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 پیشگفتار

کشور  کننده در مقیاسترین نهاد بازرسی اداره عالی تفتیش افغانستان منحیث عالی

روند حکومتداری و اداره امور مالی شفاف و  ،ها با جدیتاز طریق اجرای انواع بازرسی

نقش اداره  -2931 توشیح شده در سال -قانون تفتیش  .حسابده را ترویج می نماید

تفتیش  شمولبه های این اداره راعالی تفتیش را باز تعریف نموده و حدود تفتیش

این قانون به اداره عالی تفتیش  .رعایت قوانین و مقررات، گسترش بخشیده است

المللی انجام داده و معیارات ها را به اساس معیارات بیندهد که بازرسیصالحیت می

اداره عالی تفتیش  .عملی نماید( انتوسای)المللی نهادهای عالی تفتیش سازمان بین

-ها بهسای همواره تالش می نماید که در تمام بازرسیافغانستان منحیث عضو انتو

شمول تفتیش رعایت قوانین و مقررات؛ اصول، رهنمودها و معیاراتی را که توسط 

  .کار ببردسازمان مذکور وضع شده است، به

، (المللی نهادهای عالی تفتیش یا ایسایمعیارات سازمان بین)معیارات انتوسای 

های الزم را برای تفتیش رعایت قوانین و ، راهنمایی4و سطح  9رهنمودهای سطح 

اصول و رهنمودهای ایسای به هیچ صورت قوانین، مقررات و  .نمایدمقررات فراهم می

دهد و یا اینکه هرگز نهادهای های نافذه ملی کشورها را تحت شعاع قرار نمیصالحیت

رهنمودهای ایسای  .داردرا از پرداختن با سایر انواع تفتیش باز نمی کنندهعالی بازرسی 
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برای تفتیش رعایت قوانین و مقررات به صورتی که در زیر شرح داده می شود، تدوین 

 :شده اند

این اصول برای (: 1129نسخه )اصول بنیادی تفتیش سکتور عامه : 211 ایسای

نظر داشت شکل و ماهیت بازرسی قابل  های سکتور عامه بدون درتمام انواع بازرسی

اصول  .قرائت و تفسیر گردند 211سایر معیارات ایسای باید توام با ایسای  .تطبیق است

بنیادی تفتیش؛ اساس رهنمودهای عمومی تفتیش را که در رهنمود سطح چهارم ارائه 

  .دهدگردیده است، تشکیل می

این اصول بر مبنای (: 1129نسخه )اصول بنیادی تفتیش عملکرد : 911ایسای 

 911ایسای  .نمایدکش میمعیارات مخصوص را برای تفتیش عملکرد پیش 211ایسای 

  .که برای تفتیش عملکرد نیز عملی است قرائت و تفسیر گردد 211باید توام با ایسای 

این اصول بر مبنای : اصول بنیادی تفتیش رعایت قوانین و مقررات: 411ایسای 

کش می یارات مخصوص را برای تفتیش رعایت قوانین و مقررات پیشمع 211ایسای 

که برای تفتیش رعایت قوانین و مقررات نیز  211باید توام با ایسای  411ایسای  .نماید

  .قابل عملی است، قرائت و تفسیر گردد

هایی که جدا از رهنمود تفتیش رعایت قوانین مقررات برای بازرسی: 4211ایسای 

تفتیش رعایت قوانین و مقررات (: 1129نسخه )شوند های مالی اجرا میتفتیش صورت

های رهنمود .بازرسیها انجام داد توان بصورت جداگانه و منحیث بخشی از سایررا می

اند و مفتشین ساخته شده( 911-211ایسای )مذکور بر مبنای اصول بنیادی تفتیش 

  .را بصورت درست به کار ببرندکمک می نماید تا اصول بنیادی را سکتور عامه 

المللی های بیناین معیارات در منابع انتوسای صرف به زبان انگلیسی و برخی زبان

خاطر اینکه کار بردن این معیارات بهمفتشین اداره عالی تفتیش هنگام به .موجود است

ین برای رفع ا .منابع آن به زبان دری موجود نیست، به مشکالت زیادی مواجه بودند
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/  تفتیش سکتور عامهسى اصول اسا  

نقیصه، اداره عالی تفیتش از پروژه کواتر خواست تا معیارات جدید انتوسای در ارتباط به 

به اساس  .تفتیش رعایت قوانین و مقررات را به زبان دری به اختیار مفتشین قرار دهد

توسط پروژه کواتر ترجمه و در ماه ثور  4211و  411، 911، 211هدایت اداره؛ ایسای 

  .اختیار اداره قرار گرفت در( 1122می ) 2934

؛ 4211و  411، 911، 211از این رو خرسندم که اکنون ترجمه دری معیارات ایسای 

اداره عالی تفتیش چاپ و در دسترس مفتشین و خوانندگان  به صورت کتابی از سوی

-همچنین از تمام مفتشین و آموزگاران اداره عالی تفتیش می .گیردمحترم قرار می

های معیارات مذکور را مورد مطالعه قرار داده تا قادر به تطبیق بهترین شیوهخواهم 

 .المللی در تفتیش رعایت قوانین و مقررات گردندبین

نسخه ترجمه هایشان در المللی کواتر بخاطر تالشدر اخیر جا دارد تا از کمپنی بین

 .دری معیارات ایسای قدردانی نمایم
 

 

 شریفی  شریف محمد دوکتور  پوهندوی

 رئیس اداره عالی تفتیش

  



 

