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اداره عالـی تفتیـش ،عالیتریـن نهـاد
مسـلکی بازرسـی کننـده امـور مالـی و
حسـابی در مقیـاس کشـور اسـت کـه
تمـام فعالیتهـا و عملکـرد ایـن اداره در
مطابقـت بـه قوانیـن و مقـررات نافذه کشـور
و اسـتندردهای سـازمان جهانـی تفتیـش/
 INTOSAIمنتهـی میباشـد .بنـاً بـا توجه
بـه درک عمیـق مبنی بـر نیازمندیهای اداره
عالـی تفتیـش ،رهبـری ایـن اداره پیوسـته
سـعی و تلاش همه جانبـه در راسـتای تقویه
هـر چـه بیشـتر مسـلکی ،تخصـص گرایـی و
ارتقـاء ظرفیتهـا مبتنـی بـر بازرسـی امـور
فـوق بـا همـکاری نهادهـای ملـی و بیـن
المللـی نمـوده اسـت .از آنجایی که سـازمان
شـفافیت بیـن المللـیTransparency /
 International Organizationدر
تازهتریـن گـزارش خویش ،افغانسـتان را از
جمله  ۱۷۴کشـور میزان فسـاد اداری در رده
چهـارم از لحاظ فسـاد قرار داده اسـت .علی
رغـم چالشهـای موجـود رهبـری دولـت
جمهـوری اسلامی افغانسـتان بـا همـکاری
نهادهـای ذیدخـل در راسـتای مبـارزه جدی
علیه پدیده شـوم (فسـاد اداری) اراده راسـخ
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اداره عالی تفتیش

همگام با استندردهای جهانی تفتیش

و عـزم متیـن برداشـتهاند .ولـی با توجه به میزان بیشـتر فسـاد هنوز هم مسـتلزم مبارزه
جـدی همـه نهادهـای دولتی محسـوب میگردد .تا کاهـش قابل مالحظـه به مقیاس
گـزارش رونمـا گـردد.
چنـدی قبـل؛ «سـازمان بیـن المللـی شـفافیت» گزارشـی ( )۲۰۰صحفـهای تحت
عنـوان ( ارزیابـی سیسـتم شـفافیت ملـی ،افغانسـتان National Integrity /۲۰۱۵
 ) 2015 System Assessment, Afghanistanبـا همـکاری نهـاد دیـده بـان
شـفافیت افغانسـتان در  ۱۲نهـاد معتبـر ملـی -:قـوه مقننه ،قـوه اجرائیه ،قـوه قضاییه،
سـکتور عامه ،نهادهای تطبیق کننده قانون ،کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،اداره عالی
تفتیـش ،اداره عالـی نظـارت و مبـارزه فسـاد ،احـزاب سیاسـی ،مطبوعـات ،جامعـه
مدنـی و سـکتور تجـارت خصوصـی .ارائیـه و بـه تاریـخ  ۱۶فبـروری  ۲۰۱۶نشـر
نمـوده اسـت .در ایـن گـزارش سـازمان شـفافیت بیـن المللـی علاوه از نقـاط منفـی
و ارزیابـی شـاخصهای مختلـف نسـبت بـه عملکـرد ادارات متذکـره در راسـتای
شـفافیت و حسـابدهی نقش بسـزا داشـته ،که از آنجمله اداره عالی تفتیش افغانسـتان
نیـز بـه عنوان قویترین سـتون شـفافیت ملـی در مقیاس کشـور برای اولیـن بار فصلی
جداگانـه را بگونـه منجـز رقم زد.
خوشـبختانه اداره عالـی تفتیـش نـه تنهـا در سـطح کشـور بلکه در سـطح منطقه
و فـرا منطقـه نیـز قویتریـن نهـاد تفتیـش ارزیابـی گردیـده اسـت .بنـاً از تالشهـا و
عملکـرد مثبـت و تمرکـز بیشـتر روی شـفافیت و اصالحـات گسـترده در ایـن اداره
بخصـوص در سـالهای اخیـر از جانـب سـازمان متذکـره تمجیـد بـه عمـل آمـده
اسـت .محتـوای گـزارش فـوق از ( )۱۲شـاخص ارزیابـی شـده مبنـی بـر فعالیتهـا
وعملکـرد دوازده نهـاد معتبـر ملـی ،اداره عالی تتفتیش در ۷ :شـاخص آن ( ۷۵نمره
از  ( ۱۰۰و از  ۵شـاخص دیگـر کـه مسـتقیماً بـه ایـن اداره مربوط نبوده بلکه مسـتلزم
حمایـت قاطـع دولـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان محسـوب میگـردد ( )۵۰نمره
اخـذ نموده اسـت.
بنابریـن رهبـری اداره عالـی تفتیـش محتـوای گـزارش فـوق را در نظـر گرفتـه،
نقـاط مثبـت آن را تقویـه و تمرکـز بیشـتر روی نقاط منفـی آن نیز خواهد داشـت .با
توجـه بـه همیـن نکته در همین شـماره نـکات مورد توجـه اداره کـه در این گزارش
د مـورد کارکـرد اداره عالـی تفتیـش از سـوی ایـن نهـاد بـه دور مانـده در مضمونی
جداگانـه تذکـر رفتـه اسـت تا موجـب اصالحات و بهبـود در عملکرد ایـن اداره در
راسـتای مسـلکی سـازی و تخصـص گرایـی هـر چـه بیشـتر تـوأم بـا توسـعه کیفـی
بـا درنظرداشـت معیارهـای تفتیـش بیـن المللـی انتوسـای گـردد .وهکـذا دولـت
جمهـوری اسلامی افغانسـتان را نیـز در امر مبارزه با فسـاد اداری ،توسـعه شـفافیت،
حسـابدهی و پاسـخگویی کمـک بسـزا نماید.

گزارشها

در سفر رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان و هیات همراه به کشور تایلند
سند تفاهم همکاریهای مسلکی بین اداره عالی تفتیش افغانستان و تایلند به امضا رسید
هیـات عالـی رتبـه اداره عالـی تفتیـش بـه
ریاسـت پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف
شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش طـی یـک سـفر
کاری و آموزشـی بـا همـکاری نهـاد حسابرسـی
کواتـر اینترنشـنال -پـروژه همـکار در اداره عالـی
تفتیـش -بـه تاریـخ  15الـی  26حـوت  ،1394عازم
تایلنـد شـده و بـا رئیـس اداره تفتیـش آن کشـور
دیـدار و گفتگـو کـرد کـه در نتیجـه ایـن گفتگوها
دو طـرف تفاهـم نامـه همکاریهای مسـلکی تفتیش
را بـه امضـا رسـاندند.
جریان مالقاتها
مطابـق اجنـدای از قبـل تعییـن شـده ،رئیـس اداره
عالـی تفتیـش و هیـات همراهشـان بـا محتـرم
پیزیـت لیالوچیروپـاس بـازرس کل (رئیـس اداره
تفتیـش تایلنـد) و همکارانشـان مالقـات نمـود،
کـه در نخسـت بـازرس کل کشـور تایلنـد پیـام
رئیـس کمیسـیون تفتیـش تایلنـد محتـرم پروفیسـور

تروچوهیتـم را بـه خوانـش گرفتـه و هیئـت اداره عالی تفتیـش را خوش آمدید
گفتـه و برنامـه ریـزی همچـو پروگـرام هـای آموزشـی را در جهـت تبـادل
تجـارب ،نظریـات و رشـد ظرفیتهـای مسـکلی هـر دو کشـور مؤثـر و مفیـد
خوانـده علاوه نمودنـد ،اداره تفتیـش تایلنـد آمـاده اسـت تـا در عرصههـای
مختلـف مسـلکی تفتیش ،اداره عالـی تفتیش افغانسـتان را در مطابقت به قوانین
و مقـرارات همـکاری نمایـد .متعاقبـآ دوکتـور محمد شـریف «شـریفی» رئیس
اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان پیرامـون برگـزاری همچـو برنامههای آموزشـی،
هـدف سـفر هیئـت همراهشـان ،معلومـات مختصردرمـورد اداره عالـی تفتیـش
افغانسـتان ارائـه نمـوده و از همـکاری کشـور تایلنـد اظهـار خرسـندی نمـود.
بعـدآ اداره تفتیـش تایلنـد بـه معرفـی گرفتـه شـد ،معلوماتـی مختصـر در
مـورد فعالیتهـا و آینـده اداره عالـی تفتیـش تایلنـد ،همچنـان در قسـمت
پیشـرفتهای تکنالـوژی معاصـر ،تکنالـوژی اقتصـاد دیجیتلـی و سیسـتم
 Smart Electronic Systemو  IT Auditکـه اخیـرآ روی دسـت
گرفتهانـد ،معلومـات مفصـل ارائـه گردیـد.
همچنـان هیئـت از دفاتـر کاری اداره تفتیـش تایلنـد دیـدن بعمـل آورد ،دفاتـر
کاری اداره عالـی تفتیـش کشـور تایلند به شـکل  ،Work Stationپارتیشـن
تنظیـم گردیـده بـود ،قسـمی کـه مشـاهده گردیـد ،کارمنـدان از رنگهـای
گوناگـون و برجسـته در اوراق کاری و فایلهـای خویـش اسـتفاده مینمودند،

تفتیش  شماره چهارم  سال1394

3

گزارشها
در ضمـن از کتابخانـه اداره تفتیـش تایلند نیز دیدن
بعمـل آمد که به اسـاس معلومات ارائه شـده بیشـتر
از ده هزارجلـد کتـاب مختلـف در کتابخانه موجود
بـود .البتـه کتابخانـه اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان
بمراتـب مدرنتـر و بـا تسـهیالت بیشـتر نسـبت بـه
کتابخانـه اداره تفتیـش تایلنـد فعالیـت مینمایـد.
ازسیسـتم معلوماتـی مدیریـت مالـی ()GFMIS
Government Financial Management
 Information Systemکـه ماننـد سیسـتم
 AFMISافغانسـتان میباشـد و مفتشـین اداره
تفتیـش تایلنـد بـه ایـن سیسـتم مدیریـت مالـی کآل
دسترسـی ( )Accessدارنـد و معلومـات مـورد
ضـرورت در جهـت اجـرای تفتیـش را از سیسـتم
متذکـره اخـذ مینماینـد و در سیسـتم مذکـور
تمـام معلومـات در مـورد پرداختهـا و دریافتهـا
بـه شـمول اسـناد حمایـوی حوالههـای اجـرا شـده
بشـمول بـل هـا ،امـر خریـداری و سـایر اسـناد
حمایـوی ثبـت میباشـد کـه ایـن امـر بـه مفتشـین
اداره تفتیـش تایلنـد کمـک مینمایـد تـا اسـناد
مکمـل را از سیسـتم مذکـور اخـذ و مورد بازرسـی
قـرار دهنـد کـه در سیسـتم آفمس افغانسـتان اسـناد
حمایـوی حوالههـا ثبـت نمیگـردد و مـا دریـن
قسـمت مشـکل داریـم.
از دادگاه اداره تفتیـش تایلنـد نیز دیـدن بعمل آمد،
کـه قضایای حاد بـه منظور فیصله بـه دادگاه معرفی
و توسـط قضـات و حقوق دانـان در دادگاه متذکره
فیصلـه بـه عمـل میآید البته شـایان تذکر اسـت که
دادگاه متذکـره در داخـل سـاختمان اداره تفتیـش
تایلنـد قـرار دارد و تحـت اثـر کمیسـیون تفتیـش
تایلند میباشـد.
پوهنحـی علـوم اجتماعـی پوهنتـون
در ضمـن از
ٌ
پوهنحی
 Srinakharinwirotدیـدن بعمل آمد،
ٌ
علـوم اجتماعـی در تاریـخ  22آگسـت  1975در
چـوکات پوهنتـون متذکره تأسـیس گردیده اسـت
کـه دارای شـش دیپارتمنـت میباشـد کـه ازجملـه
دیپارتمنـت اقتصـاد کـه در سـال  2008مبـدل بـه
پوهنخـی مسـتقل گردیـده اسـت و بنـام مکتـب
اقتصـاد و پالیسـی عامـه تغیـر نـام نمـوده اسـت.
پوهنحـی علـوم اجتماعـی
در ایـن بازدیـد رئیـس
ٌ
پیرامـون چگونگی تدریـس ،مضامین و موضوعات
پوهنحـی معلومـات ارائـه داشـته
تدریسـی در ایـن
ٌ
پوهنحـی در حـدود 3000
ایـن
و افزودنـد« :در
ٌ
دانشـجو مصـروف تحصیـل هسـتند کـه مضامینـی
ماننـد تـدارکات ،محاسـبه ،اداره و تجـارت و غیـره
تدریـس میشـود و در مجمـوع ایـن پوهنتـون 12
پوهنحـی دارد».
ٌ
سـپس دکتور محمد شـریف «شـریفی» رئیس اداره

4

تفتیش  شماره چهارم  سال1394

عالـی تفتیـش ،ضمـن قدردانـی از پذیرایی آنها متذکر شـدند کـه پوهنتون ها
نقشـی فعـال در بـاال بردن سـطح دانـش مردم داشـته و ما نیـاز داریم تـا حداقل
سـه تـا چهـار تـن از مفتشـین خـود را غـرض تعلیمـات مسـلکی تفتیش بـه این
پوهنتـون اعـزام کنیـم کـه ایـن پیشـنهاد رئیـس اداره عالـی تفتیش مـورد توجه
پوهنحی قـرار گرفت.
رئیـس
ٌ
همچنـان بتاریـخ  11مـارچ  2016در مطابقت بـه اجندا از دفتر تفتیش سـاحوی
(زون) نمبـر  2دیـدن بعمـل آمـد ،کـه پیرامـون وظایـف و صالحیتهـای دفتر
سـاحوی تفتیـش پرزنتیشـن ارائـه گردیـد ،دفتـر سـاحوی تفتیـش نمبـر  2کـه
نـام آن  2 Phranakhon Si Authyan Area office Noمیباشـد و
 6والیـت را تحـت پوشـش خدمـات تفتیـش قـرار میدهـد .دفتـر متذکـره بـه
اسـاس صالحیـت قانونـی ای کـه دارد ،تفتیـش مالـی ،تفتیـش رعایـت قوانین،
تفتیـش جمـع آوری عوایـد و تفتیـش عملکـرد را در ادارات مختلـف انجـام
میدهـد و در ضمـن ازحـوزه مالیاتـی والیـت پتـم ون نیـز دیـدن بعمـل آمد و
از جانـب مسـئولین در مـورد طرق جمـع آوری عواید ،مالیه اشـتهارات ،تکس
شـاروالی هـا معلومات مفصـل ارائه گردیـد .همچنان بتاریـخ  2016/3/9رئیس
اداره عالـی تفتیـش محتـرم دکتور محمد شـریف «شـریفی» از والیت چونبیای
شـهر پتایـا دیـدن و بازدیـد بعمـل آورد ،ضمـن بازدیـد از سـاحات تاریخـی
والیـت مذکـور دفتـر سـاحوی تفتیـش و مالقاتهـای کاری بـا خانـم دیونگ
پـرون رئیـس دفتـر سـاحوی آن والیت و سـایر روسـأ و همکاران بعمـل آورد.
علاوه بـر آن ضمـن مالقاتهـا بـا آقـای ()Pro.Chaisit Trachoetham
رئیـس کمیسـیون تفتیش تایلنـد ،آقـای ( )Pisit Leelavachiropasرئیس
عمومـی اداره تفتیـش تایلنـد و خانـم ( )Srin Phanksemمعـاون اداره
تفتیـش تایلنـد روی موضوعـات مسـلکی تفتیـش توافـق روی همکاریهـای
مسـلکی بیـن ادارات تفتیـش دو کشـور بحـث و تبـادل نظـر گردیـد.
 .Iامضای تفاهمنامه همکاریهای متقابل
تفاهمنامـه همکاریهـای مسـلکی طبـق فقـره سـوم مـاده نهـم قانـون اداره
عالـی تفتیـش بیـن اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان و اداره عمومی تفتیـش تایلند
بتاریـخ  10مـارچ  2016طـی مراسـم ویـژه بـه حضـور داشـت دکتـور محمـد
شـریف «شـریفی» رئیـس اداره عالـی تفتیـش و هیـات همـراه ،آقـای (Pisit
 )Leelavachiropasرئیـس اداره عمومـی تفتیـش تایلنـد و معاون مسـلکی
آن اداره بـه امضـا رسـید.
بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه منبعـد همکاریهـای مسـلکی ،تبـادل تجـارب و

زمینههـای آموزشهـای مسـلکی بـرای طرفیـن
فراهـم میگـردد .طرفیـن حیـن تدویـر برنامههـای
آموزشـی مسـلکی و بین المللـی تفتیـش ،میتوانند
از طـرف مقابـل دعـوت بعمـل آورنـد .امضـای
تفاهمنامـه همکاریهـای متقابـل را در آینـده زمینه
رشـد و انکشاف مهارتهای مسـلکی اعضای اداره
عالـی تفتیـش افغانسـتان فراهم میسـازد .بربنیاد این
تفاهمنامه اداره عمومی تفتیش کشـور تایلند و اداره
عالـی تفتیـش جمهـوری اسلامی افغانسـتان منبعـد
همـکار مشـترک بـوده و در مطابقـت بـه اهـداف و
اصـول سـازمان ادارات عالـی تفتیـش (انتوسـای) با
هم تشـریک مسـاعی نموده و در جهت رشـد مؤثر
تفتیـش خارجی عامه ،در سـاحات مسـلکی مربوطه
همـکاری متقابـل مینماینـد.
بـه اسـاس اصـول احتـرام متقابـل ،اعتمـاد،
مسـاوات ،همکاریهـای متقابـل و ارج گذاشـتن
بـه قوانیـن ،مقـررات ،ادارات تفتیـش دوکشـور
بـه تبـادل تجـارب و اندوختههـا در بخـش روش
تفتیـش (میتودولـوژی) و طرزالعمـل هـای تفتیـش
خارجـی ،آمـوزش و ارتقـای سـطح مهارتهـای
مسـلکی کارمنـدان ،تبـادل معلومـات و مسـتند
سـازی فعالیتهـای مسـلکی ،مشـوره دهـی،
تحقیقـات مشـترک ،راه اندازی تفتیش ،سـمینارها،
کنفرانسهـا و جلسـات تخنیکـی بـا هـم همـکاری
مینما ینـد .
 .IIجریان آموزش
برنامههـای آموزشـی در بـر گیرنـده معرفـی اداره
عمومـی تفتیـش تایلنـد ،معرفـی مختصـر انـواع
تفتیـش قابـل اجـرا در تایلنـد ،شـامل تفتیـش
مالـی ،تفتیـش عملکـرد ،تفتیـش تحقیقـی ،تفتیـش
پیشـگیرانه ،تفتیـش مالـی تصدیهـا ،سیسـتم
شـفافیت ملـی ،معرفـی تفتیـش عوایـد بـود ،کـه از
جانـب بخشهـای مربوطـه معلومـات ارائـه گردید.
از جملـه برنامههـای آموزشـی بخشهـای تفتیـش
صورتهـای مالـی و چگونگـی جمـع آوری
عوایـد ،پلان گـذاری اجـرا و گزارشـدهی تفتیـش
عوایـد کـه توسـط مسـوولین اداره عمومـی تفتیـش
تایلنـد ارائـه گردیـد نهایـت مفیـد و قابـل اسـتفاده
در اجـراات مسـلکی اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان
میباشـد.
میتودولـوژی تفتیـش ،روش تفتیـش و رهنمودهای
تفتیـش اداره مذکـور قابـل اسـتفاده در پروسـه
تفتیش در افغانسـتان میباشـد و اشـتراک کنندگان
میتواننـد از تجـارب کشـور تایلند درتمام سـطوح
و مراحـل تفتیـش اسـتفاده خـوب بعمـل آورنـد.
اسـتفاده از معیـارات تفتیـش بـا توجه بـه چارچوب

قانونـی اداره تفتیـش تایلنـد و اداره تفتیـش افغانسـتان از هـم متفاوت اسـت.
اداره عمومـی تفتیـش تایلنـد از معیـارات ( )ISSASسـال  2010اسـتفاده
مینماینـد و ایـن معیـارات را بـه زبـان تایـی ترجمـه نمـوده اسـت .امـا در ایـن
زمینـه اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان از معیـارات سـال  2015اسـتفاده مینمایـد
و ایـن معیـارات بـه زبـان دری ترجمـه و در اختیـار تمامـی مفتشـین اداره عالی
تفتیـش قـرار داده شـده اسـت.
سـطح اسـتفاده از معیـارات تفتیـش در نحـوه اجـرای تفتیش و گزارشـدهی در
اداره تفتیـش افغانسـتان بیشـتر مـورد توجه بـوده و اداره تفتیش تایلند به نسـبت
داشـتن نظام شـاهی در قسـمت تطبیق آن مشـکل دارد.
پروسـیجر اجـرای تفتیـش بیـن اداره تفتیـش تایلنـد و اداره عالـی تفتیـش
افغانسـتان ،در برخـی موضوعـات بـا هـم همسـویی نـدارد ،چنانچه بـرای اداره
تفتیـش تایلنـد اجـرای بازرسـی تمـام والیـات از طریـق مرکـز مقـدور نبـوده،
روی ایـن ملحـوظ آنهـا بـه ایجـاد دفاتـر والیتی اقـدام نمـوده و اکنـون تعداد
هفتـاد و شـش دفتـر والیتـی تحـت اثـر پانـزده زون والیتـی مشـغول فعالیـت
میباشـد .ایـن امـر تشـابه بـا اداره عالـی تفتیش افغانسـتان داشـته چنانچـه اداره
عالـی تفتیـش افغانسـتان نیـز در چهار والیـت درجه اول دفاتر سـاحوی بمنظور
اجـرای بازرسـیها دارد.
نحـوه اجـرای تفتیـش صورتهـای مالـی شـکل سـازنده داشـته ،بدیـن معنـی
کـه صورتهـای مالـی بشـکل مسـوده بـه اداره تفتیش تایلنـد منجانـب مراجع
تحـت بازرسـی ارائـه میگـردد و ایـن اداره بعـد از تفتیـش بـه رفـع نواقـص و
خألهـای آن پرداختـه و روی آن اظهـار نظـر مینمایـد .ایـن نحوه اجـراات در

بخـش مرکـز و ادارات تفتیـش والیتـی مـروج میباشـد ،که از این نقطـه نظر با
اجـراات اداره تفتیـش افغانسـتان متفـاوت میباشـد.
از لحـاظ گزارشـدهی سـاالنه ،اداره عمومـی تفتیـش تایلنـد صرف بـه پارلمان
گـزارش میدهـد در حالیکـه اداره تفتیـش افغانسـتان بـه مقـام محتـرم ریاسـت
جمهـوری و شـورای ملـی گـزارش ارائـه مینماید.
تـا اکنـون بازرسـی صورت حسـاب سـاالنه عوایـد و مصـارف دولـت (قطعیه)
و تطبیـق آن بـا حسـابات بانـک مرکـزی و صورتهـای مالـی مراجـع اسـتفاده
کننـده بودجـه و جمـع آوری عوایـد منجانـب اداره تفتیـش تایلنـد صـورت
نگرفته اسـت.
تفتیـش کـه توسـط اداره عمومـی تفتیـش تایلنـد انجـام داده میشـود عمدتـآ
روی انـواع ذیـل تمرکـز یافتـه اسـت:
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گزارشها
 تفتیش مالی ) )Financial Audit
 تفتیـش جمـع آوری عوایـد (Revenue
)Collection Audit
 تفتیش تحقیقی (کندو کاو) (Investigative
)Audit
 تفتیش عملکرد ()Performance Audit
 تفتیش تدارکات ()Procurement Audit
 تفتیش پیشگیرانه ()Proactive Audit
تفتیش مالی
تفتیـش مالـی عمدهتریـن نـوع تفتیـش اسـت کـه
توسـط اداره تفتیـش تایلند بصورت سـاالنه برمبنای
روش تفتیـش براسـاس خطـر عملـی میگـردد.
درایـن تفتیـش ازاصـول اساسـی تفتیـش انتوسـای
اسـتفاده بعمـل میایـد وتفتیـش رعایـت قوانیـن
ومقـررات جزازتفتیـش صورتهـای مالـی انجـام
داده میشـود.
دراین تفتیش چهار گام اساسی را در نظر دارند.
گام اول :پالنگذاری تفتیش
مرحله اول :انتخاب مرجع برای تفتیش
بـرای انتخـاب مراجع جهت تفتیـش درابتدا ارزیابی
پشـینه مرجـع صـورت میگیـرد بعـدا ً ارزیابـی از
موجودیـت مفتشـین جهت بازرسـی مرجـع اطمینان
حاصـل میگردد ومفتشـین بـا رعایت کـود اخالق
جهـت بازرسـی مؤظف میشـوند.
گـروپ هـای تفتیـش نظـر به حجـم فعالیـت مراجع
بیـن چهارتـن الـی بیسـت وپنج تـن تعییـن میگردد
وحداکثرزمـان جهـت اجـرای بازرسـیها مـدت
چهـل وپنـج روز تعییـن میشـود.
مرحلـه دوم :ترتیـب پلان وپروگـرام
بازرسـی
درایـن مرحلـه شـناخت مرجـع ،تحلیـل خطـرات،
درک محیـط مرجـع ،تحلیـل وارزیابـی کنتـرول
هـا ،تعییـن معیاراهمیـت صـورت میگیـرد وپلان
تفتیـش سـاخته میشـود.
درایـن پالن علاوه بر موضوعات فوق سـه موضوع
زیریـن نیز درنظر گرفته میشـود:
 دخیـل بـودن تمـام اعضـای گـروپ تفتیـش
درتدویـن پلان بازرسـی.
 مستند سازی پروسه پالنگذاری.
 اجرای فعالیتهای ابتدائی.
گام دوم مرحله اجرای تفتیش
جمع آوری شـواهد درمورد عملکرد سیسـتم کنترول
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داخلی
 انتخاب کنترول ها بمنظورآزمایش آنها
 اجرای آزمایش کنترول های داخلی.
 مالحظه نتایج آزمایش کنترول های داخلی
نتایـج ارزیابـی کنتـرول هـا سـه حالـت دارد یـا کنتـرول هـا قـوی یـا ضعیـف
ویاهـم نبـود کنتـرول را بـه نمایـش میگـذارد.
ازموضـوع تفتیـش (عوایـد ،مصـارف ،تـدارکات ،معاشـات  )...حداقـل ()25
نمونـه بمنظورآزمایـش کنتـرول داخلـی انتخـاب میشـود واین پروسـه مسـتند
سـازی نیزمیگـردد وبـرای ارزیابـی کنتـرول هـای هرموضـوع تفتیـش چـک
لسـت ترتیـب میگـردد.
شـواهد تفتیـش بائیسـت کافـی ،مرتبـط وقابـل اعتماد بـوده ورابطـه منطقی بین
شـواهد واهـداف تفتیش مشـخص میشـود .شـواهد تفتیش وقتی قابـل اهمیت
اسـت کـه ازمنابع معتبر بدسـت آمده باشـد.
گام سوم :بازنگری فعالیت تفتیش
تمـام فعالیتهـای تفتیـش ازمرحله پالنگـذاری ومرحله اجرائی تحـت ارزیابی
قـرار داده میشـود وروی اظهارنظـر تفتیـش نیز تعقل صـورت میگیرد.
تمـام یافتههـای تفتیـش بائیسـت مسـتند سـازی گردیـده باشـد .مسـتند سـازی
شـامل موضوعـات آتـی میگـردد.
 اسناد مربوط به زمان تفتیش باشد.
 مستندات باید باتمام جزئیات باشد.
 مستند سازی توسط رئیس بخش مرور وتائید میگردد.
 تدویرجلسه اختتامیه با مرجع وشریک ساختن یافتهها به آنها.
گام چهارم :گزارشدهی تفتیش
تمـام یافتههـای تفتیـش شـامل نامـه مدیریـت بـه مرجـع اصدارمیگـردد
ومرجـع تحـت بازرسـی مکلـف بـه تطبیـق نتایـج تفتیـش درمدت دوماه اسـت
درصورتیکـه مراجـع درمیعـاد مذکـور بـه نتایـج تفتیـش ترتیـب اثرندهنـد
موضـوع بـه پارلمـان گـزارش داده میشـود.
همچنـان درایـن مرحلـه بربنیـاد معیـارات سـازمان بیـن المللـی تفتیـش روی
صورتهـای مالـی اظهارنظرصـورت میگیـرد.
تفتیش تحقیقی
اداره عالـی تفتیـش تایلنـد درصـورت دریافـت اطالعیـه ازموجودیـت فسـاد،
تقلـب دراجـراأت مراجـع تیـم تفتیـش را بمنطورارزیابـی قضیـه بـه مراجـع
مربوطـه توظیـف مینمایـد.
اطالعیههـا ازمراجـع متعـدد بدسـت میآیـد ،عمدهتریـن ایـن منابـع مفتشـین،
مطبوعـات ومـردم میباشـد.
تیمهـای تفتیـش ازموثقیـت اطالعیـه حاصلـه درمراجـع درتحت بازرسـی علم
آوری نمـوده وقضیـه را بـه پولیـس واداره مبـارزه بـا فسـاد جهت تحقیـق ارائه
مینماینـد.
اداره عالـی تفتیـش تایلنـد صالحیـت تحقیـق قضایـای جرمـی مالـی را نـدارد.
صـرف درمـوارد کـه کارمنـدان خدمـات ملکـی تخطیهـای را درجریـان
وظایفشـان انجـام داده باشـند دراداره تفتیـش درجلسـه علنـی بحضـور داشـت
کارمنـد متخلـف جزای تأدیبی برایشـان داده میشـود .این جزاهـا عموماً روی
کسـر معـاش کارمنـد متمرکـز بـوده وبعضـاً جریمههـای نقـدی را دربـر دارد.

تفتیش پیشگیرانه
ایـن نـوع تفتیـش بـه منظـور جلوگیـری و یـا توقف
خسـارات وارده در مصارفـات عامـه صـورت
میگیـرد ،قبـل از آغـاز پـروژه تاثیـرات منفـی آن
بـاالی جامعـه مـورد غـور و بررسـی قـرار گرفتـه
بعـدآ اجـازه فعالیـت داده میشـود و در ضمـن
در جریـان کار پـروژه نیـز صـورت میگیـرد .در
بخـش تـدارکات تجربـه را کـه شـریک نمودنـد،
داوطلـب کـه شـرایط قـرار داد را تکمیـل نکـرده
ولـی جلوگیـری از سـایر دواطلبـان واجـد شـرایط
مینمایـد کـه دریـن صـورت اداره تفتیـش تایلنـد
مداخلـه مینمایـد و همچـو قضایـا را بـه مراجـع
عدلـی معرفـی مینمایـد .در صـورت کـه کـدام
قضیـه فسـاد و جعل احسـاس گردد همچـو قضایا از
طـرف شـورای عالـی تفتیـش تایلنـد به منظـور جلو
گیـری بـه پولیـس اخبـار میگـردد تـا جلـو گیـری
صـورت گیـرد.
تفتیش تصدیها
در کشـور تایلنـد تصدیهـای دولتی وجـود دارد و
در ضمـن کمپنـی هـا لمیتد مشـترک کـه دارای 50
فیصـد سـهم مشـترک دارند نیـز فعالیـت مینماید.
کمپنـی هـای مختلـط دولتی و شـخصی نیـز فعالیت
دارد کـه  50فیصـد دولـت و  50فیصـد افـراد
سـهیماند.
همچنـان سـایر شـرکتهای خصوصـی نیـز فعالیت
مینماینـد کـه به اسـاس فیصـدی تعین شـده همراه
بـا دولـت و یـا سـایر کمپنـی هـا بـه طـور مشـترک
فعالیـت مینماینـد.
تفتیـش تصدیهـا بـه اسـاس سیسـتم اسـتندرد تفتیش

قبـول شـده تایلنـد ( )TSAsانجـام میشـود و اداره تفتیـش تایلنـد بـه اسـاس قانون
صالحیـت دارد تـا تفتیـش تصدیهـا را بـه اسـاس معیـار متذکـره انجـام دهد.
مرحله اجرای تفتیش تصدیهای
 اخذ تصدیق و تائیدی مرجع تحت بازرسی
 راه اندازی ارزیابی خطر
 جمع آوری شواهد در مورد فعالیت موثرسیستم کنترول داخلی
 ارزیابی اسناد موجود ،ارزیابی اسناد مشتری ،ارزیابی فزیکی موجودیها.
 مطابقت دادن صورت حساب بانک مربوطه.
 ارزیابـی بیالنـس مرجـع تحـت بازرسـی و ارزیابـی اسـناد از لحـاظ طـی
مراحـل اداری.
مرحله گزارش نویسی تفتیش
 اطمینان از شواهد موجود.
 مستند سازی اسناد.
 ابراز نظر هیات موظف باالی صورت حساب مرجع تحت بازرسی.
 جلسه خروجی (اختتامیه)
تفتیش عواید
قبلآ تفتیش عواید توسـط اداره عمومـی تفتیش تایلند جـز تفتیش صورتهای
مالـی اجـرا میگردیـد ،امـا درایـن اواخـر از بـرج اگسـت سـال  2015بدیـن
طـرف منحیـث دیپارتمنـت مسـتقل دراداره تفتیـش ایجاد گردیده اسـت.
تفتیـش عوایـد درایـن کشورشـکل ابتدای داشـته درجهت اجـرای آن تا کنون
ازمعیـارات بیـن المللی تفتیش اسـتفاده بعمـل نمیآید.
اداره تفتیـش در نظـر دارد بمنظوراجـرای تفتیـش عوایـد ،تفتیش پیشـگیرانه را
عملـی نمایـد تـا ازاتلاف عواید دولـت تایلنـد جلوگیری شـده بتواند.
انتخـاب مراجـع براسـاس ارزیابـی خطـرات صـورت ومراجـع جهـت بازرسـی
عوایـد انتخـاب میگـردد که عوایدشـان فیصدی بلنـد عواید دولت را تشـکیل
میدهـد .دیپارتمنـت تفتیش عواید درتشـکیل  30تن مفتـش دارد ولی تاکنون
تعـداد هفـده تن آن اسـتخدام گردیده اسـت.
عوایـد کشـورتایلند ازمـدرک مالیـات ،محصـول گمرکی ومواد نفتی بدسـت
میآیـد وازدوسیسـتم مالیاتـی یعنـی مالیـات انتفاعـی ( )BRTومالیـه برارزش
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گزارشها
افـزوده ( )VATاسـتفاده بعمـل میآیـد.
نظـر بـه سـند بودجـه سـال  ،2016عوایـد کشـور
تایلنـد ( )79.1فیصـد ازدرک مالیـه )0.8( ،فیصـد
ازدرک فـروش اجنـاس وخــدمات )4.4( ،فیصـد
ازدرک عوایـد تصدیهای دولتـــی و ( )1.4فیصد
ازدرک عوایـد متفرقـــه تخمیـن گردیـده اسـت.
جهـت تکافـوی مخـارج بودجـه دولتـی تایلنـد
( )14.3فیصـد کسرداشـته وایـن کسـر بودجــــه از
طریـق دریافـت قـــروض تمویـل میگـردد.
درمرحلـه آغازتفتیـش عوایـد ،شـناخت ازمرجـع
تحـت بازرسـی بعمـل میآیـد کـه شـامل سیسـتم
مالیاتـی ،قوانیـن ومقـررات قابـل تطبیـق درمرجـع،
دیتابیسهـا ،سیسـتمهای مـورد اسـتفاده وتشـخیص
ساحـــات کـه معـروض بـه خطـر بـاال میباشـد.
درمرحلـه دوم ارزیابـی ومالحظـه اسـناد ،کنتـرول
هـا ،نمونـه گیـری وبازرسـی هـای امتحانـی بعمـل
میآیـد .دالیـل ضعـف سیسـتم کنتـرول داخلـی
مـورد بازپـرس قـرارداده میشـود ومشـکالت
موجـود مسـتند سـازی میگـردد.
درایـن مرحلـه پلان تفتیـش ترتیـب وبرمبنائـی آن
بازسـی انجام داده میشـود .درپالنگـذاری ازروش
هـای متعـدد نمونـه گیـری اسـتفاده بعمـل میآیـد
وهمچنـان ازبعضـی سـافت ویرهـا نیـز جهـت
انتخـاب نمونههـا اسـتفاده میگردد .بـرای آزمایش
سیسـتم کنتـرول داخلـی از چک لسـت ها اسـتفاده
بعمـل میآیـد وتفتیـش درعمـل از ابـزار مشـاهده،
مصاحبـه وپرسشـنامه اسـتفاده بعمـل مـیآورد.
درمرحلـه سـوم گـزارش یافتههـای تفتیـش ترتیـب
وغـرض تطبیـق به مرجـع ارسـال میگـردد ومطابق
میکانیـزم موجـود درآن اداره از تحقق نتایج تفتیش
پیگیـری بعمـل میآیـد .مـدت زمـان جهـت تحقق
نتایـج تفتیش مدت دوماه درنظرگرفته شـده اسـت.
 .IIIدستاوردهای متوقعه
بـا درنظرداشـت اهـداف سـفر متذکـره ،توقـع اداره
عالـی تفتیـش ازتدویربرنامـه آموزشـی بـه کشـور
تایلنـد ،ارتقـای ظرفیـت مسـلکی ،تبـادل تجـارب،
آمـوزش مسـلکی دربخـش تفتیـش صورتهـای
مالـی تصدیهـا ،تفتیـش عوایـد ،کسـب معلومـات
در مـورد شـیوه بازرسـیها و گزارشـدهی اداره
عمومـی تفتیش تایلنـد و امضـای تفاهنامه همکاری
مسـلکی بیـن ادارات عالـی تفتیـش ایـن دوکشـور
بـوده اسـت ،کـه در اخیـر برنامـه نتایـج و دسـتورد
هـای ذیـل بدسـت آمـد:
 امضـا تفاهمنامـه همکاریهـای مسـلکی ،تبـادل
تجـارب و زمینههـای آموزشهـای مسـلکی بـرای
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طرفیـن فراهـم میگـردد.
 مقایسـه اداره عمومـی تفتیـش تایلنـد بـا اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان،
شناسـایی نقـاط قـوت و نقـاط ضعیـف اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور ارائـه
طرحهـای پیشـنهادی جهـت انکشـاف و رشـد بهتـر اداره.
 آمـوزش هیـأت اعزامـی کـه شـامل ده تـن از مفتشـین اداره عالـی تفتیـش
میباشـد در بخشهـای تفتیـش مالـی تصدیهـا ،تفتیـش تـدارکات ،تفتیـش
تحقیقاتـی ،تفتیـش جمـع آوری عوایـد و تفتیـش پیشـگیرانه.
 آموزشهـای عملـی و دیـدن از دفاتر تفتیش کشـور شـاهی تایلنـد که برای
هیـات اعزامی مؤثر واقـع گردید.
 .IVنتیجه گیری
ازجریـان برنامههـای آموزشـی ،بازدیدهـا ومالقـات رسـمی بـا مسـوولین اداره
عمومـی تفتیـش تایلنـد وسـایر ادارات صـورت گرفـت ،بمالحظه رسـید که نه
تنها نظام سیاسـی وسیسـتم حکومتداری کشـور تایلند با نظام سیاسـی وسیسـتم
حکومتـداری افغانسـتان متفـاوت بـوده ،بلکه اجراأت وشـیوه بازرسـی تایلند با
افغانسـتان نیزمتفاوت میباشـد
چنانچـه شـیوههای بازرسـی تحقیقـی ،بازرسـیهای پیشـگیرانه درافغانسـتان
مـروج نبـوده درحالیکـه تایلنـد ایـن تفتیـش را تجربـه نمـوده واز آن اسـتفاده
بعمـل مـیآورد.
گرچـه تفتیشهـای فـوق از نقطـه نظـر معیـارات سـازمان بیـن المللـی ادارات
عالـی تفتیـش اسـاس معیـاری نداشـته امـا نظربـه سیسـتم سیاسـی وحقوقـی آن
کشـور ،اجـرای ایـن تفتیـش تجویـز گردیـده اسـت.
درقسـمت تفتیـش عوایـد وتفتیـش صورتهـای مالـی وتصدیهـا شـباهت
نزدیـک بیـن ایـن دو اداره وجـود داشـته واز تجـارب آنها میتـوان دراجرای
تفتیـش درافغانسـتان اسـتفاده بعمـل آورد .برنامه آموزشـی مسـلکی درقسـمت
پالنگـذاری ،اجـرا وگزارشـدهی تفتیـش عوایـد ،تفتیـش صورتهـای مالـی
نهایـت مفیـد وقابـل اسـتفاده درجریـان امـور مسـلکی تفتیـش درافغانسـتان
میباشـد وایـن پروگـرام آموزشـی طـوری طـرح گردیـده بـود کـه ازتمـام
سـطوح تفتیـش ،تجـارب اداره تفتیـش تایلنـد ومعیـارات بیـن المللـی تفتیـش
بحثهـای آموزنـده صـورت گرفـت وهیـأت افغانی درمـدت اقامتشـان درآن
کشورتوانسـته اسـت تـا اسـتفاده موثرجهـت کاربـرد تجـارب آنهـا درسـاحه
تفتیـش را آمـوزش ببینـد.
جایـگاه اداره تفتیش تایلند درقانون اساسـی آن کشـور مشـخص بـوده ،اما این
موضـوع بصورت واضح درقانون اساسـی افغانسـتان منعکس نگردیده اسـت.
اجـراأت تفتیـش مرتبـط بـه اجـراأت ادارات تحت تفتیـش بـوده وعمدتاً روی
سیسـتمهای تکنالـوژی معلوماتـی اسـتوار بـوده ومفتشـین اجـراات ادارات
مذکـوررا نظربـه سیسـتم تکنالوژی معلوماتی عالوه براسـنادمورد بازرسـی قرار
دهند.
درایـن اداره بیشـتر تفتیـش سـعی روی پیشـگیری از اجـراأت ناسـالم ادارات
گردیـده ودرجهـت اصلاح نواقـص وکاسـتی هـا قبـل ازاظهارنظـر تفتیـش
میپردازنـد.
امضـای تفاهنامـه همکاریهای مسـلکی بین ادارات عالی تفتیش دوکشـورگام
مؤثرونخسـت درجهـت همـکاری وتبادل تجارب مسـلکی میباشـد که دراین
سـفر صورت گرفت.

