cases, adjustments were made without proof of expenditure
and supporting documents for the M-12 Forms. An amount of Afs_54,985,987_ was recoverable on
account of unadjusted advances and undocumented adjustments and the fine for delay in adjusting
the advances. All unadjusted advances, if not adjusted in time as per relevant supporting documents,
amounts to irregular payments.
10. Less deduction of BRT
Finance Directorate did not deduct taxes at the appropriate rate (11 cases)/ did recover taxes at all
(1 case) causing loss of tax revenue for a total of Afs 13,859,043.
Finance Directorate of MOI deducted 2% tax at source from payment of the contractor’s invoices in
14 cases without verifying the business license, customs papers, and proof of the approved nature of
business to check if they were liable to pay tax at the rate of 7% or 2%. Consequently business tax of
Afs 33,624,649 was not deducted from these contractors.
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1. The SAO’s annual compliance audit in 1393 for GOIRA included four large ministries namely, Ministry

of Defence (MOD), Ministry of Interior Affairs (MOI),Ministry of Education(MOE) and Ministry of
Rural and Rehabilitation Department(MRRD) apart from many other ministries. Audit of these four
Ministries,which together accounted for60.7 percent of the core budget expenditure in 1392, were
conducted according to the Standards of INTOSAI for compliance audit.
2. The compliance audit of these ministries covered transactions that occurred in FY 1392 and included
review of effectiveness of internal audit and internal controls in high risk areasand results of
substantive tests in budgetary operations,expenditure in pay roll, contracts, procurements,
miscellaneous expenditure, project management, stores and stock etc. Samples from operational
and development budget expenditure were selected for approximately 20 to 30% of the total
expenditure of these ministries. Besides, contracts for goods and services and construction projects
were examined and stores & stock were physically verified.
The Ministry of Interior Affairs
3. The Ministry of Interior Affairs (MOI) is responsible for internal security of the country and is a key

line ministry in terms of the total budget allocated to them. During 1392, MOI faced challenges of
compliance in implementing controls and achieved improvements in this regard in several areas. This
Report identified the scope of better controls and risk management in various aspects of its
operations.

Budgetary management
In 1392, large amount of funds were transferred from the development budget to the operating budget
as the non-discretionary funds in the development budget from the Donors were not spent by the
Ministry.
4. In 1392, against a total operating budget appropriation of Afs 53,966,658,758, Afs 53,966,649,348
was allotted to the MOI, out of which Afs 50,269,776,490 was spent. Thus, more than 6.85% of the
allotted budget remained unspent. The unspent budget mainly related to contracts. In the previous
year (1391) also the MOI could not spend significant amounts of its operating budget.
5. For 1392, the total original approved budget of Afs 42,667,681,000 at the beginning of the FY 1392

for MOI increased to Afs 50,866,456,056 after amendments and to Afs 53,966,658,758 after addition
of the reserve and contingency code funds and midyear supplementary of Afs 3,100,193,292.
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