01 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 تفتیش سازی مسلکی و کیفیت اعتبار، برای مسلکی رهنمودهای و معیارها .0

 المللی بین معیارهای عمدۀ هدف .میشود پنداشته اهمیت حایز عامه سکتور

 نهادهای المللیبین سازمان توسط که ،(ISSAIs) تفتیش عالی نهادهای

 موثریت و استقاللیت ترویج اند، گردیده ایجاد (INTOSAI)  تفتیش عالی

  .میباشد تفتیش عالی ادارات توسط تفتیش

 ولی میباشد عامه سکتور تفتیش خصوص در عمومی معیارهای حاوی آیسای .1

 اعضای که باشدمی معیارهایی حاوی مراجع، انفرادی های تفتیش خصوص در

 قوانین و وظیفوی هایمسوولیت نظرداشت در با تا نماید می کمک را انتوسای

  .نمایند ایجاد را تفتیش مسلکی راهکارهای هرکشور، نافذۀ مقررات و

 اول سطح: میباشد سطح چهار دارای انتوسای مسلکی معیارهای چارچوب .9

 پیش (33 ـ 01 آیسای) دوم سطح .میباشد چارچوب این اساسی اصول شامل

 مانند) تفتیش عالی ادارات مسلکی رفتار اصول و مناسب کارکرد های شرط

 تشکیل را( کیفیت کنترول و اخالقیات حسابدهی، و شفافیت استقاللیت،

 و سوم سطح .میشوند شمرده مرتبط تفتیش عالی ادارات تمام برای که میدهد

 مسلکی اصول شامل و نموده بحث انفرادی های تفتیش خصوص در چهارم

 عامه سکتور مراجع مستقالنۀ و موثر تفتیش روی که میباشد شده قبول

  .دارد تمرکز
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 روی بیشتر ؛(333 ـ 011 آیسای) تفتیش اساسی اصول یا سوم سطح آیسای .1

 دوم سطح آیسای و میدارد توضیح آنرا و داشته تمرکز( لیما اعالمیۀ) 0 آیسای

 .مینماید تشریح را عامه سکتور تفتیش و نموده ایجاد را المللیبین ماخذ یک

 رهنمودهای و نموده توضیح بیشتر را تفتیش اساسی اصول چهارم؛ سطح .1

 جریان در هم که است نموده استخراج آن از را مشخص و مشرح کاری

 فاقد کشور یک که صورتی در هم و گرفته قرار استفاده مورد روزمره تفتیش

 استفاده مورد تفتیش معیارهای منحیث میتواند باشد، ملی تفتیش معیارهای

 0111 آیسای) تفتیش عمومی رهنمودهای از متشکل سطح این .بگیرند قرار

 تفتیش مقررات، و قوانین رعایت تفتیش هاینیازمندی که میباشد( 1333 ـ

  .مینماید تعیین را عملکرد تفتیش و مالی

 معلومات ذیل موارد روی عامه سکتور تفتیش اساسی اصول ـ 011 آیسای .1

 :میدارد ارایه را مشرح

 آیسای اعتبار و هدف •

 عامه سکتور تفتیش چارچوب •

 عامه سکتور تفتیش عناصر •

 .گیرند قرار تطبیق مورد عامه سکتور تفتیش جریان در باید که اصولی •
 

 آیسای اعتبار و هدف

 بدون عامه، سکتور تفتیش باالی که میباشد اساسی اصول حاوی 011 آیسای .7

 ،111 آیسای .میباشد متمرکز آنها، کاری ماهیت یا و شکل به توجه عطف

 مقررات و قوانین رعایت و عملکرد مالی، موارد روی بالترتیب 111 و 911

 به اصول این .دارند مستقیم رابطه 011 آیسای مندرج اصول با و بوده متمرکز

 قرار کشور یک داخلی لوایح و مقررات قوانین، با تضاد در نمیتواند نوع هیچ



 

01 
 

/  تفتیش سکتور عامهسى اصول اسا  

 در که مواردی تفتیش و بازرسی از را ها کشور تفتیش عالی ادارات یا و داشته

  .دارد باز اند، نشده گنجانیده اصول این

 چهارم سطح در تفتیش عمومی هایتعلیماتنامه اساس تفتیش، اساسی اصول .1

 در شکل سه به میتوان اصول این از .میدهد تشکیل را آیسای چارچوب

 :نمود استفاده ها معیار ایجاد خصوص

 بتوانند تفتیش عالی ادارات آنها اساس بر که اساس یک منحیث •

 نمایند؛ ایجاد را معیارها

 باشند؛ داشته مطابقت آنها با ملی معیارهای که اساس یک منحیث •

 تفتیش عمومی هایتعلیماتنامه از استفاده برای اساس یک منحیث •

  معیارها منحیث

 معیارها کدام از تفتیش جریان در که نمایند تصریح باید تفتیش عالی ادارات

 هایگزارش کنندگان استفاده اختیار در باید معلومات این و مینمایند استفاده

 شده گرفته منبع چندین از معیارها که صورتی در .شود داده قرار نیز تفتیش

 عالی ادارات تا میشود پنداشته بهتر .شود داده صراحت باید نیز مسئله این باشند،

 کدام از تفتیش اجرای هنگام که نمایند ذکر خود تفتیش هایگزارش در تفتیش

  .اند نموده استفاده معیارها

 و اند نموده ایجاد که را معیارهایی نماید تصریح میتواند تفتیش عالی اداره .3

 یا و اندگردیده ایجاد تفتیش اساسی اصول اساس بر یا اند نموده اتخاذ یا

 در معیارها که صورتی در صرف مگر) دارند مطابقت اصول این با هم

 .(باشند داشته قرار مربوط اصول تمام با کامل مطابقت

 بر یا اند گردیده استفاده که معیارهای که داد تذکار میتوان تفتیش گزارشهای در

 میتوان نمونه بطور .دارند قرار آیسای معیارهای کدام با مطابقت در هم یا و اساس
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 :نمود تفتیش گزارش درج را ذیل جملۀ

 در یا و} اساس بر که ،{معیار} داشت نظر در با موجود تفتیش ...