اشتراک رئیس اداره عالی تفتیش
درجلسهکابینهجمهوریاسالمیافغانستان

پوهنـدوی دوکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس
اداره عالـی تفتیـش در جلسـه تاریخـی 11/11/1394
کابینه جمهوری اسلامی افغانسـتان که تحت ریاسـت
جلا لتمـآب محمـد اشـرف غنـی رئیـس جمهـوری
اسلامی افغانسـتان تدویر یافته بود ،اشـتراک نمودند.
مطابـق بـه آجنـدای جلسـه ابتـدا گـزارش هیئـت
مختلـط مشـتمل از نماینـدگان وزارت هـای مالیـه،
امورخارجـه  ،تجـارت و صنایـع  ،عدلیــه لـوی
سـارنوالی  ،اداره مسـتقل ار گانهـای محلی و ریاسـت
عمومـی امنیت ملـی تحت ریاسـت اداره عالی تفتیش
از نتایـج بازرسـی جایـداد هـای غصب شـده شـرکت
نسـاجی افغان و پروسـه توزیع منازل رهایشـی نساجی
پلخمـری  ،طـرز اسـترداد جایـداد هـای غصـب شـده
وجلوگیـری از تعـرض وغصب ملکیت های شـرکت
نسـاجی افغـان در مرکـز کابـل ووالیـات  ،تـوأم بـا
مشـکالت و طـرح های مشـخص پیشـنهادی در زمینه
توسـط رئیـس عمومـی اداره عالـی تفتیـش بـه جلسـه
کابینـه ارایـه گردید  ،کـه ضمن تائید بـه وزارت مالیه
وظیفـه سـپرده شـد از هیئـت مؤظـف در راسـتای
اجـرای وظایـف صادقانـه شـان  ،تقدیربعمـل آورد .
علاوه بـرآن وزارت هـای مالیـه  ،عدلیـه  ،تجـارت
وصنایـع  ،اداره مسـتقل اراضـی افغانسـتان و اداره
مسـتقل ار گانهـای محلی تحت ریاسـت وزیـر اقتصاد
مؤظـف گردیـد تـا چگونگـی تحقق نظر هیئـت را در
سـاحه مشـخص و از نتیجـه بـه جلسـه بعـدی کابینـه
گـزارش ارایـه دارنـد.
متعاقبـاً رئیـس اداره عالـی تفتیـش پیرامـون فیصلـه
هـای سـیمینار یـک هفته ئـی تاریخـی ( )9-13حوت
سـال  1393کـه درجهـت تحقـق مصوبـه تاریخـی
 16/11/1393کابینـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،
در خصوص بررسـی چالشـها و راه کار های ترتیب و
بازرسـی حسـاب قطعیـه به اشـتراک مسـوولین بخش
هـای مالـی و حسـابی وزارت هـا و ادارات دولتـی در
اداره عالـی تفتیـش تدویریافتـه بـود  ،بـه جلسـه کابینه
توضیحـات ارایـه فرمودند  ،کـه با توجه بـه آن کابینه
جمهـوری اسلامی افغانسـتان وزارت هـا و ادارات
دولتـی را مؤظـف نمـود تـا پیشـنهادات اداره عالـی
تفتیـش را در رابطـه بـه ترتیـب حسـاب قطعیـه جـدا ً

رعایـت نمایند.
در ادامـه جلسـه موضـوع نیازمنـدی هماهنگـی فعالیـت کمپنـی هـای تفتیـش ملی
و بیـن المللـی در افغانسـتان کـه ً
قبلا از جانـب اداره عالـی تفتیـش بـه مقـام عالـی
ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد گردیـده بـود بـه مجلـس مطـرح و مـورد بحـث قـرار
گرفـت کـه بـه دلیل کمبـود ظرفیـت تخصیصـی در اداره عالی تفتیش مـورد تائید
کابینـه قـرار نگرفت.
طـی جلسـه متذکـره کابینـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان بـه اداره عالـی تفتیـش
وظیفـه سـپرد تـا بـا نظرداشـت فقـره ( )3مصوبـه شـماره ( )14مـؤرخ 17/4/1394
 ،در سـاختار تشـکیالتی اداره از لحـاظ مسـلکی و تخصصـی طـی مـدت دوهفتـه
تجدیـد نظـر نمـوده و طـرح مشـخص در زمینـه بـه مقام ریاسـت جمهـوری  ،ارایه
دارد.
اداره عالـی تفتیـش بـه تعمیـل از هدایـت فـوق ،طـرح سـاختار تشـکیالتی اداره
عالـی تفتیـش ،از لحـاظ تخصصی و مسـلکی در سـه بخش وضعیـت موجود اداره
 ،طـرح اصالحـات بمنظـور تخصصـی و مسـلکی شـدن بیشـتر اداره عالـی تفتیـش
و چالشـها و طرحهـای پیشـنهادی بـه مقـام عالی ریاسـت جمهوری ترتیـب و ارایه
نمود.
چنانچـه در بخـش اول ،تصویـر روشـنی از وضعیـت موجـود اداره عالـی تفتیـش
ارایـه و بـر مبنـای آن طـرح هـای مـورد نیـاز و مناسـب جهـت ایجـاد ظرفیت های
مسـلکی و تخصصـی پیشـنهاد گردیده اسـت.
دربخـش دوم ،طـرح اصلاح سـاختار تشـکیالتی بـه منظـور تخصصی و مسـلکی
سـازی اداره و راه هـای حـل پیشـنهادی ارایـه شـده و عمدتـاً روی انکشـاف
ظرفیـت مسـلکی کارمنـدان اداره عالـی تفتیش ،ایجـاد اکادمی تفتیش و محاسـبه،
ضـرورت افزایـش مفتشـین در سـاحه تفتیـش رعایت قوانیـن و مقـررات ،صورت
هـای مالـی ،عملکـرد و محیطـی ،امـور سـاختمانی ،حسـاب قطعیه و مـوارد خاص
تمرکـز صـورت گرفته اسـت.
در بخش سـوم روی چالشـهای داخلی و خارجی فرا راه اجراآت مسـلکی اداره و
طـرح هـای پیشـنهادی جهت بیـرون رفت از آن ارایه گردیده اسـت.
علاوه بـرآن جلسـه کابینـه جمهوری اسلامی افغانسـتان بـه وزارت مالیـه و اداره
عالـی تفتیـش وظیفـه سـپرد تـا بـا همـکاری ارگان هـای ذیربـط طـرح اکادمـی
بازرسـی حسـابی ( ) Auditرا ترتیـب و بـه مقـام ریاسـت جمهـوری ارایـه دارند.
در ایـن ارتبـاط بایـد متذکر شـد کـه اداره عالی تفتیـش قب ٌ
ال طـرح اکادمی تفتیش
را تحـت عنـوان « اکادمـی بازرسـی  ،حسـابداری و مدیریت مالی عامه افغانسـتان
( « )AFMAترتیـب و بـه مقـام ریاسـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان ارسـال
نمـوده بـود  ،امـا بـا توجـه بـه هدایـت فـوق طـرح متذکـره بازنگـری و بـه وزارت
هـای مالیـه ،تحصیلات عالـی و اقتصـاد ارسـال گردیـد  ،تا بعـد از ابراز نظر شـان
در زمینـه ،طـرح نهایـی و اصلاح شـده جهـت اجـراآت مقتضـی بـه مقـام عالـی
ریاسـت جمهـوری ،ارایـه گردد.
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گزارشات

دیدارمحترماکلیلحکیمیوزیرمالیه
با رئیس اداره عالی تفتیش
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محتـرم اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیـه بـا
پوهنـدوی دکتـور محمدشـریف شـریفی
رئیـس اداره عالـی تفتیـش؛ بـه روز یکشـنبه 25
دلـو در اداره عالـی تفتیـش دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن دیـدار رئیـس اداره عالـی تفتیش،چگونگی
جایـگاه بلنـد ایـن اداره را در طـول حیـات نزدیک
بـه یـک قـرن و بخصـوص دوره نویـن بـه خاطـر
تامیـن شـفافیت مالـی و حسـابی در ادارات کشـور
توضیـح نمودنـد.
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در ایـن مالقـات ضمـن
اشـاره بـه برخـی از کارکردهـای اداره عالـی تفتیش
خاطـر نشـان سـاختند :اداره عالـی تفتیـش مطابـق
بـه قانـون ،یگانـه نهـاد حسـابگیر بـه منظـور حصـول
اطمینـان از چگونگـی مصـرف وجـوه عامـه در
افغانسـتان اسـت و در همیـن راسـتا اسـت کـه در ده
سـال پسـین کارکردهـا و دسـتاوردهای اداره عالـی
تفتیـش بـه حـدی بوده کـه نه تنهـا ایـن اداره در بین
ادارات افغانسـتان جایـگاه ویـژه ای یافتـه ،بلکـه در
بیـن ادارات تفتیش در سـطح جهانی نیـز از اعتبار بی
پیشـینه ای برخـوردار شـده اسـت.
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در ایـن دیـدار محتـرم اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیـه کشـور از پذیرائـی گـرم و
مالقـات خویـش بـا رئیـس اداره عالـی تفتیـش اظهار خرسـندی نمـوده از نظم
و دسـیپلین اداره عالـی تفتیـش ،تعمیـر و فضای شایسـته کاری بـرای کارمندان
سـتایش نمود.
وزیـر مالیـه ،کارکـرد ایـن نهـاد عالـی را بـه خصـوص در دهـه اخیـر بـه خاطر
اصالحـات مالـی و حسـابی در ادارات برازنـده خوانـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اداره عالـی تفتیش نقـش ممتـازی در مبارزه با فسـاد،
تحکیـم شـفافیت ،رعایـت قوانیـن و مقـررات توسـط ادارات داشـته؛ خواهـان
نقـش بیشـتر ایـن اداره در راسـتای تحکیم شـفافیت در ادارات افغانسـتان شـد.
وزیـر مالیـه همچنین از دسـتاوردهای ملی و بین المللی ظرفیت سـازی مسـلکی
در داخـل و خـارج از تطبیـق معیـارات بیـن المللـی تفتیـش و از حسـابگیری و
حسـاب دهـی داراییهـای عامه بـه نیکی یـاد نمود.
در پایـان؛ وزیـر مالیـه از کتابخانه،تـاالر کنفرانـس و همایشهـا ،صنفهـای
درسـی و سـایر بخشهـای اداره نیـز بازدیـد نمـود .وی حیـن دیـدار از فضـای
علمـی و اکادمیـک کتابخانـه و از محیـط بـی ماننـد؛ کتابهای نـاب و مرجع در
عرصـه هـای مختلـف مسـلکی و فرهنگی احسـاس عالـی خویـش را در کتاب
خاطـرات اداره عالـی تفتیـش نیـز درج نمودند.
دریـن دیـدار رئیـس خزایـن وزارت مالیـه محترم الحـاج محمدآقا کوهسـتانی
نیـز وزیر مالیـه کشـور را همراهـی مینمودند.

سفیر جمهوری مردم چین با پوهندوی دکتور محمد شریف
شریفی رئیس اداره عالی تفیش دیدار و گفتگو کرد

یـاو جینـگ سـفیر جمهـوری مـردم چیـن
بـه تاریـخ  9حـوت سـال روان بـا پوهنـدوی
دکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفیـش دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن دیـدار سـفیر جمهـوری مـردم چین بـا ابراز
خشـنودی از دیـدار بـا رئیـس اداره عالـی تفتیش از
کارکردهـا و دسـتاوردهای مهـم ایـن اداره به نیکی
یـاد کـرده و آنـرا در راسـتای پاسـخگویی نظـام بـه
مردم بسـیار اثـر گـذار خواند.
سـفیر چیـن از سـیر انکشـاف اداره عالـی تفتیش در
یـک دهـه پسـین اظهـار خرسـندی کـرده و گفـت:
توسـعه مسـلکی اداره عالی تفتیش مایـه دلگرمی ما
برای همکاریهای بیشـتر با این اداره اسـت .سـفیر
چیـن بـا اشـاره بـه سـفر دکتـور شـریفی بـه چیـن؛
هـدف از دیـدار خـود بـا رئیـس اداره عالـی تفتیش
را تحکیـم روابـط بیـن اداره عالی تفتیش افغانسـتان
و اداره تفتیـش چیـن و خواهـان تقویـت روابـط
بیشـتر فیمابیـن شـد .وی در ایـن دیـدار بـا اعلام
همکاریهـای همـه جانبـه در بخشهـای مختلـف
بخصـوص در زمینههـای آموزشـی و تجهیـزات
اداری؛ وعـده سـپرد ،جمهـوری خلـق چین سـاالنه
بورسـیههای آموزشـی زیـادی دارد کـه میتوانـد
بـا اداره عالـی تفتیـش بیشـتر از قبـل همـکاری و
مسـاعدت نمایـد.
سـفیر چیـن بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر رییـس اداره
عالـی تفتیـش بـه جمهوری خلـق چیـن و مذاکرات
دو طـرف در مـورد ایجـاد آکادمـی ملـی تفتیـش
نیـز یـادآور شـد کـه ایـن سـفارت موضـوع را بـه
صـورت جـدی دنبـال میکنـد و امیـدوار اسـت بـا
پیگیریهـای سـفارت چیـن دولـت ایـن کشـور بـه
درخواسـت اداره عالـی تفتیـش در مـورد ایجـاد و
تجهیـز ایـن آکادمـی جـواب مثبـت بدهـد.

در ایـن دیـدار دکتـور شـریفی رئیـس اداره عالی تفتیـش با اظهار خرسـندی از
حضـور سـفیر چیـن؛ خواهـان همکاریهـای همـه جانبه سـفارت چین بـا اداره
عالـی تفتیـش گردید.
دکتـور شـریفی در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای کالن اداره عالـی
تفتیـش بـا توجـه بـه معیـارات بیـن المللـی تفتیـش خاطرنشـان سـاختند :اداره
عالـی تفتیـش تلاش مسـتمر و دوامداری را برای همگام شـدن بـا معیارات بین
المللـی تفتیـش و انجـام بهتـر مأموریـت خویـش در جهـت حصـول اطمینان و
حسـابگیری درسـت از وجـوه عامـه روی دسـت دارد.
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در پایـان بـا تاکیـد بـر همکاریهـای دو جانبـه؛
خواهـان تبـادل تجـارب مسـلکی همـگام بـا معیـارات بیـن المللـی تفتیـش در
عرصههـای کاری و تخصصـی تفتیـش و زمینـه سـازی بـرای ارتقـای ظرفیـت
مسـلکی منسـوبین اداره عالی تفتیش از طریق سـفرهای آموزشـی به جمهوری
خلـق چین شـدند.
دکتـور شـریفی بـا اشـاره بـه سـفر خود بـه جمهـوری مـردم چین ضمن تشـکر
از حسـن نیـت و همـکاری دولـت چیـن و بخصـوص اداره تفتیـش این کشـور
و دانشـگاه نانجینـگ چیـن بـه عنـوان بزرگتریـن دانشـگاه تفتیـش جهـان
خواسـتار عملـی شـدن وعدههـای سـپرده شـده در مـورد اعمـار و تجهیـز
آکادمـی تفتیـش در افغانسـتان شـد کـه میتوانـد بـه حیـث بزرگتریـن مرجع
حسـابداری و حسابرسـی در کشـور باشـد .الزم به یادآوری است طرح مسوده
ایجـاد اکادمـی ملـی تفتیـش در افغانسـتان ،بـه خاطر حـل ریشـهای چالشهای
عرصـه مالـی کشـور و ایجـاد نهـاد تحقیقـی در زمینـه سیسـتم مالـی از لحـاظ
شـکل و محتـوا در سـفر اخیـر رئیـس اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان بـه چیـن
جـدا ً مـورد دلچسـپی هیـأت رهبـری دانشـگاه نانجینـگ چیـن و مقامـات ایـن
کشـور قـرار گرفتـه؛ از طـرح ایجاد ایـن آکادمـی حمایت نمودنـد و آمادگی
خـود را در بخـش اکادمیـک حضـوری اظهـار نمودنـد .در مورد مسـایل مالی
و هزینههـای ایجـاد آن نیـز وعـده دادنـد تا بعـد از اخذ نظـر وزارت تجارت و
خارجـه خـود در زمینـه اظهـار نظر خواهنـد کرد .دیـدار سـفیرجمهوری خلق
چیـن نیـز در همیـن راسـتا و بـرای هماهنگـی هـای بیشـتر در مـورد چگونگـی
همکاریهـای دوجانبـه بویـژه در مـورد ایجـاد آکادمـی ملـی تفتیـش و رایزنی
در ایـن مـورد صـورت گرفتـه اسـت .در اخیر ،سـفیر کشـور دوسـت چین؛ در
کتـاب خاطـرات اداره عالـی تفتیـش نیـز جمالتـی را نوشـته و امضـا نمودنـد.
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گزارشات

اشتراک محترم سید محمد مهدی حسینی

معاونمسلکیادارهعالیتفتیش

درنخستیناجالسروسایاداراتمستقلدولتی

نخسـتین اجلاس روسـای ادارات مسـتقل
دولتـی تحـت ریاسـت جاللتمـآب دکتـور
عبـداهلل عبـداهلل رئیـس اجرائیـه جمهـوری اسلامی
افغانسـتان بـه تاریـخ  24حـوت سـال روان در کاخ
سـپیدار برگـزار شـد.
در ایـن اجلاس کـه افـزون بر اسـتاد محمـد محقق
معاون دوم ریاسـت اجرائیه روسا و مسووالن بیست
و چهار اداره مسـتقل دولتی اشـتراک کـرده بودند،
مسـووالن به بیـان اولویت هـای کاری ،چالش ها و
پیشـنهادات شـان برای حل آن پرداختند.
رئیـس اجرائیـه کشـور هـدف از برگـزاری ایـن
اجلاس را تاثیـر گـذار بـودن ایـن ادارات دانسـته
تاکیـد کـرد کـه بـا برگـذاری چنیـن اجلاس هایی
زمینـه هـای بهتـر و بیشـتر بـرای انسـجام بیشـتر میان
ایـن ادارات و ارائـه خدمـات خوبتـر بـرای مـردم
افغانسـتان فراهـم مـی شـود.
در ایـن جلسـه محتـرم سـیدمحمد مهـدی حسـینی
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش به بیـان اهداف،
وظایـف ،اولویـت هـای کاری و چالـش هـای
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موجـود فـرا راه اداره عالـی تفتیـش پرداختـه و دسـتاوردهای ایـن اداره را در
یـک دهـه گذشـته نمونـه و بـی بدیـل خواندنـد.
خاطـر نشـان مـی شـود؛ اشـتراک کننـدگان ایـن اجلاس ،ایـن ابتـکار را در
چهـارده سـال گذشـته بی پیشـینه دانسـته و ضمن ابـراز امتنان از رئیـس اجرائیه
کشـور ،تاکیـد نمودنـد کـه بـه تلاش هـای شـان مـی افزایند.
آنـان بـا تاکیـد بـر ایـن مطلب کـه از چهـارده سـال به اینسـو نیـاز بـه برگزاری
چنیـن جلسـاتی احسـاس مـی شـد امـا توجـه الزم بـه آن صـورت نگرفـت و
اکنـون بـا نظـر داشـت شـرایط حسـاس کشـور مـی تـوان از فرصـت موجـود
کمـال اسـتفاده را نمـود و چالـش هایـی را کـه از سـال ها به اینسـو باقـی مانده
انـد حـل نمود .قرار شـد اجالس روسـای ادارات مسـتقل دولتی تحت ریاسـت
محتـرم دکتـور عبـداهلل عبـداهلل رئیـس اجرائیـه کشـور ،در هـر دو مـاه یکبـار
برگـزار گـردد و در عیـن حـال جلسـات فوق العـاده بر اسـاس نیاز در ریاسـت
اجرائیـه تدویـر خواهـد یافـت و فیصلـه هـای آن ،هماننـد کمیتـه هـای فرعـی
شـورای وزیـران ،مـورد ارج و ارزیابـی قـرار گرفتـه و به شـورای وزیـران ارائه
خواهنـد شـد .همچنـان فیصلـه گردیـد کـه روسـای ادارات مسـتقل دولتـی،
گـزارش دقیـق و مفصـل از پلان هـا ،فرصـت هـا و چالش هـا فـرا راه خویش
در سـال آینـده خورشـیدی را در جریـان ده روز به ریاسـت اجرائیـه جمهوری
اسلامی افغانسـتان ارائـه نمایند ،تا براسـاس آن ،تصامیم الزم اتخـاذ و راه های
حـل مناسـب پیدا شـود.

برنامهآموزشیمسلکیتفتیشبرایروساوآمرین
تحلیلریاستهایسکتوری

زیر عنوان تفتیش رعایت قوانین و مقررات در اداره عالی تفتیش برگزار شد
برنامه آموزشـی مسـلکی تفتیش برای روسـا
و آمریـن تحلیـل ریاسـت هـای سـکتوری
زیـر عنـوان تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات در
اداره عالـی تفتیـش برگـزار شـد.
بـه ادامه تدویـر برنامه های آموزشـی در اداره عالی
تفتیـش ،برنامـه آموزشـی ارتقـای ظرفیـت بـرای
روسـا و آمریـن تحلیـل ریاسـت های سـکتوری در
بخـش رعایـت قوانیـن و مقـررات از تاریـخ  3تـا 7
دلـو در اداره عالـی تفتیـش برگـزار شـد.
پرنـاب موکوپادیـا تیم لیـدر پروژه کواتـر که برنامه
آموزشـی مذکور توسـط ایـن پـروژه در اداره عالی
تفتیـش بـه پیـش بـرده مـی شـود؛ در مصاحبـه بـا
گزارشـگر اداره عالـی تفتیـش سـه هدف عمـده را
از اهـداف اساسـی برگـزاری ایـن برنامـه آموزشـی
خواند.
وی خاطر نشـان سـاخت :ما سـه هدف را می توانیم
در ایـن برنامـه ذکـر کنیم؛ هـدف اول ما این اسـت
کـه روسـای بخشـهای اداره را با آخریـن میتودهای
تفتیـش آشـنا بسـازیم؛ آنهـا آشـنا هسـتند ولـی مـا
مـی خواهیـم برخـی خالهـا و کاسـتی هایـی کـه
در طرزالعمـل تفتیـش و معیارهـای تفتیـش وجـود
دارد را مرتفـع کنیـم .هـدف دوم مـا در ایـن برنامه
آموزشـی ایـن اسـت کـه مـی خواهیـم بـا روسـای
بخشـها صحبـت کنیـم؛ اینکـه آنهـا چـه نقشـی را
میتواننـد در برنامهریـزی و پالنگـذاری تفتیـش

ایفـا کننـد .در هدف سـوم ،ما سـه نمونه از پلان تفتیش را انتخـاب می کنیم و
بعـد میبینیـم چه نواقـص و خالءهایـی در آن وجود دارد و چگونـه می توانیم
آنهـا را بـا معیارهـای انتوسـای مطابقـت بدهیـم.
بـه صـورت مشـخص آنچـه در ایـن کـورس روی آن بحـث صـورت مـی
گیـرد؛ اول زمینـه یـا فضـای تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات در اداره عالی
تفتیـش اسـت .دو الگـو از ابـزار تفتیـش مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد؛ یکـی
شـناخت مرجـع و دیگـری پالنگـذاری تفتیش اسـت .بـه عبارت بهتـر ،الگوی
پالنگـذاری تفتیـش و الگـوی شـناخت مرجـع؛
مـورد دیگـر فارمـت گـزارش بازرسـی ( )IRاسـت کـه در آن عمدتـا ارزیابی
مقدماتـی خطـر در ارتبـاط با سـاحات تحت بازرسـی و بـه منظـور برنامه ریزی
تفتیـش و روش هـای ارزیابـی خطر تدریس می شـود .هم چنیـن در این برنامه
آموزشـی ارزیابـی کنتـرول داخلـی در سـاحات مهـم تحت بازرسـی نیـز مورد
بحـث قـرار مـی گیـرد کـه در آن نمونهگیری به اسـاس خطـر ،اهمیـت و منابع
معیـار از نـکات عمـده مورد بحث اسـت.
در دو روز آخـر ایـن برنامه آموزشـی؛ موضوعات بحث شـده در این برنامه در
قالـب فعالیتهـای گروهـی عملـی میشـود کـه در آن سـه پالن به طـور نمونه
از سـه ریاسـت تفتیـش -ریاسـت تفتیـش بودجوی مرکـزی ،ریاسـت عواید و
شـاروالیها بـه بحـث گرفته می شـود تـا با توجه به تجارب روسـای سـکتوری
اداره عالـی تفتیـش؛ برخـی از نواقـص و خالهایـی کـه در پالنهـا وجـود دارد،
مرتفع شـود.
اداره عالـی تفتیـش بـه صـورت دوامـدار برنامـه هـای آموزشـی خاصـی را بـا
توجـه بـه پلان ترتیـب شـده اداره و معیارهـای سـازمان بیـن المللـی تفتیـش-
انتوسـای -در جهـت ظرفیـت سـازی کارمنـدان روی دسـت دارد تـا ماموریـن
آمـوزش دیـده بتواننـد برنامـه هـای فـرا گرفتـه شـده را در عمـل پیـاده کننـد.
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برنامه آموزشی آشنایی با اساسات تفتیش ،اداره عامه و حسابداری
برای کارمندان تازه تقرر در اداره عالی تفتیش

برنامه آموزشی آشنایی با اساسات تفتیش ،اداره
عامه و حسابداری برای کارمندان تازه تقرر در اداره
عالی تفتیش توسط الحاج عبداهلل آخند زاده معاون
مالی و اداری افتتاح شد.
به ادامه تدویر برنامههای آموزشی در جهت ارتقای
ظرفیت مسلکی کارمندان اداره؛ برنامه آموزشی
اساسات تفتیش ،حسابداری و اداره عامه از 2
حوت سال جاری به مدت سه ماه برای  43تن از
کارمندانی که اخیرا در اداره عالی تفتیش استخدام
شده اند ،دایر شد .الحاج عبداهلل آخندزاده معاون
مالی و اداری اداره عالی تفتیش در محفل افتتاح
این برنامه ضمن اشاره به ارزش علم از دیدگاه
اسالم خاطرنشان ساخت :اهمیت انسان در میزان
دانایی او است و در همین راستا اداره عالی تفتیش
جهت مسلکی سازی کارمندان این اداره و بلند بردن
مهارتهای مفتشین و کارمندان برنامه های مختلف
تخصصی و مسلکی را دایر می نماید.
پرناب موکوپادیا تیم لیدر نهاد حسابرسی کواتر
اینترنشنال که برنامه آموزشی مذکور توسط این نهاد
و اساتید داخلی اداره عالی تفتیش برگزار شده در
مصاحبهای ،هدف از برگزاری این برنامه آموزشی را
آشنا سازی کارمندان اداره عالی تفتیش با نوع کار و
ماموریت در این اداره ،معرفی اساسات تفتیش ،انواع
تفتیش ،معیارهای تفتیش و اجرای تفتیش بر اساس
معیارهای بین المللی دانست.
به گفته این متخصص تفتیش ،تدریس در این برنامه
به زبان انگلیسی خواهد بود .برای تعیین روش
آموزشی مذکور نیز از تمام اشتراک کنندگان
امتحان تخصصی زبان انگلیسی اخذ شده و بر اساس
ارزیابی و نتیجه امتحان؛ تصمیم گرفته شد تا برنامه
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آموزشی اساسات تفتیش به زبان انگلیسی تدریس شود.
به عقیده تیم لیدر نهاد حسابرسی کواتر این روش به کارمندان کمک خواهد
کرد تا به مرور زمان با استفاده از مواد اصلی تفتیش که بیشتر به زبان انگلیسی
هستند؛ ظرفیت مسلکی و تخصصی خویش را همگام با دانش روز ارتقاء دهند.
خاطرنشان می شود؛ موضوعات عمده ای که در این برنامه تدریس می شود
عبارتند از:
• اساسات تفتیش.
• انواع تفتیش.
• اصول تفتیش رعایت قوانین و مقررات در ادارات عامه.
• معرفی تفتیش سیستم های معلوماتی.
• معرفی تفتیش عملکرد.
• معرفی تفتیش های خاص.
• معرفی معیارهای بین المللی تفتیش.
• ارزیابی خطر در تفتیش.
• جمع آوری مدارک در مراحل مختلف تفتیش.
• گزارش دهی بر اساس  ( C5معیارهای اساسی در گزارش دهی).
• پیگیری یافتههای تفتیش.
• کنترول داخلی و اهمیت آن.
• مسایل مربوط به استقاللیت و بی طرفی تفتیش.
• مستند سازی و تهیه اوراق کاری.....
الزم به ذکر است برنامه آموزشی مذکور برای شش ماه دوام خواهد کرد که
در سه ماه نخست آن مفتشین به شکل تئوری آموزش دیده و در سه ماه دوم به
صورت عملی کار خواهند کرد .در میان این برنامه نیز مفتشین برای چند روز به
یکی کشورهایی که اداره عالی تفتیش با آن کشور تفاهمنامه امضا نموده طی
یک سفر آموزشی اعزام خواهند شد.
اداره عالی تفتیش همواره برنامه آموزشی ویژه ای را با توجه به پالن ترتیب شده
و معیارهای بین المللی تفتیش در جهت باال بردن ظرفیت کارمندان خود روی
دست می گیرد تا کارمندان آموزش دیده بتوانندآنچه را میآموزند ،در عمل
به کار گیرند.

خالصهایازگزارشکارکردصد روزۀسوم

اداره عالی تفتیش
 25قوس 5- 1394حمل1395

تهیه و ترتیب :غالمسرور هاشمی

پس منظر:
اداره عالـی تفتیـش در عرصـۀ بازرسـی امـور مالـی و
حسـابی ادارات فعالیـت نمـوده و بمنظـور بـرآورده
شـدن اهـداف ذیـل ایجـاد گردیـده اسـت:
 حصـول اطمینـان از شـفافیت در حسـابدهی و
حسـابگیری دارایـی عامـه از طریـق:
 اطمینـان از تحقـق عوایـد و مصارف بودجـۀ ادارات
بودجوی.
 مطابقـت فعالیـت هـای مالـی وحسـابی بـا قوانیـن و
مقـررات.
 حراست از دارایی عامه.
 حصـول اطمینـان از موثریـت ،کارایـی و اقتصـادی
بـودن فعالیـت هـای ادارات.
 تشخیص فعالیت های غیر قانونی در ادارات.
بـر اسـاس هدایـت مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری
اسلامی افغانسـتان ،اداره عالـی تفتیـش پلان صـد
روز سـوم کاری خویـش را ترتیـب و آن را بـه مقـام
عالـی ریاسـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان ارائـه
نمـود .بعـد از نهایی شـدن پالن کاری صد روز سـوم،
اداره عالـی تفتیـش بـه تطبیـق وظایـف شـامل پلان
پرداختـه و مطابـق هدایـت مصوبـه شـماره ( )9مـورخ
 1394/3/2کابینـۀ جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،ایـن
اداره گـزارش  100روزۀ فعالیـت هـای خویـش را
ترتیـب نمـوده اسـت.
هـدف ایـن گـزارش ارایـه معلومـات درمـورد
چگونگـی تطبیـق فعالیـت هـای پلان شـده در صـد
روز سـوم اداره عالـی تفتیـش بـه مقـام عالـی ریاسـت
جمهـوری و مردم افغانسـتان می¬باشـد ،این گزارش
در برگیرنـده دسـتاوردها از تطبیـق پلان صـد روزۀ
اداره عالـی تفتیـش مـی باشـد کـه خالصـه گـزارش

ً
ذیلا ارایـه میشـود:
مجمـوع فعالیـت هـای شـامل پلان  100روزه اداره عالـی تفتیـش ،دسـتاوردها و
چگونگـی تطبیـق آن در صـد روز سـوم  1394در جـدول ذیـل ارایـه میشـود:

مجموعفعالیت
های پالن شده

هدف
صد روز سوم

26

26

100%

100%

دستاورد
صد روز سوم

فیصدیپیشرفت
در صد روز سوم

14

54%

از مجمـوع ( )26فعالیـت فرعـی پلان شـده در صـد روز سـوم )14( ،فعالیـت آن
( 100فیصـد) تکمیـل گردیـده اسـت.
فیصـدی تحقـق فعالیـت هـای در حـال اجـرا و معطـل شـده ذی ً
ال
ارایه میشـود:
فعالیـت هـای شـماره ( )5تحلیـل گـزارش هـا ( )81فیصـد ،شـماره ( )6ارسـال
دوسـیه هـا به لـوی حارنوالـی ( )20فیصد ،شـماره ( )12اعزام گـروپ های تفتیش
مسـاعدت¬های خارجـی ( )69فیصـد ،شـماره  13کنتـرول از بازرسـی گـروپ
هـای تفتیش مسـاعدت هـای خارجـی ( )69فیصد ،شـماره ( )14در مـورد نظارت
از یافتـه هـای تفتیش مسـاعدتهای بانـک جهانی ( )17فیصد ،شـماره ( )19کورس
آموزشـی اساسـات تفتیـش و محاسـبه بـه کارمنـدان جدیـد التقـرر ( )50فیصـد،
شـماره ( )20در مورد تدویر سـیمینار آموزشـی بازرسـی حسـاب قطعیه دولت ()0
فیصـد ،شـماره ( )21درمـورد تدویر کـورس آموزشـی ربعوار تفتیـش ( )0فیصد،
شـماره ( )22در مورد تدویر کورس آموزشـی برای مفتشـین سـاحوی ( )0فیصد،
شـماره ( )23در مـورد طـی مراحـل قـرارداد قرطاسـیه ( )90فیصـد ،شـماره ()25
درمـورد طـی مراحـل روغنیـات ( )90فیصـد و شـماره  26در مـورد طـی مراحـل
قـرارداد خریـداری یـک موتـر ( )40فیصـد تحقـق یافته اسـت
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15

گزارشها

16

فعالیت های تکمیل شده
 .1فعالیـت شـماره ( )1توظیفـات ربـع اول سـال مالی
 1395تکمیـل و تعـداد ( )45گـروپ تفتیـش جهـت
بازرسـی بـه ادارات در مرکـز و والیـات موظـف
گردیـد.
 .2فعالیـت شـماره ( )2توظیفـات مفتشـین در ربع اول
سـال مالـی  1395در سـفارتها تکمیـل و تعـداد ()5
گـروپ تفتیش جهت بازرسـی آنها موظـف گردیده.
 .3فعالیـت شـماره ( )3تعـداد ( )181پلان رهنمـودی
تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات بـه گروپهـای
تفتیـش ترتیـب و توزیـع شـده اسـت.
 .4فعالیـت شـماره ( )4تعـداد ( )45گـروپ تفتیش در
ربـع اول سـال مالـی  1395جهت بازرسـی ادارات در
مرکـز و والیـات اعـزام شـده اسـت ،فعالیـت متذکره
کـه هـدف اساسـی آن اعـزام گروپهـای تفتیـش
ً
کاملا تحقـق یافته اسـت.
بـوده
 .5فعالیت شـماره ( )7مسـوده گزارش تفتیش رعایت
قوانیـن و مقـررات سـال  1393عوایـد ترتیب وتکمیل
شـده است.
 .6فعالیـت شـماره ( )8ترتیـب فصـول اول و دوم
گـزارش تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات سـال
 1393مصـارف ترتیـب و تکمیـل شـده اسـت.
 .7فعالیـت شـماره ( )9در مـورد ترتیب پالن بازرسـی
ٌ
کاملا تحقـق یافتـه اسـت
ربـع دوم سـال مالـی 1395
امـا تعـداد مراجـع قابـل تفتیـش در مرکـز و والیـات
کـه ( )130مرجـع پیـش بینـی شـده بـود بعـدا ً رقـم
واقعـی آن بـه ( )99مرجع کاهش یافتـه بیانگر فعالیت
قابـل اجـرا نبـوده بلکـه ترتیـب پلان ربـع دوم حدود
سـه مـاه بعـد از ترتیـب پلان  100روز سـوم صـورت
گرفتـه کـه در چنین وضعیـت منابع وامکانـات تفتیش
تغییـر و بـا ایجـاد وظایف جدید باعـث کاهش مراجع
پیـش بینی شـده گردیـده در نتیجـه گفتـه میتوانیم که
فعالیـت اداره که ترتیب پالن بازرسـی ربع دوم 1395
بـوده ( )100فیصـد بر آورده شـده اسـت.
 .8فعالیـت شـماره ( )10درمـورد توظیفـات ربـع دوم
ً
کاملا تطبیـق
سـال مالـی  1395شـامل ( )43گـروپ
شـده اسـت علـت کاهـش ( )52گـروپ بـه ()43
گـروپ همانـا کاهـش منابـع و مفتشـین ،افزایـش
وظایـف جدیـد میباشـد.
 .9فعالیـت شـماره ( )11پلان بازرسـی بـه  35پـروژه
بانـک جهانـی طـرح و بـه تیـم هـای تفتیـش سـپرده
شـدعلت کاهـش تعـداد  41پـروژه به  35پـروژه عدم
تمدیـد تعـداد  6پـروژه بانـک جهانـی بـوده کـه بعـد
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از ترتیـب پلان  100روز سـوم تثبیـت شـده اسـت امـا هـدف اساسـی فعالیـت که
ً
کاملا تحقـق یافتـه اسـت.
ترتیـب پلان بازرسـی بـوده
 .10فعالیـت شـماره ( )15تعـداد ( )2مـورد پلان تفتیـش عملکـرد ترتیـب وجهت
تطبیـق بـه گـروپ های تفتیش سـپرده شـده اسـت.
 .11فعالیـت شـماره ( )16تحلیـل ( )1گـزارش تفتیش عملکـرد در وزارت زارعت
مالـداری وآبیاری تکمیل شـده اسـت.
 .12فعالیـت شـماره ( )17کـورس آموزشـی پروگـرام مسـلکی  IDEAبـرای 12
تـن کارمنـدان اداره تدویـر وتطبیق شـده اسـت.
 .13فعالیـت شـماره ( )18کـورس آموزشـی مسـلکی تفتیش برای  14تن از روسـا
و آمریـن اداره تدویر یافته اسـت.
 .14فعالیـت شـماره ( TOR )24اسـتخدام کمپنی مشـورتی همـکار تفتیش پروژه
هـای بانـک جهانی تکمیل و تصویب شـده اسـت.
تحلیل اجراآت
 بـه ارتبـاط فعالیـت ( )5که شـامل تحلیـل ( )111گـزارش میباشـد ( )90گزارشآن تحلیـل وتکمیـل شـده و ( )21گـزارش آن نسـبت تراکـم کارهـا و کمبـود
پرسـونل مسـلکی ،تحلیـل نشـده اسـت.
 در رابطـه بـه فعالیـت ( ،)6ارسـال ( )5دوسـیه سـو اسـتفاده از دارائـی بـه لـویحارنوالـی پیـش بینـی شـده بود که عم ً
ال یک مورد سـوء اسـتفاده بعـد از بحث در
بـورد عالـی تفتیـش بـه لوی حارنوالی فرسـتاده شـده اسـت کـه علـت آن افزایش
وتراکـم دوسـیه ارسـال لـوی حارنوالی و سـایر نهـاد جهت تکمیل مراحل کشـفی
آنها میباشـد.
 درفعالیـت ( )12درمـورد اعـزام گـروپ هـای تفتیـش مسـاعدتهای خارجـیکـه  40گـروپ پیـش بینـی شـده و بـا ( )1پـروژه ( ARTFصنـدوق اعانـه بـرای
بازسـازی افغانسـتان)  41گـروپ میشـود نسـبت عـدم تمدیـد ( )6پـروژه بانـک
جهانـی و کمبـود مفتشـین عم ً
ال از جملـه ( )35گروپ تعـداد ( )24گروپ تفتیش
جهـت بازرسـی اعـزام شـده و ایـن فعالیـت ادامـه دارد.
 درفعالیـت ( )13کنتـرول از گـروپ هـای موظف بازرسـی در بخش مسـاعدتهـای بانـک جهانـی چـون بعد از اعـزام و آغاز کار گـروپ ها صـورت میگیرد از
جملـه ( )35گـروپ از کار ( )24گـروپ کنتـرول صـورت گرفتـه کـه علت عدم
تحقـق کامل پروسـه کنترول از بازرسـی هـا تاخیر در منظـوری بودجه PFMR-
(IIاصلاح سیسـتم مدیریتی مالـی عامه) وعقد قـرار داد کمپنی مشـورتی خارجی
میباشد.
 در مـور فعالیـت ( )14کـه نظـارت از یافته های تفتیش در بخش مسـاعدت هایبانـک جهانـی میباشـد از جمله یافتـه های  35گـروپ یافته های تفتیـش  6گروپ
نظـارت شـده اسـت وایـن فعالیت ادامـه دارد وعلـت عقب¬مانـی آن در منظوری
بودجـه (PFMR-IIاصلاح سیسـتم مدیریتـی مالی عامـه) وعقد قـرارداد کمپنی
مشـورتی خارجی میباشد
 درمـورد فعالیـت ( )19قابـل تذکـر اسـت که کورس آموزشـی اساسـات تفتیشو محاسـبه بـرای کارمنـدان جدیـد التقـرر نسـبت نبـود آمـوزگار با کمـی تاخیر به
تاریـخ  2حـوت سـال مالی  1395آغـاز گردیـده و ادامه دارد
 -در مـورد فعالیـت ( )20سـیمینار آموزش حسـاب قطعیه دولت نسـبت مشـکالت

مالـی تدویـر نشـده و از این فعالیت حذف شـد
فعالیـت ( )21درمـورد کـورس آموزشـی ربعوار نسـبت نبـود آموزگار دایر نشـده
است.
 درمـورد فعالیـت ( )22قابـل تذکـر اسـت کـه کـورس آمـوزش بـرای مفتشـینسـاحوی نسـبت عـدم آمادگـی نهـاد مشـورتی کمپنـی کواتـر منحیـث مسـوول
آمـوزگار دایرنشـده اسـت.
 فعالیـت ( )23درمـورد طـی مراحـل قرار داد قرطاسـیه  90فیصد تطبییق شـده کهعلـت عـدم تطبیق کامل آن مشـکالت مالی میباشـد.
 فعالیـت ( )25درمـورد طـی مراحـل قـرار داد روغنیات  90فیصد تطبییق شـده واعلان دوم آن در جریان اسـت.
 در فعالیـت ( )26خریـداری یـک عـراده موتر نسـبت نبود تخصیـص درکود 25کام ً
التحقق نیافته اسـت.
مشکالت
مشـکالت عمـدۀ کـه اداره عالـی تفتیش ،در تطبیـق فعالیت های پالن شـده ،به آن
مواجـه شـده وسـبب عـدم تطبیق و یا تطبیـق بطی فعالیـت های پالن شـده گردیده
در دو بخـش ارائه میگردد.

شماره

مشکالت

راه حل های پیشنهادی

مشکالت و راه حل های داخلی
1

نسبت تراکم گزارش ها و کمبود
پرسونل مسلکی

افزایش و بلند بردن ظرفیت
پرسونل تحلیل

مشکالت و راه حل های خارجی
تسریع مراحل قرار داد از جانب
اداره تدارکات ملی

2

تاخیر در طی مراحل قرار داد
نهاد مشورتی

3

هماهنگی با ترینرهای
نبود آموز گاز برای تدویر کورس
آموزشی اساسات تفتیش و محاسبه نهادهای مشورتی

4

نبود آموز گار جهت تطبیق فعالیت هماهنگی بهتر جهت تدویر
کورس ها
های  21و 22

5

مشکالت مالی وپروسه طی مراحل تسریع پروسه طی مراحل قرار
داد ها و حل مشکالت مالی
قرار داد های فعالیت های شماره
در زمینه
 23،25و 26

6

عدم عقد به موقع قرار داد نهاد مشورتی تداوم نظارت از یافته های تفتیش

7

نبود وجوه مالی در مورد عدم تدویر تدارک وجوه مالی از طریق
بانک جهانی و سایرمنابع
سیمینار حساب قطعیه دولت

نتیجه گیری
 اداره عالـی تفتیـش در نتیجـه تطبیـق پلان صـد روز سـوم موفـق گردیـد تـا بـاتوظیـف ( )45گـروپ تفتیـش و ترتیـب ( )181پلان رهنمـودی ،تفتیـش رعایـت

قوانیـن ومقـررات را در مراجـع مرکـزی و والیتـی
شـامل پلان بازرسـی ربـع اول سـال مالـی  1395اجرا
نمایـد ،همچنـان از جملـه ( )5سـفارت ،بازرسـی ()3
سـفارت افغانسـتان مقیم کشـور های چین ،هندوستان
وپاکسـتان بـه شـمول قنسـولگری ممبـی و پشـاور
بـه انجـام رسـیده اسـت ،تعـداد ( )90گـزارش نتایـج
بازرسـی گـروپ های تفتیـش در مراجع کـه به مرکز
اداره تسـلیم داده شـده بـود بعـد از تحلیـل وامضـاء
مقـام اداره عالـی تفتیـش غـرض تطبیـق یافتـه هـای
تفتیـش بـه مراجع مربوط ارسـال شـده اسـت ،مسـوده
گـزارش تفتیـش رعایـت قوانیـن مقـرارت سـال مالی
(1393عوایـد) ترتیـب شـده کـه بعـد از نهایـی شـدن
بـه مقـام محتـرم ریاسـت جمهـوری وشـورای ملـی
ارایـه خواهـد شـد ،فصـل اول ودوم گـزارش تفتیـش
رعایـت قوانین ومقررات سـال مالـی (1393مصارف)
ترتیـب شـده اسـت و برعالوه پلان بازرسـی ربع دوم
سـال مالـی  1395اداره عندالموقـع ترتیـب وباتوظیف
( )43گـروپ تفتیـش کار بازرسـی در نهـاد مرکـزی
ً
عملا آغـاز شـد ،پلان بازرسـی رهنمـودی
ومحلـی
بـرای تفتیـش ( )35پـروژه بانـک جهانـی ترتیـب وبـه
دسـترس گـروپ هـای تفتیـش قـرار گرفتـه اسـت
وتعـداد ( )24گـروپ تفتیـش بازرسـی مسـاعدتهای
ً
عملا آغـاز نمـوده اند
خارجـی را در مراجـع مربـوط
کـه بخـش مربوط از عمل کـرد آنها کنتـرول را آغاز
وتعـداد از یافتـه هـای تفتیـش را نظـارت نمـوده انـد،
تعـداد یـک مورد دوسـیه جرمـی حیف ومیـل دارایی
عامـه جهـت تحقیـق به لـوی حارنوالی فرسـتاده شـد،
بـرای اجـرای تفتیـش عملکـرد در دو وزارتخانـه دو
پلان رهنمـودی تفتیـش ترتیب و مـورد اسـتفاده قرار
گرفتـه اسـت وگـزارش تفتیـش عملکـرد در وزارت
زراعـت ،مالـداری وآبیـاری تحلیـل وجهـت تحقـق
یافتـه هـا تفتیـش بـه وزارت متذکـره فرسـتاده شـده
اسـت ،کـورس آموزشـی  IDEAبـرای  12تـن از
کارمنـدان اداره وکـورس آموزشـی مسـلکی تفتیـش
بـرای  14تـن از روسـا و آمریـن اداره تدویـر و بـه
آنهـا آمـوزش هـای الزم داده شـده اسـت .وبـه همین
ترتیـب  TORاسـتخدام کمپنـی مشـورتی همـکار
تفتیـش پـروژه هـای بانک جهانـی تکمیـل وتصویب
شـده اسـت قـرار داد هـای تهیـه قرطاسـیه ،روعنیـات
وخریـداری یـک عـراده موتـر بـه فیصـدی هـای
متفـاوت طـی مراحـل شـده اسـت.
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مقدمه
اخیـرا ً دیـده بـان شـفافیت افغانسـتان کـه شـاخه ای از نهـاد شـفافیت بیـن المللـی
میباشـد ،گزارشـی را منحیـث یـک نهـاد مسـتقل و بیطرف ،تحـت عنـوان« ،ارزیابی
سیسـتم شـفافیت ملـی افغانسـتان NATIONAL INTEGRITY 2015( »2015
 )SYSTEM ASSESSMENT AFGHANISTANدر  199صفحـه بـه
نشـر رسـانیده اسـت ،کـه از صفحه ( 98الـی  ،)109یافتههـای نهاد متذکـره را پیرامون
اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان ،نشـان میدهـد ،کـه خوشـبختانه اداره عالـی تفتیش در
زمـره قدرتمندتریـن نهادهـا در جایـگاه نخسـت قرار گرفتـه اسـت .اداره عالی تفتیش
ضمـن اظهـار سـپاس و قدردانـی از نهـاد متذکـره که با بـی طرفی کامل نقـاط قوت و
ضعـف اداره را شناسـایی نمـوده ،مصمـم خواهـد بود تا با تالش خسـتگی نـا پذیر در
تقویـت هرچـه بیشـتر نقاط قـوت خویش و همچنـان رفع نواقص ،نارسـاییها وچالش
هـای منـدرج در گـزارش ،بپردازد.
گرچـه در گـزارش متذکـره اداره عالی تفتیش قویترین سـتون سیسـتم شـفافیت ملی
عنـوان گردیـده ،کـه مایـه خرسـندی اداره میباشـد ،امـا بـا آنهـم تاجائیکـه گـزارش
مذکـور مالحـظ و نظـر اندازی شـد ،در برخی از مـوارد محدودیتهای قانونی اسـت
کـه اجـراآت اداره را بـه چالـش کشـانیده و در برخـی مـوارد دیگـر ،از مصاحبههـا
ومطالعـه اسـناد ،برداشـت درسـت صـورت نگرفته و یا هـم معلومات ناکافـی از قضایا
سـبب گردیـده تـا واقعیتها به شـکل درسـت تعبیـر نشـده و در ارائه آن اشـتباه رونما
گـردد ،کـه اداره عالـی تفتیـش نظـر خویـش را پیرامون هریـک از موارد عنوان شـده
در گـزارش ،تحـت عناویـن و شـمارههای اصلـی آن ،ابـراز میدارد؛ کـه جزئیات آن
در صفحـات بعـدی قابـل مالحظه میباشـد.

( )10،131،000دالـر معـادل ( )526،838،000افغانی.
 سـال  1393بودجـه عادی و انکشـافی جمعاً مبلـغ ( )12،875،000دالر معادل( )720،977،000افغانی.
 سـال  1394بودجـه عادی و انکشـافی جمعاً مبلـغ ( )16،384،000دالر معادل( )933،882،000افغانی.
متن اصلی پراگراف دوم
« برعلاوه پیشـرفتهای تخنیکـی ومنابـع فزیکـی در مرکز معـاش  61کارمند
بـه پنج یـا هفت برابـر زیرعنـوان سوپرسـکیل افزایش یافته اسـت»
توضیح اداره عالی تفتیش
رقـم افزایـش معـاش  60تـن از کارمنـدان بـه پنـج یا هفـت برابر درسـت نبوده
بلکـه رقـم درسـت آن بیـن دو تا سـه برابر میباشـد.
الزم بـه تذکـر اسـت کـه طـی سـالهای  1382و ( 1383قبـل از تطبیـق پروسـه
 PRRاز جانب کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری وخدمـات ملکی) معاش
کارمنـدان اداره کـه در آن زمـان بنـام اداره کنتـرول وتفتیـش یـاد میگردیـد
بـه اسـاس پیشـنهاد اداره وحکـم مقام عالـی ریاسـت جمهـوری ،از دو تا هفت
برابـر افزایـش یافتـه بـود ،کـه بعـد از تطبیـق ( )PRRنـورم قبلـی معاشـات
قطـع و مطابـق بـه نـورم کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکی
عیارگردید.
 .1 .7ظرفیت
 .1 .1 .7منابـع  -تـا چـه انـدازه اداره عالـی تفتیـش
بـرای بدسـت آوردن اهـداف خویـش از منابـع
برخـوردار اسـت.
متن اصلی پراگراف اول
« اداره عالی تفتیش بودجه خود را از طریق وزارت
مالیـه بدسـت مـیآورد .دولـت بودجه ایـن اداره را
در سـالهای اخیـر افزایـش داده اسـت .بودجـه
اداره عالـی تفتیـش درسـال )2013/2012(1392
 5.133ملیـارد افغانـی ( 9ملیـون دالـر) بـه 7.209
ملیـارد افغانـی ( 12.64ملیـون دالـر) در سـال 1393
( )2014/2013افزایـش یافتـه ،علـی الرغـم ایـن
حقیقـت ،اداره عالـی تفتیـش یکـی از عـده محدود
دوایراسـت کـه درسـال  )2015/2014(1394مبلـغ
 9.338ملیـارد ( 16.28ملیـون دالـر) یـا  30درصـد
بودجـه بیشـتر بدسـت آورده اسـت».
توضیح اداره عالی تفتیش
ارقـام بودجـه سـالهای  1393 ،1392و  1394اداره
عالـی تفتیـش منـدرج گـزارش مذکـور بـه شـکل
درسـت انعـکاس نیافتـه و ارقـام دقیق آن قـرار ذیل
میباشـد:
 -سـال  1392بودجـه عادی و انکشـافی جمعـاً مبلغ

متن اصلی پراگراف سوم
« بـا وجـود افزایـش کارمنـدان هنـوز بـا کمبـود کارمنـد مجـرب و مسـلکی
در بخـش تفتیـش و حسـابداری مواجـه میباشـد .بـرای کمـک به ایـن معضل
 USAIDتعـداد  30تـن کارآمـوز را بـه ایـن اداره معرفـی نمـود»
توضیح اداره عالی تفتیش
افـراد متذکـره تحـت برنامـه « کارآمـوزی زنـان در حکومت « بـه کمک مردم
امریـکا از طریـق اداره انکشـاف بین المللی ایاالت متحـده امریکا ()USAID
بـه ایـن اداره معرفـی و پـس از سـپری نمـودن یک دوره آموزشـی ششـماهه و
اعطـای تصدیـق نامـه دو بـاره به مرجـع مربوطـه معرفی و اعـزام گردیدند.
 .2 .7اداره
 .1 .2 .7شـفافیت  -تاچـه انـدازه مقـررات وجـود دارنـد کـه براسـاس ان مردم
عـام میتواننـد بـه معلومـات مربـوط فعالیتهـای اداره عالـی تفتیش دسترسـی
داشـته باشد.
متن اصلی پراگراف سوم
« اداره عالـی تفتیـش برای بررسـی و مؤثریت قوانیـن ،عواید و مصارف ادارات
دولتـی گـزارش جامـع رعایـت را تهیه مینمایـد .این گزارش سـال دوبار برای
رئیـس جمهـور و وزارت دولـت در امورپارلمانـی ارائه شـده اما بـرای بحث به
پارلمان ارائـه نمیگردد»
توضیح اداره عالی تفتیش
در رابطـه بـه موضـوع فـوق بایـد متذکر شـد کـه ،اداره عالـی تفتیـش گزارش
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توحیـدی سـاالنه تفتیـش رعایـت قوانیـن ومقررات
بخشهـای عوایـد و مصـارف را بصـورت جداگانه
ترتیـب و سـال یکمرتبـه بـه مقـام عالـی ریاسـت
جمهـوری و همچنـان از طریـق وزارت دولـت در
امـور پارلمانـی به پارلمان کشـور ،ارسـال مینماید.
هـدف از ارسـال گـزارش تفتیـش رعایـت قوانیـن
و مقـررات بـه پارلمـان ،بحـث وگفتگـو در مـورد
گـزارش ،ماننـد گـزارش تفتیـش حسـاب قطعیـه
درکمیسـیون مالـی ،بودجـه ،محاسـبات عمومـی و
امـور بانکهـای ولسـی جرگـه میباشـد.
علاوه بـرآن اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور
حسـابگیری از فعالیتهـای مالـی حکومـت،
تأمیـن ارتبـاط اداره عالـی تفتیـش و نهادهـای
مالـی حکومـت بـا پارلمـان ویـک اداره مسـتقل،
جلوگیـری از اعمـال نفـوذ و مداخله غیـر قانونی در
اجـراآت اداره عالـی تفتیـش ،تأمیـن جایـگاه اداره
عالی تفتیش منحیث یک اداره مسـتقل و رسـیدگی
بهتـر بـه گزارشهـای اداره از طریـق پارلمـان ،از
مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری و پارلمـان کشـور
ایجـاد کمیسـیون حسـابات عامـه
تقاضـای
)Committee Public Accounts(PAC
را ماننـد سـایر کشـورهای جهـان بـه شـکل مجزا از
کمیسـیون مالـی و بودجـه نمـوده ،کـه تـا کنـون به
آن ترتیـب اثـر داده نشـده اسـت
الزم بـه تذکر اسـت کـه در اکثر کشـورهای جهان
رسـیدگی بـه گزارشـات اداره عالـی تفتیـش از
طریـق کمیسـیون حسـابات عامه صـورت میگیرد،
نـه کمیسـیون مالـی و بودجه .موجودیت کمیسـیون
حسـابات عامه در جنب سـایر کمیسـیونهای ولسی
جرگـه زمینـه بحثهـای کارشناسـانه و تخصصـی
پیرامـون گزارشهـای تفتیـش را فراهـم آورده و
سـبب میشـود تا ولسـی جرگه بصـورت موثرتر از
اجـراآت مالـی و حسـابی حکومـت نظـارت نماید.
همچنـان ایجاد کمیسـیون حسـابات عامه در ولسـی
جرگـه ،در جهـت تأمیـن اسـتقاللیت بهتـر اداره
عالـی تفتیـش نیـز مهـم پنداشـته میشـود.

توضیح اداره عالی تفتیش
اداره عالـی تفتیـش منحیث یکـی از واحدهای بودجوی دولت ،حسـاب قطعیه
خویـش را ماننـد سـایر واحدهـای بودجـوی ترتیـب و بـه وزارت مالیـه ارسـال
نمـوده و از آن طریـق در قطعیـه عمومـی دولـت توحید میگـردد .از آنجائیکه
اداره عالـی تفتیـش حسـاب قطعیه عمومی دولت را بازرسـی مینمایـد لهذا در
تفتیـش و گزارشـدهی حسـاب قطعیـه هیچ اسـتثنایی بـرای اداره عالـی تفتیش،
وجـود ندارد.

 .7.2.2شـفافیت  -تـا چـه انـدازه در
فعالیتهـا و تصامیـم اداره عالـی تفتیـش
شـفافیت وجـود دارد؟
متن اصلی پراگراف اول
«درعمـل اداره عالـی تفتیش برای تضمین شـفافیت
در فعالیتهـای خویـش چندیـن اقـدام نمـوده ،بـه
شـمول سـاخت ویـب سـایت کـه گزارشهـای

متن اصلی پراگراف چهارم
« فعالیتهـای اداره عالـی تفتیـش ازسـال  2003الـی  2012در ویـب سـایت
موجـود میباشـد کـه شـامل تعـداد پروندههـای تخلـف و فسـاد کـه بـرای
تحقیـق بـه لـوی سـارنوالی فرسـتاده شـده و تعـداد کارمنـدان ایکـه در کورس
هـای مختلـف آموزشـی شـرکت نمودهانـد میباشـد .در طرف منفـی گزارش
فعالیتهـای اداره عالـی تفتیش بسـیار کوتاه بوده تا نقاط ضعـف و توانائیهای
اداره عالـی تفتیـش را بررسـی نمائـیام»
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تفتیـش و معلومـات مهـم را در مـورد فعالیتهـای اداره عالـی تفتیـش بـه مردم
ارائـه مـیدارد .امـا تـا هنـوز گـزارش تطبیـق بودجـه اداره عالـی تفتیـش بـرای
مـردم عـام وجـود نداشـته و گـزارش فعالیتهـای ایـن اداره از جزئیـات کامل
برخـوردار نیسـت»
توضیح اداره عالی تفتیش
در ایـن رابطـه باید متذکر شـد که ،چگونگـی تحقق بودجـه اداره عالی تفتیش
نیـز ماننـد سـایر واحدهـای بودجـوی مرکـزی (وزارتهـا  /ادارات) از جانـب
ریاسـت تفتیـش ادارات بودجـوی مرکـزی اداره ،بازرسـی شـده و گـزارش
آن درگـزارش سـاالنه تفتیـش رعایـت قوانیـن ومقـررات (مصـارف) به شـکل
توحیـدی بـه مقـام عالی ریاسـت جمهـوری و ازطریـق وزارت دولـت در امور
پارلمانـی بـه پارلمـان کشـور ارسـال و در ویـب سـایت اداره نیز نشـرمیگردد.
درقسـمت اخیـر پراگـراف دوم بخـش فـوق ،تذکـر رفتـه کـه« ،از زمـان آغـاز
تفتیـش عملکـرد درسـال  2013تـا اکنـون هیچ گـزارش در ویب سـایت اداره
به نشـر نرسـیده اسـت»
در پاسـخ بایـد متذکـره شـد که ،با وصـف اینکه مطابـق به فقره ( )5مـاده ()12
قانـون اداره عالـی تفتیـش ایـن اداره مکلف به ارائه گـزارش تفتیش عملکرد به
مقـام ریاسـت جمهـوری وپارلمـان کشـور ،عندالمطالبه میباشـد با آنهـم اداره
عالـی تفتیـش گزارش تفتیـش عملکـرد وزارتهای صحت عامـه وتحصیالت
عالـی را بـه مقـام عالی ریاسـت جمهـوری ارائه که مـورد تقدیـر آن مقام عالی
نیـز قـرار گرفتـه و دو گـزارش متذکـره ً
قبلا بتاریـخ  2015/10/14در ویـب
سـایت اداره نشـر گردیده است.
متن اصلی پراگراف سوم
«گـزارش قطعیـه اداره عالـی تفتیـش شـامل معلومـات راجـع بـه تطبیـق بودجه
دولـت بـوده ،امـا معلومـات راجـع بـه تطبیـق بودجـه خـود اداره موجـود
نمیباشـد ،تـا اینکـه مـردم عـام بفهمندکـه بودجـه چگونـه ودرکجـا مصـرف
شـده اسـت».

توضیح اداره عالی تفتیش
اداره عالـی تفتیـش منحیث یک اداره ممد کشـف،
حیـن مشـاهده مـوارد جرمـی در فعالیتهـای مالـی
وحسـابی گـزارش آنـرا بـه شـکل علیحـده ترتیـب
و مطابـق مـاده ( )16قانـون اداره عالـی تفتیـش،
جهـت تحقیـق و تعقیـب عدلی بـه اداره محترم لوی
سـارنوالی ،ارسـال مینمایـد .اشـخاصیکه در همچو
قضایـا دخیـل دانسـته میشـوند منحیـث مظنـون بـه
سـارنوالی معرفـی میگردنـد؛ مطابـق مـاده ()25
قانـون اساسـی و مـاده ( )4قانون جـزا« ،برائت الذمه
حالـت اصلی اسـت .متهم تا وقتیکه بـه حکم قطعی
محکمـه بـا صالحیت محکـوم علیه قـرار نگیرد ،بی
گنـاه شـناخته میشـود» مزید بـر آن ،فقـره ( )1ماده
( )120قانـون جـزا تصریـح مـیدارد کـه «محکمـه
میتوانـد بـه اسـاس صوابدیـد خـود یـا مطالبـه
سـارنوال ،نشـر حکـم را در فیصلـه تصریـح نماید».
و نیـز در فقـره ( )2همیـن ماده اشـعار یافته که «نشـر
حکـم قبـل از قطعـی شـدن آن جـواز نـدارد ».لهـذا
اداره عالـی تفتیـش در ارائـه جزئیـات قضایـای کـه
بـه اداره محتـرم سـارنوالی جهـت تحقیـق و تعقیب
عدلـی احالـه مـیدارد ،بـا محدودیتهـای قانونـی
مواجـه میباشـد.
 .3 .2 .7جـواب گویـی (قانـون)  -تاچـه
انـدازه مقـررات برای تضمیـن اینکه اداره
عالـی تفتیـش بایـد گـزارش داده و برای
فعالیتهـای خـود جوابگـو باشـد ،وجـود
دارد؟
متن اصلی پراگراف دوم
« .....تفتیـش داخلـی مدیریـت مالـی اداره عالـی
تفتیـش بـر اسـاس سـتندرد هـای آنتوسـای توسـط
تفتیـش داخلـی انجـام میشـود .قانـون در بـاره
تفتیـش اداره عالـی تفتیـش توسـط کمیتـه مالـی و
بودجـه ولسـی جرگـه یـا ارگان خارجـی دیگـری
یـاد آور نشـده اسـت .همچنـان مانند ارائـه گزارش
فعالیتهـای اداره عالـی تفتیـش در مـورد ارائـه
گـزارش تفتیـش داخلـی بـه ولسـی جرگه یـا کدام
ارگان دیگـری نیـز یـاد آوری نشـده اسـت».
توضیح اداره عالی تفتیش
مطابـق مـاده ( )18قانـون اداره عالـی تفتیـش ،امـور
مالـی و حسـابی ایـن اداره مطابـق سـتندرد هـای
سـازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش (انتوسـای)
توسـط یکـی از ادارات عالـی تفتیـش بیـن المللـی

صـورت میگیـرد .بـه ایـن ترتیـب ایجـاب نمینمایـد تا کـدام نهـادی دیگری
امـور مالـی اداره را بازرسـی نمایـد.
الزم بـه یـاد آوری اسـت کـه بازرسـی صورتهـای حسـاب مالـی اداره عالـی
تفتیـش مشـمول دومیـن پروژه اصلاح مدیریت مالـی عامـه ( )PFMR IIدر
سـال  )2013( 1392توسـط مفتشـین مسـتقل صـورت گرفته اسـت.
متن اصلی پراگراف سوم
« تفتیشهـای داخلـی تمـام ادارات دولتـی باید گـزارش تفتیش خـود را مطابق
بـه فارمـت و پالیسـی اداره عالی تفتیش آمـاده نمایند .بعد از آن توسـط تفتیش
داخلـی بررسـی شـده و نتایـج آن بـه انسـتیتوت مربوطـه بازگردانـده میشـود.
هیـچ مقـرره وجـود نـدارد تـا اداره تفتیـش شـده قـادر به مخالفـت و یـا دوباره
تفتیـش نمـودن آن شـود ،مگـر اینکه رئیـس جمهور امـر نماید».
توضیح اداره عالی تفتیش
هـدف از پالیسـی اداره عالـی تفتیـش از متن متذکـره ،ترتیب گزارش مفتشـین
ریاسـت تفتیـش داخلـی اداره عالـی تفتیـش مطابـق بـه فارمـت گزارشـدهی
ریاسـت تفتیـش داخلـی اداره میباشـد نـه تفتیـش داخلـی سـایر ادارات.
مزیـد بـرآن بایـد یـاد آور شـد کـه ً
فعلا بنابـر مشـوره مشـاورین خارجـی
چگونگـی فعالیـت ادارات تفتیش داخلی توسـط ریاسـت تفتیـش داخلی اداره
بازرسـی نمیگردد ،بلکه این بازرسـی همزمان با بازرسـی امورمالی و حسـابی
وزارتهـا و ادارات از جانـب ریاسـت تفتیش ادارات بودجـوی مرکزی عملی
میگـردد ،فارمـت قبلـی گزارشـدهی از نتایـج بازرسـی چگونگـی فعالیـت
ادارات تفتیـش داخلـی ً
فعلا قابـل اسـتفاده نمیباشـد.
همچنـان مطابـق بـه مـاده بیسـتم قانـون اداره عالـی تفتیـش« ،تفتیـش مراجعـی
کـه از طـرف مفتشـین اداره عالـی تفتیـش صـورت میگیـرد ،نهایی محسـوب
میشـود .مراجـع دیگـری نمیتواننـد مجـددا ً آنـرا بازرسـی نمایند ،مگـر اینکه
رئیـس جمهـور در مـورد تفتیش مجـدد آن امرصـادر نماید ».این مـاده از یک
طـرف از تکـرار بازرسـیها کـه سـبب ضیـاع وقـت و سـکتگی در اجـراآت
ادارات دولتـی میگـردد ،جلوگیـری نمـوده و از طـرف دیگر از بازرسـیهای
سـلیقه ای کـه بـه منظـور اهـداف شـخصی مقامـات صـورت میگیـرد نیـز
جلوگیـری مینمایـد؛ امـا بـه هیـچ صـورت بـه معنـای چشـم پوشـی و نادیـده
گرفتـن تخطیهـای مالـی و حسـابی نبـوده و در صورتیکـه دالیـل کافـی مبنی
بـر تفتیـش مجـدد وجـود داشـته باشـد ،با حکـم مقام عالـی ریاسـت جمهوری
تفتیـش مجـدد صـورت گرفتـه میتوانـد.
 .4 .2 .7پاسـخ گویـی (روش)  -تـا چه انـدازه اداره عالی تفتیش
بایـد گـزارش داده و بـرای فعالیتهایش جوابگو میباشـد؟
متن اصلی پاراگراف اول
« مقـررات قانونـی مؤثر و مناسـب جهت پاسـخگوئی اداره عالـی تفتیش وجود
دارد ،امـا گزارشهـای تفتیـش صورتهـای مالـی بیـن اداره عالـی تفتیـش و
کمیتـه مالـی و بودجه ولسـی جرگـه بحث نمیشـود .همچنان گـزارش تفتیش
داخلـی مالـی اداره عالـی تفتیـش نیـز بـه رئیـس جمهـور یا ولسـی جرگـه ارائه
نمیگـردد».
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گزارشها
توضیح اداره عالی تفتیش
در ایـن مـورد باید اظهار داشـت که ً
فعلا امور مالی
و حسـابی اداره عالـی تفتیـش ماننـد تفتیـش سـایر
وزارتهـا و ادارات دولتی ،توسـط ریاسـت تفتیش
ادارات بودجـوی مرکـزی اداره صـورت گرفتـه
و گـزارش آن نیـز در گـزارش توحیـدی سـاالنه
رعایـت قوانیـن و مقـررات (مصـارف) ،بـه رئیـس
جمهـور و شـورای ملـی ارائـه میگـردد .علاوه بـر
آن ،گـزارش تفتیـش صورت حسـاب مالـی دولت
(حسـاب قطعیـه) همـه سـاله بـه مقـام عالی ریاسـت
جمهـوری و شـورای ملـی ارائـه و در کمیتـه مالـی
و بودجـه ولسـی جرگـه مـورد بحث قـرار میگیرد.
متن اصلی پراگراف سوم
« اداره عالـی تفتیـش همـه سـاله نتیجـه تفتیـش
حسـاب قطعیـه را به رئیـس جمهور و پارلمـان ارائه
مینمایـد کـه آخرین آن در سـال  2013میباشـد».
توضیح اداره عالی تفتیش
آخریـن گزارش ایـن اداره پیرامون تفتیش حسـاب
قطعیـه سـال ( )1393در سـال  2015بـه رئیـس
جمهـور و شـورای ملـی ارائـه گردیـده اسـت.
متن اصلی پاراگراف چهارم
« همـه سـاله اداره عالـی تفتیـش بودجـه ادارات
دولتـی و غیـر دولتـی را تفتیـش و گـزارش آن بـه
کمیتـه مالـی و بودجـه ولسـی جرگـه ارائـه گردیده
اسـت کـه در آن  11وزارت کـه نصـف بودجـه
انکشـافی خـود را در سـال  2012بـه مصـرف
نرسـانیدهاند ،بیـان شـده اسـت .بنـا برایـن در سـال
 2013آن وزارتهـا بـرای ارقـام کـه در گـزارش
قطعیـه ذکـر شـدهاند بـه ولسـی جرگـه احضـار
شـدند .بعـد از آن ولسـی جرگـه دریافت کـه ارقام
توسـط اداره عالی تفتیش غلط حسـاب شـده بودند
و ایـن علـت بـود کـه رئیـس کمیتـه مالـی و بودجه
ولسـی جرگـه از اداره عالـی تفتیـش انتقـاد نمـود».
توضیح اداره عالی تفتیش
در این ارتباط باید متذکر شد که:
 )1مطابـق بـه قانـون اداره عالـی تفتیـش ایـن اداره
صالحیـت بازرسـی ادارات غیردولتـی را نـدارد.
 )2اداره عالـی تفتیـش یافتههـای خویـش از نتایـج
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بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت و سـایر بازرسـیها را برویـت اسـناد و شـواهد
معتبـر درج گـزارش مینمایـد ،علاوه بـرآن قابل یاد آوری اسـت که حسـاب
قطعیـه عمومـی دولـت بـر مبنـای قطعیـه مرتبـه واحدهـای بودجـوی بعـد از
تطبیقـات الزمـه از جانـب وزارت مالیـه ،توحیـد میگـردد ،وجـوه مصـرف
شـده بودجـه عـادی و انکشـافی نیـز بـر اسـاس حسـاب قطعیـه خـود واحدهای
بودجـوی کـه از جانـب مسـوولین بخشهـای حسـابی و مسـوولین درجـه اول
ادارات مربوطـه (وزیـر /رئیـس عمومـی) امضـا میگـردد ،درج حسـاب قطعیه
میشـود .بنـاً در گـزارش حسـاب قطعیـه نیـز ارقـام مصـارف بودجـه عـادی و
انکشـافی برویـت قطعیـه واحدهـای بودجـوی و قطعیه عمومی دولـت که تائید
وزارت مالیـه نیـز در زمینـه حاصـل میگـردد ،انعـکاس داده میشـود .تا کنون
هیـچ نوع شـواهدی وجـود ندارد که نشـاندهنده انعکاس ارقام غلط و یا اشـتباه
از جانـب اداره عالـی تفتـش ،در گزارش حسـاب قطعیه باشـد .که دقت و تأمل
در حسـاب قطعیـه مرتبـه ادارات و گزارش تفتیش پیرامون آنهـا ،مؤید ادعای
ما میباشـد.
 .5 .2 .7میکانیـزم صداقـت و درسـتی (قانـون)  -تاچـه انـدازه
میکانیـزم هـا بـرای تضمیـن درسـتی اداره تفتیش وجـود دارد؟
متن اصلی پاراگراف اول
« مقرراتـی در مـورد درسـتی و صداقـت کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش وجـود
دارد .بـر علاوه مقرره طرز سـلوک کارمنـدان خدمات ملکی نیز بـه کارمندان
اداره تطبیـق میشـود .بـا وجـود این هم نـه اسـتراتیژی و نه هم مقـرره در مورد
محدودیتهـای بعـد از اسـتخدام کارمندان یادآور نشـده اسـت».
توضیح اداره عالی تفتیش
کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش علاوه از رعایت مقـرره طرزسـلوک کارمندان
خدمـات ملکـی ،مطابـق بـه اسـتندرد هـای انتوسـای ،مکلـف بـه رعایـت آئین
رفتـار وکـردار و کودهـای اخالقـی نیـز میباشـند مزید بـرآن با توجه بـه اینکه
کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش کارمنـدان خدمـات ملکی میباشـند درصورت
هرنـوع خلاف رفتـاری بعـد از اسـتخدام مطابـق بـه قانـون اداره عالـی تفتیش،
قانـون خدمـات ملکـی وسـایر قوانیـن و مقـررات مربوطـه ،بـا آنهـا برخـورد
صـورت میگیـرد.
 .2 .3 .7تشـخیص و تائیـد سـوء رفتـار  -آیـا اداره عالـی تفتیـش
سـوء رفتـار کارمنـدان عامـه را تشـخیص و تائیـد مینمایـد.
متن اصلی پارگراف سوم
از سـال  2003بـه ایـن طـرف اداره عالـی تفتیـش  206قضیـه فسـاد را بـه اداره
لـوی سـارنوالی معرفـی نموده اسـت ،امـا تنها در مـورد  10یا  12قضیـه به اداره
عالـی تفتیـش معلومات داده شـده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش سـیگار بـر طبق گفتـه رئیس تفتیـش تصدیها و مؤسسـات
اداره عالـی تفتیـش ،از طریـق ایـن ریاسـت بـه تعـداد  40قضیه فسـاد اداری ،به
لـوی سـارنوالی ارسـال گردیـده ،امـا تنهـا روی پنـج قضیـه اقدامـات صـورت
گرفتـه اسـت .وی همچنـان افـزود کـه  35قضیـه بالتکلیـف وجـود دارد کـه
دسـت مقامـات بلنـد پایـه دولـت بـه ملیـون هـا دالـر آغشـته اسـت .اداره لـوی
سـارنوالی در واکنـش بـه ایـن ادعاهـا مخالفـت نمـوده و گفته اسـت کـه اداره