 بین های معیار (333 ـ 011 آیسای) تفتیش اساسی اصول{ با مطابقت

  .است گردیده اجرا دارد، قرار تفتیش عالی ادارات المللی

 اصول اساس بر درست بصورت را تفتیش معیارهای اینکه بخاطر

 اصول این متن تمام از کامل فهم نمود، اتخاذ یا و ایجاد تفتیش اساسی

 عمومی تعلیماتنامۀ مطالعۀ هدف، این به نیل بخاطر .میشود پنداشته الزمی

  .بود خواهد مفید تفتیش

 منحیث را تفتیش عمومی تعلیماتنامه که میتوانند تفتیش عالی ادارات .01

 آیسای اصول تمام باید مفتش مواقع، همچو در .نمایند اتخاذ خود معیارهای

 متن مطلب، این تصریح برای .نماید رعایت را دارند ارتباط تفتیش با که

 :نمود گزارش درج میتوان را ذیل

 عالی ادارات المللی بین های معیار نظرداشت در با حاضر تفتیش ...

 .است گردیده اجراء (ISSAI) تفتیش

 کدام از که نماید تصریح که میتواند مفتش شفافیت، افزایش بخاطر

 ذیل جملۀ از میتوان امر، این برای .است نموده استفاده ISSAI اصول

 :نمود استفاده

 گردیده اجراء{ آیسای معیار نمبر و اسم} معیار براساس تفتیش این

 .است

 المللی بین فدراسیون توسط که (ISAs) تفتیش المللی بین معیارهای .00

 مالی تفتیش تعلیماتنامۀ درج نیز است گردیده صادر (IFAC) محاسبان

(ISSAI 0111 – 9222 )مالی، های تفتیش جریان در بناءً، .اند گردیده 
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 المللی بین های معیار .داد قرار ماخذ را (ISAs) یا و (ISSAI) میتوان

 آن نمیتوان و نموده ایجاد را ها معیار ناپذیر جدایی مجموع یک تفتیش

 را اند گردیده آنها درج تفتیش المللی بین معیارهای این که آیسای معیارات

 معیارهای منحیث (ISAs) یا و (ISSAI) اگر .داد قرار ماخذ تنهایی به

 تفتیش گزارش پس میگردند اتخاذ مالی تفتیش برای تفتیش عالی ادارات

  .نماید اشاره موضوع این به باید

 معیارهای و تفتیش عمومی تعلیماتنامۀ داشت نظر در با که میتواند تفتیش .01

 وجود تضاد معیارها دسته دو این بین که شرطی به گردد، اجرا منابع سایر

 مورد باید منبع دو هر تفتیش گزارش در حالت، همچو در .باشد نداشته

  .شود داده قرار ماخذ
 

 عامه سکتور تفتیش چارچوب

 وظیفوی مسوولیت

 قوانین اساس بر را عامه سکتور تفتیش هایفعالیت تفتیش عالی اداره یک .09

 خود وظیفوی هایمکلفیت و اساسنامه داشت نظر در با و نافذه مقررات و

 محول امور پیشبرد در کامل صالحیت و استقاللیت دارای که نمایدمی اجرا

 مسوولیت تفتیش عالی اداره یک وظیفوی هایمکلفیت .میباشد خود شده

 و نموده تعریف را عامه سکتور تفتیش خصوص در اداره این عمومی های

  .دارد می ارایه را تفتیش اجرای نحوۀ خصوص در الزم توضیحات

 انجام را تفتیش مختلف انواع تا داشت خواهند مکلفیت تفتیش عالی ادارات .01

 مربوط تفتیش هایگزارش تحریر طرز و تفتیش این جزئیات که دهند

 .گردند می تنظیم تفتیش عالی ادارات نافذ مقررات و قوانین توسط
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 و بوده دارا را محکمه یک نقش تفتیش عالی اداره کشورها، بعضی در .01