لـوی سـارنوالی از نظر قانون مسـئول گـزارش دهی
فعالیتهایـش بـه ادارات دیگـر نمیباشـد.
توضیح اداره عالی تفتیش
در ایـن رابطـه بایـد متذکـره شـد کـه از سـال
 )2002( 1380الـی تاریـخ نشـر گـزارش آن نهـاد
محتـرم ،بـه تعـداد ( )302قضیـه جرمـی بـه اداره
لوی سـارنوالی ارسـال گردیـده و از جملـه پیرامون
( )34قضیـه بـه ایـن اداره اطمینان داده شـده اسـت.
در ارتبـاط بـه ادعـای سـارنوالی پیرامـون نداشـتن
مکلفیـت پاسـخگویی بـه ادارات دیگـر ،قابـل ذکر
اسـت کـه در ایـن رابطه فقـره ( )1و ( )2مـاده ()17
قانـون اداره عالـی تفتیـش چنیـن صراحـت دارد:
فقـره ( « )1سـارنوالی مکلـف اسـت در رابطـه بـه
قضایـای کـه از طـرف اداره عالـی تفتیـش غـرض
تعقیـب عدلـی بـه آن محـول میگـردد ،از نتیجـه
اجـراآت خویـش اداره عالـی تفتیش را طـور کتبی
در جریـان قـرار دهد ».فقـره (« )2سـارنوالی مکلف
اسـت در صورت حفظ دوسـیه و صـدور قرار مبنی
بـر عـدم لـزوم اقامـه دعـوی بـه اداره عالـی تفتیـش
اطلاع دهد».
همچنـان در پاراگـراف اخیر بخش متذکره نگاشـته
شـده کـه « اداره عالـی تفتیـش صالحیـت تعییـن
مسـئولیت جزائـی کارمنـدان را نـدارد .طوریکـه
ً
قبلا ذکـر گردیـد اداره عالی تفتیش تنها مسـئولیت
درخواسـت معلومـات از تفتیـش داخلـی ادارات
داخلـی بـوده و آنـرا بـه اداره عالـی لـوی سـارنوالی
معرفـی مینمایـد».
در ایـن مـورد بایـد متذکـر شـد ،کـه مطابـق مـاده
( )134قانـون اساسـی افغانسـتان «تحقیـق جرائـم و
اقامـه دعـوی علیـه متهـم در محکمـه» از وظایـف
لـوی سـارنوالی میباشـد؛ لهـذا هـرگاه اداره عالـی
تفتیـش در نتیجـه بازرسـی امـور مالـی و حسـابی
مراجـع تحـت تفتیـش ،بـه مـوارد جرمـی مواجـه
شـود ،گـزارش موضـوع را بعـد از مسـتند سـازی
جهـت تحقیـق و تعقیـب عدلـی بـه اداره سـارنوالی
محـول مینمایـد.
 .3 .3 .7پیشـرفت مدیریـت مالـی -تاچـه
انـدازه اداره عالـی تفتیـش در پیشـرفت
مدیریـت مالـی دولـت تأثیـر گـذار
میبا شـد .

متن اصلی پاراگراف سوم
« طبـق مصاحبـه رئیـس عمومـی تفتیـش همـراه سـیگار در سـال  ،2012عـزم و
اداره درسـت و واقـع بینانـه در مـورد مبـارزه علیـه فسـاد در افغانسـتان وجـود
نـدارد و گزارشـات اداره عالـی تفتیـش اغلبـاً تطبیـق نمیشـود .رئیـس عمومی
تفتیـش همچنـان بیـان نمـود کـه اداره عالـی تفتیش صالحیت خواسـتن پاسـخ
از وزارت مربوطـه یـا اداره عالـی لـوی سـارنوالی در مـورد تطبیـق یـا اقدامات
گرفتـه شـده پیرامـون سفارشـات تفتیش را نـدارد».
توضیح اداره عالی تفتیش
مطابـق فقـره ( )4مـاده ( )15قانـون اداره عالـی تفتیـش ،مراجـع تحـت تفتیـش
مکلفانـد تـا از تطبیـق نتایـج تفتیش بـه ایـن اداره در میعاد معینـه اطمینان ارائه
نماینـد .علاوه بـر آن فقـره ( )3مـاده ( )21قانـون اداره عالـی تفتیـش «سـهل
انـگاری در تطبیـق نتایـج تفتیـش» را تخطـی از احـکام ایـن قانـون شـناخته
تصریـح مـیدارد کـه «مرتکـب آن حسـب احـوال از طـرف مقـام ذیصلاح
تأدیـب ویـا غـرض تعقیـب عدلـی بـه سـارنوالی معرفـی میگـردد».
در ارتبـاط بـه قضایـای کـه از سـوی اداره عالـی تفتیـش بـه اداره سـارنوالی
احالـه میگـردد ،بـر طبق احـکام مندرج مـاده ( )17قانـون اداره عالـی تفتیش،
سـارنوالی مکلف اسـت ،از نتیجه اجـراآت خویش ،اداره عالـی تفتیش را طور
کتبـی در جریـان قـرار دهد.
متن اصلی پاراگراف چهارم
« از سـال  2010بـه ایـن طـرف مشـکل تطبیـق پیشـنهادات اداره عالـی تفتیـش
حـل نگردیـده اسـت .اخیـرا ً رئیـس اسـتراتیژی و پلان اداره عالـی تفتیـش در
یـک مصاحبـه یـاد آور شـد کـه همـه سـاله  40تـا  50پیشـنهاد توسـط ادارات
سـکتور عامـه تطبیـق میگردد؛ اما کدام مثـال یا شـواهدی از وزارت و یا اداره
کـه آنـرا تطبیق نمـوده باشـد وجود نـدارد».
توضیح اداره عالی تفتیش
در ایـن راسـتا بایـد اظهار داشـت کـه موارد تطبیق سفارشـات تفتیـش از جانب
ادارات بازرسـی شـده رسـماً بـه ایـن اداره اطمینـان داده میشـود و درصـورت
تحصیـل تفاوتهـای بیـرون نویـس شـده در نتیجـه بازرسـیها کاپـی آویـز
تحویلـی وجـوه را نیـز ضمیمـه مکاتیـب ارسـال مینماینـد.
کـه در ایـن زمینـه شـواهد کافی نـزد اداره عالـی تفتیش وجـود دارد .امـا اداره
عالـی تفتیـش اجـراآت ادارات بازرسـی شـده را درجهـت تطبیق نتایـج تفتیش
بسـنده نداسـته و توقـع دارد تـا تمـام یافتههـای تفتیـش از جانب مراجـع ذیربط
تطبیـق و از صـورت تطبیـق آن بـه ایـن اداره اطمینـان دهند.
بـا ذکـر مراتـب فـوق ،اداره عالـی تفتیـش یـک بـار دیگـر از نهـاد دیـده بـان
شـفافیت اظهـار امتنـان نمـوده و هـرگاه آن نهـاد محتـرم ،عالقمنـد بازدیـد و
صحبـت بـا اداره عالـی تفتیـش باشـد ،از جانب ایـن اداره با کمال میـل پذیرفته
میشـود.
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گزارشها

مبالغتحصیلوتصفیهپولبراساسمکاتیبواصلهازمراجعمربوطه:
ربعاولسالمالئ1395

به اساس مکاتیب واصله طی ربع ( اول) سال مالی ( )1395از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتیش (ادارات
بودجوی محلی) از صورت تحصیل و تصفیه مبالغ اطمینان داده شده است:
مدارک بیرون نویسیهای تحصیل
شده و تصفیه شده

وجوه تحصیل شده
افغانی

اسعاری

وجوه تصفیه شده
افغانی

باقیات سنوات ماضیه

1754589

115226578

تفاوت مالیه

268548

-

اضافه پرداخت

262296

-

جریمه تأخیر

514554

-

عواید

757505

-

کمیشن ترانسپورتی

36966

-

باقیداری اشخاص و معتمدین

246520

3542385

تضمین

50000

-

بدل اعاشه

40000

-

بازگشتی سفریه

11760

-

صرفیه برق

-

44640

دیون

-

21478246

باقیداری ادارات

-

12365892

3942738

140400849

مجموع

اسعاری

عالوه برآن از صورت تحصیل قیمت ( )43قلم جنس باقی  ،قیدوثبت ( )53قلم جنس فاضل و تطبیق ( )79مورد نظر
اصالحی نیز اطمینان داده شده است.
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بر اساس مکاتیب واصله از واحدهای بودجوی مرکزی (وزارتها و ادارات مستقل) طی ربع اول سال
مالی  1395از صورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل اطمینان داده شده است:
مدارک بیرون نویسیهای تحصیل
شده و تصفیه شده
اضافه پرداخت

وجوه تحصیل شده
اسعاری

افغانی

وجوه تصفیه شده
افغانی

اسعاری

مالحظات

500

-

-

-

(1394/10/8)3353

12,908

-

-

-

(1394/10/8)3353

-

-

- 1,792,383

(1394/9/25)993

تفاوت مالیه

63,000

-

-

-

(1394/9/25)993

کمیشن ترانسپورتی

13,330

-

-

-

(1394/10/19)10264

فسخ قرارداد

221,364

-

-

-

(1394/10/1)97722

اضافه پرداخت

94,456

-

-

-

(1394/10/1)97722

رر

14,749

-

-

-

(1394/9/24)565

رر

- 4,920,000

-

-

(1394/10/16)2

رر

52,000

-

-

-

(1394/10/16)2

رر

540,441

-

-

-

(1394/10/16)2

کمیشن ترانسپورتی
مقروضیت از شرکت ها

مجموع

1,792,383

5,919,340

بر اساس مکاتیب واصله از نواحی شهر کابل و برخی شاروالیهای والیات طی ربع اول سال مالی  1395از
صورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل بابت بیرون نویسیهای تفتیش اطمینان داده شده است:
مدارک بیرون نویسیهای تحصیل
شده و تصفیه شده

وجوه تحصیل شده

وجوه تصفیه شده

مالحظات

افغانی

اسعاری

افغانی

اسعاری

کرایه

5231064

-

-

-

-

صفایی ادارات دولتی

15950905

-

-

-

-

صفایی جایداد های تجارتی و رهایشی

5503394

-

-

-

-

تکس بلبورد ها

4592

-

-

-

-

مالیه

40775

-

-

-

-

قیمت زمین

72000

-

-

-

-

باقیات ماضیه

111460480

-

-

-

-

-

-

-

-

کرایه ،صفایی و جریمه
مجموع

307359
138,570,569

عالوه برآن از صورت تحصیل قیمت مقدار( )6قلم جنس باقی و ثبت مقدار( )2قلم جنس فاضل در ناحیه نهم اطمینان داده شده و
تطبیق( )16مورد نظر اصالحی نیز اطمینان داده شده است.
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گزارشها

ﺷﻤﺎره

بر اساس مکاتیب واصله از تصدیها و شرکتها از صورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل از نتایج بازرسیهای قبلی
که از جانب ریاست تفتیش تصدیها و مؤسسات اجرا گردیده ،اطمینان داده شده است:

1

2

3

4

5

ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ
آﻣﺮﻳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﻲ
وزارت ﺗﺠﺎرت وﺻﻨﺎﻳﻊ

رﻳﺎﺳﺖ اداره ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪر ﺣﻴﺮﺗﺎن
وزارت ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ

رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺼﺪي ﭘﻨﺒﻪ و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻠﺦ
رﻳﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن زون
ﻏﺮب )ﻫﺮات(

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه

ﺳﺎل

ﺑﺎزرﺳﻲ

اﻓﻐﺎﻧﻲ

ﻣﺪرك

93-91

918

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

1393

93-92

1393

116480

ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ

373460

ﻛﺮاﻳﻪ و ﺳﻔﺮﻳﻪ  4ﺗﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ

5016806

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

1034970

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

232278

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

33433

اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻣﻌﺎش

د آرﻳﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎن ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ

آﻣﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻲ ﺗﺼﺪي ﻣﻠﻲ ﺑﺲ

1393

اﺳﻌﺎري

 -45460داﻟﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

ﻣﺪرك

ﺑﺎﻗﻴﺎت

ﻣﺪرك

اﻓﻐﺎﻧﻲ

18615240

1585705

اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎش و

6955
1393

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه
ﻣﺪرك

اﺳﻌﺎري

ﻣﻘﺮوﺿﻴﺖ

ﻣﻘﺮوﺿﻴﺖ

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري

1360

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

864398

ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﺷﺎت

810

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

144884513

ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻫﺎي

400644

ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻫﺎي

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺷﺪه

داﻟﺮ

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺷﺪه

وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
6

7
8

ﻫﺮات

وزارت ﻣﻌﺎرف

رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺼﺪي ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻣﻌﺎرف
وزارت ﺗﺠﺎرت وﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻫﻮﺗﻞ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻛﺎﺑﻞ

1393
1393

20655

ﻃﻠﺒﺎت

69424

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

169900

ﻛﺮاﻳﻪ

44192
9

10

وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ
رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﺪي ﻣﻄﺎﺑﻊ آزادي
رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و
ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

92-91

1393

840000

ﻣﻘﺮوﺿﻴﺖ

ﺑﺎﻗﻴﺪاري ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﻘﺪي
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از رﺋﻴﺲ

170950

ﺗﺼﺪي

195590

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

73469253

ﻃﻠﺒﺎت

رﻳﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ زون ﻛﺎﺑﻞ
11

12

13

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻮزه ﻫﺮات ﺑﺮﺷﻨﺎ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ

رﻳﺎﺳﺖ ﺣﻮزه ﺑﺮق ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و
ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

36480
1393

 % 5ﻣﺎﻟﻴﻪ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮاﻳﻪ و

418236

ﺟﺮﻳﻤﻪ آن

93-91

93-91

409692058

4472

ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻫﺎي

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺷﺪه

ﺑﺎﻗﻴﺎت

آﻣﺮﻳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺟﻮزﺟﺎن
14
1

15

16
17

18

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ
رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺎرﻳﺎب ﺑﺮﺷﻨﺎ

وزارت اﻧﺮژي و آب

رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺼﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي
وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﻓﻐﺎن
وزارت ﻣﻌﺎدن و ﭘﻄﺮوﻟﻴﻢ
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺼﺪي اﻓﻐﺎن ﮔﺎز

وزارت دﻓﺎع ﻣﻠﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ع ﻛﻮﭘﺮاﺗﻴﻒ اردوي ﻣﻠﻲ

93-91

-92

1393
1393
1393

1393

25789806

ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺷﺪه

38028

اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻨﺠﺸﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري

16056

 %3ﻛﻤﻴﺸﻦ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ

300245

 %12ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ

255185

ﻃﻠﺒﺎت

416565

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮاﻳﻪ

5161

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

42195

 %12ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ

37816

اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ

50370

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

195000

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

29120

ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ

200000

ﻣﻘﺮوﺿﻴﺖ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮاﻳﻪ وﺟﺮﻳﻤﻪ

359600
19
20
21

وزارت اﻣﻮر ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺼﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ
وزارت ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊ

رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﻄﻴﻮر
وزارت ﺗﺠﺎرت وﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺗﺼﺪي ﺑﺴﺖ

1393

42308923

ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺷﺪه

-91

24433

ﻋﺪم وﺿﻊ  % 2ﻣﺎﻟﻴﻪ

1393

1517

ﺑﺎﻗﻴﺪاري

93-91

901112

ﻃﻠﺒﺎت

ﻣﺠﻤﻮع
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ﻋﻄﺎﻟﺖ
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154153264

1769411
20000000
 -45460داﻟﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻫﺎي

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﺷﺪه
ﻣﻘﺮوﺿﻴﺖ

597386927

 400644داﻟﺮ

شماره

به اساس مکاتیب واصله از مراجعی که قب ً
ال از جانب ریاست تفتیش عواید بررسی گردیده ،طی ربع اول سال مالی 1395
از صورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل اطمینان داده شده است:
مرجع

سال
بازرسی

نظر
تحلیلی

نمبر نامه
اطمینانیه

مبلغ
تحصیل شده

از

بابت

گمرکمیدان
1
هواییبینالمللی

1392

23.2.94-1724

-759046
15.10.94

47652

شرکت نصیب سراج

محصول ،فیس ومالیه

مالیه دهندهگان
2
زون مرکز

1393

17.5.94-3480

15.10.94-925

81810

سیدنورعلی شاه ولد
سیدابو علیشاه

اظهارنامه مالیاتی

مالیه دهندهگان
3
زون مرکز

1393

17.5.94-3480

15.10.94-925

31449

علی احمد ولد
خیرمحمد

اظهارنامه مالیاتی

مالیه دهندهگان
4
زون مرکز

1393

17.5.94-3480

15.10.94-925

27012

حضرت شاه ولد
عبدالستار

اظهارنامه مالیاتی

مالیه دهندهگان
5
زون مرکز

1393

17.5.94-3480

15.10.94-925

34795

حاجی سیداجان ولد
نورمحمد

اظهارنامه مالیاتی

مالیه دهندهگان
6
زون مرکز

1393

17.5.94-3480

22.10.94-1357

148497

تعداد هشت نفرمؤدیان اظهارنامه مالیاتی

مالیه دهندهگان
متوسط

1393

65760 20.11.94-31304

شرکت سویفت آسیا

مالیات برعایدات

مالیه دهندهگان
8
متوسط

1393

14286 20.11.94-31304

شرکت سید

جرایم ومالیات

گمرک کندهار 1393

9.8.94-5739

30.10.94-3611

4251000

تضمین کمیشنکاران و
هیئات خریداری

تحصیل تضمین

 10گمرک کندهار 1393

9.8.94-5739

30.10.94-3611

9615323

پول امانتی به مالکین آن تصفیه حسابات

 11گمرک کندهار 1393

9.8.94-5739

30.10.94-3611

12691320

تعداد  253قلم اموال
ضبطی

لیالم وسایط واجناس

 12گمرک کندز

1393

17.5.94-3483

36021 24.11.94-62643

تعداد پنج نفرمؤدیان

اظهارنامه مالیاتی

 13گمرک هرات

1393

6.4.94-2986

13.1.94-228

1756573

باقیداری ازشرکت
های متعدد

باقیات سنوات ماضیه

 14مستوفیت هرات 1393

1.9.94-6105

22.11.94-2598

269750

تعداد پانزده شرکت
مالیه د.کوچک

اظهارنامه مالیاتی

 15مستوفیت هرات 1393

1.9.94-6105

22.11.94-2598

1111394

انجنیرروزبه مستأجر
پوهنتون هرات

کرایه وجریمه

 16مستوفیت هرات 1393

1.9.94-6105

22.11.94-2598

4640000

عبدالمجید مستأجر
ترمینال مسافربری

تصفیه کرایه

 17مستوفیتننگرهار 1393

4.9.94-6157

12.12.94-4666

53125

تعداد  39نفرمؤدیان
حوزه های مالیاتی

تصفیه حسابات
جایداد

 18مستوفیتننگرهار 1393

4.9.94-6157

12.12.94-4666

84596

شرکتهای ایمل،برادران اظهارنامه مالیاتی
اتفاق واربکان PVCباجرایم

7

9
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27

مقاالت

پهاسالميټولنهکې
د پور (قرض) ارزښت
الحاج عبداهلل آخندزاده

28

د اسلام سـپیڅلی دیـن د یـوې داسـې برشي ټولنـې غوښـتونکی دی،
چـې لـه هـر ډول بداخالقیـو او نـاوړه اعاملـو او چلنـد څخـه پاک،او
هـم د ټولنـې د سـمون اود ښـه چلنـد لپـاره ئـی اقتصادي،ټولنیـز ،او
معامالتـو ،روابطـو دپایداري،اسـتحکام اوسلامتیا لپـاره خپـل خـاص
قواعداصـول اواحـکام وضـع کـړي دي.

تفتیش  شماره چهارم  سال1394

د اسلام سـپیڅلی دیـن د یـوې داسـې بشري ټولنـې
غوښـتونکی دی ،چـې لـه هـر ډول بداخالقیـو او نـاوړه
اعاملـو او چلنـد څخـه پـاک،او هـم د ټولنـې د سـمون
اود ښـه چلنـد لپـاره ئـی اقتصادي،ټولنیـز ،او معامالتـو،
روابطو دپایداري،اسـتحکام اوسلام تیا لپـاره خپل خاص
قواعداصـول اواحـکام وضـع کـړي دي.چـې د وضـع
شـویو قواعـدو او اصولـو پـه مرعـات کولو بانـدې د بد
بختیـو او نـاوړه اعاملـو څخـه مخنـوی او هـم دټولنـی
د هوسـائی سـبب ګرځي.ځینـې وخـت دیـو شـمیر مال
طلبوسوداګــرو او تجاروله خوادعامه خلکو دهوسـاینې
دملنځـه وړلـو لپـاره مختلفـی هیلـی اونیرنـګ دزیـات
منفعـت دالسـته راوړلـو لپاره پـه کار اچول کیـږی .لکه
څرنګـه چـې ځینـې پانګـه وال دمـايل امکاناتو په لــرلو
رسه دراکـړې ورکـړې بـازار پـه خپـل واکاو کنترول کـې
نیسي اوپـه هره بڼـه چې وغـواړي په هغـه ډول اموال
عامـه خلکـو تـه عرضـه کــوي .نـود دوی پروړانـدې د
اسلام مقـدس ديـن پـه تجاريت،سـوداګریزواو معامالتـو

کـې یـو ډول قوانیـن او اصـول په پام کې نيـويل دي.چې
پرخلکـو بانـدې پـه لـوړ قیمـت دخرڅولومخـه ونيسي
او د هغـوی د دروازو د بندولـو غوښـتونکي دي .چـې
انسـانان لـه اقتصـادي سـتونزو رسه الس او ګريوان کوي
او مصنوعـي ګـراين رامنځتـه کـوي .دبیلکـې پـه توګه په
اسلامي اقتصـادي نظام کې داحتـکار ظاملانه عمل حرام
او جـرم دی او احتـکار دی تـه وايـې چـه ارتزاقـی مـواد
دنـرخ دلوړلـو لپـاره ذخيره کـړی ،داهغـه ظاملانـه عمل
او چلنـد دی چـې يوکـس دخپـل جيـب ډکولو پـه موخه
ټـول عـامل تـه غـم اوپريشـانۍ جـوړوي .اوپـه ټولنه کې
قحطـی اوقيمتـي رامنځـه ته کـوي په اسلامي نظام کې
اسلامي حکومـت دهغه څخـه په نظـارت کولو موظف
ګرځـول شـوي تر څـو دیوې خـوا غریـب اوبیوزله وګړي
دلومـړی رضورتونـو په رانیولو کې دمشـکل رسه مخامخ
نـه يش اولـه بلې خـوا دنوموړو خودخوا اشـخاصو دظلم
مخنیـوي پـه هکلـه دهغـوی رسه هم مرسـته وکړي.چې
پـه حدیـث رشیـف کـې راځي عـن أنـس ريض اللـه عنه
قـال قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم انصر أخاك
ظاملـا أو مظلومـا قالوا يا رسـول الله هذا ننصره مظلوما
فكيـف ننصره ظاملـا قـال تأخذ فـوق يديه)
د دغـو نظامونـو پـه کـړۍ کـې يـې يـو هـم ټولنيزنظـام
دى .چـې پـه دې نظـام کـې فـرد د ټولنـې د اصلاح او
سـمون او پاکيـزه ګـۍ همکاری اویو دبل رسه دمرسـتې
او همـدردی لپـاره يـې داسـې نظامونـه او چلنـد غـوره
کـړى چـې د راز راز کټـو او ښـيګړو،مینی او محبـت
څخـه ډک دي ددغـو نظامونـو پـه لـړ کـې يـو يـې هـم
ټولنيـز نظـام دى پـه اسلام کـې ددغـه نظـام ځانګړتيـا
داده چـې پـه دى کـې فـرد دټولنـي پـه اصالح اوسـمون
کـې مسـئوليت لـري پـدى معنـى چې هـر فـرد د خپلې
وسـعې او تـوان پـه انـدازه مکلـف دى چـې د ټولنـې
څخـه دفسـاد او ىب ثباتـۍ پـه لـه منځـه وړلـو او پـه
سـمون او همـکاری کـې هڅـه وکـړي او ټولنیـزی ګټې
بـه شـخصی ګټـو بانـدې ترجح ور کـړي او د دغه هدف
دپـوره کيـدو پـه الر کـې د ټولنـې لـه نـورو وګـړو رسه
تعاون او مرسـته وکړى چې الله (ج) فــرمايي  :وتعاونو
اعلى البر والتقـوى والتعانـوا عىل االثـم والعـدوان)).....
ترجمـه  :پـه نيکـى او تقـوى کـې يو لـه بله رسه مرسـته
وکـړئ اوپـه ګنـاه او تيرى کې يـو دبل رسه همـکارى او
مرسـته مـه کوئ.
د ټولنـى اصلاح او سـمون کـې تعـاون دنيکـۍ اوتقـوى
پـه جملـه کـې ترټولـو لويـه او مهمـه مرسـته شـمريل
کيـږي کـه اسلام لـه يـوه پلـوه فـرد د ټولنـې پـه اصالح
او سـمون کـې مسـئول ګڼـى لـه بله پلـوه يې پـدى هم
مکلـف ګرځـوىل چـې دى بـه پخپله پـه ټولنه کې فسـاد

نـه کوي،چـې اللـه ج فرمايـي  :والتفسـدوا ىف االرض بعداصالحهـا)) ترجمـه  :تاسـو پـه
ځمکـى کـې فسـاد مکـوئ وروسـته لـه هغـه چـې اللـه ج يـې بنيـاد پـه اصلاح اوسـمون
بنـاء کړيدى.
د فقهـې پـه يـوه قاعـده کـې پورتـه مطلـب داىس واضـح شـوى لکـه چـې وايـي (( ماحرم
اخـذه حـرم اعطـاه ))دکـوم يش چـې په اسلام کې اخسـتل حـرام وى نـو په همـدې توګه
ورکـول يـې هـم حـرام دي .طبعي خبره ده چې په ټولنـه کې دفسـاد اومنکراتو دمخنيوى
پـه اړه بـه د وګـړو ځـواک او اسـتعدادونه بيالبيـل وي خوکـه چيرې يو مسـلامن وګړى په
ټولنـه کـې دخپـل کمـزورى ځواک او اسـتعداد په وجه داصالح او سـمون په راوسـتلو کې
پاتـې رايش نـو لـږ تـر لـږه دومـره خوکـوىل يش چـې دټولنـى ديو فرد پـه حيث خپـل ځان
لـه فسـاد او نـاوړه چلند څخه وسـايت .
دپورتـه قاعـدې مفهـوم اومعنـى دنبى کريم صىل الله عليه وسـلم پدې مبارکه ويناکېښـه
څرګنديـږي چـې فرمايـي لعنـت دى پـه رشـوت ورکوونکـي ،رشـوت اخيسـتونکي او هغه
څـوک چـې د دې دواړو اړيکـه ټينګويـاو همدارنګـه د سـود خوړونکـي او ورکوونکـي په
اړه هـم نبـى کريـم (ص) عين بيـان کـړى دی چـې هلتـه پکـې ګواهـى ورکوونکـى او د
موضـوع ليکونکـى هـم اضافه شـويدي .
کـه غـواړو چـې داصلى موضـوع پـه حيـث دټولنـې پـه اصلاح اوسـمون کـې دفـرد
دمسـئوليت کچـه معلومـه کـړو نو راځـئ قرانکريـم او نبوي الرښـود وپلټو چـې پدې اړه
څـه وضاحـت کـوي.
قرانکريـم  :اللـه عزوجـل فرمايـي  :واملؤمنـون واملؤمنـات بعضهـم اوليـاء بعـض يامـرون
بااملعـروف وينهـون عـن املنکـر ))
ژبـاړه  :مؤمنـان سـړي او مؤمنانـې ښـځې پـه نيکيـو کـې يولـه بـل رسه دوسـتان او
مرسـتندويان دى چـې پـه ښـو چـارو بـه خلکـو تـه امرکـوي او لـه بدوکـړو څخـه بـه يـې
منـع کـوي.
معـروف پـه عامـه توګـه د هـر هغـه يش نـوم دى چې اسلامى رشيعـت يې له فـرد څخه
تـررسه کـول غـواړي او منکـر د رشيعـت پـه قامـوس کـې هغـه څـه تـه ويـل کيـږي چـې
محمـدي رشيعـت د هغـې مخنيـوى اولـه منځه وړل غـواړي د معروف او منکر په لسـت
کـې د ټولنـې اصلاح راوړل او فسـاد لـه منځـه وړل تـر ټولـو لومړي شـيان ګڼـل کيږي.
پـه ټولنیـز نظـام کـې د وګـړو تـر مینـځ دښـه روابطـو ،اعتماد  ،ښـه چلنـد او کمـک کول
دبـی وزلـو او ناچـارو ا و مجبـورو وګـړو رسه دښـه او هوسـا ژوندانه داسـانتیاوو دبرابریو
لپـاره پـه بشري ټولنـی کـې لـوی او سرتارزښـت لــری چـې اسلامي اقتصـاد پـه حقیقـت
کښـې د انسـان دژونـد د بهتری او بهبـود أسـايس عامـل ګڼـل کېـږي اود هغـې لپـاره د
ښـه ژونـد د برابرولـو زمینـه برابـروي او دهغـه رضورتونـه او روزمره احتیاجـات د پاکو او
مقدسـو ذرایعـو پـه توسـط تهیـه کـول غـواړي ،لکـه زکات چې په اسلامی اقتصاد کښـی
د ملا د تیرحیثیـت لـري ( .خـذ مـن اموالهـم صدقـة تطهرهـم بهـا وتزکېهم ) ..پـه مالونو
کښـې تـری زکاة واخلـه ترڅوچـې رسمایـه ئـی پاکـه او نفسـونه ئـې د تزکېـت او صفـت
وړ وګرځـي ..
او همدارنګـه قـرض ورکـول ومسـلامن ورور ته چـې الله تعالی د قرض ور کولونسـبت ئې
ځـان تـه کـړی دی دارزښـت او اهمیت له کبله چـې فرمایی -:
«مـن ذا الـذي يقـرض اللـه قرضـا حسـنا فيُضاعــفه لـه أضعافاً كثيرة والله يقبـض ويبصط
وإليـه ت ُرجعون« ((البقـرة)245 :
ژبـاړه  -:څـوک دي هغـه سـړي چـې قـرض ورکـوی اللـه لـــره قـرض نیـک ( د زړه لـه
اخالصـه د اللـه پـه الره کـې پـه رصفولـو رسه ) نو زیات بـه کړي الله (ثـواب ) د قرض ده
لـــره پـه زیاتووالـی ډیـر او اللـه تنګـوی ( رزق ) او پراخـوی (رزق) او هـم ( خاص ) بیا
بـه ده تـه بیولـی کېـږی ( د اعاملـو د جـــزالـــه لپاره)
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او همدارنګـه اللـه تعـاىل پـه سـورة الحديدکېفرمائی( :من
قـرض اللـه قرضـاً حسـنا ف ُيضاعفـه لــه ولــه أج ٌر
ذا الـذي يُ ُ
كــريم) (الحديد)11 :
ژبـاړه :څـوک دي هغـه چـې قـرض ورکـوی اللـه لـــره پـه
نیکـو قـرض ورکولـو رسه ،نـو بیـا بـه اللـه دوبرابـره کـړي
(هغـه قـرض ) ده لـــره او خـاص ده تـه نیـک اجـر ثواب
دی
اللـه تعـاىل پـه سـورة التغابـن کـې فرمائـی ( :إِن ت ُ ْقرِضُ ـوا ْ
اللّـ َه قَ ْرضـاً َح َسـناً يُضَ ا ِعفْـ ُه لَكُـ ْم َويَ ْغ ِفـ ْر لَكُـ ْم َواللّ ُه شَ ـكُو ٌر
َحلِي ٌم)[التغابـن
کـه چېـرې قـرض ورکـړی اللـه لــره (پـه هغـه څـه چـې
فرمایلـی دي ) نیـک قـرض ( پـه محبـت او اخلاص ) نـو
دوچنـد بـه کـړي اللـه د هغـه پـــور ثـواب تاسـې تـه او
مغفـرت بـه وکـړي اللـه تاسـې تـه او الله ښـه قـدردان دی
او ښـه تحمـل واال دی .
قـرض پـه لغـت کـې قطـع او غوڅولـو تـه وائـی او پـه
اصطلاح کـې یـو اندازه له خپل مـال څخه د بل پـه اختیار
کـې ورکـول تـه وائـی  ،البتـه چـې قـرض اخسـتونکې پـه
اداء د مـال یـا مثـل دهغـه او یـا پـه قیمـت د هغـه ضامن
او متعهـد وي.
د قـرض (پـور) پـه اړه پـه زړه پوري نبوي الرښـووين غواړم
چـې بیـان ئـی کـړم .چې پـه عميل کولـو کې یـې د دین او
دنیا دواړو ګــټـي نغښـتي دي.
عـن أنـس ريض اللـه عنـه قال:قـال رسـول اللـه صلى اللـه
بـاب الْ َج َّنـ ِة َم ْكتُوبا
ـت لَ ْيلَـ ًة ا ُْس َِى ىب َعلى ِ
عليـه وسـلمَ :راَيْ ُ
ْـت :يـا
شر ا َ ْمثالِهـا َوالْقَـ ْر ُض ِبثَامنِيَـ َة َع ْ
َلص َدقَـ ُة ِب َع ْ ِ
شرٍ ،فَ ُقل ُ
ا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
السـائِ َل
ن
ل
:
قال
؟
ة
ق
د
الص
ن
م
ل
ُ
ف
ا
ض
ر
َـ
ق
ل
ا
مابال
يـل
ُ
ئ
ب
َّ
ْضَ
َ
َ َّ
ّ
َج ْ َ
ْ
يَ ْسـأَ ُل َو ِع ْنـ َد ُهَ ،والْ ُم ْسـتَ ْقر ُِض اليَ ْسـتَ ْقر ُِض اِالّ ِمـ ْن حا َج ٍة.
رسـول صلى اللـه عليـه و آلـه فرمائـی  :د معـراج په شـپه
چـې یـوړل شـوم ومـی لید چـې د جنـت پـه دروازه لیکل
شـویوو ،چـې د صدقـې اجـر او ثـواب لـس برابـر دی او
دقـرض اجـر او ثـواب اتـه لـس برابـر دی جربایـل علیـه
وسلام تـه مـی وویـل چـې ولـی قـرض حسـنه لـه صدقـې
څخـه بهتر دی؟ وویل چې قـرض اخسـتونکې،تل دمحتاج
سـړی پـه الس کـې قـرار نیسـیي ولـی سـوال گردمرسـته
غوښـتنه کـوي ممکـن چـې بـی نیـازه وي مگـر صدقـه په
الس د اشـخاصو غیرمحتـاج کـې قــرار ونیسي .
قـال َر ُس ُ
َ
شر ٍة،
ـول اللّـ ِه صلي اللـه عليـه وسـلم:ا َّ
َلص َدقَ ُة ِب َع ْ َ
ِ
شرٍَ ،و ِصلَـ ُة االْء ْخـوانِ ِب ِع ْشِيـ َنَ ،و ِصلَـةُ
َ
َوالْقَـ ْر ُض ِبثَامنيَـة َع ْ
شيْـ َن.
ال َّر ِحـمِ ِباَ ْربَـ َع َو ِع ْ ِ
رسـول صلي اللـه عليـه وسـلم فرما ئـی :صدقه لـس ،قرض
اتلـس ،صلهـاو ارتبـاط د وروڼـورسه پـه شـل او صله رحمی
په څلوریشـتو حسـنو برابره
ض اللّ ُه َع ْنـ ُه ا َ َّن ال َّنب َِّى صيل الله
َعـ ْن َعبْ ِداللّـ ِه بْنِ َم ْسـ ُعو ٍد َر ِ َ
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عليـه و آله َ
قال :ك َُّل قَـ ْر ٍض َص َدقَةٌ.
عبدالله بن مسـعود لهنبی صيل الله عليه وسـلمڅخه نقل كوی چې فرمائی :هــر قــرض
په نزد د الله  ،صدقــه محســوب کېږي
ِـى صلي اللـه عليـه و آله َ
َ
قال :مــا ِمــ ْن
ب
ن
ال
ن
ا
ه
ـ
ن
ع
َّ
ض اللّـه َ ْ ُ
َو َعـ ْن َع ْب ِداللّـ ِه بْـنِ َم ْسـ ُعو ٍد َر ِ َ
َّ َّ
ُم ْســلِمٍ يُقْـر ُِض ُم ْسـلِام قَ ْرضـا َمـ َّر ًة اِالَّ كا َن ك ََص َدقَ ِتهـا َم َّرت َْيِ.
عبداللـه بـن مسـعود لـه نبـی صلي اللـه عليـه وسـلم څخـه نقـل كوي چـې فرمائـی :هر
مسـلامن چـې مـال یـو ځـل قـرض ورکړی پـه مثل د دی چـې مال ئـی دو ځلی پـه صدقه
ورکـړی وی .
قـال َر ُس ُ
َ
ـول اللّـ ِه صلي اللـه عليـه و سـلمَ :مـ ْن اَقْـ َر َض ُم ْؤ ِمنـا قَ ْرضـا يَ ْنتَ ِظ ُربِـ ِه َم ْي ُسـو َر ُه كا َن
مالُـ ُه ِف زَكا ٍة َو كا َن ُهـ َو ِف َصلا ٍة ِمـ َن الْ َمالئِكَـ ِة َحتّـى يُ َؤ ِّديَـ ُه اِلَ ْيـ ِه.
رسـول صلى اللـه عليـه وسـلم فرمـا ئـی :هرڅوک چې مؤمـن ورور تـه قرض ور کـړی او
منتظـر پاتـې يش تـر څـو چـې قرض اخسـتونکې توامننـد يش  .دهغه مال  ،ثـواب د زکات
لـري او قـرض ور کونکـې د مالیکـو د درود قـــرار نیسي .تـر هغـه وختـه چـې قرضدار
ئـی قـرض اداء کړي.
قال رسـول الله صلی الله علیه وسـلم :من اراد ان تسـتجاب دعوته و ان تکشـف کـــربته
فلیفـرج عن معرس
رسـول صلـی اللـه علیـه و سـلم فرمائـی د :هر څوک چـې غواړي دعاء قبولـې يش  ،او غم
او تشـویش ئـی بـر طرف يش  ،نو تنـکاليس ته اسـانتیااو مهلت ورکړي.
دا راز کـه پـوروړی تنګالسـی او تشالسـی وي بایـد د پـور خاونـد صبراو حوصلـه وکړي او
وخـت ورکړي.تـر څـو چـې هغـه وس نـه وي پیـدا کـړی غوښـنه دي نـه کـوي ،چـې اللـه
تعالـی پـه قرانکریـم وایي:
(وإن كان ذو ُعرسة فنظرة إىل ميرسة وأن تصدّقوا خري لكم إن كنتم تعلمون) البقرة،)280 :
ژبـاړه  :نـو کـه پـوره وړی دنـاداری خاونـد وو ( مفلس وو) نو( پر تاسـی ده ) ته د پراخې
تـر وختـه انتظـار دی او دا چـې ( دی پـوروړی تـه )بخښـنه وکـړی تاسـې تـه ډیربهرت دی
کـه ئی تاسـې پوهیږی
یعنـي تـر ويس کېدلـو پـوري بایـد هغـه تـه وکتـل يش ،او تر څو چـې هغه بې وسـه وي د
خپـل حق غوښـتنه دي نـه کوي.
د پـور د اداء پـه بـاره کـې سسـتي او بـې پروایـي او د پـور د ادا کولـو غم او اندیښـنه نه
کـول رشعـآ نـاروا او حـرام کار دی ،بلکـې دا کار لـه لویـو ګناهونـو بلل شـوي دی ،چې په
النـدی حدیثـو کـې ئـی وعيـد راغلی دی ،پـه دې اړه څـو حدیثونه دلتـه بیانوم:

عـن أيب هريـرة ريض اللـه عنـه قال:قـال رسـول اللـه صلى
اللـه عليـه وسـلم  :من أخـذ أموال الناس يريـد أداءها ،أدى
اللـه عنـه ،ومـن أخذ أمـوال الناس يريـد إتالفها أتلفـه الله.
( رواه البخـاري) .
رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم فرمایـي :کـه څـوک له
خلکـو نـه پـور ( قرض ) اخيل او د اداءاوپـرې کولواراده یې
ولـــري ،اللـه تعالـی هغـه تـه د پـرې او اداء کولـو توفیق
ورکـوي .او کـه څـوک لـه خلکـو مال اخلي او پـه نیت کې
ئـی پـرې او اداء کـول نـه وي اللـه تعالی دې هلاک کړي.
پـه حدیـث رشیـف کې چـې د ( أتلفـه الله ) جملـه راغلی
معنـا ئـی دا ده چـې الله دي دا سـړی هالک کـړي ،او یا دا
چـې اللـه دې لـه ښـه ژونـده محروم کـړي او یـا دا چې په
اخـرت کـې دې په عـذاب کړي.
= عـن صهيـب الخير ريض اللـه عنـه قـال  :قال رسـول الله
صلى اللـه عليه وسـلم  :أميـا رجل تدايـن ديناً وهـو مجمع
أن ال يوفيـه إيـاه لقـي اللـه ســارقاً (.رواه ابن ماجه )
پـه بـل حدیـث کې راغيل د پور ځـنــډوونکې بـه د قیامت
پـه ورځ د اللـه په نزد غــل بلل کېږي.
صهيـب الخیـر ريض اللـه عنـه وایـي رسـول الله صلـی الله
علیـه وسـلم فرمایلي دي :هـر سـړی چـې پور وکـړي او په
زړه کـې یـې د اداءاو پـرې کولو اراده و نه لـــري د الله په
نـزد بـه غل بلـل کېږي.
= عـن ميمـون الكـردي عـن أبيـه ريض اللـه عنـه قـال :
سـمعت رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم يقـول  :وأميـا
رجـل اسـتدان دينـاً ال يريـد أن يُـؤدى إىل صاحبـه حقَّـه
خدعـة حتـى أخـذ مالـه ’ فمات ومل يـؤ َّد إليـه دينـه ’ لقي
اللـه وهـو سـارق ( .رواه الطبراين )
د الطبراين پـه روایـت کـې راغلي د میمـون الکـردي پلار
وایـي لـه رسـول الله صلی الله علیه وسـلم نه مـي اوریديل

ویـل یـې :هـر سـړی چـې لـه چـا پـور واخيل پـه نیت کـې یـې دوکـه وي او د پـور خاوند
تـه بیرتـه د پـور رسولــو اراده نـه لـــري ،او مـړ يش پـور پرې نه کـړي ،دا به د اللـه په نزد
غـــل وي.
عـن أيب هريـرة ريض اللـه عنـه عـن النبي صلى الله عليه وسـلم قال  :نفـس املؤمن معلقة
بدينـه حتـى يقىض عنـه )...رواه أحمد والرتمـذي وابن ماجه )
نفـس دمومـن پخپـل قـرض (پـور) پـوري تړلـی دی( ،تـر هغـو جنـت تـه نـه يش ننوتيل)
ترڅـو یـې پـور پـرې نه کـړل يش.
السر ُاق �ث َ َلث َ ٌة َمانِـ ُع الـ َّزكَا ِة َو ُم ْسـتَ ِح ُّل ُم ُهو ِر
:
فـــرمایی
وسـلم
رسـول صلـی اللـه علیـه و
ُّ َّ
ال ِّن َسـا ِء َو كَ َذلِ َك َمنِ ْاسـتَدَا َن َدیْناً َو لَ ْم یَ ْن ِو قَضَ ا َء ُه  ) ...درې ډوله کسـان غله دی  -:اول
هغـه کـس دی چـې زکات نـه ورکـوی  ،دوهـم هغـه کـس دی چـې دښـځو مهـر حلال
بولـی دریـم هغـه کـس دي چـې قـرض واخلـی او بیا ئـی په نیت کـې اداء کول نـــوی
=عـن سـمرة بـن جنـدب ريض اللـه عنـه قـال  :خطبنـا رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم
فقـال  :هاهنـا أحـد مـن بنـي فلان ’ فلـم يجبه أ حـد ’ ثم قـال  :هاهنا أحد مـن بني فالن
’ فلـم يجبـه أحـد ،ثـم قال:هاهنـا أحـد من بني فلان ’فقام رجل فقـال  :أنا يا رسـول الله .
فقـال صلى اللـه عليـه وسـلم  :ما منعـك أن تجبني يف املرتين األوليني ’ أمـا إين مل أنوه بكم
إال خيرا ً ’ إن صاحبكـم مأسـور بدينـه  .ويف روايـة الحاكـم :إن صاحبكـم ُحبـس على بـاب
الجنـة بديـن كان عليـه( .وروى أبو داود يف سـننه)
سـمره بـن جنـدب ريض اللـه عنـه وایـي :رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم مـوږ تـه په
خطبـه کـې وویـل :دلتـه د فلاين خیلـو څـوک شـته؟ چـا ځـواب ور نه کـړ ،بیا یـې وویل:
دلتـه د فلاين خیلـو څـوک شـته؟ چـا ځـواب ور نه کـړ ،بیا یـې وویـل :دلته د فلاين خیلو
څـوک شـته؟ یـو سـړی والړ شـو وویـل :يارسـول اللـه! زه یـم ،رسـول اللـه صلی اللـه علیه
وسـلم ورتـه وویـل :اول دوه ځلـه پوښـتنه کـې مـو ويل ځـواب رانـه کـړ ،زه ستاسـو خیـر
غـواړم ،او ستاسـو خپلـوان پخپـل پـور پـوري تړلـی دی .او د الحاکـم په روایـت کې راغيل
دي :ستاسـو خپلـوان د پـور الملـه د جنـت پـه دروازه کـې تړلـی دی..
پـوروړي تـه الزمـه ده چـې چـې پـور پـرې کولو تـه زیـات اهمیت ورکـړي ،څښتن ته یې
پـه خپـل وخـت ورسـوي او ویـې نـه ځنـډوي ،قرانکریـم وایـي ( :هـل جـزاء اإلحسـان إال
اإلحسـان) .یعنـي د ښـیګڼي بدلـه یواځي ښـیګڼه ده.
پـه حدیـث کـې راغلي دي چې عائشـه ريض الله عنها وایي :له رسـول الله صلـی الله علیه
وسـلم نـه مـي اوریـديل دي ویـل یې :هـر بنده چې د پـور پرې کولـو نیت ولـــري الله به
پـه پور پـرې کولو کې مرسـته وررسه وکړي.
عـن عائشـة ريض اللـه عنهـا أنهـا قالت  :سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم يقول :
(مـا مـن عبـد كانـت له نيـة يف أداء دينـه ’ إال كان له من اللـه عون ).
پـوروړی بایـد تـر خپلـه وسـه د پور پرې کولو کوښـښ وکـړي ،او باید د پور کولـو په مهال
د هغـه د پـرې کولـو پـوره هوډ او اراده ولــري ،او د اداء اوپرې کولو کوښـښ ونه دروي،
پـه دې صـورت کـې کولـی يش پـرې یـې کـړي او یقینا اللـه به هـم توفیق ورکـوي ،لکه په
حدیـث کـې راغلي رسـول اللـه صلـی اللـه علیه وسـلم فرمایـي :څوک چـې له خلکـو مال
پـور وړي او د پـرې کولـو اراده یـې لـري الله بـه د ادا کولو توفیق ورکـوي .من أخذ أموال
الناس يريــــد أداءهــا أدى الله عنه.
بـل حدیـث کـې راغلي دي :هـر څـوک چـې پـور کـوي او اللـه پوهیـږي چـې دی یـې د
پریکولـو اراده لـــري خامخـا بـه اللـه پـه دنیـا کـې د پـور ادا کولـو توفیـق ورکـوي .وعن
ميمونـة مرفوعـاً  ”:مـا مـن أحد يـدان ديناً يعلـم الله أنه يريـد قضـاءه إال أداه الله عنه يف
الدنيـا “ (.رواه النسـايئ وابـن ماجـه).
پـه تیـرو حدیثـو کـې پـه مکـرره توګه دا خربه تیره شـوه چې څـوک د پور پـرې کولو اراده
ولـري اللـه تعالـی بـه مرسـته او کمـک وررسه کـوي ،دلتـه مو یـوې خربي ته بایـد پام وي
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مقاالت
هغـه دا چـې د اللـه مرسـته به هغه وخـت وي چې دا پور
پـه رشعـي طریقـه رسه شـوی وي ،او نـاروا او د رشیعـت
خلاف نـه وي ،ځکـه حدیـث کـې راغيل رسـول اللـه صلی
اللـه علیـه وسـلم فرمایـي :اللـه د پـوروړي ملګـري دی
ترڅـو چـې پـور پـرې کـړي ،خـو دا پـور پـه داسـې طریقه
نـه وي چـې اللـه یـې بد ایــسوي یعنـي د رشیعـت خالف
نـه وي.عـن عبداللـه بـن جعفـر ريض الله عنهام قـال  :قال
رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم  :كان اللـه مـع الدائـن
حتـى يقضي دينـه ’ ما مل يكـن فيام يكرهـه اللـه(.رواه ابن
ماجه)
رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم فرمایـي :لـه امـن
وروسـته خپـل ځانونـه پـه ویـره کـې مـه اچـوئ ،هغـوی
وویـل :هغـه څنګـه يارسـول اللـه؟ هغـه وویـل :پـه «پور»
رسه .عـن عقبـة بـن عامـر ريض اللـه عنـه ’أنـه سـمع النبي
صلى الله عليه وسـلم يقول :ال ت ُِخيفوا أَنْف َُسـ ُك ْم بَ ْعـ َد أَ ْم ِن َها
ذاك يا َر ُس َ
قَالُـوا  :ومـا َ
ـول اللـه ق ََال ( :ال َّديْـ ُن )(.رواه أحمد،
) د دې ستر نبـوي وصیـت پـه اړه څـو نـورې خبرې هـم
بایـد روښـانه کړو.
لومـړۍ :لـه چـا نه پور اخيسـتل د علامو په اتفـاق روا ده،
رسـول اللـه صلی الله علیه وسـلم پخپله قرض اخیسـتی و،
پـه دې اړه پـه مسـلم او بخـاري کې د ابو هریـرة ريض الله
عنه روایـت راغلی ده.
دویـم :قـرض ورکـول مسـتحب کار دی او ډېـر ثـواب لري،
لکـه د صحیـح مسـلم پـه روایـت کـې راغيل :څـوک چې د
خپـل ورور د دنیـا یـوه سـتونزه حـل کـړي اللـه بـه یـې د
اخـرت لـه سـتونزو یـوه سـتونزه حـل کـړي ،او څـوک چـې
تنـګاليس تـه اسـاين ورکـړي اللـه بـه هغـه تـه پـه دنیـا او
اخـرت کـې اسـاين ورکړي.
عـن أيب هريـرة ريض اللـه عنه مرفوعاً  :مـن نفس عن أخيه
كربـة مـن كـرب الدنيـا نفـس الله عنـه كربة من كـرب يوم
القيامـة ’ ومـن يسر على معسر يسر اللـه عليـه يف الدنيا
واآلخرة.
دریمه:مسـلامن تـه مناسـب ده چـې لـه پـوره ووېرېږي او
تـر څـو یـې سـخته اړتیا نـه وي باید قـرض ونه کـړي ،ځکه
قـرض کـول او پرېکـول اسـانه کار نـه دی او قـرض د سـړي
ژونـد پـه زور کـوي ،لکـه پـه حدیـث کـې چـې تیـر شـول.
او د بخـاري او مسـلم پـه روایـت کـې راغلي رسـول اللـه
صلـی اللـه علیـه وسـلم بـه هروخت پـه ملانځه کـې دا دعا
کولـه :یـا اللـه! زه لـه پـور او ګنـاه نـه پنـاه غـواړم ،یـو چا
ورتـه وویـل :یـا رسـول اللـه! تـه هروخـت له پـور نـه پناه
غـواړې؟ هغـه ورتـه وویـل :کلـه چـې سـړی پـوروړی يش
پـه خبرو کـې دروغ وایـي او چـې وعـده وکـړي مخالفـت
یـې کـوي .عـن عائشـة ريض اللـه عنهـا أن رسـول اللـه كان
يدعـو يف الصالة:اللهـم أين أعـوذ بـك مـن املغـرم واملأثـم ”
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فقـال لـه قائل:مـا أكثر مـا تسـتعيذ من املغـرم ؟ فقـال ”:إن الرجـل إذا غرم حـدث فكذب
ووعـد فأخلـف ».
پـه پـور اخیسـتلو کـې بایـد ډېر زیـات احتیاط وکـړل يش ،ځکه پـه حدیث کـې راغيل یوه
سـړي رسـول اللـه صلـی اللـه علیـه وسـلم تـه وویـل :یا رسـول اللـه! کـه زه د الله پـه الره
کـې ووژل شـوم نـو ګناهونـه به مـي معاف کیږي؟ رسـول اللـه ورته وویل :هوکـې ،که ته
د اللـه پـه الره کـې ووژل شـوې ،صبر دي کـړی وي ،د ثـواب نیـت دي وي ،د شـا لـه خوا
نـه ،مخامـخ ووژل شـې ،بیـا رسـول اللـه صلـی الله علیه وسـلم ورتـه وویل :تا څـه وویل؟
هغـه وویـل :کـه زه د اللـه پـه الره کـې ووژل شـوم نـو ګناهونـه بـه مـي معـاف کیـږي؟
رسـول اللـه ورتـه وویـل :هوکـي ،که تـه د الله په الره کې ووژل شـوې ،صبر دي کړی وي،
د ثـواب نیـت دي وي ،د شـا لـه خـوا نـه ،مخامـخ ووژل شـې ،خـو چـې د چـا پـور نه وي
دربانـدې .ځکـه مـا ته جربيـل علیه السلام دا خبره وکړه.
قـال رجـل للنبـي صلى اللـه عليـه وسـلم:أرأيت إن قتلـت يف سـبيل اللـه تُكفـر خطايـاي
؟.فقـال لـه النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم« :نعـم إن قتلـت يف سـبيل اللـه وأنـت صابـر
محتسـب مقبـل غير مدبر».ثـم قـال رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم« :كيـف قلـت
؟» .قال:أرأيـت إن قتلـت يف سـبيل اللـه تُكفـر خطايـاي ؟ فقـال لـه النبـي صلى اللـه عليه
وسـلم«:نعم إن قتلـت يف سـبيل اللـه وأنت صابر محتسـب مقبـل غري مدبـر،إال الدين،فإن
جربيـل عليـه السلام قـال يل ذلـك ».أخرجـه مسـلم.
پـه بـل حدیـث کـې راغلي دي :رسـول الله صلی اللـه علیه وسـلم فرمایي :د چـا روح چې
لـه بدنـه داسـې حـال کـې بیلـه يش چـې هغـه لـه دریـو شـیانو پـاک وي نـو جنـت ته به
ننوځـي ،هغـه دری شـیان :کبر ،د غنیمت غلا او پور ده .عن ثوبان موىل قال  :قال رسـول
اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم عـن رسـول الله صلى اللـه عليه وسـلم أنه قـال « :مـن فارق
الـروح الجسـ َد وهـو بـرئ من ثالث دخـل الجنـة مـن الكرب،والغلول،والدين ».
ُ
عـن محمـد بـن عبداللـه بـن جحـش ريض اللـه عنـه قال  :كان رسـول اللـه صىل اللـه عليه
وسـلم قاعـدا ً حيـث توضـع الجنائـز فرفـع رأسـه قبـل السماء  ،ثـم خفـض بصره  ،فوضع
يـده على جبهتـه .فقـال  :سـبحان الله ! سـبحان اللـه ما أنزل من التشـديد ! ،قـال  :ففرقنا
وسـكتنا ’ حتى إذا كان الغد سـألت رسـول الله صىل الله عليه وسـلم فقلت  :ما التشـديد
الـذي أنـزل؟ قـال  :يف الديـن ،والـذي نفسي بيده لـو قتل رجل يف سـبيل الله ثـم عاش ،ثم
قتـل ثـم عاش،ثـم قتـل وعليـه دين مـا أدخل الجنـة حتى يُقضى دينه.
محمـد بـن عبـد اللـه ريض اللـه عنـه وایـي :د جنازو کېښـودلو ځای کـې رسـول الله صلی
اللـه علیـه وسـلم ناسـت و ،اسمان تـه یـې رس پورتـه کـړ ،بیـا یـې سترګي ټیټي کـړې ،او
الس یـې پـه تنـدي کېښـود .ویـې ویل :سـبحان الله! سـبحان الله! څومره سـختي راښـکته
شـوه! ،محمـد وایـي مـوږ رسه بیـل شـوو او غيل شـوو ،سـبا مـي له رسـول الله صلـی الله
علیـه وسـلم پوښـتنه وکـړه چې هغه سـختي څه شـی وه چې راښـکته شـوه؟ هغـه وویل:
هغـه سـختي د پـور پـه اړه وه ،زمـا دي پـه هغه ذات قسـم وي چې زما ځان یـې په واک
کـې دی کـه یـو سـړی د اللـه پـه الره کـې ووژل يش بیرتـه راژونـدی يش ،بیـا ووژل يش بیا
راژونـدی يش ،او بیـا ووژل يش او پـه هغـه پـور بانـدې وي تـر هغو به جنت تـه داخل نه
يش څـو یـې پـور پرې نه کـړل يش.
ـول اللّـ ِه صلي اللـه عليه و سـلم يَق ُ
قـالَ :سـ ِم ْع ُت َر ُس َ
ض اللّـ ُه َع ْنـهَُ ،
ُـولَ :م ْن
َعـ ْن بُ َريْـ َد َة َر ِ َ
ِ
ِ
ِ
اَنْظَـ َر ُم ْع ِ
ٌ
سرا فَلَـ ُه ك ََّل يَـ ْومٍ َص َدقَـة قَبْ َـل ا َ ْن يَح َّـل ال َّديْ ُن فَـاذا َح َّل ال َّديْـ ُن فَاَنْظَ َر ُه بَ ْع َد ذل َ
ــك
فَلَـ ُه ك َُّل يَـ ْومٍ ِمثْلَ ْيـ ِه َص َدقَةٌ.
حضرت بريـده وائـی لـه رسـول صلـی اللـه علیه وسـلم څخـه مـی اوریدلی چـې فرمائی:
څـوک چـې تنـګ السـی تـه مهلـت ور کـړي .مخکـې لـه رسـیدلو د میعـاد د اداء کولـو په
مقابـل د هـر ورځـې کـې پـه انـدازه د مـال دهغـه په صدقه کې حسـاب کیـږی او وخت
د اداء ئـی چـې را ورسـیږی.نو پـه مقابـل د هـر ورځې مهلـت کې دوه برابـر د مال ئی په

صدقـه کې حسـاب کیږی .
َو ِمـ ْن اَل ِ
ْفـاظ َر ُسـو ِل اللّـ ِه صلي اللـه عليـه و آلـهَ :مط َُـل
ـى ظُلْـ ٌم.
الْ َغ ِن ِّ
نقـل شـوی لـه رسـول صلـی اللـه علیـه وسـلم څخـه چـې
فرمائـی  :دقـرض پـه اداء کې ځنـډول د توامنند سـړی لخوا
ظلـم محسـوب کیږی
َ
تـاج اِلَ ْيـ ِه اَخُو ُه
ح
ا
م
سـلم:
و
عليه
ِـى صلي اللـه
ـنِ
َ ْ َ
قـال ال َّنب ُ
الْ ُم ْسـلِ ُم ِف قَـ ْر ٍض َو ُهـ َو يَق ِ
ْـد ُر َعلَيْـ ِه فَلَـ ْم يَ ْف َع ْـلَ ،حـ َّر َم اللّ ُه
ـح الْ َج َّن ِة.
َعلَ ْيـ ِه ِريْ َ
نبـی صلى اللـه عليه وسـلم فرمائی :څوک چې د مسـلامن
ورور څخـه د احتیـاج د رفـع کولـو تقاضـا دقـرض حسـنه
وکـړي .او هغـه توامننـدی هـم ولـــري .او جـواب درد
ورکـړی نـو اللـه تعالـی به پـه هغه بانـدې حـرام وګرځوي
د جنـت بـوی .
قـال َر ُس ُ
َ
سر َعلى
ـول اللّـ ِه صلي اللـه عليـه و آلـهَ :مـ ْن يَ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
سر ُه اللّـ ُه َعلَيْـه َحوائ َجـ ُه ِف ال ُّدنْيـا
سر ـ يَ َّ َ
ُم ْؤمـنٍ َو ُهـ َو ُم ْع ٌ
َواال ِْخـ َر ِة…
رسـول صلى اللـه عليـه و آلـه فرما ئـی :څوک چـې د تنګ
السـی مومـن بانـدی اسـانتیا را ولـی نـو اللـه تعالـی بـه د
هغـه پـه اړتیـاو بانـدی اسـانتیا راويل په دنیـا او اخرت کې
َ
لى رضـی الله عنـه  :اِيّاكُـ ْم َوال َّديْـ َن؛ فَاِنَّ ُه َهـ ٌّم بِاللَّيْلِ
قـال َع ِ ّ
َوذ ٌُّل بِال َّنهارِ.
حضرت علي کـرم اللـه وجهـه فرمائـی :لـه قرض اخسـتلو
څخـه پرهيـز وکـړئ چې قـرض باعث دغم او اندیښـنې په
شـپه کـې او ذلـت د انسـان په ورځ کـې دی .
دا راز کلـه چـې د پـور معاملـه کیـږي بایـد تفصيلات یـې
ولیـکل يش او شـاهدان دې پـه کـې شـتون ولـري ،لکـه
قرانکریـم وایـي ” :ياأيهـا الذين آمنـوا إذا تداينتم بدين إىل
أجـل مسـمى فاكتبـوه “(.البقـرة)281 :
د قـرض اخیسـتلو پـه مهـال بایـد څـو مهمـو خبرو متوجه
واوسـو او هغـه دادی
 -1قـرض ورکوونکـې بایـد داسـې څـوک وي چـې د قـرض
ورکولـو وړتیـا او صالحیت لـــري ،د بيلګي پـه توګه د یتیم
د مـال رسپرسـت حـق نـه لـري چـې د هغـه مـال چاته په
پـور ورکړي.
 -2پـه قـرض کـې ورکوونکې مـال اوجنس بایـد معلوم وي
او د هغـه صفـت او مقـدار معلـوم وي ،ترڅـو د بیرتـه
ورکولـو پـه مهال د پور د څښتن او پوروړي ترمنځ سـتونزه
او مشـکالت رامنځتـه نـه يش.
 -3بايـد قـرض ورکوونکـې د قرض له مقداره زیات شـی ونه
ټاکـي ،ځکـه له قرضه زیات شـی ټـاکل په ټولـو مذاهبو کې
اتفاقـا سـود او حـرام ده .دا کار که افراد کـوي یا یې بانکونه
کـوي د هـر چـا لـه پـاره حـرام او نـاروا عمـل دی  ،داراز نن
سـبا بانکونـه او نـوري تجـاريت کمپنـۍ د کټمټ همـدا ډول

معاملـې لـه پـاره نومونـه بدلـوي او خلک غلطـوي یا په ځینـي رشایطو رسه معاملـې ته بل
رنـګ ورکـوي دا ټـول د خلکـو په سـود اخته کولو له پـاره چالونه او ناسـمي الري چاري دي
بایـد دا تعامل ونـه کړل يش.
 -4کـه چیرتـه پـور ( قـرض ) پـه نیټه وي باید پـور ورکوونکې له نیټـې مخکي د خپل حق
غوښـتنه ونـه کـړي ،خامخـا بـه ترټاکلـې نیټـې پوري صرب کـړي .او کـه قرضـدار مخکې له
نیټـی پـور اداء کړی داښـه کار دی .
 -5قرض له اخالص او مینی رسه.
 -6دزړه له کومی او په رضایت کامل رسه
 -7قرض له حالل مال څخه وی.
 -8څوک چې چا ته قرض ور کړی نو منتظرد پاتی شی تر څو چې د قرض په اداء کولو
 -9دقرض معامله باید ولیکل شی.امکان پیدا کړی.
 -10قرض اخستونکې نه باید نیت د نه اداء کولو ولري .
د قرض د بیا اداءکولو په وخت کې قرض اخستونکې دغه الندی نکات په نظر کې ونیسو-:
 -1د قرض اداء کول په عاجل توکه تاکید شوی دی .
 -2که چیرې قرضداره نا توانه وی مهلت ور کولوکې ډیر اجر دی.
 -3د قرض په کیفیت باندی رعایت او تاکید شوی دی.
 -4دقرض اداء په ښه طریقه رسه وشی.
د قرض حسنه ښی انگیزی په ټولنه کې:
 -1د اخرت اجر او ثواب کاميئ کولو په نیت رسه .
 -2د ښو اخالقو ویاړ درلودل له بخل او کنجسۍ څخه لرېکېدل .
 -3ښکاره کول دتعاون ،همکاري ا وصله رحمي له خپل مسلامن وروررسه
 -4کاميئ او پس انداز په پانګه او اجــر دنیا او اخرت کې
 -5اطاعت د الله تعالی له اوامــرو څخه
 -6دښه او غوره شخصیت څرکند کېدل په ټولنه کې
 -7په قرض او همکاري کولو رسه په ټولنه کې انګیزه او تشویق ایجاد کېږي.
 -8قرض ورکونکې سړی د ټولنې دبې وزلو او غریبو د امید ځای ګرزي.
د قرض حسنه دفاسدولــو عـوامل -:
قـرض حسـنه ،چـې يو ښـه عمـل او الله تعالی ته منظـور دی چې مصـداق اصلی د جهاد
مالـی او ایثـار مالـی پـه ټولنـه کې دی البته چې ځنی عوامل شـته دی چې قرض حسـنه
د فسـاد وخوا تـه بیا ئی.
 .1دقـرض ور کـول پـه ریـارسه نـوي .۲قـرض ورکـول لـه حـرام مـال څخـه نـوي .۳قرض
ور کـول پـه پـاک زړه او اخلاص رسه نـوي -.۴او قـرض ورکـول سـبب د منـت او اذیـت
رسـول و قرضـدار ته نـوي ..
کـه هریـو لـه دغـو مواردوڅخـه چې د انسـان په زړه کې تیر شـی او یا ئی وکـړي نو دغه
الهـی اجـر ،ثـواب او پیرزوینـه بـه پـه باد الهو کـړي او دقـرض ور کونکي به دالهی لــوی
او عظیـم اجـر او ثواب څخـه محروم يش .
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مقاالت

احمدشاه مبارز

عواید داخلی افغانستان:

چشمه های عایداتی ،روند جمع آوری عواید
و چالش های فرا راه
)ادامه شماره قبل و قسمت پایانی(

در شـماره دوم ایـن مقالـه روند جمـع آوری عواید
از منابـع مختلـف داخلـی افغانسـتان مـورد بحـث
قـرار گرفـت .ازتحلیـل رونـد جمـع آوری عوایـد
داخلـی افغانسـتان برمـی آیـد کـه بصـورت اوسـط
عوایـد داخلـی افزایـش داشـته اسـت و از ایـن
جمـع عوایـد مالیاتـی بخـش اعظـم عوایـد داخلـی
را تشـکیل میدهـد .ولـی بـه اسـاس گـزارش قطعیـه
عوایـد سـال  1392سـهم عوایـد داخلـی در تولیـد
ناخالـص داخلی کشـور  9.13درصد بود .به اسـاس
گزارشـهای ابتدایـی بانـک جهانـی کـه از وزارت
مالیـه افغانسـتان بدسـت آمده اسـت ،در سـال1394
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عوایـد داخلـی افغانسـتان  9.8درصـد بود .به ایـن ترتیب دیده میشـودکه عواید
داخلـی در ایـن سـال نسـبت بـه سـال قبـل رشـد انـدک داشـته اسـت .اصـوالً
درکشـورهای دیگـر عوایـد داخلـی  40-50درصـد تولیـد ناخالـص داخلی را
تشـکیل میدهـد و درکشـورهای رو بـه توسـعه ماننـد هنـد وپاکسـتان 15-20
تولیـد ناخالـص داخلـی را عواید داخلی تشـکیل میدهد.یکـی از علت های باال
بـودن عوایـد داخلـی در ایـن کشـورها در قـدم نخسـت باال بـودن نـرخ مالیات
اسـت و در قـدرم بعـدی بـاال بـودن درامـد اسـت .سـوال کـه در ایـن رابطه در
مـورد افغانسـتان مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه چـرا بـا وجـود تاکید مسـتمر بر
نقـش عوایـد داخلـی در تحکیم بنیـه های اقتصـادی دولت و رهایـی از کمک
هـای بیرونـی ،هنـوز هـم سـهم عوایـد داخلـی در درامـد ملـی ناچیز اسـت .در
ایـن قسـمت (قسـمت پایانـی) مقالـه پاسـخ ایـن سـوال و چالـش هـای فـرا راه

دولـت افغانسـتان در راسـتای جمـع آوری عوایـد را مـورد بحـث قـرار میدهیـم.
مسـائل فـوق را در ایـن قسـمت از مقالـه در سـه بخـش فرعـی ذیـل بـه بررسـی میگیریم :علـت هـای اقتصادی ،علـت های سـازمانی و
علـت هـای سیاسـی-اجتماعی پایین بـودن عوایـد داخلی.
الف) علت های اقتصادی
اساسـاً عوایـد داخلـی یـک بخـش تولید ناخالـص داخلی یا مجموع درامد ملی یک کشـور را تشـکیل میدهـد .بنا بر ایـن میتوان گفت
کـه عواید داخلی تابـع تولید ناخالص داخلی اسـت.
پـس بـه هـر انـدازه کـه درامـد ملی در یک کشـور باال باشـد بـه همان تناسـب عواید داخلی کشـور نیز بـاال میباشـد .در افغانسـتان بنا به
کاهـش کمـک هـای خارجـی و بـه تعقیـب آن کاهـش تقاضـای کل در اقتصـاد ،رشـد تولید ناخالـص داخلی نیز نسـبت به سـال های
قبـل کاهـش یافتـه اسـت .نمـودار ذیل روند رشـد تولید ناخالـص داخلی افغانسـتان را واضح میسـازد.
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  2003ﺗﺎ 2017
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طوریکـه در نمـودار فـوق دیـده میشـود ،تولیـد ناخالص داخلی از سـال  2012به بعد شـدیدا ً افت نموده اسـت .در سـال  2016و 2017
پیـش بینـی گردیـده اسـت کـه ایـن رونـد نسـبت بـه سـال  2015رشـد نماید .ولـی ،در بخـش قبلـی مقاله دیده شـد کـه عوایـد داخلی
افغانسـتان در مجمـوع از سـال  1383تـا  1394بصـورت اوسـط رشـد مثبـت داشـته اسـت (برای سـهولت پیگیـری موضوع ایـن نمودار
را در اینجـا تکـرار مـی نمایم).
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مقاالت
پایین بودن فرهنگ مالیاتی و عوامل سیاسی را میتوان از جمله علت های اجتماعی گریز از مسئولیت های
پرداخت مالیات توسط شهروندان و توجه ناکافی از سوی مسئولین جمع آوری عواید عنوان کرد .در کشور
های توسعه نیافته بصورت عموم پرداخت مالیات بعنوان یک بار اضافی تحمیلی باالی شهروندان پنداشته
میشود ،نه بعنوان یک مسئولیت شهروندی .از طرف دیگر میزان خدمات که در مقابل پرداخت مالیات از سوی
دولت ارائه میگردد برای شهروندان ناچیز جلوه می نماید و یا اینکه عواید جمع آوری شده در عوض پرداختن
به مسائل و اولویت های عمومی صرف پروژه های سیاسی که یک عده محدود از آن سود میبرند ،میشود.

سـوالی که در اینجا مطرح میشـود اینسـت که ،در
صورتیکـه عوایـد داخلـی تابـع درامد ملی باشـد و
از طـرف دیگـر درامـد ملـی کاهش یابـد ،چگونه
ممکـن اسـت کـه در یـک رونـد کاهشـی درامـد
ملـی عوایـد داخلـی رونـد افزایشـی داشـته باشـد؟
پاسـخ میتوانـد ایـن باشـد کـه شـاید حجـم درامـد
ملـی یگانـه دلیـل افزایـش عوایـد داخلـی نباشـد.
عامـل دیگـر بـر افزایـش عوایـد داخلـی میتوانـد
نـرخ مالیـات و عـوارض گمرکـی باشـد .اگـر
اوسـط نـرخ مالیـات و عـوارض گمرکـی را بـه
()tارائـه نماییـم ،پـس معادله فـوق را میتـوان طور
ذیل نوشـت:
R=t*GDP
نـرخ مالیـات و گمـرکات توسـط قانـون مالیـات
بـر عایـدات و قانـون گمـرکات تعییـن میگـردد.
چـون ایـن دو قانـون طـی چنـد سـال تغیـر نکـرده
اسـت ،پـس از سـال  2009بدیـن طـرف میتـوان
نـرخ مالیـات یـا در مجمـوع اوسـط نـرخ عوایـد
مالیاتـی را ثابـت فـرض نمـود .پـس در صـورت
ثابـت باقـی مانـدن نـرخ عوایـد مالیاتـی ،نـرخ
مالیـات بعنـوان عامـل تاثیـر گـذار بـر افزایـش
عوایـد داخلـی افغانسـتان مهـم نبـوده اسـت .از
طـرف دیگـر دیـده شـد کـه در سـالهای اخیـر از
یـک سـو عوایـد مالیاتی و گمرکات رشـد داشـته
اسـت و از سـوی دیگـر سـهم عوایـد غیـر مالیاتـی
در مجمـوع عوایـد داخلـی رو بـه افزایـش بـوده
اسـت .پـس در نتیجـه میتـوان اسـتدالل کـرد کـه
عامـل اصلـی در افزایـش و کاهـش عوایـد داخلی
در افغانسـتان تولیـد ناخالـص داخلـی و نـرخ
مالیـات نیسـت ،بلکـه بیشـتر از آن گسـترش مبنا یا
پایـه هـای عوایـد اسـت .از اینـرو جهـت افزایـش

36

تفتیش  شماره چهارم  سال1394

عوایـد داخلـی بایـد پایـه هـای عوایـد بخصـوص عوایـد غیـر مالیاتـی ماننـد
عوایـد اجـاره ملکیـت های عمومی ،اسـتخراج معـادن و درامد شـرکت های
تجارتـی دولتـی و نیمـه دولـی و امثـال آن گسـترش یابنـد .برای کشـوررو به
توسـعه ماننـد افغانسـتان تاکیـد بـر عوایـد غیـر مالیاتـی از لحـاظ تاثیـر آن بـر
توزیـع درامـد نیـز مهـم اسـت .زیرا ،گسـترش پایـه هـای مالیاتی ماننـد وضع
مالیـات بـر ارزش افـزوده ،توزیـع درامـد را بـه ضـرر گـروه های کـم درامد
جامعـه تغیـر میدهـد و در نهایـت منجـر بـه فقـر اقتصـادی خانوادههـای کـم
اقتصـاد و سـایر عوامـل اجتماعـی نیـز میگردد .پس برای افغانسـتان گسـترش
پایـه هـای عوایـد داخلـی از طریـق تمرکـز بر عوایـد غیـر مالیاتی بهینـه ترین
گزینـه اسـت.
ب) علت های سازمانی
یکـی از عوامـل کـه مانـع جمـع آوری انـواع مختلـف مالیـات هـا میگـردد،
عواملـی انـد کـه بیشـتر ماهیت سـازمانی داشـته و بـه خـود ادارات دولتی که
مسـئولیت جمـع آوری عوایـد را بـه عهـده دارنـد ،بـر میگـردد .سـازماندهی
بخـش عوایـد مسـتلزم میکانیـزم شـفاف در عیـن حـال آسـان میباشـد ،تـا
اینکـه پرداخـت کننـده مالیـات بـه بهانـه پیچیدگی سیسـتم از پرداخـت ها از
پرداخـت مالیـات شـانه خالـی نمایید و به این ترتیـب مبلغ عظیم فـرار مالیاتی
بمیـان آید.
عوامـل سـازمانی تاثیـر گـذار بـر فـرار مالیاتـی را بصـورت خالصـه میتـوان
تحـت عناویـن ذیـل بررسـی کـرد:
 پیچیده بودن قوانین
 افزایش سیستم بروکراسی اداری
 فساد ماموران دولتی
 نبود یا ضعف سیستم های کنترولی در ادارات جمع آوری کننده عواید
زمانیکـه قوانیـن حاکـم بـر جمـع آوری عوایـد پیچیده باشـند ،باعث تفاسـیر
و تعبیـر هـای مختلـف گردیـده و این امـر خود منحیـث عامل منفـی در برابر
جمـع آوری عوایـد مبـدل میگـردد .قوانیـن مالیـات بـر عایـدات افغانسـتان،
بخصـوص نـرخ مالیـات و طریقـه سـنجش مالیـات نسـبتاً آسـان اسـت .ولـی
خلاف دیگـر کشـور هـا میکانیـزم جمـع آوری عوایـد در افغانسـتان طوری
اسـت کـه مالیـات دهنـده خود باید مالیات سـنجیده شـده را به دفاتـر مربوطه

تحویـل دهنـد .از سـویی هـم در قوانیـن مالیـات
سیسـتم منظـم بـرای سـنجش عوایـد قابـل مالیـات
تعریـف نشـده اسـت و ایـن امـر باعـث میشـود که
پرداخـت کننـده عوایـد اش را بصورت نادرسـت
گـزارش دهـد .یکـی از مشـکل هـای اساسـی
در ایـن زمینـه ثبـت نبـودن تجـارت هـای خـرد
و متوسـط اسـت .زمانیکـه شـرکت هـا بـا بنـگاه
هـای تجارتـی خـرد و متوسـط ثبـت نباشـند ،بنـاً
از هـر گونـه نگهـداری اسـناد معامالت مالی شـان
خـودداری مـی نماینـد و ایـن امـر باعـث کاهـش
جمـع آوری عوایـد مالیاتـی میگـردد.
از سـوی دیگـر ،بروکراسـی پیچیـده در نظـام
جمـع آوری بسـیار وقـت گیـر اسـت .بـه اسـاس
سـروی بانـک جهانـی تحت عنـوان "تجـارت در
افغانسـتان" ،بصـورت اوسـط یـک مالیـات دهنده
بایـد  275سـاعت را جهـت پرداخـت مالیـات
سـپری نمایـد .به این ترتیـب  344روز کاری برای
طـی مراحـل اسـناد مالیـات دهـی یـک شـرکت
صـرف میگـردد .پیچیده بـودن بروکراسـی افزون
بـر ضیـاع وقـت مالیـات دهنـده گان زمینـه فسـاد
ماموریـن کـه مسـئولیت جمـع آوری عوایـد را
بـه عهـده دارنـد را نیـز فراهـم مـی نمایـد .بـه ایـن
ترتیـب از یک سـو بخاطـر پیچیده بودن سیسـتم و
طوالنـی بودن زمـان پرداخـت مالیات یـک تعداد
مالیـات دهنـده گان از پرداخـت مالیـات ابـاء مـی
ورزنـد و یا در تبانی بـا مامورین دفاتر جمع آوری
مالیـات وارد معاملـه غیـر قانونـی میگردنـد .به این
ترتیـب بخاطـر کاهـش زمـان پـردازش مالیـات و
کم محاسـبه نمـودن مالیات قابـل پرداخت مالیات
هـای انتفاعـی یک بخـش از مالیات کـه باید وارد

خزانـه دولـت گـردد ،صـرف فسـاد میگردد .بنـا بر ایـن دولت افغانسـتان باید
بـرای ایجـاد سـهولت سیسـتم هـای برقـی و کمپیوتـری را بـرای پـردازش
پرداخـت مالیـات ایجـاد نمایـد ،تـا مالیـات دهنـده گان بصـورت مسـتقیم از
طریـق بانـک هـا بتوانـد مالیات شـان را به حسـاب دولـت پرداخـت نمایند و
رسـید هـای پرداخـت مالیـات شـانرا بـه اسـرع وقـت دریافـت نمایند.
یـک بخـش موجودیـت فسـاد در ادارات عوایـدی را عدم یا ضعـف کنترول
داخلـی تشـکیل میدهـد .گـزارش هـای بازرسـی اداره عالـی تفتیـش همـه
سـاله حاکـی از ضعـف کنتـرول هـای داخلـی در گمـرکات و دفاتـر مالیات
دهنـده گان بـزرگ ،متوسـط و کوچـک میباشـد .علت های ضعـف کنترول
داخلـی نیـز بـه نبـود یـا کمبـود کارمندان ورزیـده و مفتشـین داخلـی مجرب
میباشـد ،تـا کاسـتی های سیسـتم را جهت اتخـاذ تصامیم و اقدمـات قطعی به
مقامـات ادارات مربوطـه گزارش دهنـد .کمبود کارمنـدان ورزیده در بخش
سیسـتم هـای معلوماتی کـه برای مدیریـت فرایند جمع آوری عواید اسـتفاده
میگـردد ،بخـش عمـده عدم یـا سـوء کنتـرول داخلـی در ادارات عوایدی را
تشـکیل میدهد.
ج) علتهای اجتماعی
پاییـن بـودن فرهنـگ مالیاتـی و عوامـل سیاسـی را میتـوان از جملـه علـت
هـای اجتماعـی گریـز از مسـئولیت هـای پرداخت مالیات توسـط شـهروندان
و توجـه ناکافـی از سـوی مسـئولین جمـع آوری عوایـد عنـوان کـرد .در
کشـور هـای توسـعه نیافتـه بصـورت عمـوم پرداخت مالیـات بعنـوان یک بار
اضافـی تحمیلی باالی شـهروندان پنداشـته میشـود ،نـه بعنوان یک مسـئولیت
شـهروندی .از طـرف دیگـر میـزان خدمـات کـه در مقابـل پرداخـت مالیات
از سـوی دولـت ارائـه میگـردد بـرای شـهروندان ناچیـز جلـوه می نمایـد و یا
اینکـه عوایـد جمـع آوری شـده در عـوض پرداختـن بـه مسـائل و اولویـت
هـای عمومـی صـرف پـروژه های سیاسـی که یک عـده محدود از آن سـود
میبرنـد ،میشـود .ایـن امـر اعتمـاد مـردم نسـبت بـه نظـام در کل و نسـبت بـه
صیانـت از پـول کـه بـه دولت پرداخـت مـی نمایند ،ضعیـف میسـازد .به این
ترتیـب میـل و رغبـت مردم نسـبت بـه پرداخت مالیـات و عملی نمودن سـایر
تعهـدات کـه عوایـد دولـت را برای منافـع عمومی بـاال میبرد کاهـش میدهد
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مقاالت
و منجـر بـه کـم مانـدن عواید دولـت نیـز میگردد.
جنـگ ،خشـونت ،تحـوالت سیاسـی و بـی ثباتـی
نظـام در سـطح کل از جملـه عواملی انـد که منجر
بـه برهم خوردن نظـام بصـورت کل و نظام عواید
و مدیریـت امـور مالـی عامـه بصـورت خـاص،
میگـردد .پـس بـرای جلوگیـری از بحـران هـای
مالـی و کسـری بودجـه حـد اعظم تالش گـردد تا
ثبـات نظـام حفظ گـردد.
خالصـه میتـوان گفـت کـه پاییـن بـودن تولیـد
ناخالـص داخلی (درامد ملی) ،بروکراسـی پیچیده
در ارتبـاط به جمـع آوری عوایـد ،ضعف کنترول
در سیسـتم هـای عوایـدی ،ضعـف فرهنگـی
در قبـال اجـرای مسـئولیت هـای شـهروندی،
بخصـوص پرداخـت مالیـات و بـی ثباتـی نظـام
کشـوری بصـورت کل ،از جملـه چالـش های اند
کـه سـهم عوایـد داخلـی افغانسـتان را نسـبت بـه
خیلـی از کشـور هـای دیگر کم نگهداشـته اسـت.
در پـی کـم بـودن عوایـد داخلی ،خدمـات رفاهی
دولـت نیـز ضعیـف مـی مانـد و بـه ایـن ترتیـب
چرخـه عقـب ماندگـی را نیـز بوجـود مـی آورد.
سفارشات
بـرای افزایـش سـهم عواید داخلـی به اسـاس یافته
هـای این مقالـه ،سفارشـات ذیل ارائـه میگردد:
دولـت بایـد از طریـق تشـویق سـکتور خصوصـی
و ایجـاد فرصـت های سـرمایه گذاری مناسـب در
داخـل افغانسـتان تولیـد ناخالـص داخلـی (درامد)
را بـاال ببرد.
بـرای افزایـش میـزان عوایـد داخلی بایـد پایه های
مختلـف کـه کمترین بـار اجتماعی را بـاالی طبقه
کـم درامد جامعه داشـته باشـد ،جسـتجو گردد .از
ایـن میـان توجـه جـدی روی عوایـد غیـر مالیاتـی
ماننـد عوایـد منابع طبیعی افغانسـتان مبذول داشـته
شود.
طرزالعمـل هـا و سیسـتم جمـع آوری عوایـد
بازنگـری گردیـده و از بروکراسـی بیـش از حـد
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و بیجـا کـه باعـث ضیـاع وقـت ،کنـدی کار ،کتمـان مالیـات و فسـاد اداری
میگـردد ،اصلاح گردنـد.
روی فرهنـگ سـازی و عـادت دادن مـردم بـه بـرآورده سـاختن مسـئولیت
هـای اجتماعـی و شـهروندی ،بخصـوص پرداخـت مالیـات و سـایر پرداخت
هـا بـه خزانه دولـت بصورت جـدی کار گردد .بـه این منظور تبلیغات وسـیع
صـورت گیرد.
نقـش کنترولـی ادارات و نقـش اداره عالـی تفتیـش در بازرسـی رونـد جمـع
آوری عوایـد افزایـش و جـدی تـر گردد.
از بـی ثباتـی در فضـای کالن سیاسـی که باعـث تضیعف اعتماد مردم نسـبت
به نظـام میگردد ،جلوگیـری گردد.
یکی از عوامل که مانع جمع آوری انواع مختلف مالیات ها
میگردد ،عواملی اند که بیشتر ماهیت سازمانی داشته و به
خود ادارات دولتی که مسئولیت جمع آوری عواید را به عهده
دارند ،بر میگردد .سازماندهی بخش عواید مستلزم میکانیزم
شفاف در عین حال آسان میباشد ،تا اینکه پرداخت کننده
مالیات به بهانه پیچیدگی سیستم از پرداخت ها از پرداخت
مالیات شانه خالی نمایید و به این ترتیب مبلغ عظیم فرار
مالیاتی بمیان آید.

ارزیابی کنترولهای داخلی در تفتیش رعایت
قوانین و مقررات توسط اداره عالی تفتیش
قسمت دوم

فریدون حازم

سیستمهای کنترول داخلی
بمنظـور دانسـتن و شـناخت سیسـتمهای کنتـرول داخلـی از سـاحه موضـوع اصلـی ،مفتشـین بایـد آگاهـی کافـی و خـوب از خطراتی
داشـته باشـند کـه اداره از طریـق سیسـتمهای کنترولـی بـه آن مواجـه میگـردد .سیسـتم کنتـرول داخلـی ممکـن شـامل سیسـتمهای
کنترولـی بـه سـطح اداره وسیسـتمهای کنترولـی در طـی مراحـلباشـد.
سیستمهای کنترولی به سطح اداره
ایـن کنتـرول هـا شـامل آنعـده سیسـتمها و طرزالعمـل هـای اند کـه اطمینان دهنـد اهداف رعایـت قوانیـن و مقررات به سـطح وزارت
بـرآورده شـده و خطـرات از طریـق ایـن کنتـرول هـا کاهـش مییابـد .تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات بایـد ایـن کنترول هـا را در
هردوسـطح اداره و عملکـرد /فعالیـت اداره بررسـی نمـوده و راجـع بـه مؤثریـت آنها اطمینـان دهد.
سیستمهای کنترولی خطرات رعایت قوانین و مقررات را در ساحات ذیل مشخص خواهد نمود (توضیحی):
ساحه کنترول داخلی

فعالیت کنترولی  /منبع سیستمهای کنترولی

امنیت

سیاست امنیتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای عملکرد  /فعالیتهای وزارت /اداره ،
هماهنگی با نمایندگی امنیتی دولت درخصوص امنیت کارمندان و داراییها در دفاتر ثبت
داراییهای وزارت /اداره ،امنیت سیستم تکنالوژی معلوماتی.

منبع مؤثق

قوانین ،مقررات ،تعلیماتنامه ها ،طرزالعمل ها

گزارش دهی مالی و عملیاتی

گزارشات بودجوی ،گزارشات پروژه ،گزارشات جمع آوری عواید از وزارت به وزارت مالیه

اداره

جدول تشکیالتی ،طرزالعمل واضح و روشن برای استخدام و تقاعد کارمندان

کنترول های عملیاتی

واگذاری صالحیتها ،تقسیم مسئولیتها ،احکام بمنظورتطبیق قوانین ،هماهنگی در میان
ریاستها  /شعبات کلیدی
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مقاالت
سیستمهای کنترولی طی مراحل
سیسـتمهای کنترولـی طـی مراحـل بمنظـور تعییـن و ارزیابـی اینکـه خطـرات درسـطح فعالیتهـای مرجع (موضـوع اصلـی تفتیش در
سـطح نهـاد) کاهـش یافتـه ارزیابـی گردیـده تـا بـه مؤثریـت و اقتصادیـت جهـت تطبیـق قوانیـن ،قواعـد و مقـررات وغیـره نائـل آید.
ارزیابـی کنتـرول هـای داخلـی در ایـن سـاحه غـرض اجـرای تفتیـش معاملات در برابرمعیارنیـز ضروری پنداشـته میشـود.
اکثریـت طـی مراحـل و سیسـتمهای طـی مراحـل دروزارتخانـه /اداره شـامل – سیسـتمهای تکنالـوژی معلوماتـی ،بودجـه ،اجـراآت
مالـی و حسـابی ،مدیریـت منابـع بشـری ،کسـب و مدیریـت داراییهـا ،مدیریـت پـروژه وغیره میباشـد .سیسـتم کود گـذاری جدول
حسـابات (کودهـای  21الـی  )25فعالیـت وزارت /اداره را بخوبـی نشـان میدهـد.
ساحه کنترول داخلی

منبع کنترول ها  /معیار

قوانین

قانون اساسی ،قانون اداره عالی تفتیش ،قانون اداره امورمالی و مصارف عامه ،بودجه ملی ،قانون تدارکات ،قانون
خدمات ملکی ،قانون کار و غیره.

مقررههای دونرها

مقررههای خاص از جانب ادارات تمویل کننده برای امورمالی ،تدارکات ،استخدام ،قراردادها وغیره.

فرامین و احکام رئیس جمهور

احکام ویژه رئیس جمهور

تعلیماتنامه ها

تعلیماتنامه حسابداری ،سایرتعلیماتنامه های اداری مثل تعلیماتنامه تهیه و تنظیم امور تحویلخانهها و  ...که با
طرزالعمل ها و قوانین در تمام مراحل پروسه تدارکات ،معامالت و وظایف و مکلفیت های کارمندان ارشد بطور
مفصل سروکار دارد.

طرزالعمل ها و مقررههای وزارتخانه /احکام داخلی وزیر ،معیینان ،طرزالعمل های مفصل برای سیستمها و سیستمهای فرعی ،الیحه وظایف کارمندان،
رهنمودهای پروژه.
اداره
طرزالعمل های غیررسمی

دربرخی موارد ،عملیاتهای وزارتخانه /اداره بواسطه کنوانسیونهای رهنمایی میگردد که ممکن رسمی نباشد.

کنترول های عملیاتی اساساً شامل بودجه سازی ،پالنگذاری ،نظارت ،آموزش و ارتقای مسلکی کارمندان ،تطبیق قوانین و طرزالعمل
ها و مدیریت خطرمی باشد.
ارزیابی کنترول داخلی باید شامل (الف) آزمایش کنترولی معامالت باشد .استندرد انتوسای انتخاب نمونههای رایج را برای آزمایش
کنترول و آزمایشهای اساسی و مستقیم اجازه میدهد( .ب) سایرطرزالعمل ها مثل بررسی آزمایشها ،پرسشنامههای کنترول داخلی
( ،)ICQشیمای عملیات ،دیاگرام تشکیالتی ،چک لست برای ترسیم سیستمها ،مصاحبه کارمندان عملیاتی مهم ،آزمایش امنیت
سیستم تکنالوژی معلوماتی (در صورت ضرورت) وغیره.
مفتشین باید الگوهای را که برای پرسشنامههای کنترول داخلی توسط اداره عالی تفتیش توسعه یافته بکاربرده ودرصورت لزوم برای
بازرسیهای ویژه آنها را تطبیق نمایند .غیرازاین مفتش باید پرسشنامههای کنترول داخلی را توسعه داده و پرسشها را به شکل
مصاحبه نموده و نظارت کننده تفتیش باید آن را مرور نموده تا اطمینان دهد که سیستمهای کنترولی تمام ساحات کلیدی خطررا
تحت پوشش قرارداده است.
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یافتههای اداره عالی تفتیش درسیستم های کنترول داخلی
تفتیش رعایت قوانین و مقررات اداره عالی تفتیش بررسی کنترول داخلی را در اکثر وزارتخانه ها /ادارات ،بویژه تفتیش داخلی آن،
تدارکات ،پرداخت معاشات انجام دادهاند .این یافته شامل موارد ذیلاند:
تفتیش داخلی ،پس از تعدیل ماده  61قانون اداره امورمالی و مصارف عامه بدینسو ،هم اکنون توسط وزارتخانهها /ادارات کنترول
گردیده که غیر مؤثربوده و ارزش بیشتری را جهت بهبود حکومتداری و مدیریت خطربجا نگذاشته است .تفتیش داخلی به شکل
واقعی استقاللیت نداشته – پالن ساالنه تفتیش آن توسط وزیرمنظورگردیده شخصیکه فعالیتهای آن باید توسط تفتیش داخلی
بررسی گردد ،قابلیت وشایستگی مسلکی کارمندان پائین بوده و تفتیش شامل چک و بررسی روزمره امور مالی برای معامالت بوده اما
ساحات دارای خطر باال را مثل قراردادها و تدارکات تفتیش نمینمایند .تفتیش داخلی درزمینه اجرای بررسی سیستمها و طرزالعمل
ها بشمول اساسات تکنالوژی معلوماتی ( )MISآگاهی نداشته و آموزش فرا نگرفتهاند .تعلیماتنامه تفتیش داخلی چندین دهه قبل
ایجاد شده و طرزالعمل های مشرح برای اجرای تفتیش ساحات خاص موجود نبود .استندرد های تفتیش داخلی موازی با استندردهای
بینالمللی نبوده و تاکنون چارتر تفتیش داخلی در هیچ یک از وزاراتها /ادارات ایجاد نگردیده.
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کنترول های عملیاتی اساساً شامل بودجه سازی ،پالنگذاری ،نظارت ،آموزش و ارتقای
مسلکی کارمندان ،تطبیق قوانین و طرزالعمل ها و مدیریت خطرمی باشد.
تدارکات و قرارداد نمودن ،در بسیاری
وزارتخانههای که بودجه زیاد برای تدارک اجناس
(کود 22
و خدمات و کسب داراییها دارند
و  )25ضعف کنترول داخلی را قرارذیل نشان داده
است.
این وزارتخانه به علت پالن گذاری و نظارت
ضعیف نتوانسته وجوه را بطور درست و مناسب به
مصرف برسانند .تعداد بزرگ قراردادها در دو ربع
اخیرصورت گرفته و تدارکات در این سال صورت
نگرفته است .وجوه تعهد شده بدون مصرف باقی
مانده است.
پالن ساالنه تدارکاتی توسط یک واحد مرکزی
بدون بررسی شرایط و نیازمندیهای موجود توسط
بخشهای دیگر توسعه یافته است .بودجه به اساس
این پالن بوده و درنتیجه تدارک بیمورد میباشد.
این کارمندان در اداره کردن تدارک تجهیزات و
ذخایربه سطح باال آموزش ندیده بودند .نارسایی
دانش و آگاهی جهت دریافت اجناس به نقص و
کاستیها هدایت گردیده و اسناد برای اجناس وارد
شده مشخصات پائین را نسبت به قراردادها نشان
داده است .لیکن پرداخت برای اجناس طوریکه
تعیین گردیده ،صورت گرفته بود.
نظارت از اجرا و تطبیق قراردادها (زمان بندی
و تهیه اجناس) ناقص بود .باوجود تأخیر درتهیه
اجناس و خدمات ،جریمه در بسیاری موارد تحمیل
نگردیده بود .بدلیل ضعف کنترول مالی ،مالیات
روی انوایس های فروشنده به نرخ درست وضع
نگردیده بود.
هماهنگی میان شعبات کلیدی ضعیف بود .شعبات
تدارکات ،تحویلخانه ها و مالی به شیوه متناسب و
هماهنگ با هم فعالیت نمینمودند.
قراردادهای غیرضروری منبع واحد عدم مطابقت
با قانون تدارکات و ضعف محیط کنترولی را
نشان میداد .آنها همچنان از دریافت قیمت
رقابتی وزارتخانه جلوگیری نموده بودند .قیمت
گذاری این قراردادها بطور درست تعیین و ارزیابی
نگردیده و فروشنده کاهش در قیمتها را الی 15%
در برخی موارد پیشنهاد نموده بودند.

چالشها در ارزیابی کنترول های داخلی بواسطه اداره عالی
تفتیش
مفتشین باید وقت کافی را برای ارزیابی کنترول داخلی اختصاص دهند.
درحال حاضرمایکروپالن تفتیش – تفتیش رعایت قوانین و مقررات مراجع
اداره عالی تفتیش بمنظور فراهم نمودن زمان در مرحله پالن گذاری تجدید
نظر گردیده تا کنترول های داخلی را در ساحات مهم و کلیدی درک نموده
و سیستمهای کنترولی را مستند سازی نمایند.
ارزیابی کنترول داخلی باید روی کنترول های مهم تمرکز نماید .این کنترول
ها غرض برآورده ساختن شرایط مهم رعایت قوانین و مقررات کمک نموده و
خطرات را بمنظورعدم مطابقت با قوانین کاهش میبخشد .قضاوت و آگاهی
مفتش در این خصوص باید تقویت و حمایت گردد.
الزم است مفتشین قضاوت و داوری مسلکی را از طریق تجارب مکررهنگام
ارزیابی کنترول های داخلی توسعه بخشیده تا اطمینان حاصل نمایند.
ایجاب مینماید مجریان تفتیش (رؤسا در اداره عالی تفتیش) آگاهی مطلوب
از محیط کنترولی و سیستمهای کنترول داخلی داشته باشند .آنها باید این
بخش تفتیش را از مقابل هدایت و رهنمایی نمایند .آنها بایست در این ساحه
آموزش فرا گرفته و باید جهت شرکت در مراحل تفتیش تشویق و ترغیب
شوند.
از جانب آنها ،مدیران تفتیش باید آماده وقف زمان و فراگیری شگردهای
مربوطه گردیده تا خود را مجهز به ارزیابی کنترول ها نمایند.
ایجاب مینماید اداره عالی تفتیش ادارات و وزارتها را راجع به مکلفیت های
مفتشین غرض آگاهی از کنترول های داخلی در فعالیت و عملیاتهای نهاد
اطالع رسانی نماید .این عملکرد اعتماد را راجع به اهداف تفتیش اداره عالی
تفتیش و همکاریهای الزم از سوی نهاد بوجود خواهد آورد.
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مقاالت

اسنادپانامه

و گریزگاههای مالیاتی

امانالدین تیموری

42
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موضـوع مالیـه دهـی جهت تقویـه بنیه مالـی دولت هـا در همه
کشـور هـا و نظـام هـای سیاسـی از اهمیـت خاصی برخـوردار
بـوده ،و ایـن نظـام مالیـه دهـی اسـت کـه بـه عرضـه خدمـات
اجتماعـی بـه مـردم ،بازسـازی و نوسـازی کشـور هـا کمـک
شـایانی مـی نمایـد از جانـب دیگـر در همـه ممالـک کـم
پرداختـی مالیاتـی بـا دالیـل قانونی و غیـر قانونی دیده میشـود.
همینطورفـرار از مالیـات بـا درجـات متفـاوت در همـه
کشـورهای دنیـا موجـود بـوده ،لیکـن اکثرا ً رسـانه هـای معتبر
جهانـی و ممالـک بـزرگ دنیـا در زمینـه کشـور هـای عقـب
مانـده ،نـادار و کشـور هـای کـه در بـی ثباتـی هـای سیاسـی،
اجتماعـی و اقتصـادی گرفتـار انـد آدرس میدهنـد.
لیکـن بـه تاریـخ  4اپریـل  2016رسـانه هـای معتبـر جهانـی
فعالیـت هـای پولشـویی و فسـاد هـای مالیاتـی ،چهـره هـای
بـزرگ سیاسـی دنیـا و یـا وابسـته گان آنهـا را افشـا نمـود بایـد
گفـت کـه ایـن اسـناد طـی  11.5میلیـون کـه بنـام اسـناد پانامه
یـاد میشـوند بـه نشـر رسـیده اسـت.
از فـرار مالیاتـی بنـام هـای "گریـز گاه هـای مالیاتـی" و یـا
"بهشـت گاه مالیاتـی" رسـانه هـای جهانی و اسـناد متذکره یاد
آور میشـوند.

افشاگری ها در مورد چیست؟
اسـناد افشـا شـده در رابطـه بـا فعالیت چهل سـاله
شـرکت موسـاک فونسـکا اسـت که طی این مدت
بـه مشـتریان خـود بـرای پولشـویی و فـرار مالیاتـی
از طریـق  214هـزار نهـاد مختلـف در سراسـر
دنیـا کمـک کـرده اسـت ،ایـن اسـناد در بردارنـده
اطالعـات اساسـی در مـورد چهـره هـای سیاسـی
فعلی  ،سـابق و شـخصیت های شـناخته شـده ،برای
مخفـی نگهداشـتن دارایـی هـای شـان اسـت.
موساک فونسکا و زمینه فعالیت های آن:
ایـن موسسـه ،شـرکت پانامـی اسـت که در سراسـر
دنیـا بیـش از چهـل دفتـر رسـمی و خدماتـی دارد.
ایـن شـرکت توسـط (جورجـن موسـاک) در سـال
 1977بنیـان گـذاری شـده و در سـال ( 1986رومان
فونسـکا) نیـز بـه آن می پیونـدد ،زمینـه فعالیت های
اصلـی ایـن شـرکت حقوقـی تجـارت ،مشـاوره
سـرمایه گـذاری ،مدیریـت دارایـی هـا و ثبـت
بینالمللـی نهـاد هـا و شـرکت هاسـت.
گفتـه میشـود ایـن موسسـه در حـوزه کاری خـود
چهارمیـن موءسسـه برتـر جهـان اسـت و اغلـب
فعالیـت هـای خـود را در ویرجیـن آیلند انگلسـتان
انجـام مـی دهـد ،بـه غیـر از ویرجـن آیلنـد سـایر
بهشـت هـای مالیاتـی نظیـر سـویس و قبـرس نیـز
حـوزه هـای متمرکـز ایـن شـرکت بـوده انـد.
چهره های برجسته نامبرده در اسناد پانامه:
ایـن اسـناد اطالعاتـی دارائـی هـای خصوصـی و
مخفـی  72سیاسـتمدار فعلـی و سـابق یـا نزدیـکان
وابسـتگان آن هـا را در بـر دارد کـه نشـان میدهـد
چگونه از شـرکت های واسـطه برای مخفی سـازی
ایـن دارایـی هـا اسـتفاده کـرده انـد .نخسـت وزیـر
پاکسـتان نـواز شـریف ،رئیـس جمهـور اوکرایـن
پتروپروشـنکو ،پادشاه عربستان سـعودی ،وابستگان
بشارااالسـد ،نخسـت وزیـر آیسـلند ،نزدیـکان
والدیمیـر پوتیـن و آقـای کامـرون صدراعظـم
بریتانیـا از جملـه افـراد سرشـناس در ایـن فهرسـت
هسـتند.
در مجمـوع گفتـه میشـود کـه نـام  128سیاسـتمدار
و چهـره هـای برجسـته غیـر سیاسـی در ایـن اسـناد
وجـود دارد.
چنانچـه نخسـت وزیـر آیسـلند اولیـن قربانـی ایـن
اسـناد شـده بنابر اعتراضات مردم و احزاب سیاسـی

فرار از مالیات با درجات متفاوت در همه کشورهای
دنیا موجود بوده ،لیکن اکثراً رسانه های معتبر جهانی
و ممالک بزرگ دنیا در زمینه کشور های عقب مانده،
نادار و کشور های که در بی ثباتی های سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی گرفتار اند آدرس میدهند.
از پسـت نخسـت وزیری خویش اسـتعفا داده است ،کشـور های چین و روسیه
ایـن اتهامـات را بـی بنیـاد دانسـته و نشـر ایـن اسـناد را توطئـه غـرب علیـه خود
قلمـداد نمـوده انـد ،و بـه مطبوعات ایـن دو کشـور منجانب مقامـات حکومتی
در نشـر ایـن اسـناد محدودیـت های وضع شـده اسـت.
بایـد گفـت معترضیـن کـه شـامل سیاسـتمداران و شـخصیت هـای بـا نفـوذ
اجتماعـی و مـردم کشـور هـای ذیربـط میگردنـد رسـوایی ،پولشـویی و فسـاد
اقتصـادی را کـه بوسـیله یـک اقلیـت سـرمایه دار صـورت میگیـرد خلاف
منافـع عمومـی و خلاف عدالـت اجتماعـی میداننـد ،و نماینـدگان مـردم ایـن
کشـور هـا در پارلمـان هـا در مطبوعـات و گردهمائـی هـای مردمـی بـه طـور
خشـمگین علیـه متهمیـن بـا ایـن رسـوائی هـا شـعار میدهنـد و طالـب مجازات
و بـر کنـاری شـخصیت های سیاسـی و حکومتـی خویش میباشـند امـا متهمین
دالیـل مختلـف ازیـن رسـوائی طفـره مـی رونـد.
نتیجـه اینکـه ،نظـام هـای دموکراسـی غرب و رسـانه هـای معتبر این کشـور ها
چگونگـی رسـوایی را دنبـال مینماینـد و نظـارت هـای بانکـی و بیـن المللـی را
در حـل مسـئله مفیـد میداننـد ،گرچـه موضوع در مرحلـه اتهام اسـت و بیالنس
صحـت و ثقـم آن تـا هنـوز معلوم نیسـت ،در صورتیکه اتهامـات وارده صحت
پیـدا نمایـد اعتمـاد مردم به سیاسـتمداران و دولتمـداران کاهـش خواهد یافت.
همچنـان دیـدگاه هـای متفاوتـی در مـورد بررسـی قضیـه وجـود دارد گروهی
طرفـدار بررسـی انفـرادی و گروهـی دیگـری بررسـی نهـادی را مطـرح مـی
نماینـد ولـی تـا اکنون شـیوه برخـورد با این رسـوایی معلـوم نیسـت و در آینده
چگونگـی برخـورد معلـوم خواهد شـد.
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مقاالت

آشنایی با دیوان محاسبات

كشورسنگاپور
منبع( :دیوان محاسبات سنگاپور)www.ago.gov.sg :

مقدمه:
دیوان محاسـبات سـنگاپور براسـاس قانون اساسـی این کشـور تأسیس شده اسـت و عالیترین نهاد
نظارتـی دولتـی در ایـن کشـور محسـوب میشـود .این دیـوان با هـدف تقویت پاسـخگویی دولتی
و حفـظ امـوال و داراییهـاي عمومـی و اسـتفاده بهینه از این گونـه اموال به انجـام تفتیش پرداخت
و گزارشـهاي خـود را بـه رئیس جمهـور و پارلمان ارسـال میکند .
طبق ماده  148قانون اساسـی سـنگاپور ،دیوان محاسـبات موظف اسـت به حسـاب کلیه سـازمانها
و ادارات دولتـی ،کمیسـیون خدمـات دولتی ،کمیسـیون خدمـات حقوقی ،دیوان عالی سـنگاپور
و دادگاههـاي وابسـته و همچنیـن پارلمان رسـیدگی نموده و گزارشـهاي الزم را تهیـه نماید .طبق
قوانیـن تفتیش سـنگاپور هـدف از تفتیش عبارت اسـت از:
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 -1حفاظـت و نگهـداري داراییهـاي دولـت و
امـوال دولتـی
 -2انجـام کلیـه هزینهها و پرداختهـا طبق مقررات
و مجوزهـاي الزم بـه نحـوي کـه اسـناد هزینـه قابل
اعتمـاد بـراي هرگونه خرجی وجود داشـته باشـد.
 -3اطمینـان از اجـراي قانون اساسـی و سـایر قوانین
مالـی و هرگونـه قانـون مکتوب دیگري کـه به امور
مالی مربوط میشـود.
 -3اطمینـان از صرفه اقتصادي ،کارایی و اثربخشـی
هزینههـاي دولتی.
 -5اطمینـان از تقویـت شـفافیت و پاسـخگویی و
حکمرانـی خـوب در کشـور.
تشکیالت:
دیوان محاسـبات سـنگاپور داراي یک رئیس ،دو نفر
معاون و سـه نفر دستیار ارشـد رئیس دیوان محاسبات
میباشـد کـه هـر یـک از معاونـان و دسـتیاران وظایف
مختلفـی را در حوزههـاي تفتیـش از قبیـل تفتیـش
مالـی ،تفتیش فنـاوري اطالعـات ،تفتیـش عملکرد و
تفتیـش محیط زیسـت بـر عهـده دارند.
بـر اسـاس تشـکیالت ایـن دیـوان گروههـاي
مختلـف تفتیـش بـه شـرح زیـر تشـکیل گردیـده
و فعالیـت مینماینـد :گـروه تفتیـش مالـی ،امـور
زیربنایـی و بهداشـت ،ذخایـر مالی دولـت ،فناوري
اطالعـات ،توسـعه شـرکتهاي دولتـی ،اقتصـادي
و حقوقـی ،گـروه سـازمانهاي امنیتـی ،اجتماعـی،
خریدهـاي دولتـی و قراردادهـا ،سیاسـتگذاري
و کنتـرول کیفیـت .ایـن دیـوان همچنیـن داراي
مرکـز آمـوزش براي مفتشـان خـود میباشـد .رئیس
دیـوان محاسـبات به پیشـنهاد نخسـت وزیـر و تأیید
ریاسـت جمهـوري بـه ایـن سـمت انتخـاب میشـود
امـا رئیس جمهور اختیـار دارد فرد پیشـنهادي براي
احـراز ریاسـت دیـوان را تأییـد یـا رد نمایـد ،قانون
اساسـی سـنگاپور به رئیـس دیوان محاسـبات اجازه
ویـژه داده اسـت تـا موضوعاتـی را بـه صالحدیـد
خـود مسـتقیماً بـه رئیـس جمهـور گـزارش دهـد.
گزارشـهاي تفتیـش ایـن دیـوان هـم بـه پارلمـان
و هـم بـه دولـت ارائـه میگردنـد .دیـوان محاسـبات
سـنگاپور نهـادي غیرقضایـی اسـت و صرفـاً بـه
انجـام تفتیـش و گزارشـگري میپـردازد .در حـال
حاضـر آقـاي لیمسـوپینگ رئیس دیوان محاسـبات
ایـن کشـور میباشـد و سـنگاپور عضـو سـازمانهاي
اینتوسـاي و آسوسـاي اسـت.