 در که دولتی کارمندان سایر و محاسبان باالی که میباشد قضات از متشکل

 صالحیت این بین .مینمایند صالحیت اعمال دارند، فعالیت محاسبات بخش

 .میباشد موجود مهم ارتباط یک عامه سکتور تفتیش مشخصات و قضایی

 که نماید حاصل اطمینان باید تفتیش عالی اداره قضایی، صالحیت به نظر

 مورد دارند را عامه وجوه به مربوط امور پیشبرد مسوولیت که افرادی

  .گیرند قرار حسابدهی

 مقتضیات سایر داشت نظر در و وظیفوی هایمسوولیت پیشبرد بخاطر .01

 این .نمایند اتخاذ استراتیژیک تصامیم میتوانند تفتیش عالی ادارات حقوقی،

می تطبیق قابل تفتیش معیارهای کدام که نمایند تصریح میتوانند تصامیم

 کدام به ها تفتیش این و گرفت خواهند قرار تفتیش مورد موارد کدام باشند،

  .گردید خواهند بندی اولویت اساس
 

 آن اهداف و عامه سکتور تفتیش

 مراجع سایر و دولت که است آن از عبارت عامه سکتور تفتیش محیط .07

 از که) منابع استفاده نحوۀ تفتیش قبال در خود هایمسوولیت عامه سکتور

 مردم به خدمات ارایه باالی( اند آمده دست به منابع سایر و مالیات تحصیل

 و مدیریت قبال در مراجع این .نمایند ادا درست صورت به را ها نهاد سایر و

 را منابع که نهادهای به هم) منابع استفاده قبال در هکذا و خود عملکرد

( نمایند می حاصل را خدمات که نهادهایی و افراد به هم و مینمایند فراهم

 مینماید تامین را اصل این عامه سکتور تفتیش .میباشند مسوول و حسابده

 را خود های فعالیت ملکی خدمات کارمندان و عامه سکتور نهادهای که
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 مقررات و قوانین و اخالقی اصول کامل رعایت با و مفید موثر، بصورت

  .نمایدمی اجرا نافذه

 و آوری جمع سیستماتیک پروسۀ یک عامه سکتور تفتیش کل، بصورت .01

 حالت یا و معلومات آیا که گردد حاصل اطمینان تا میباشد مدارک ارزیابی

 تفتیش .خیر یا و دارند مطابقت شده تعیین معیارهای با شده مشخص های

 و ضروری اطالعات که باشدمی اهمیت حایز این بخاطر عامه سکتور

 ها، فعالیت تطبیق و رهبری خصوص در متمرکز و مستقالنه های ارزیابی

 نهادهای تقنینی، نهادهای اختیار در را دولت هایی پالیسی و ها پروگرام

  .میدهد قرار عامه مردم و حکومتداری مسوول نهادهای تفتیش،

 هایمیکانیزم و دموکراتیک های سیستم اساسی پایۀ فوق؛ هدف .03

 اصول بر تاکید با و نموده ایجاد را تفتیش عالی ادارات حکومتداری

 قسمت در را کلیدی نقش یک عملکرد، و حکومتداری حسابدهی، شفافیت،

  .مینماید ایفا عامه سکتور مدیریت و اداره بهبود

 های رهنمود حاوی "حسابدهی و شفافیت اصول ـ 11 آیسای"

  .میباشد زمینه این در ضروری

 نظرداشت در با که یابد می آغاز "هدف" با عامه سکتور های تفتیش تمام .11

 بوسیلۀ عامه سکتور هایتفتیش تمام ولی باشد متغییر تواند می تفتیش نوع

 :مینمایند همکاری خوب حکومتداری با آتی موارد

 و متمرکز و مستقل موثق، نظریات و ها گیری نتیجه اطالعات، ارایه •

 عامه؛ مراجع خصوص در مناسب و کافی مدارک بر مبتنی

 در اعتماد افزایش و متداوم بهبود و شفافیت، حسابدهی، تقویت •

 عامه؛ ادارۀ و عامه های دارایی و وجوه مناسب استفاده خصوص
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 اقدامات ارایه و نظارت مسوولیت که هایی نهاد آن موثریت تحکیم •

 نهادهای آن همچنان و میباشند دار عهده را دولتی مراجع به اصالحی

 گردند می تمویل عامه وجوه از که هایی فعالیت مدیریت مسوولیت که

 و دارند؛ عهده به را

 آموزشی، موارد ارایه بوسیلۀ تغییر نمودن وارد خصوص در همکاری •

 .بهبود برای عملی های سفارش و جامع های تحلیل

 نمود تقسیم اساسی نوع سه به میتوان را عامه سکتور تفتیش کُل، بصورت .10

 مقررات و قوانین رعایت تفتیش مالی، هایصورت تفتیش از اند عبارت که

می قرار استفاده مورد تفتیش نوع هر در که معیاراتی .عملکرد تفتیش و

 .تفتیش اهداف به میشوند مربوط گیرند
  

 عامه سکتور تفتیش انواع

 :گیرند می قرار بحث مورد ذیالً عامه سکتور تفتیش عمدۀ نوع سه .11

 مالی های فعالیت آیا که دارد تمرکز اصل این روی بیشتر مالی تفتیش

 سیستم و داشته قرار نافذ مالی مقررات و قوانین با مطابقت در مرجع یک

 .خیر یا و میباشد استوار شده پذیرفته های نورم براساس آنها گزارشدهی

 نماید آوری جمع را مناسب و کافی مدارک باید مفتش امر، این تحقق برای

  .نماید نظر ابراز مالی اطالعات بودن غلط یا و بودن درست خصوص در تا

 و پروگرامها هایفعالیت آیا که دارد تمرکز اصل این روی عملکرد تفتیش

 برده پیش به مفیدیت و موثریت اقتصادیت، اصول نظرداشت در با ادارات

 .خیر یا و میباشد محسوس موارد این خصوص در بهبود به نیاز آیا و میشوند

 شده وضع معیارات تطبیق عدم دالیل و شده مقایسه معیارات با عملکرد
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 و تفتیش کلیدی سواالت به پاسخ اساسی هدف .میگیرند قرار تحلیل مورد

 .میباشد بهبود برای سفارشات ارایه

 یک آیا که دارد تمرکز اصل این روی مقررات و قوانین رعایت تفتیش

 یا و است گردیده اجراء شده وضع معیارات کامل رعایت با مشخص موضوع

 و مالی معامالت ها، فعالیت که اصل این ارزیابی وسیلۀ به تفتیش این .خیر

 مانند) تفتیش تحت مرجع نافذۀ قانونی چارچوب کامل رعایت در اطالعات

 کودها، ها، پالیسی بودجه، خصوص در مصوبات اصول، مقررات، قوانین،

 و عامه سکتور مالی مدیریت خصوص در تقنینی اسناد سلوک، طرز مقررات

  .میشوند انجام باشند، داشته قرار (غیره

 های فعالیت به مربوط موضوع هر که تواند می تفتیش عالی ادارات .19

 را عامه منابع مناسب استفاده از ونظارت حکومتداری مسوولیت که مراجعی

-گزارش از میتوان جمله از که دهد قرار تفتیش مورد را باشند، می دارعهده

 منابع های نیازمندی مرجع، خدمات عرضۀ های فعالیت خصوص در دهی

 سایر و پروژه تفتیش داخلی، هایکنترول معیارهای رعایت آینده، در

 مشترک تفتیش که توانندمی هکذا تفتیش عالی ادارات .برد نام موضوعات

 تحت را مقررات و قوانین رعایت و عملکرد مالی، ابعاد و داده انجام را

  .دهند قرار ارزیابی
 

 عامه سکتور تفتیش عناصر

 الزم عامه سکتور تفتیش مراجع، عملکرد از اطمینان تامین منظور به .11

 تا دارد این به نیاز عامه منابع سالم مدیریت زیرا میشود پنداشته االجراء

 بوسیلۀ عامه، سکتور تفتیش .باشند داشته اعتماد روند شفافیت به مردم

 خصوص در هدفمند و مستقالنه هایارزیابی و نیاز مورد اطالعات تهیۀ
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 افزایش باعث خوب، حکومتداری اصول و شده قبول معیارهای از تخطی

  .گرددمی مراجع کارکردهای قبال در ذیربط نهادهای و مردم اعتماد

: میباشند مشابه اساسی عناصر دارای عامه سکتور هایتفتیش تمام

 جهت معیار ،(تفتیش جناح سه) تفتیش گزارش کننده استفاده مرجع، مفتش،

 این .موضوع خصوص در شده آوری جمع اطالعات و تفتیش موضوع ارزیابی

 روش: نمود بندی دسته تفتیش، روش مختلف نوع دو به توانمی را عناصر

 direct) مستقیم روش و  (attestation engagement) تائیدی

reporting engagement) 
 

  تفتیش جناح سه

 و مرجع مفتش،: میباشند ذیدخل جناح سه حداقل عامه سکتور تفتیش در .11

  .تفتیش گزارش کنندگان استفاده

 سایر و تفتیش عالی ادارات روسای عامه، سکتور تفتیش در: مفتش •

 نقش میگردد، دار عهده را تفتیش اجرای مسوولیت که کارمندانی

 و نقش تفتیش( قانون) کاری اساسنامه .نمایندمی ایفا را مفتش

  .مینماید تنظیم را کارمندان کاری هایمسوولیت

 قرار تفتیش مورد باید که مراجعی عامه، سکتور تفتیش در: مرجع •

 تفتیش تحت مراجع .گردندمی مشخص تقنینی اسناد توسط گیرند

 را تفتیش موضوع روی اطالعات آوری فراهم مسوولیت که میتوانند

 را تفتیش تحت موضوع مدیریت مسوولیت میتوانند باشند، دارعهده

 را هاسفارش به رسیدگی مسوولیت میتوانند یا و باشند دارعهده

  .باشند نهادها یا و افراد که میتوانند و باشند دارعهده
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 تفتیش گزارشهای گانکنند استفاده: تفتیش های گزارش گان کننده استفاده 

 شامل گان کننده استفاده این .ذیربط هایارگان یا و نهادها افراد، از اندعبارت

 عامه مردم و حکومتداری مسوولین نظارتی، های نهاد تقنینی، نهادهای

  .میباشند
 

 موضوع پیرامون معلومات و معیار موضوع،

 اساس بر که فعالیتی یا و حالت معلومات، از است عبارت موضوع .11

 هدف داشت نظر در با .گرددمی گیری اندازه و ارزیابی معین معیارهای

 موضوع .باشد داشته مختلف مشخصات و اشکال تواندمی موضوع تفتیش،

 جهت دالیل و مدارک آوری جمع بخاطر و داشته ارتباط معیار با باید

  .گردند طرح مشخص هایطرزالعمل باید نظریات، و هاگیری نتیجه اثبات

 مورد موضوع ارزیابی جهت که باشدمی هایی بنچمارک از عبارت معیار .17

 معیارات داشتن به نیاز تفتیش، هر پیشبرد برای .گیرندمی قرار استفاده

 باید مفتش معیار؛ بودن مناسب تعیین بخاطر .باشدمی زمینه در مناسب

 بی) بودن هدفمند و بودن اعتماد قابل بودن، کامل درک، قابلیت ارتباط،

 هایتفتیش در که معیارهایی با مقایسه و بودن قبول قابل بودن، طرف

 گزارش کنندگان استفاده برای معیار( گیرندمی قرار استفاده مورد مشابه

 متعدد عوامل سلسله یک به مربوط معیار تعیین .بگیرد نظر مد را تفتیش

 تواندمی معیار .برد نام تفتیش نوع و هدف از توانمی منجمله که گرددمی

 قوانین، مانند مختلف منابع از میتواند و عمومی؛ یا و باشد مشخص

 این .باشد شده گرفته عملکردها بهترین و اصول استانداردها، مقررات،

 قرار تفتیش گزارش کنندگان استفاده اختیار در باید این خاطر به معلومات
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 اندازه و ارزیابی چگونه تفتیش مورد موضوع که بدانند آنها تا شود داده