تاریخچه:
سـابقه تفتیـش در کشـور سـنگاپور بـه سـال  1867میلادی بـاز میگـردد زمانی
کـه ایـن کشـور تحـت حاکمیـت بریتانیـا بـود .در آن زمـان دیـوان محاسـبات
سـنگاپور براسـاس قانـون دیـوان محاسـبات بریتانیـاي کبیـر که در سـال 1866
تأسـیس شـده بـود بنـا گردیـد .بـه دنبـال اسـتقالل سـنگاپور در نهـم اگوسـت
 1965دیـوان محاسـبات نیـز رسـماً در ایـن کشـور بـه صورت مسـتقل تأسـیس
شـد .ایـن دیـوان از بـدو تأسـیس تاکنون همـواره بر اسـتقالل ،بیطرفی سیاسـی
و حرفـهاي گرایـی تأکیـد داشـته اسـت .اولیـن قانون مسـتقل دیوان محاسـبات
سـنگاپور در سـال  1966توسـط پارلمـان تصویـب شـد .در سـال  1985ایـن
نهـاد نظارتـی نـام «اداره تفتیـش» بـه خود گرفـت .به دنبـال متمم قانون اساسـی
مصـوب  ،1991قانـون دیـوان محاسـبات این کشـور نیـز مـورد اصالحاتی قرار
گرفـت کـه براسـاس آن اختیـارات دیـوان تـا حـدود زیـادي افزایـش یافـت.
مهمتریـن اصلـی کـه در قانـون اساسـی این کشـور در خصـوص انجـام تفتیش
دولتی بر آن تأکید شـده اسـت اصل بیطرفی سیاسـی و انجام رسـیدگیها بدون
هرگونـه هـراس و تـرس احتمالی اسـت.
تفتیش:
همانگونـه کـه ً
قبلا ذکر شـد دیـوان محاسـبات سـنگاپور موظف به رسـیدگی
بـه حسـاب کلیـه وزارتخانههـا و سـازمانهاي دولتـی ،تشـکیالت دولـت،
هیأتهـاي قانونـی ،صندوقهـاي دولتـی و هرگونـه شـرکت و یا نهادي اسـت
کـه از بودجـه دولـت اسـتفاده میکنـد .از آنجا که دیـوان محاسـبات عالیترین
مرجـع تفتیـش در کشـور اسـت صرفـاً تفتیشـهاي مالـی را انجام نمیدهـد بلکه
در کنـار آن بـه انجـام تفتیشهـاي رعایـت قوانیـن و مقـررات ،تفتیشهـاي
کنتـرل داخلـی و سـایر تفتیشـهاي گزینشـی از جملـه ناکارآمـدي اقدامـات و
پروژههـاي دولتـی ،اسـراف و تبذیر ،سـوء مدیریـت و غیره میپـردازد .به همین
لحـاظ هـر سـه نـوع تفتیش بـه صورت تـوأم صـورت میگیرد تـا نتیجـه دلخواه
از انجـام تفتیـش بـه دسـت آید.
چشم انداز ،مأموریت و ارزشهاي اصولی:
دیـوان محاسـبات سـنگاپور عالیتریـن نهـاد نظارتـی در ایـن کشـور اسـت و از
احتـرام زیـادي در جامعه برخوردار میباشـد .مأموریت ایـن نهاد نظارتی عبارت
اسـت از انجـام رسـیدگیهاي قانونـی ،حفاظـت از بیتالمـال و داراییهـاي دولت،
نظـارت بـر نحوه انجـام هزینهها و تقویت پاسـخگویی دولتی .ارزشـهاي اصلی
کـه دیـوان بـر مبناي آن بنیان گذاري شـده اسـت عبارتنـد از- :
استقالل که به معناي پرهیز از جانبداريهاي سیاسی است
 حرفـهاي گرایـی کـه براسـاس آن دیـوان محاسـبات تلاش میکنـد تـا خـودرا بـا آخریـن اسـتانداردهاي حرفـهاي روز دنیا از جملـه اسـتانداردهاي تفتیش
اینتوسـاي منطبـق نمـوده و جایـگاه خـود را به عنـوان یک نهـاد حرفهاي حفظ
نمایـد .یکپارچگـی کـه منظـور از آن انجـام وظایـف دیـوان بـه صـورت یـک
دسـت و همصـدا میباشـد کـه بـر اسـاس آن بایـد ضمـن رعایـت انصـاف و
هدفمنـدي ،دیـوان وجهـه خوبـی نـزد مـردم از خـود بـه جاي بگـذارد.
 -تعالی که منظور از آن ایجاد بهترین نتایج براي مردم است.
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دکړنو دپلټنې او د قوانینو او مقرراتو

درعایت پلټنې ځانګړتیاوې

محمد احسان بابکرخیل
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د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنې تعریف:
دانتوسای دپلټنې له معیارونو رسه سم دقوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه دمايل حساب ورکونې تصدیق
او په مايل صورت حسابونو باندې نظر ورکول دهغو له صحت څخه دډاډ ترالسه کولو لپاره دمعامالتو،کړنو
صورت حسابونو دداخيل پلټنې درپوټونو  ،دمايل او حسابدارۍ دکړنالرو ،داطالعاتو او الکرتونکي معلوماتو
دسیستم او نورو سندونو منظمه او عینی څیړنه ده  ،په هغو مراجعو کې چې تر پلټلو الندې وي او
دهغوی رپوټ دپلټنې عايل ادارې له خوا ورکو ل کیږي .
دکړنو دپلټنې تعریف:
له هغې خپلواکې څیړنې څخه عبارت ده ،چې دیوه بنسټ دکار دکیفیت اوهغورسچینو په اړه ،چې له
هغو څخه خپلو موخوته درسید ولپاره ګټه اخلی ،دډاډتر السه کولو په مو خه تر رسه کیږي.
 اویا دانتوسای دپلټنې معیارونو د 1.0.40شمیرې ته په پام رسه  ،دکړنو پلټنه تړاو لري دیو فعالیت
اقتصادیت ،ګټورتیا او اغیزمنتوب پورې:
 دیویې ادارې د پرنسیب ،پالیسی  ،اصولو ،اړوند فعالیتونو داقتصاد پلټنه ده.
حدود
د قوانینو او مقرراتو در عایت پلټنه () compliance Audit
 معموال مايل دوره پکښې شامل وي ( یوکال  ،دوه کلنه دورې پورې )؛
 دیویې مرجعې ټول فعالیتونه په یویې ټاکلې دورې کې شامل دي ؛ او موده یې
 محدود ه وي – پلټنه باید په یویې ځانګړې دوره کې بشپړ ه يش.
دکړنو پلټنه ()Performance Audit
 یوه موضوع /برنامه دیویې مودې پر اوږدو کښې پکښې شامل وي ؛
 ډیری دفعالیتونو /برنامې پر یوې برخې مترکز کوي ،او
تر پوښښ الندې سیمه ایې ټاکل شوې وي.

د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
– موخې
 تصدیق ( نظر ورکول پر) مايل حسابونو؛
 دالزمه کنرتولونو شتون دشتمنیو دساتنې په موخه ،
 دمايل یادښتونو ارزونه او دمايل سیستمونو پلټنه ؛
 دادارې تصمیم نیولو له صحت څخه پلټنه ؛
 محدود پر مالی موارد وباندې وي  ،او کومې کړنې چې تر
رسه کیږي دقانون او مقرراتو او قواعدو له رعایت څخه یې
ډاډ تر السه کول دي ؛
 دپایلې السته راوړل  /او یا پر هغو مراجعو باندې
نظرورکول چې په الزمه معیارونو باندې وي.
دکړنو پلټنه
’3E پلټنه ؛
 دپلټنې دموخو په محدودیتونو کې دنافذه قوانینو او
مقرراتو درعایت ارزونه ؛
 دداخيل کنرتول دسیستمونو پلټنه چې له  ،3E’sاو
دمدیریتي او معلومايت مايل پالیيس وڅخه مالتړ کوي او په
ټاکلې مودې ډاډ ورکوي ؛
 غیر مايل موارد هم پکښې شاملیدلی شې .
 پایله یې دپلټنې موخې پورې تړاو لري.
– دپلټنې مدرکونه
د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
 مالی صورت حسابونه  ،حسابی اسناد  ،راکړې ورکړې او
داسې نور؛
 مدرکونه ډیری په قطعی بڼې رسه وي ،
 دهغه داهمیت معیار ډیری دمقدار  ،بودجوي فرضیاتو
او دبودجوي واکونو پر بنسټ ټاکل کیږي .
دکړنو پلټنه
 مدرکونه په بیال بیلو ډولونو :معموال د کیفت له پلوه.
 قطعي پرځای قانع کونکي وي ،
 مدرکونه ډیری دهغو موخو پورې اړوند وي چې له
مخکې څخه ټاکل شوي دي ؛ او
 داهمیت معیار یې ډیری نسبت مقدار ته دماهیت او یا
محتوا پر بنسټ وي  ،او داسې نور
په علمي بنسټ
د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
 په عمومي توګه د حسابدارۍ پوهه ده.
 دکړنو پلټنه
 دحقوقي  ،ټولنیز علومو اقتصاد ،پراختیایي مطالعاتو ،عامه
چارو  ،ساینس او تکنالوژۍ پوهې پر بنسټ ده .
طریقې او میتودولوژی

د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
 ډیری معیاری وي؛ تعلیامتنامې په عمومي توګه دپلټنې ټول بنسټ تشکلوي.
دکړنو پلټنه
 په هره موضوع کې توپیر لري ؛ له تعلیامتنامې څخه یې په عمومي ډول دیو چوکاټ په
توګه ترې ګټه اخیستل کیږي .
 دارزونې معیار
د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
 دغه پلټنه معیاری ده ( په ټولو پلټنو کې مناسبه ده) دتوضیع حدود یې لږ دي.
دکړنو پلټنه
 په پراخه توګه رسه ډیر توپیر لرې او ذهني ده او دتوضیع لپاره کايف حدود لري ؛ دپلټنې
دموخو ارزونې معیار ،چې دکړنو په پلټنه کې ډیر اړین دي وده ورکوي.
دپلټنې رپوټ
د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
 په مايل صورت حسابونو باندې نظر ورکوي ،
 په معیاري بڼې رسه په عمومي توګه په مايل صورت حسابونو باندې نظر ورکوي ،
 دقوانینو او مقرراتو رعایت او قواعدو باندې نظر ورکوي .
 یویي ځانګړې مايل دورې پورې اړوند وي– رپوټونه یې دوره یي وي ؛ او الزمه او ځانګړې
غوښتنې وي
دکړنو پلټنه
 دیویې رسچینې څخه د اقتصادي ګټورې او اغیزمنې ګټې اخیستنه ؛
 دکړنو دپلټنې هرې موضوع لپاره په عمومي توګه بیل رپوټ جوړیږي ؛ او
 ماهیت رسه ډیر پراخ وي ،دتوضیح او د قضاوت وړوي.
 تداخل( مینځ کړیتوب)
د قوانینو او مقرراتو درعایت پلټنه
 په مايل پلټنه کې دکړنو دپلټنې عنارص او شاخصونه ډیری شامل نوي.
دکړنو پلټنه
 ځینې وخت دکړنو په پلټنه کې ښایي له هغو تخنیکونو څخه ګټه واخیستل يش چې
دقوانینو او مقرراتو درعایت په پلټنه کې داجرا وړوي.
دکړنو دپلټنې موخې
 دکړنو دپلټنې په لړ کې الندې موارد ښایي وپلټل يش او په اړه یې رپوټ ورکړل يش:
 دمعلوماتو کیفیت او مشورې چې دیویې پالیسۍ دبڼې او ترتیب لپاره شتون لري
 داغیزمنې اداري دستګاو شتون ددولت خربتیا لپاره داچې آیا دبرنامو موخې رسیدلې
یې په پام رسه ټاکل شوې دي.
 آیا دبرنامو موخې تر السه شوي  ،که چیرې تر السه شوي وي تر کومې کچې پورې دي،
 اقتصادیت ،ګټورتیا ،اغیزمنتوب ،مساوات او کوم توکي اوکارچې په رسچینه کې دبرنامې
دکړنو په لړ کې ترې ګټه پورته شوې ده .
 مطلوبه او غیر مطلوبه اغیزې  ،مستقیم او غیر مستقیم او دبرنامې داسې نورې اغیزې /
فعالیتونه،
 دکړنو دپلټنې په محتوا کې دنافذه قوانینو او مقرراتو ورته والی.
دکړنو دپلټنې بهیر
 مفصل او قانوين طرزالعملونه ؛
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مقاالت
 اسرتاتیژیکي پالن جوړونه
 دپلټنې موخې  ،معیار ،آزمایښتي برنامې ،
 منونه گیری (،بیلګې اخیستنې )
 دپلټنې دسیمې طرزالعمل  ،درسمي طرزالعملونو په
شمول دپلټنې دپیل او ختم لپاره،
 دمدرکونو را ټولو ل او شننه ،
 رپوټ ورکول ،
 څارنه،
 لټون ،او
 دمدیریت کیفیت
دکړنو په پلټنه کې دارزونې په وخت کې له تخنیکونو څخه
ګټه اخیستل
 دکړنو په پلټنه کې له ورته میتودولوژي څخه چې
دبرنامو په ارزونه کې ترې ګټه اخیستل کیږي پکار وړل
کیږي ،خو ددغه کار حدود تر هغهې کچې پورې نده چې
د اغیزمنتیاپالیسی او یا پالیسی ګانو بدیلې تر غور او ارزونې
الندې ونیيس ؛ او یا په بل عبارت رسه،
 دکړنو په پلټنه کې دبرنامې دارزونې له معمويل تخنیکونو
څخه ګټه اخیستل کیږي چې دغه تخنیکونه عبارت دي له:
 دبهیر (روند) ارزونه ،
 دپایلې ارزونه ،
 داغیزو ارزونې ؛ او
 دګټې دلګښت او د اغیزمنې ګټې ارزونه
مناسب ډاډ
 دکړنو پلټنه دپلټنې داجرا وړ معیاراتو رسه سم دکړنو
دپلټنې پورې اړوند دمعلوماتو او اطالعاتو نه شتون چې له
عمده او بنسټیزو تیروتنو څخه مناسبه ډاډ ورکړي  ،تر کړنو
الندې نیول کیږي ؛
 یو مناسبه ډاډ تر السه کول دمدارکو راټولولو پورې تړاو
لري چې پلټونکي دپلټنې دپایلې ترالسه کولو په منظور
چې آیا دکړنو دپلټنې پورې اړونده اطالعات له عمده
تیروتنو څخه پاک دي او که شتون لري ؛ او
 په څه اړه دي  ،اړونده وضعت او حقا یقو پورې تړاو لري،
چې په دې توګه په ډاګه کږي چې کوم ډول مدرک ته اړتیا
شته چې باید راټول يش او پر بنسټ یې پلټونکی کولی يش
کومې پایلې ته الرسسی وموندي.
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مسلکی تګالره (رفتار)
 هغه پلټونکی چې دکړنو پلټه تر رسه کوي باید دپلټونکي
له اصولو او اخالقي پرنسیبونو او هغه آئین کردار چې
دیو پلټونکي مسلکي برخورد غربګون تنظیموي مالتړ وکړي
هغه اصول:
 رښتنوالی
 ناپلیتوب
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 راز داری ،او
 مسلکی معیارونه دي.
عدالت او رفتار
 دکړنو دپلټنې پلټونکی باید دآئین رفتار و کردار له اصولو او پرنسیبونو څخه پوه اوويس ،
 عدالت د انصاف حس درلودلو او دعامه شتمنۍ څخه دګټې اخیستنه کې بې پلوۍ په
مفهوم.
 اخالقیات د صداقت میزان په مفهوم او په شخصی رفتار کې پاکی او دعامه وجوه
دمدیریت حس درلودنکی وي ؛
 ددغې برخې موندنې هغه وخت دپلټنې په رپوټ کې شاملیدلی يش چې دغه کار له
اخالقي معیارونو څخه رسغړونه تلقي يش او په کړنو باندې منفي اغیزې ولري ؛ او
 دکړنو دپلټنې پلټونکی دپلټنې دتر رسه کولو په وخت کې دعامه چارو په برخه کې
امانتدار اوويس.
تخصصی مشوره
 له یو متخصص او یا له یو با اعتباره استازي څخه ګټه اخیستنه دیو پلټونکي مدرکونو او
او دپلټنې پایلې او سپارښتنو ته ارزښت ورکوي.
 که څه هم دکړنو دپلټنې پلټونکی کولی شې دپلټنې دمدرکونو په توګه یو متخصص
له کړنو او مشورو څخه ګټه واخيل  ،خو بیا هم دپایلې السته راوړلو او درپوټ مسوولیت
دده پر خپله غاړه ده ؛
 دخدمتي مشورو تدارک ا و یا دهغهو له فعالیتونو څخه ګټه اخیستنه دپلټنې عايل ادارې
دمنظور شویو الرښودونو رسه سم تر رسه کیږي.
دمدیریت دپروسې پربنسټ پلټنه
دکړنو په پلټنه کې دپلټنې مدیریت نه یوازې دپلټنې په رپوټ باندې ټنګار لري بلکه
دپلټنې بهیر دکیفیت دسیستم له ډاډ څخه چې دالرښودونو تطبیق  ،دکار کونکو تحصیيل
معیار  ،دپلټنې مستند کول او دپلټنې مدیریت پکښې شامل دي  ،له کیفیت څخه دارزونې
برنامو او په داسې نورو هم ټینګار لري .
عامه کړنې
 دکړنو دپلټنې په تر رسه کولو رسه دحکومت او حکومتدارۍ پر وړاندې دخلکو اندیښنې
لرې کیږي.
 دکړنو دپلټنې لپاره دداسې یویې پروژې ټاکل دپلټنې دعايل ادارې د حساسیت ښکارندوی
ده دخلکو او دولت پورې اړونده موضوګانو په نسبت  ،او
 پدې ترتیب رسه دپلټنې دسپارښتونو دپایلو دارزښت کچه لوړیږي او دسپارښتنو دتطبیق
احتامل ډیروي .
موضوع ګانې
 کوم کار تر رسه شوی او کوم کار پاتې ده.
 آیا کوم فعالیتونه چې تر کړنو الندې دي سم دي او یا آیا سم فعلیتونه تر رسه شوي دي ؛
 دموضوع دټاکلو په الرښود کې :ډیره پلټنه له اعداد او ارقامو څخه.
 سنتی کړن الره او نو ی کړن الره؛
 دکړنو پلټنه له یویې موخې رسه :دسمون وسیله ده؛ دیو فعالیت ارزښت پورته بیایي ؛
توپیر مینځ ته راوړي.

آشنایی با

بانکسرمایهگذاریزیربناییآسیا

Asian Infrastructure Investment Bank
بانـک سـرمایهگذاری زیربنایـی آسـیایی یـک
مؤسسـه مالـی بینالمللـی اسـت کـه بـه پیشـنهاد
دولـت جمهـوری خلـق چیـن تأسـیس شـده اسـت.
هـدف ایـن نهـاد توسـعه چنـد جانبـه ،تأمیـن مالـی
پروژههـای زیربنایـی در منطقـه آسـیا اسـت.برخی
بانـک سـرمایهگذاری زیـر بنایـی آسـیا را رقیـب
جـدی بـرای بانـک جهانـی ،صنـدوق بینالمللـی
پـول و بانـک توسـعه آسـیا کـه تحـت تسـلط
کشـورهایی ماننـد آمریـکا قـرار دارنـد ،میداننـد.
ایـران یکـی از سـهامداران و اعضای هیئت مؤسـس
ایـن بانـک اسـت.
"بانـک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیایی" کـه
هماینـک نزدیک بـه  50کشـور از قارههای مختلف
جهـان در آن عضـو شـدهاند ،عالوه بـر آن که رقیبی
قدرتمنـد بـرای بانـک جهانـی محسـوب میشـود،
میتوانـد بـا تغییـر معـادالت قـدرت در اقتصـاد
بینالملـل ،سـطح نفـوذ آمریـکا را کاهـش دهـد.
گروه اقتصادی مشـرق -بانک سـرمایهگذاری
زیرسـاخت آسـیایی Asian Infrastructure
 Investment Bankیکـی از نهـادی اسـت کـه
چیـن قصـد دارد بـرای معمـاری یـک نظـام مالـی
نویـن بـا هـدف رقابـت بـا نظـام مالـی تحـت سـلطه
آمریـکا ایجـاد کند.
سـه نهـاد دیگـر مدنظـر چیـن عبارتنـد از :بانـک
توسـعه جدیـد یا همـان بانـک اقتصادهـای نوظهور
موسـوم بـه بریکـس (برزیـل ،هنـد ،چین ،روسـیه و
آفریقـای جنوبـی) ،نهـادی بـرای مدیریـت ذخایـر
ارزی کشـورها (رقیبـی بـرای صنـدوق بینالمللـی

پـول) و بانـک توسـعه سـازمان همـکاری شـانگهای.
شروع با حمایت  22کشور
بانـک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیایی در سـال  1393بـا مشـارکت 22
کشـور آسـیایی در چیـن پایهگـذاری شـد.
بـر اسـاس سـند امضـاء شـده کـه در حـد تفاهمنامـه بـود ،میـزان سـرمایه اولیـه
بانـک مذکـور  100میلیـارد دالر ( 50میلیـارد دالر بـرای پرداخـت وام) تعییـن
و چیـن بـه عنـوان بزرگترین سـهامدار بانک سـرمایه گذاری زیرسـاخت آسـیا
(بیـش از  50درصـد سـرمایه اولیـه  100میلیـارد دالری) معرفـی شـد.
در ایـن نشسـت اعضـای مؤسـس بانـک سـرمایه گـذاری زیرسـاخت آسـیا
موافقـت کردنـد کـه تاسـیس رسـمی ایـن بانک تـا پایـان سـال  2015عملیاتی
شـود .البتـه چیـن اعالم کرده که سـایر اعضـا میتوانند با افزایـش آورده خود،
سهمشـان را افزایـش دهنـد و اینطـور نیسـت کـه چیـن علیالـدوام سـهامدار
اصلـی ایـن بانـک باقـی بماند.
بـر اسـاس تصمیماتـی کـه در سـایر نشسـتهای چنـد مـاه اخیـر اتخـاذ شـده،
حـق رای هیئـت رئیسـه بانـک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیایی بـر حسـب
شـاخص برابـری قـدرت خرید تولیـد ناخالص داخلـی کشـورها تعیین خواهد
شـد .بنابرایـن بدیهـی اسـت کـه در میـان اعضـای فعلی ،چیـن و هند بـه ترتیب
بیشـترین حـق رای را خواهنـد داشـت؛ امـا هـر کشـوری کـه تولیـد ناخالصش
را در طـول زمـان افزایـش دهـد ،میتوانـد سـهم بیشـتری از ایـن بانـک نصیب
خـود کند.
ایـن تصمیـم رفعکننـده یکـی از مهمتریـن ایـرادات نهادهـای تحـت سـلطه
آمریـکا یعنـی بانـک جهانـی و صنـدوق بینالمللی پـول خواهد بـود .حق رای
اعضـا در ایـن دو نهـاد بینالمللـی بـر اسـاس درصـد سـرمایه آورده آنهـا تعیین
شـده و سـالها اسـت بـدون تغییر مانـده و با وجـود آن که مثال چیـن هماکنون
دومیـن قـدرت اقتصـادی جهان اسـت ،امـا همچنان نقـش پایینـی در آنها دارد
(حـدود  3.8درصد)
در حالـی کـه حـق رای آمریـکا  16.75درصـد ،انگلسـتان و فرانسـه هـر یـک
 4.29درصـد ،آلمـان  5.81درصـد و حـق رای ژاپـن  6.23درصـد اسـت.
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بانـک سـرمایه گـذاری زیرسـاخت آسـیا بـرای
اجـرای پروژههـای عمرانـی کشـورهای در حـال
توسـعه در حوزههایـی همچـون بـرق ،آب و
مخابـرات اقـدام بـه اعطـای وام و مشـاورههای فنـی
خواهـد کـرد.
آنچـه کشـورهای آسـیایی را بـه تاسـیس بانـک
سـرمایه گـذاری زیرسـاخت آسـیا مجـاب کـرد،
عملکـرد تبعیضآمیـز سـازمانهای بینالمللـی
همچـون بانـک جهانـی و صنـدوق بینالمللـی پـول
طـی دهههـای اخیـر بـوده اسـت.
مهمتریـن وظیفـه صنـدوق بینالمللـی پـول تنظیـم
سیاسـتهای پولـی جهانـی و اعطـای کمکهـای
مالـی بـه کشـورهای عضـو و وظیفـه بانـک جهانـی
هـم کمک به رشـد و توسـعه و اعطـای کمکهای
زیرسـاختی بـه اعضا اسـت.
بـا ایـن حـال بر اسـاس یـک تقسـیم قدرت مرسـوم
پـس از جنـگ جهانـی دوم ،رئیـس بانـک جهانـی
از سـوی ایـاالت متحـده آمریـکا و رئیـس صندوق
بینالمللـی هـم از سـوی اعضـای اتحادیـه اروپـا
انتخـاب میشـوند .همچنیـن بـر اسـاس سـهم
تعیینشـده بـرای اعضـای ایـن دو نهـاد ،قـدرت
اصلـی تصمیمگیـری در اختیار کشـورهای اروپایی
و آمریـکا اسـت و تالشهـای اقتصادهـای نوظهـور
همچـون چیـن و روسـیه بـرای اصالح ایـن رویه در
سـالهای اخیـر بـا کارشـکنیهای آمریکا بـه نتیجه
نرسـیده اسـت.
بدیـن ترتیـب در نهایـت چیـن بـرای مقابلـه بـا
عملکـرد تبعیضآمیـز بانـک جهانـی و صنـدوق
بینالمللـی پول ،پیشقدم شـده و دسـت به تاسـیس
نهـاد مـوازی زد کـه بـا مـوج اسـتقبال بسـیاری از
کشـورهای جهان حتی کشـورهای بـزرگ اروپایی
همچـون انگلسـتان ،ایتالیـا ،اسـپانیا و فرانسـه مواجه
شـده است.
اعضـای موسـس بانـک سـرمایه گـذاری
زیرسـاخت آسـیا
اسـترالیا ،اتریـش ،بنـگالدش ،برزیـل ،برونئـی،
کامبـوج ،چیـن ،دانمـارک ،فنالنـد ،فرانسـه،
گرجسـتان ،آلمـان ،هالنـد ،هندوسـتان ،اندونـزی،
ایـران ،ایتالیا ،اردن ،قزاقسـتان ،کویت ،قرقیزسـتان،
الئـوس ،لوکزامبـورگ ،مالزیـا ،مالدیـو ،مالـت،
مغولسـتان ،میانمـار ،نیپـال ،هنـد ،زیالندنـو ،عمـان،
پاکسـتان ،فیلیپیـن ،قطـر ،کـره جنوبـی ،عربسـتان
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سـعودی ،سـنگاپور ،اسـپانیا ،سریالنکا ،سـوئیس ،تاجیکسـتان ،تایلند ،ترکیه،
امـارات ،انگلسـتان ،ازبکسـتان ،ویتنـام.
کشـورهای زیـاد دیگـری نیـز بـرای عضویـت در ایـن بانـک بـه طـور رسـمی
اعلام آمادگـی کردهانـد کـه عبارتنـد از :آذربایجـان ،مصـر ،مجارسـتان،
ایسـلند ،نـروژ ،لهسـتان ،پرتـگال ،روسـیه و سـوئد.
همچنیـن بـا مخالفـت چیـن ،عضویـت کـره شـمالی در بانـک سـرمایهگذاری
زیرسـاخت آسـیا منتفی شـده اسـت.
مخالفان بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا
تاکنـون در سـطح جهـان فقـط کشـور آمریـکا بـه طـور رسـمی بـا راهانـدازی
بانـک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیا اعلام مخالفـت کـرده اسـت .آمریکا
رسـما اعلام کـرده کـه تلاش میکنـد از عضویـت متحدانـش در بانـک
سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیا جلوگیـری کنـد.
واشـنگتن همچنیـن از عضویـت متحدانـش همچـون انگلسـتان در بانـک
سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیا ابـراز تاسـف کـرده اسـت .با این حـال ،موج
اسـتقبال متحـدان آمریـکا بـرای پیوسـتن بـه ایـن نهـاد بینالمللـی جدیـد ادامـه
دارد و بـه نوعـی آمریـکا در مخالفـت بـا بانـک سـرمایهگذاری زیرسـاخت
آسـیایی تنهـا مانـده اسـت.
علـل مخالفـت آمریـکا با بانک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیایی نیـز کامال
مشـخص اسـت :کاهـش قـدرت آمریـکا در عرصـه اقتصـادی جهان بـا قدرت
گرفتـن ایـن بانـک در برابـر نهادهـای تحـت مدیریـت آمریـکا یعنـی بانـک
جهانـی و صنـدوق بینالمللـی پـول ،افزایـش قـدرت چیـن در اقتصـاد جهـان،
کاهـش سـهم دالر از مبـادالت جهانـی در صـورت اسـتفاده از پـول ملـی چین
در وامهـای بانـک جدیـد و ....
ژاپـن نیـز تاکنـون مواضع متناقضی نسـبت به بانک سـرمایهگذاری زیرسـاخت
آسـیا اتخـاذ کـرده و فعلا موضـع رسـمی دولـت ایـن کشـور عـدم تمایـل بـه
عضویـت در بانـک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیا اسـت.
علـت مخالفـت ژاپن بـا بانک سـرمایهگذاری زیرسـاخت آسـیایی ،رقابت این
سـازمان نوظهور با بانک توسـعه آسـیایی اسـت.
بانـک توسـعه آسـیایی کـه در سـال  1966تاسـیس شـد و هماکنـون  67عضـو
دارد ،از ابتـدای تاسـیس تحـت مدیریـت آمریـکا و ژاپـن بـوده کـه بزرگترین
سـهامداران آن هسـتند .بنابرایـن قابـل انتظـار بـود کـه ژاپـن بـا ایجـاد نهـاد
رقیبـی کـه بانـک توسـعه آسـیایی را بـه حاشـیه ببـرد و قـدرت ایـن کشـور در
سیاسـتهای مالـی آسـیا را کاهـش داد ،مخالـف خواهـد بـود.
بانـک جهانـی نسـبت بـه تاسـیس رقیـب جدید خـود مواضـع سیاسـتمدارانهای
گرفتـه و از تشـکیل نهادی که بتواند به توسـعه کشـورهای جهـان کمک کند،
ابراز خشـنودی کرده اسـت.
در مجمـوع تشـکیل بانـک سـرمایه گـذاری زیرسـاخت آسـیا نشـانگر آغـاز
دوران معمـاری جدیـد اقتصـاد بینالملـل بـا محوریـت اقتصادهـای نوظهـور و
کشـورهای در حال توسـعه اسـت که در صورت اسـتمرار ،خواهد توانسـت از
قـدرت غـرب در اقتصـاد جهانـی بکاهد.

دیبا سادات

مدیریت زمان چیست؟
مفهـوم کلـی از مدیریـت زمـان به معنـی؛ عملی که
پلان میکنیـم تا وقت خـود راجهت اجـرای کدام
فعالیتهـا سـپریم میکنیم.
نخسـتین شـخصی کـه بـه ایـن مفهـوم پـی بـرد
فریدریـک تیلـور صالحیـت دار شـرکت تخنیکـی
امریکایـی بـود .هـدف وی افزایـش بـاروری از
کارمندانـش بـود بنـأ وی در پـی هدایـت زمان شـد
و راههایـی را دریافـت تـا در زمـان معینـه کارهـا
هدفمندانـه صـورت گیـرد.
هـدف از مدیریـت زمان؛ افزایش بـاروری در زمان
معینـه (انجـام کارها بصـورت مؤثر نه با شـتاب)
مفهوم زمان
بشـکل سـاده زمـان عبـارت از نقطـه یـا دوره یـی
اسـت کـه چیزیـی اتفـاق میافتـد.
زمان دارای دو بُعد است:
 .1بُعـد بیرونـی (زمـان سـاعتی یـا تقویمـی) :از ایـن

بُعـد؛  60ثانیـه در یـک دقیقـه 60 ،دقیقـه در یـک سـاعت 24 ،سـاعت در یک
روز و  365روز در یـک سـال اسـت .همـه وقـت بـه شـکل مسـاویانه بـه پیـش
میرونـد ،هـرگاه کسـی ادعـا میکنـد کـه  40سـاله اسـت پس وی چهل سـال
دارد یعنـی دو چنـد یـک شـخصی کـه  20سـاله اسـت نـه کـم و نه هـم زیاد.
 .2بُعـد درونـی (زمـان روانـی یا واقعـی) :درین بُعـد؛ همه وقتهـا مرتبطاند ،به
ایـن مفهـوم کـه زمـان مرتبـط به آنچه که شـما انجام میدهید اسـت 2 .سـاعت
وقـت در یـک فابریکه موتر سـازی مثل  12سـال احسـاس میشـود امـا تا هنوز
به نظر میرسـد که طفل  12سـاله ما در  2سـاعت رشـد کرده اسـت.
چگونه مدیر زمان خود باشیم؟
 اهدافتان را مشخص کنید
 30دقیقـه از وقـت خـود را صـرف طـرح ریزی وقتتـان کنید وتا وقتـی کار این
کار را انجـام ندادهایـد آغـاز بـه فعالیتی نکنید.
اولتراز همه باید هدف مشخص شود از خود بپرسید:
دیروز چه کارهایی را انجام دادم؟
به چه تعداد آن تکمیل شد و چه تعداد آن نا تکمیل باقی ماند؟
یـک مقولـه وجـود دارد کـه؛ "کار امـروز را بـه فـردا مگذاریـد" امـا هـرگاه
بعضـی اوقـات به چنین مشـکل برخوردیـد پس امـروز همان فـردای دیروزتان
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اسـت ،چـه خـوب اسـت کـه کار نـا انجـام شـده
دیروزتـان را نیـز شـامل پلان امروزتـان نمائیـد.
 برای هر کار زمان تعیین کنید
مطمئنـاً  80%از کارهایـی را کـه قـرار اسـت انجـام
دهیـد ً
قبلا هـم انجام دادهایـد و تجربه داریـد که به
چـه زمانی الزم اسـت و برای کارهـای جدیدی که
قـرار اسـت تازه انجـام دهیـد زمان تخمیـن کنید.
اگـر نتوانیـد وقـت خـود را برنامه ریـزی کنید ،هیچ
چیـز دیگر را هـم نمیتوانیـد اداره کنید.
(پیتردراکر)
 فعالیت را اولویت بندی کنید
دریـن مبحـث میـان کارفـوری و کار مهـم تفـاوت
وجـود دارد؛
کار فـوری نیـاز به تصمیـم و عمل فـوری دارد و از
قبـل پیشـبینی نشـده اسـت ،انجـام دادن ونـدادن آن
مشـکل ایجـاد نمیکند.
ً
کار مهـم؛ انجـام دادن آن احتمـاال پـی آمـد جـدی
بـرای شـما ویـا دیگـران خواهد داشـت.
جـواب دادن بـه تمـاس یـک کار فـوری اسـت؛
کاری کـه شـما از قبـل پلان نکردهایـد و شـاید
حتـی هیـچ انتظـار آنـرا نداشـتید ،اگـر شـما آنـرا
جـواب ندهیـد نخواهیـد دانسـت که تمـاس از کی
بـود و چـه میخواسـت.
مراجعـه بـه داکتـر دنـدان یـک کار مهـم اسـت،
هـرگاه آنـرا انجـام ندهیـد باعـث بـروز و افزایـش
مشـکالتتان شـده و روی هم رفته بـه معضل بزرگ
تبدیـل خواهـد شـد.
امـا خوانـدن ایمیلهـای جالـب و چـک نمـودن
صفحـات اجتماعـی مثـل فیسـبوک نـه کار مهـم
اسـت ونـه هـم فـوری پس چـرا شـما همیشـه به آن
اولویـت میدهیـد؟

ﹰ
ﹰ

 عواملـی را بشناسـید کـه باعـث اتلاف
زمانتـان میگـردد
تماسهـای تلفونـی ،گـم کـردن چیزهـای مـورد
نیـاز ،آشـفتگی وعـدم تمرکـز ،مشـکالت کاری،
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وقفههـا ،تعللهـا ،ایـن همـه عواملیانـد کـه باعـث تلف شـدن زمـان میگردد
و در نتیجـه کارهـا بشـکل مؤثـر پیـش نمیرونـد و سـبب ایجـاد بـی نظمـی
در نظـم زمـان (مدیریـت زمـان) میگـردد یعنـی کاری کـه نـه شـما و نـه هـم
دیگـران میخواهنـد.

بـه یـاد داشـته باشـید در صورتـی کـه شـما مدیـری هسـتید کـه حتی
فعالیتهـای خـود را سـازماندهی نمیتوانیـد پـس از زیـر دسـتانتان
چگونـه نظـارت خواهیـد کرد؟

چگونه به کاغذهای کاری دفترتان رسیدگی مؤثر نمایید؟
 به هنگام رسیدن به برنامههای وارده مصمم باشید و قاطعانه عمل کنید.
 سعی کنید هر یک ازمکتوب ها را یک بار بررسی کنید تا مطمئن شوید.
 بیـش از حـد دفاتـر یادداشـت اسـتفاده نکنیـد؛ ایـن کار باعث میشـود شـما
تنبل شـوید.
 ازکار به عنوان محل برای انبار کردن کاغذهای کاری استفاده نکنید.
 روش )RAFT(Refer- Act on it- File it- or Throw it away
(ارجـاع کـردن -اقـدام کردن -فهرسـت کـردن -دور ریختن).
در طـول روز مـا بـه چهار نوع کاغـذ برمیخوریم؛ کاغذهایی کـه در ارجعیت
قراردارنـد و بایـد اولتـر از همـه بـه آن رسـیدگی صـورت گیـرد ،کاغذهایـی
کـه بعـد از ارجعیـت هـا بـه آن اقداماتـی صـورت گیـرد ،کاغذهایـی کـه
قابـل فهرسـت کـردن و اقـدام بـه آن در بعدهایـی کـه بـه آن برمیخوریـم و،
کاغذهایـی کـه بایـد دور ریخـت.

 ساعات تفریح را فراموش نکنید
آرامـش ذهنـی و صحـت جسـمانی شـما مهمتـر از همـه چیزاسـت چـون عقل
سـلیم در بدن سـالم اسـت.
در طـول روز سـاعاتی را بـرای اسـتراحت و تفریـح اختصـاص دهیـد (در
کشـورهای انکشـاف یافتـه بـه این مسـئله اهمیـت بیشـتر داده میشـود) ،هرگاه
شـما از نـگاه روانـی و فزیکـی خـوب نباشـید پـس قـادر بـه انجـام هیـچ کاری
بشـکل درسـت آن نخواهیـد شـد.
اگـر آخریـن فعالیـت پالن شـده امروز خـود را انجـام ندادید پس دنیا بـه پایان
نمیرسد.
 برای فعالیتهای غیر مترقبه نیز وقت داشته باشید
شـما بایـد مثـل یـک ناخدایـی باشـید کـه در یـک دسـت بادبـان و در دسـت
دیگـر قطـب نمـا گرفتـه و آمـاده بـاش در مقابـل هرنـوع طوفـان اسـت.
 آیا فعالیتهای انجام شدهتان مطابق به پالن است؟
در پایـان روز تمـام فعالیتهـای انجام شـده و انجام نشـده را بـا پالنتان مطابقت
داده وارزیابـی کنیـد کـه تـا چه حد بـه اهدافتان نائـل آمدهاید ،هـرگاه حد اقل
 60%بـه پالنتـان رسـیدهاید پـس شـما مدیـر خوبـی بـرای زمانتان هسـتید ،شـاد
باشـید وبـرای فردا بهتـر ازین را امتحـان کنید.