  .میگردد گیری

 گیری اندازه یا و ارزیابی نتایج از است عبارت موضوع پیرامون معلومات .11

 کاری وسعت و هدف نظرداشت در با که معیار با مقایسه در موضوع

 .بگیرد خود به را مختلف مشخصات و اشکال میتواند تفتیش،
 

  تفتیش روش انواع

 :دارد وجود تفتیش روش نوع دو .13

 موضوع مرجع ،(attestation engagement) تائیدی روش در •

 معلومات و نموده ارزیابی و گیری اندازه معیار با مقایسه در را

 معلومات این روی مفتش بعداً که داردمی ارایه را موضوع پیرامون

 یک تا نمایدمی آوری جمع را تفتیش مناسب و کافی مدارک

  .گردد تهیه گیری نتیجه ارایه جهت مناسب اطمینان

 این ،(direct reporting engagement) مستقیم روش در •

 و ارزیابی معیار با مقایسه در را موضوع تا است مفتش مسوولیت

 و موضوع مفتش اهمیت، و خطر نظرداشت در با .نماید گیری اندازه

 در موضوع ارزیابی یا و گیری اندازه نتایج .نمایدمی انتخاب را معیار

 نتیجه ها، یافته عناوین تحت تفتیش گزارش در معیار با مقایسه

 موضوع تفتیش .گرددمی درج نظریات یا و هاسفارش ها، گیری

  .نماید ارایه را جدیدی نظریات یا و تحلیل معلومات، که میتواند

 تفتیش این زیرا گیردمی صورت تائیدی روش شکل به اکثراً مالی تفتیش .91

 تفتیش .گرددمی ارایه مرجع خود توسط که باشدمی مالی معلومات به متکی

 تفتیش دیگر؛ طرف از .گیردمی صورت مستقیم روش به معموالً عملکرد
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 یا و مستقیم روش به یا تائیدی، روش به یا تواندمی مقررات و قوانین رعایت

 یا و موضوع ذیل موارد آیسای، براساس .گیرد صورت شکل دو هر به هم

 :دهدمی تشکیل تفتیش نوع سه در را موضوع پیرامون معلومات

 و مالی موقف از است عبارت مالی تفتیش موضوع: مالی تفتیش •

 مالی های صورت در که عناصری سایر و پول جریان مالی، اجراآت

 است عبارت موضوع پیرامون معلومات .گردندمی ارایه و گیری اندازه

  .مالی صورتهای از

 سواالت و اهداف توسط عملکرد تفتیش موضوع: عملکرد تفتیش •

 مشخص، های پروگرام تواندمی موضوع .گرددمی تعریف تفتیش

 و دستاوردها نتایج، با) مشخص های فعالیت یا و هامساعدت نهادها،

 معلومات و( ها پیامد و ها علت شمول به) موجود شرایط ،(آنها اثرات

 ارزیابی را موضوع مفتش .باشد عناصر این مورد در مالی غیر و مالی

 معیارهای آیا که گردد حاصل اطمینان تا نمایدمی گیری اندازه و

  .خیر یا و اند گرفته قرار تطبیق مورد الزمی

 و قوانین رعایت تفتیش موضوع: مقررات و قوانین رعایت تفتیش •

 ها، فعالیت میتواند که گرددمی مشخص تفتیش وسعت توسط مقررات

 رعایت تفتیش در تائیدی روش برای .باشند معلومات یا و مالی معامالت

 .نمود تمرکز موضوع پیرامون معلومات روی باید بیشتر مقررات، و قوانین
 

 عامه سکتور تفتیش روی اطمینان و اعتماد

 اطمینان و اعتماد به نیاز

 مبنی که اطالعاتی تا دارند نیاز تفتیش گزارش گان کننده استفاده .90

 .باشد برخوردار کامل اعتبار و اعتماد از میدهد، تشکیل را آنها تصامیم
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 بر متکی که گردد آوری جمع اطالعاتی چنین باید تفتیش جریان در بناءً،

 هاییطرزالعمل چنین از باید مفتشین و باشد مناسب و کافی مدارک

 .بخشد کاهش را نامناسب نتیجه یک به رسیدن خطر که نمایند استفاده

 شکل یک به باید میگردد ارایه گان کننده استفاده به که اطمینانی سطح

 تفتیش ذاتی، هایمحدودیت بنابر .گردد رسانی اطالع آنها برای شفاف

  .نماید ارایه را کامل اطمینان که نمیتواند هیچگاهی
 

اطمینان ارایه اشکال  

 تفتیش، گزارش کنندگان استفاده نیاز و تفتیش نوع نظرداشت در با .91

 :گردد ارایه شکل دو به که تواندمی اطمینان

 را اطمینان سطح واضحاً که هاگیری نتیجه و نظریات طریق از  •

 و تائیدی تفتیش هایروش تمام به طریقه این .میسازد مشخص

  .باشدمی تطبیق قابل مستقیم تفتیش های روش بعضی

 سطح واضحاً مفتش مستقیم، تفتیش روش در اشکال، سایر در  •

 .نماید نمی تشریح دارد،می ارایه موضوع خصوص در که را اطمینانی

 گان کننده استفاده اعتماد تا کند می کوشش مفتش مواقع، همچو در

 دارد می تشریح مفتش منظور بدین که نماید جلب امکان حد تا را

 موجه و متوازن طور به هاگیری نتیجه و معیارها ها، یافته چگونه که

 معیارها، و هایافته داشت نظر در با چرا؛ و شده گردآوری

  .اند گردیده ارایه مشخص هایسفارش و ها گیری نتیجه
 

 اطمینان سطوح

 .محدود هم یا و باشد مناسب که میتواند اطمینان .99
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 نه ولی میدارد ارایه را اطمینان از باالیی سطح یک مناسب اطمینان

 دارد می ابراز مفتش مناسب، اطمینان در را؛ کامل صددرصد اطمینان یک

 مقررات و قوانین رعایت، عدم یا و رعایت، در موضوع وی، عقیدۀ به که

 در با و مناسب، و واقعی شکل به موضوع پیرامون معلومات یا و دارد قرار

 .خیر یا اندگردیده ارایه تطبیق، قابل معیارهای نظرداشت

 براساس که داردمی ابراز تفتیش گیری نتیجه محدود؛ اطمینان در

 که است برنخورده حالتی چنین این به مفتش شده، اجرا هایطرزالعمل

 قابل های معیار با رعایت در تفتیش موضوع کند فکر وی تا شود باعث

 در که هایی طرزالعمل مناسب، اطمینان با مقایسه در .ندارد قرار تطبیق

 در با ولی باشندمی محدود گیرند، می قرار استفاده مورد محدود اطمینان

 به باید خود، مسلکی قضاوت داشت نظر در با مفتش امر، این نظرداشت

 استفاده برای گردد می حاصل که اطمینانی سطح که برسد نتیجه این

 در .باشد می اعتماد قابل و استفاده قابل تفتیش گزارش گانکننده

 ابراز باید محدود شکل به اطمینان ارایۀ دلیل محدود، اطمینان گزارش

  .گردد
 

  دولتی سکتور تفتیش به مربوط اصول

 تفتیش انجام جهت اساسی موارد جمله از ذکرگردیده ذیل در که اصولی .91

 بمنظور مگر .باشدمی تکراری و متراکم پروسه یک تفتیش .باشند می

 نیازمندیهای به است مربوط که اصولی به اساسی اصول این کار، تسهیل

 آغازتفتیش از قبل باید مفتش که کلی اصول تفتیش، عالی نهاد سازمانی

 مشخص اقدامات به مربوط اصول و باشد مدنظرداشته تفتیش جریان در و

  .است گردیده بندی گروپ تفتیش، پروسه در
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تفتیش سکتور دولتی مورد پوشش قرارگرفته که توسط اصول مربوط به  ساحاتیـ 

 .است
 

 اصول کلی

 اصول اخالقی و

 استقاللیت

 قضاوت مسلکی،

 توجه الزم و شکاکیت
 کنترول کیفیت

 مدیریت

تیم تفتیش و 

 ها مهارت

 ارتباط مستند سازی (اهمیت)متریالتی  خطرتفتیش

 اصول مربوط به پروسه تفتیش

 

 گزارشدهی و پی گیری
 

 ـ تهیه گزارش بر اساس 

 گیری ها نتیجه

  گیری موضوعات پی ـ

 

 انجام تفتیش
 

های  العمل ایجاد طرز ـ

 آوری مدارک برای جمع

 ارزیابی مدارک  ـ

 گیری و نتیجه

 

 پالنگذاری تفتیش
 

 ایجاد اصول تفتیش ـ

 شناسایی مرجع ـ

 ارزیاب خطر  ـ

 و تحلیل مشکالت

 ـ شناسایی خطر تقلب

 تفتیشایجاد پالن  ـ

 
 

  نیازمندی های مربوط به ادارات عالی تفتیش

های عالی تفتیش باید طرزالعمل های مناسب مربوط به اصول اخالقی و نهاد .91

 .کنترول کیفیت را حفظ و ایجاد نمایند
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و  های مربوط به اصول اخالقینهاد عالی تفتیش باید طرزالعمل هر

نماید تا اطمینان حاصل گردد کنترول کیفیت را به سطح اداره ایجاد و حفظ 

مطابقت با معیارهای مسلکی و  که اداره عالی تفتیش و پرسونل آن در

 ـ ISSAI 91 .دهند را انجام می حقوقی وظایف شان نیازمندیهای اخالقی و

های عالی تفتیش دارای کنترول کیفیت ادارات ـ ISSAI 11اصول اخالقی و 

ها به سطح اداره عالی موجودیت این طرزالعمل .باشنداین مورد می رهنمود در

معیارهای ملی به اساس اصول  کار گیری و ایجاده تفتیش شرط الزم جهت ب

  .اساسی تفتیش میباشد
 

 اصول کلی 

 اصول اخالقی و استقاللیت 

مفتشین نیازمندی مربوط به اصول اخالقی را باید رعایت نموده و مستقل  .91

 .باشند

ادارات  .سلوک مسلکی یک مفتش نهفته باشد اصول اخالقی باید در

های باشند که بیانگر نیازمندیهای اخالقی عالی تفتیش باید دارای پالیسی

 .و تاکید به این امر داشته باشد که هر مفتش این اصول را رعایت نماید بوده

جانبدارانه تهیه  مفتشین باید استقاللیت خود را حفظ نمایند تا گزارش غیر

  .نمایند

اعالمیه  ـ ISSAI 01مفتشین میتوانند رهنمود مربوط به استقاللیت را از 

رهنمود مربوط به  .مورد استقاللیت ادارات تفتیش دریافت نمایند مکسیکو در

اصول اساسی اخالقی، هدفمندی، شایستگی مسلکی و توجه الزم، محرمیت 

  .اصول اخالقی تعریف گردیده است ـ ISSAI 91و سلوک مسلکی در 
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 شکاکیت مسلکی، قضاوت مسلکی وتوجه الزم 