مشاهیر حسابداری

رابرتساموئلکاپالن
()Robert Samuel Kaplan

رابرت سـاموئل کاپالن ()Robert Samuel Kaplan
در  1940در نیویـارک بـه دنیـا آمد .پـدرش معلم درس
علـوم اجتماعـی در لیسـه و رئیـس یک مکتـب عمومی
در نیویـارک و مـادرش منشـی مدرسـه بـود .کاپلان تـا
سـن  10سالـگــی بـا خانـواده و دو خواهـر کوچکـش
زندگـی میکــرد و بعـد از فارغالتحصیــلی از لیسـه
در  1957وارد انـسـتیتــوت تکنــاولوژی ماساچــوست
()Massachusetts Institute of Technology
شـد و لیسـانس و فوقلیسـانس خـود را در مهندسـی
الکترونیـک از آن انسـتیتوت دریافـت کـرد .پـس از
فارغالتحصیلـی بـه مـدت دو سـال بـا شـرکت میتـره
( )Mitreو شـرکت تحقیـق و برنامهریـزی کـه هـر دو
شـرکتهای مشـاور سیسـتمهای فنـی بودنـد کارکـرد.
کاپلان در جسـتوجوی تغییـر در زندگـی کاری
خـود بـود و بـه همیـن علـت در مقطـع دکتـری ،رشـته
تحقیـق در عملیـات را انتخاب کرد و در دانشـگاه کرنل
( )Cornellثبتنـام کرد .کریدتهای درسـی زیادی در
ایـن رشـته وجود داشـت کـه عالقـه او را به حسـابداری
و امـور مالـی برانگیخـت و نهایتاً با تکمیـل دوره دکتری
در  1968کاپلان عضـو هیئـت علمی دانشـگاه کارنگی
ملـون شـد .بـا تشـویق یوجـی اجیـری (،)Yuji Ijiri
بیــل کوپــر ( )Bill Cooperو سایر اسـتادان دانشگاه
کارنگـی تدریـس و تحقیـق کاپلان بـر حسـابداری
مدیریـت و مالـی متمرکـز شـد .او بـه جـز یکسـال که
اسـتاد مدعـو دانشـگاه شـیکاگو بـود بـه مـدت  15سـال
در دانشـگاه کارنگـی باقـی مانـد و بهعنـوان رئیـس
دانشـکده نیـز بـه مـدت شـش سـال فعالیـت داشـت تـا
اینکـه در  1984عضـو هیئـت علمی(کـدر) دانشـکده
امـور تجـاری هـاروارد گردیـد .کاپالن محققـی فعال و
نویسـندهای پـرکار بوده و بیـش از  12کتاب را به تنهایی
یـا مشـترکاً تالیـف نمـوده اسـت .همچنیـن بیـش از 125
مقالـه منتشـر شـده در مجلههـای حرفـهای و دانشـگاهی
داشـته اسـت .بـه علـت زمینـه درسـی او در ریاضیـات و
آمـار کارهـای اولیـه او در رابطـه بـا کاربـرد روشـهای
کمـی در حسـابداری بـود .از کارهـای او در ایـن زمینـه
میتـوان مقالههایـی در حسـابداری صنعتـی ،حسابرسـی
و اسـتفاده بـازار سـرمایه از اطالعـات حسـابداری مالـی
را نـام بـرد .کاپلان در ادامـه ایـن فعالیتهـا بـود کـه بـه
سـوی بررسی مشـکالت حسـابداری و مدیریت در حل
مسـائل واقعـی تجـاری گرایش پیـدا کـرد .از جمله کار
تاثیرگـذار او در ایـن دوران حسـابداری بر مبنای فعالیت
و مدیریت عملکرد اسـتراتژیک اسـت .این دو کتاب به
 12زبـان ترجمـه شـده و بـر عملکرد مدیریـت در بخش
خصوصـی ،عمومـی و حتـی شـرکتهای غیرانتفاعـی در

گوشـه و کنـار جهـان تاثیر گذاشـته اسـت .کار کاپالن مـورد تقدیر ملـی و بینالمللی
دانشـگاهیان و حرفـه قـرار گرفتـه و مقـاالت او دوبـار جایـزه مشـارکت برجسـته در
ادبیـات حسـابداری را کـه مشـترکاً توسـط انجمـن حسـابداری امریـکا ( )AAAو
انجمـن حسـابداران رسـمی امریـکا ( )AICPAاهـدا میشـود ،دریافت کرده اسـت.
دو کتـاب او نیـز جایـزه مـدال ویلدمـن ( )Wildmanرا که مشـترکاً از سـوی انجمن
حسـابداری امریکا و دلوئیـت اندتاچ ( )Deloitte&Toucheاهدا میشـود بهخاطر
تاثیـر مانـدگار بـر تحقیـق و عمـل حسـابداری دریافـت کردهاند .کتـاب اول بـا عنوان
ارتبـاط گمشـده 1کـه به همراه توماس جانسـن ( )Thomas Johnsonنوشـته شـده
اسـت در  1988جایـزه را دریافـت کـرد و کتـاب دوم با نام کارت امتیـاز متوازن 2که
بـه همـراه دیویـد نورتـن ( )David Nortonنوشـته شـده ،در  2001ایـن جایـزه را
دریافـت نمـوده اسـت .او جوایـز و تقدیرنامههـای متعـدد دیگـری نیـز دریافت داشـته
اسـت .از جملـه جایـزه مککینزی ( )Mckinseyبـرای مقاله تاثیرگـذار او در مجله
هـاروارد بیزینـس رویـو ( )Harward Business Reviewو همچنیـن تقدیرنامـه
از لنـدن تایمز ،فایننشـال تایمز و کانسـالتینگ مگزیـن (.)Consulting Magazin
او دو دکتـرای افتخـاری از دانشـگاه اسـتوتگارت ( )Stuttgartدر  1994و دانشـگاه
لدز ( )Lodsدر  2006دریافت نمود .او هفتادونهمین عضو تاالر مشـاهیر حسـابداری
اسـت کـه در سـال  2006از سـوی تـاالر انتخاب شـده اسـت.
کاپلان بههمـراه کوپـر نسـبت بـه دیگـران تاثیـر بسـزایی در انعـکاس نارسـائیهای
سیسـتم حسـابداری مدیریـت داشـتهاند .بـا توجـه بـه تغییـرات شـگرفی کـه در زمینـه
تکنولـوژی و ارائـه روشـها و دیدگاههـای جدیـد از اوایـل دهـه هشـتاد ارائـه گردید،
سـازمانها بـه ایـن نتیجه رسـیدند که بـرای ادامه حیات خویـش و ارائه خدمـات برتر به
مشـتریان باید شـیوهها و فرایندهای خود را بهبود بخشـند و در روشـهای حسـابداری و
مدیریتـی خـود تجدیدنظـر نمایند .ایـن نیاز منجر به تحول در روشـهای محاسـبه بهای
تمامشـده گردیـد بهطوریکـه در اواخـر دهـه  1960و اوایـل دهـه هفتـاد بهتدریـج در
آثـار نویسـندگان تفکـر ایجـاد ارتبـاط میان هزینههـا و فعالیتها مشـاهده گردیـد .نهایتاً
بـرای اولیـن بـار در  1988شـیوه جدیـدی بـرای هزینهیابـی موسـوم بـه هزینهیابـی بـر
مبنـای فعالیـت ( )ABCمطـرح گردید.
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راه خــــود رو کــــه دیگــران رفتن
نه چنـــان رو که دیگــــران رفتنـد
بــه تــو دادنــــد چون نگــاه نوین
جســــتجو کـــن بجــو راه نویــن
آنچـــه رفتند رفتگـــان در ســـال
شوند اکنون به یک سـحر پامال
گــر کمی سـر به خود فرود آریم
راه دشــوار پـیــش رود داریـــــم
طــی این راه مرد مــــی خواهد
عقل گردون نور د می خواهد...
راه دور اســت پیــش بایــد رفت
لیــک با پـای خویـــش باید رفت
گـر نه این ره به خــود بری پایان
می برندت کشان کشـان دگران
می برند آ نچـنان که خواهــانند
مـی کنند آنچـــــه در پی آنند...
رفت عصری که گفت شیخ اجل
رهبـــر رهروان به علــم و عمـل
ســـعدی افتـــاده اســت و آزاده
کــــس نیــایـد به جنگ افـتــاده
در جهانـــی کــه ما زنیــــم قدم
مـــرگ و افتادگــــــی بــود تــوام
کـــرکــــسـان زمــانــه بیــدارنــد
هـــر چـــه افــــتاده زود بــردارند
هــــرکه افتـــاده پایــــمال شـود
مـــعــرض ذلـــت و زوال شــــود
خليل اهلل خليلی

غزل
لوی په اند یښنوکې کړاونه دي او زه یم
روغه ورځ مې نشته دا دردونه دي او زه یم
ماته دبري الره کې سختې هم اسانه دي
زم پسې روان یم خطرونه دي او زه یم
الر د ژوندانه مې که هر څو په مشقط کې وي
هرقدم کې تم راته خارونه دي او زه یم
نه مې سوازي سرتګه له خطره د دوران خلکو
الرمې کګلیچوکې کانالونه دي او زه یم
ټینګ شه ای(نجیبه) دوطن په کړاونو کې
زه دننګ زخمي یم پرهرونه دي او زه یم
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نجیب الله ایجاد

مورې
ته زما زړه زما ځیګر مورې
ته زما ژوند یې زما ملر مورې
بی له تا هیڅ راته ارزښت نلري
ته یې املاس ته یې رسه زر مورې
زه خو ډاډه یم ستا په دعا باندې
زما په څنګ کې لکه غر مورې
کله چې ستا څیرې ته وګورمه
غمونه ایر کړم زما ځیګر مورې
زما د درد دواخوته یې مورې
شفاشفا دزړګي رس مورې
له حده ډیره راته ګرانه یي ته
خدای دی نصیب کړی تاله حج اکرب مورې
ستا درناوی باندې الله (ج) خوښیږي
ستا به خدمت کړی جهان زر مورې
لکه په شنه آسامن کې ملر مورې
ته زما زړه زما ځیګر مورې

			

(جهان زرخان)

با سخن ،آيينه در آيينه مي پردازمش
او تجال مي نمايد ،من غزل ميسازمش
با دل تنگ صبورم ،با دو چشم عاشقم
تا بخواهد مي سرايم ،تا بُ َود مينازمش
منزلي در پيشرو داريم هر دو يك سفر
اوهمي آرد به پايان ،من همي آغازمش
عشق او گرديده است از چشمهاي من علم
من ز رسوايی ،به رنگ تازه مي افرازمش
او همايي از بلنديها و از پروازهاست
من به سايه سايه ،همپايي و همپروازمش
قهار عاصی
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مقاالت

شخصيتزناندراسالم
خداوند متعال كه خالق زنان ومردان ميباشد ،براي اينكه شخصيت واالي زنان را در دين مقدس اسالم براي همه
معرفي نمايد ،يك سلسله دساتير و نقش هاي مثبت زنان را در قرآن عظيم الشان بيان داشته است ،قرآن درآيات
مختلف قرآنی زن را به مقام عالی انسانی بيان داشته حقوقی را برای زنان بيان ميدارد که ازنگاه مادی ومعنوی
مکان ومنزلت وی را برای همه ثابت ميسازد ،تا مردان وزنان مسلمان حقيقت شخصيت زنان را درك نموده مطابق
آن احكام الهي را مراعات نمايند .و به طرف مادران ،زنان ،خواهران و دختران خويش به نظر احترام وبزرگواری
نظر نموده ،زن را مانند يک موجود مقدس و پـرارزش بدانند.

آیتاهلل فروتن
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سورههاي قرآني بنام زنان
قرآن عظيم الشان براي ارج گذاري به موقف ،واثبات اين حقيقت كه دين مقدس اسالم مقام عالي وبا ارزشي
براي خانمها قايل شده است ،در هنگام نامگذاري سوره هاي قرآني نيز زنان فراموش نشده ،سوره هاي را به نام
ايشان مسمي نموده است ،واين حقيقت زبان دشمنان اسالم را گنگ ميسازد كه هروقتي نعره ميزنند ،وميخواهند
خللي ميان عقيده خواهران مؤمن وقرآن عظيم الشان پيدا كنند ،در قرآن عظيم الشان سوره هاي ذيل بنام زنان
ميباشد ،كه عبارت اند از:
 -1سوره النساء (زنان) :درين سوره كلمه نساء كه به معناي زنان است ،بصورت خاص بيان شده است.
 -2سوره مريم :اين سوره كه بنام بي بي مريم (عليها السالم) مادر حضرت عيسي عليه السالم) مسمى گرديده
است ،مريم كه يك دختر پاك نهاد بود ،ودر قرآن عظيم الشان الگوي براي دختران پاك طينت وعفيفه بيان شده
است ،اين سورهء مباركه براي ارزش بيشتر دختران پاك بنام همان دختر پاك نامگذاري شده است.
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 -3سورهء مجادله :مجادله همان گفتگوي بي بي
خوله (رضي اهلل عنها) با حضرت محمد (صلي
اهلل عليه وسلم) ميباشد ،واين سوره بيانگر حقيقت
رحمت الهي باالي زنان ميباشد كه چگونه
پروردگار (جل جالله) خواسته هاي اين خانم را
بر آورده ساخت.
 -4اكثريت آيات سورهء نور نيز در مورد احكام
زنان ميباشـد.
 -5سوره تحريم :اين سورهء مباركه درمورد قصه
امهات المؤمنين (رضي اهلل عنهن) ميباشد.
 -6سوره ممتحنه :درمورد زنان مهاجري كه با ساير
مسلمانان هجرت نمودند ،ودر مورد ايمان آنان
وامتحان شان درين سوره بحث گرديده اين سوره
بنام ممتحنه مسمى شده است.

نعمت هاي موقتي و زود گذر دنيا ميباشد ،درحاليكه شوهرش از پادشاهان
مقتدر روز بوده و در قصر شوهرش كه تمامي انواع نعمات و راحت هاي
دنيوي ميسر بود ،از همهء اين نعمات بخاطر كفرو ظلم فرعون اعراض نموده و
با قلب خويش به ذات خداوند متعال (جل جالله) متوجه شده به دربار آن ذات
يکتا التجا مينمود كه بعوض اين قصر استكباري فرعون را كه بمثابه يك زندان
براي آن خانم موحد بود يك خانهء ابدي در جنت الهي نصيبش گرداند ،از
اعمال فرعون وفرعونيان نجاتش دهد.
مثال ديگري اززنان با عزت تاريخ اسالم مادرحضرت عيسى (عليه و علي نبينا
افضل الصلوات و التسلميات) بي بي مريم بود ،دختريکه باعزت وعفت زنده
گي نمود ،بيزاري خويش را ازتهمت هاي يهودان اعالن کرد وبا عقيده راسخ
خويش بدون توجه به اتهامات دشمنان حق و حق پرستي راه و مسير مقدس
خود را چنان با شهامت وقهرماني ادامه داد که خداوند متعال به پاکدامني،
عفت وفرمانبرداري اش گواهي داده درموردش ميفرمايد (وكانت من القانتين)
يعني ازجمله بنده هاي مطيع وفرمانبردارپروردگار بود.

زنان با ايمان نمونة مثال براي مردان و زنان
خداوند متعال (جل جالله) زن فرعون و بي بي
مريم را براي تمام مسلمانان مثالي از مؤمنان حقيقي
بيان داشته و آيات قرآن شاهد اين موضوع است
تا ساير مردان و زنان با مطالعهء شخصيت اين دو
خانم پاك و با تقوا ،خود را قريب بارگاه الهي
سازند ،خداوند متعال (جل جالله) در قرآن عظيم
الشأن ميفرمايد :ترجمه :خداوند (جل جالله) براي
مؤمنان خانم فرعون را مثال بيان داشته ،هنگامي كه
گفت :پروردگارا! براي من خانهء در جنت بناء نما،
و مرا از فرعون و عملش ،و از اقوام ظالم نجات ده،
همچنان مريم بنت عمران).
اين دوزن مسلمان نمونهء از ايمان ،تقوا ،پاكي،
عفت ،صبردرمشكالت ،مبارزه با دشمنان توحيد،
وعدم تسليمي به بي دينان طاغي وسركش بوده،
وقرآن عظيم الشان ،اين دو خانم متدين را نمونهء
مثال براي تمامي مردان وزنان بيان داشته كه ،مثال
براي آنان پيروي از شخصيت اين دو خانم ميباشد.
بنظره بنده علت برتريت خانم فرعون شايد همين
باشد که آن زن تحت سيطره يك جبار زنده گي
ميكرد كه نه تنها ظلم و وحشتش حد و حصري
نداشته بلكه ،شوهر ظالم دعواي ربوبيت نموده و
هرلحظه ء قلب آن خانم پرعطوفت را ميرنجاند زيرا
آن همسر مؤمنه عقيده داشت كه شوهر عاصيش
بندهء مسكين وعاجز بوده و ادعاي دروغين خدايي
اش جزء شرمنده گي براي خودش و اذيت مؤمنان
چيزي بيش نيست ،موقف همسرفرعون در مقابل
اين شوهر ظالم يك مثال عالي برغلبه برمفاتن و

سالم خداوند(جلجالله) براي يک زن
درزنده گي روزانه بسيار كساني كمي هستند كه رئيس جمهور كدام كشور
و يا پادشاه برايش سالم واحترام بفرستد ،وهرگاه كسي درميان مردم پيامي
دريافت نمايد كه رئيس جمهور كشور برايش سالمي فرستاده ،وبرايش بگويد
كه برايت يك منزل زيبايي در بهترين اماكن شهر تحفه داده ميشود ،اين نهايت
شرف براي وي بوده و آن شخص از خوشي زياد افتخار مينمايد ،در حاليكه
رئيس جمهور كشور شايد بعد از مدتي تبديل شده ،ويا بميرد ،وياهم كسي
ديگري او را بواسطه انتخابات ويا كودتا از وظيفه اش برطرف سازد .اكنون
فكر نماييد كه خداوند متعال (جل جالله) كه رب العالمين وذات قوي است
كه قدرت وسلطنت وي در دنيا وآخرت بوده ،وبراي هميشه است ،اين ذات
مقدس درميان هزاران مرد ،براي افتخار بخشيدن براي يك زن قهرمان و نستوه
توسط جبريل (عليه السالم) سالم ميفرستد واورا به قصري ازجنت برين بشارت
ِيل النَّب َِّي َصلَّى َّ
ال أَتَى ِجبْر ُ
ميدهدَ ( .ع ْن أَب ِي ُه َري ْ َر َة (رضي اهلل عنه) قَ َ
الل ُ َعلَي ْ ِه َو َسل َّ َم
ول َّ
ال يَا َر ُس َ
فَ َق َ
اب فَإِ َذا
يج ُة قَ ْد أَت ْ
َت َم َع َها إِن َا ٌء فِي ِه إ ِ َدا ٌم أَ ْو َط َعا ٌم أَ ْو ش ََر ٌ
الل ِ َه ِذهِ خَ ِد َ
ِهي أَتَت ْ َ
ك فَاق ْ َرأ ْ َعلَي ْ َها ال َّس َل َم مِ ْن َرب ِّ َها َومِن ِّي َوب َ ِّش ْر َها ب ِبَي ْ ٍ
ت فِي ال ْ َجن َّ ِة مِ ْن قَ َص ٍ
ب َل
َ
ب) (بخاري كتاب المناقب حديث نمبر  )3536ازحضرت
ب فِي ِه َو َل ن ََص َ
َصخَ َ
ابي هريره (رضي اهلل عنه) روايت است كه حضرت جبريل عليه السالم به نزد
پيامبر (صلي اهلل عليه وسلم) آمده گفت :اي رسول خدا اينك بي بي خديجه
در نزدت با ظرفي از طعام ويا نوشيدني ميايد ،هرگاه به نزدت آمد ،برايش بگو
كه خداوند (جل جالله) برايت سالم فرستاده است ،وهمچنان سالم مرا به او
تقديم نما ،او را بشارت به جنت بده.
------------------------منابع:
قرآن
بخاری شریف
ابن ماجه
مسند احمد
حجاب
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months of 1392 had remained with
Mottameds for long periods. This
also raised concerns about the
genuineness of the expenditure.
Unauthorized or Excess Expenditure
on Travel, Salaries and Allowances
21.Unauthorized or excess salary was
paid to 279 temporary employees at
the Centre (Afs 11.098 million), two
employees in Baghlan province (Afs
360 ,)26000 persons appointed in
Badakhshan province as facilitators
under the Literacy Programme (Afs
158,400). Similarly food allowance
was paid in Badakhshan province on
the basis of unverified criteria (Afs
653,550) and in excess of authorized
limit (122,120).
22.Travel expenditure aggregating
Afs.12,25,468
was
either
unnecessarily incurred on avoidable
foreign travel of internal audit
staff (Afs 849,644) or in excess of
authorized taxi fare (Afs 375,824).
Excess
Expenditure
and
Improprieties in Procurement of
Goods and Services
23.Action
in
cancelling
53
contracts valuing Afs 331,860,137
for construction of schools and
administrative offices in 16 provinces
owing to under performance was
taken after much delay. The retention
money and performance guarantee
of the contractors aggregating Afs
28,108,875 are yet to be forfeited
and transferred to government
account. In two other contracts
the liquidated damage for delayed
completion of work aggregating Afs
152,422 was not recovered.
24.Irregular
and
unjustified
preference for the second lowest
bidder during bid evaluation in
purchasing 1130 laptop computers
resulted in financial loss of USD

46059 (Afs 2.4 million) and controls over-ride.
25.Procurement of goods and services valuing an
aggregate sum of Afs 46,77,157 were either made
without prior approval of procurement authority (Afs
495,600) or paid for in excess due amount (Afs 294,420)
or beyond contractual obligation (Afs 33,25,000) or
in excess of value of work done in four provinces (Afs
562,137).
Non-compliance with Tax Law
26.Withholding tax aggregating Afs 8,053,171 was not
realized in 10 contracts for providing internet services
(Afs 925,692), from 18 suppliers of goods and services
in 7 provinces who did not have or produce valid
business licenses (Afs 6,830,382), from Government
business entities (Afs 221,547) from the salaries paid to
employees (Afs 47,990) and from rent paid to property
owners whose buildings were taken on rent in three
provinces (Afs 27,560).
27.Freight tax aggregating Afs 282,994 was not
recovered from transportation service providers in one
case at Kabul central and 10 cases in the provinces
of Bamyan (1), Kandahar( 6 cases), Herat (2 cases)and
Nangrahar (1 case).
Management of Stores and Stocks
28.There was a significant degree of non-compliance
with store accounting procedures that include failure
to carry out annual physical verification of stores, nonreconciliation of physical and book balances of stores
and inaccurate store accounting.
What SAO Recommends
The Report recommends strengthening of internal
audit by augmenting its human resource and greater
professionalization of its work practices. It recommends
better and more effective operation of existing controls
as well as a few new control measures to overcome
gaps in the overall internal control frame work. To
negate the consequences of internal control failures
this report recommends recovery of unclaimed /unpaid
government dues on account of taxes, penalties and
liquidated damages, overpaid cost of services besides
unauthorized payment of salary and allowances and
other remedial measures involving an amount of
Afs.157 million.
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construction costs for better control
over cost estimation and tendering
of construction contracts.
11. Internal Control over immovable
properties such as land and
buildings for which the Ministry of
Education is responsible needs to
be strengthened as a large number
of such properties in Kabul itself are
under encroachments. The position
of encroached properties in the
provinces is unclear as no centralized
database of such encroachments
exists at present.
Financial Reporting
12. Under the development budget,
an expenditure of Afs 1,049,194,
actually incurred as per the related
payment documents under distinct
object codes, was incorrectly
reported in the AFMIS / Qatia
as expenditure 'not elsewhere
classified' under object code 22809.
13. In 5 provinces material differences
were observed in relation to allotted
budget and expenditure between
the AFMIS based Qatia and the
Qatia statements in the Mustofiate.
This resulted in inaccurate financial
reporting in these provinces.
Possibility of similar variations
existing in other provinces cannot be
ruled out. There is need for regular
reconciliation of provincial and
central accounts of MOE.
14. The position of unadjusted
balance of advances under the
operating budget in years prior to
1392 was not correctly reflected in
the AFMIS data based on which Qatia
was prepared. While AFMIS indicated
that during the year 1392 practically
no reduction had been achieved in
the unadjusted advances related to
preceding years, almost 97 percent
of these advances were actually
reported to have been adjusted in
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that year. These differences were partly attributable to
adjustment of advances after the cut-off date for closing
the AFMIS balances but before the end of the financial
year. The balance of unadjusted development advances
at the end of FY 1392 as per Ministry of Education
accounting records was Afs 444,150,338 as against Afs
486,085,262 shown in the Qatia.
Financial Management
15. Major part of operating budget advances of Afs
396,263.806 was given for procurement of goods
and service, travel purposes and as petty cash. In the
development budget, 71 percent of the advances were
given for procurement of goods and services, and 29
percent for acquisition of assets.
16.Almost 71 percent of the advances from the
operating budget given in 1392 (Afs 396,263,806 million)
were adjusted in the same year. Maximum amount of
advances that remained unadjusted during the year
related to the provinces of Badakhshan and Kandahar.
An aggregate sum of Afs 39,382,556 advanced in 7
other provinces and at Centre Kabul during 1391 and
1392 also remained unadjusted.
17. Under the development budget 96.7 percent
advance given in 1392 amounting to Afs 171,485,220
remained unadjusted at the end of FY 1392. Significant
reduction in the magnitude of unadjusted advances
at the end of 1392 was, however, achieved in the
subsequent months.
18.Large sums of cash aggregating Afs 122,232,333
had been advanced to two Mottameds in Kabul
where banking system is well developed. Adjustment
documents for an aggregate sum of Afs 66,492,000
found short during physical verification of cash balances
during audit, were not available on record. Most of the
expenditure for which the cash advances were used
or likely to be used was such that it could have been
incurred on post payment basis. Hence, drawing such
large sums of cash in advance was unnecessary as well
as risky.
19.An aggregate amount of Afs 43,339,057 out of Afs
59,433,222 advanced in 8 provinces to Mottameds
either remained unadjusted or adjustments were
unsupported by appropriate or acceptable documents.
20. In Kapisa, Badakhshan and Baghlan provinces the
internal controls to regulate expenditure on salaries
had been ineffective. Undisbursed salary of 64 teachers
and other staff amounting to Afs 420,670 for different

Development and (v) General
Education received an aggregate
funding of Afs 5,681,540,142 but
spent only 80.30 percent of the
allotted funds.
6.In 26 out of 56 development
projects included in the budget no
expenditure was incurred indicating
that the projects had not taken
off. This was a trend that was also
observed in the preceding years.
In three development projects
being implemented in 5 provinces
additional appropriation of Afs
20,192,310 remained unutilized.
Under the development budget,
out of a total of Afs 373,643,917
provided under the contingency
and reserve codes an amount of
Afs 199,160,000 equivalent to USD
3,830,000 remained unspent.
Review of Internal Controls
7.The present internal audit set
up in the Ministry of Education is
marked by a duality of approach
and methodology. While retaining
the existing internal audit set up,
the Ministry has taken initiative to
break out of the traditional mode
and established an internal audit
unit based on the charter of the
International Institute of Auditors
(IIA). The aim of this initiative is to
expand its influence to gradually
cover and transform the entire
internal audit organization.
8.The traditional internal audit
practice in the Ministry are credible
in terms of scope and coverage
but suffer from methodological
and reporting weaknesses. To that
extent it is not able to contribute
sufficiently and effectively in
bringing into focus internal control
weaknesses in the operations of
the Ministry or to pinpoint issues of
internal governance. The working

results of the new IA unit though excellent in form
and presentation have been seemingly limited in their
impact on the overall internal audit function.
9.Ministry of Education have taken notable steps to
bring about a modicum of internal control over its
payroll function. Considerable progress has been made
in the last few years to authenticate its human resource
data and streamline disbursement of salaries to a
widely dispersed work force despite many challenges.
The key features of the change brought about are (a)
introducing staff registration system, (b) assigning of
APIN number to registered employees, (c) generation
of monthly payrolls on the basis of Payroll Registration
database (d) payment of salaries through banks (e)
reconciliation of financial accounts with MOF and DAB,
(f) checking of attendance of teachers in schools by
Line Directors on a random basis. However, the task
of minimizing the risks in Ministry’s payroll function is
still incomplete and significant gaps remain in its Payroll
Registration System (PRS), both in terms of coverage
and control. Considering the magnitude of numbers and
complexities involved, the PRS needs to be considerably
strengthened in terms of hardware, software, human
resource and institutional support within and outside
MOE.
10.The Ministry of Education has a robust legal and
techno-administrative framework for regulating the
procurement function. It can immensely benefit from
the excellent guidance literature in the form of different
manuals developed under the World Bank funded
EQUIP project. The distribution of responsibilities for
procurement of goods and services often poses problems
in speedy administration of the procurement life cycle
and hence leaves considerable scope for coordination.
Capacity limitations of staff particularly in the provinces
pose a long term risk which needs to be addressed.
The performance monitoring of contracts, however, is
weak particularly in respect of procurements effected
in the provinces. Evidence of delays in completion of
construction contracts and shortfall in utilizing funds
allotted under the development budget indicate that
procurement plans are not being used as an instrument
of effective internal control to address the risk of
budgets being underutilized. Overall adherence with
tendering procedures at the central level is satisfactory.
Documentation of procurement contracts needs to
be standardized across Ministry’s offices. There is
also scope for maintaining an up to date schedule of
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provinces should strengthen their
internal controls and monitoring
systems to ensure compliance
with provisions of applicable rules,
statutes, agreements and budgetary
authorities for appropriate deduction
of taxes while making payments,
expenditure
management,
procurement
and
contracts
managements and execution of
development budget. It also urged
the Ministry to recover government
unrealized dues and to introduce new
controls as suggested in the report.
Appropriate action was also suggested
to augment human resource in
Internal Audit Department and to
improve monitoring of sub-projects
being implemented under different
programs. Action was also needed to
rationalize project implementation
timelines as well as the practice of
granting eextensions in construction
projects.
Ministry of Education
The Ministry of Education is
responsible for imparting basic and
primary education in Afghanistan
and its vision is to ‘develop human
capital by equitable access to
quality education for all to enable
the people of Afghanistan to
actively participate in sustainable
development, economic growth,
stability and security of Afghanistan’.
The Ministry, therefore, strives to
expand access to school education
by establishing more schools and by
enhancing enrolment of students,
both girls and boys, to upgrade
the standard of general technical
and vocational education through
better educational infrastructure
and enhanced capacity for training
of teachers. Its share in the total
core budget expenditure of the
Government of Islamic Republic
(GoIRA) in 1392 was about 12.38
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percent which is equal to %2.92 of the Gross Domestic
Product (GDP) of Afghanistan
Budgetary Management
1.The share of Ministry of Education in the total core
expenditure budget of the Government of Islamic
Republic (GoIRA) in 1392 was about 12.38 percent. The
share of Ministry’s expenditure in the total expenditure
of the government was12.56 percent which was equal
to 2.92 percent of the Gross Domestic Product (GDP) of
Afghanistan.In absolute numbers the total expenditure
of the Ministry during the financial year 1392 was Afs
34,924,962,011. This included operating expenditure
of Afs 29,195,124,537 and development expenditure of
Afs 5,729,837,474 million. The operating expenditure
was 14.75 percent of the total operating expenditure
of the GoIRA. The development expenditure was 7.1
percent of the total development expenditure of the
government.
2.The utilization of operating budget appropriation
was 98.5 percent. More than half of the development
budget appropriation amounting to Afs 7,529,585,633
remained unallotted to the Ministry of Education which
still spent only 38.40 percent of budget appropriation.
3.As much as 76 percent of core (operating and
development) budget was spent on payment of salaries
and wages; 20 percent was spent on procurement of
goods and services and 4 percent on acquisition of
assets.
4. In most of the provinces the percentage utilization of
funds allotted for operational purposes was high, ranging
from 90 to 100 percent. In the case of development
expenditure this percentage was moderate to high,
ranging between 60 and 90. The Line Directorates in
the provinces refunded Afs 317,799,305 that remained
unspent from the development funds allotted to them.
The percentage of development funds refunded rose
from 5.81 percent in 1390 to13 percent in 1392.
5.The maximum development budget was provided to
three programmes viz., General and Islamic Education
(43.22 percent), Curriculum Development and Teacher
Education (24.57 percent) and Education Management
(18.65 percent). Percentage utilization of budgeted
funds in these programmes was 67.79 ,80.86 and
83.27, respectively. The major development projects
undertaken under various programmes viz., (i) Teacher
Education, (ii) Management and Capacity building
(iii) Basic education (iv) Education Infrastructure

internal auditors at the managerial
level were the major weaknesses of
internal audit function in the MRRD.
Absence of sharp focus on materiality,
sampling, auditing tools and working
paper templates suggestedfurther
scope for professionalizing audit
methodologies. There was also need
for reforming the reporting structure
and for fine tuning the presentation
of material in the internal audit
reports
10.Most key controls in the
procurement function were in place;
but their effectiveness remained
unproven. Existence of controls had
not prevented occurrence of mistakes
in implementation of contracts and in
disbursement of contractor's dues.
Project Management
11.A sum of Afs 3,626.550 million
(%17.3) from the development
budget had remained un-allotted.
Uutilization of the development
funds actually allotted rose from 52
percent in 1391 to 95 percent in 1392.
This was largely due to increase in
the sums advanced during the year
under various projects.
12.Almost 91.64 percent of
development expenditure was
incurred on projects under the four
major programs viz., NSP, NRAP,
NABDP, and AREDP. The remaining
8.36 percent of development budget
was spent in 23 other projects. In
6 of those projects no expenditure
was incurred while expenditure
in 17 projects ranged between 4
to 50 percent. Low utilization of
the budgeted funds under several
projects was indicative of insufficient
rigor in budget estimation andin the
monitoring of projects.
13.Data of sub-projects taken
up under NSP, NRAP and NABDP
indicated that fewer sub-projects
are being completed even as a

larger number of sub-projects were being started each
year. The database of sub-projects did not incorporate
important details like the scheduled and actual dates
of completion of sub-projects, thus limiting its utility in
monitoring project implementation.
14.Timelines for performance of sampled contracts
for construction project were extended taking into
consideration factors like climatic conditions, security
situation or accessibility of construction sites that were
quite predictable and would have been known while
setting the timelines. Therefore, extension of timelines
for completion of project were granted on grounds that
were not fully justified. This also reflected weakness in
planning and monitoring of projects.
15.Technical review of 10 construction projects
completed during 1390 conducted along with the audit
for the financial year 1392 as per SAOs current audit
practice, indicated excess payment of Afs 3,529,250 and
USD 130,608 in respect of quantum of work that was
not actually executed.
Compliance with Procurement Law
16.Provisions of Income Tax law were not complied
with while making payments for procurement of goods
and services.Business receipt tax or withholding tax
amounting to Afs 787,567 was either not deducted
from the supplier’s bills or deducted short.
17.Liquidated damage charges amounting to Afs
3,410,972 and USD 2,902 recoverable from 6 suppliers/
contractors were either not recovered or recovered
short.
Revenue Performance
18.Revenue collections by the MRRD during the year fell
short of estimates by 40 percent. Gap between actual
and estimated revenue varied widely year after year,
suggesting risk of inaccurate estimation of revenues.
Results of Provincial Audits
19.Audit of 7 provincial offices of MRRD indicated
serious breach of internal controls. High ranking
officers took unjustified financial benefits by drawing
inadmissible overtime allowance and reward money
amounting to Afs 352,024.
What SAO recommended
The SAO recommended that the Ministry of Rural
Rehabilitation and Development and its agencies in
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Report
Budgetary Management
1.During 1392 the MRRD was
authorized budget appropriation of
Afs 21.679 billion i.e., 6.04 percent
of total core budget appropriation
of GoIRA. Of this, the share of
development budget was 96.71
percent. It could spend only 78.9
percent of its budget i.e., Afs 17.105
billion. Total ddevelopment bbudget
spend (Afs 16457 million) was 78.49
percent whereas Operational budget
spend was 91 percent.
2.Only 82.70 per cent of the total
development budget appropriation
for the year was actually allotted.
Under the operational budget 17.8
percent of funds (Afs 1267 million)
were appropriated through Reserve
Codes and Contingency Funds
which was much in excess of 3
percent ceiling stipulated in Article
9(32) of Public Finance Expenditure
Management (PFEM) Law. Only
75.55 percent of funds appropriated
in this manner were actually
utilized. These factsindicated weak
compliance of Budgetary Law and
procedures.
3.Expenditure of Afs 3.5 million
incurred for hiring a residential house
for the use of Respected Minister in
charge of Rehabilitation and Rural
Development was in contravention
of Budget execution instructions of
the Finance Minister.
Financial Reporting
4. Expenditure amounting to
Afs 12.09 million that could be
related to regular object codes
was classified under codes that are
meant for reporting expenditure
that cannot be classified elsewhere.
This misclassification of expenditure
apart from being unjustified also
compromised the correctness and
transparency of the MRRD's Qatia
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for 1392. About 91 percent of this expenditure was
incurred under AERDP project under the Development
Budget.
Adjustment of Advances
5.All advances disbursed under the operating
expenditure in FY 1392 were adjusted within the year
but position of advances pending adjustment from the
previous years (Afs 9.25 million) continued to remain
unchanged.
6.Under the Development budget 67 percent of the
developmental expenditure was initially in the shape of
advances (Afs 11081 million) given during the year. The
adjustment of these advances during the year was 93.3
percent, which was a significant improvement over the
previous years. Advances of Afs 4505 million from the
previous years were still lying unadjusted.
7.Unadjusted advances under the development budget
amounting to Afs 574.4 million related to NSP and the
balance Afs 167.41million related to other programs.
While 95 per cent of advances given by NSP had been
adjusted within the year no advance was adjusted
under other programs.
8.Despite availability of banking services large sums of
money ( Afs 10 million in one case and Afs 94 million in
another case) where advanced to Mottameds who in
turn disbursed money for different purposes To permit
large amounts of cash to remain in the custody of the
Mottameds at any given point of time carried risk of loss
due to theft etc.
Internal audit and internal controls
9.The audit planning and coverage of MRRD’s operations
by internal audit was generally credible. Inadequate
human resource and absence of professionally qualified
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COMPLIANCE AUDIT REPORTS
DEVELOPED BY THE SAO IN RESPECT OF
FOUR MINISTRIES OF GOIRA IN 1393
Second Part

Ministry of Rural Rehabilitation and Development
The Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) is responsible for
reduction of poverty in rural areas through a wide range of programs funded by both
the Government of Islamic Republic of Afghanistan (GoIRA) and the International
Community. It is an important agency of the GoIRA under the Agriculture Sector. It
develops and implements various programs for promoting responsible social and
financial growth in rural areas, primarily in the non-farm sector. This reports identifies
weaknesses in the internal control system and risk of non-compliance in financial and
non-financial management of its operations.

Audit  Issue4 2016

64