با بکارگیری شکاکیت مسلکی، قضاوت مسلکی  مفتشین باید سلوک مسلکی .97

  .و توجه الزم را درجریان تفتیش حفظ نمایند

 طریق شکاکیت مسلکی و قضاوت مسلکی که در سلوک مفتیش باید از

توجه الزم کار  مفتشین باید از .رود، تعیین گرددمی جریان اتخاذ تصمیم بکار

  .گیرند تا اطمینان حاصل گردد که سلوک مسلکی آنها مناسب است

 شکاکیت مسلکی به مفهوم حفظ حالت آماده باش و طرح سئواالت در

آید،  جریان تفتیش بدست می جریان ارزیابی موثریت و صحت مدارک که در

ز و پذیرش همه با شکاکیت مسلکی همچنان شامل داشتن نظر .باشدمی

کار گیری ه ب قضاوت مسلکی همچنان در .باشدنظریات و استدالالت می

توجه الزم به  .پروسه تفتیش داللت مینماید دانش، مهارتها و تجربه در

 .مفهوم انجام و پالن نمودن تفتیش بصورت درست توسط مفتشین میباشد

گردد  رشان میمفتشین باید از هرگونه اجراآتی که باعث بی اعتبارشدن کا

  .خودداری نمایند
 

  کنترول کیفیت

مفتشین باید تفتیش را درمطابقت با معیارهای مسلکی مربوط به کنترول  .91

 مسلکی انجام دهند

 های کنترول کیفیت ادارات عالی تفتیش باید درپالیسی و طرزالعمل

مطابقت با معیارهای مسلکی باشد که هدف آن حصول اطمینان از اینکه 

های کنترول طرزالعمل .میباشد ؛گردندها به سطح باال انجام میتفتیش 

از قبیل هدایت، مرور و نظارت از پروسه  یکیفیت باید دربرگیرنده موضوعات

 .تفتیش و نیاز به مشوره جهت اخذ تصمیم درمورد موضوعات مشکل باشد
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کنترول کیفیت  ـ ISSAI 11مفتشین میتوانند رهنمودهای اضافی را در بخش 

  .رای ادارات عالی تفتیش دریافت نمایندب
 

 مدیریت تیم تفتیش و مهارت ها

 .مفتشین باید دارای مهارت های الزم بوده و یا به آن دسترسی داشته باشند .93

افراد موجود در تیم تفتیش باید بطور مجموعی دارای دانش، مهارت و 

تجربه تخصص الزم جهت انجام تفتیش موفقانه باشند که شامل درک و 

، آشنایی با معیارها و قوانین یشودعملی درخصوص نوع تفتیشی که انجام م

نافذه، درک فعالیت های مرجع و توانایی و تجربه جهت اجرای قضاوت 

استخدام پرسونل با شایستگی مناسب، فراهم نمودن  .میباشد ؛مسلکی

و  آموزش و ارتقای ظرفیت، تهیه تعلیماتنامه ها و سایر رهنمودهای کتبی

هدایات مربوط به انجام تفتیش و تعیین منابع مربوط به تفتیش از نیازهای 

 را از مفتشین باید شایستگی مسلکی شان .باشدها میمشترک همه تفتیش

  .طریق انکشاف مسلکی حفظ نمایند

مطابقت با مسوولیت های  که مرتبط، ضرروی ویا در صورتی در

نافذه باشد، مفتش میتواند از کار مفتشین وظیفوی اداره عالی تفتیش و قوانین 

طرزالعمل کاری مفتش  .مفتشین یا کارشناسان استفاده نماید داخلی، سایر

را جهت استفاده از کارسایر افراد فراهم نماید و در همه موارد  یباید اساس

 .مفتش باید مدارک مربوط به سایر مفتشین یا کارشناسان را بدست بیاورد

تفتیش یگانه مسوول هرنوع نظریه یا گزارش مربوط به اداره عالی چون 

ارتباط به یک موضوع تهیه میگردد بوده و این مسوولیت با  تفتیش که در

  .ابدی استفاده از کاری که توسط سایرین انجام میگردد، کاهش نمی
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باشند مگر اهداف تفتیش داخلی از اهداف تفتیش خارجی مختلف می

خارجی باعث بهبود حکومت داری خوب  هردو تفتیش داخلی و تفتیش

ازطریق وارد نمودن شفافیت و حسابدهی در استفاده از منابع دولتی و نیز 

این موضوع فرصت ها را  .اقتصادی بودن و موثربودن در اداره عامه میگردد

تالشها را از بین  جهت همآهنگی و همکاری فراهم نموده و نیز امکان تکرار

  .بردمی

ات عالی تفتیش ازکار سایر مفتشین به سطح ایالت، والیت، بعضی از ادار

محل، ولسوالی یا نهادهای حسابدهی دولتی که تفتیش های مرتبط را انجام 

باید اطمینان حاصل گردد که هرگونه کاری که  .داده اند، استفاده مینمایند

  .مطابقت با معیارهای تفتیش سکتور دولتی باشد انجام گردیده در

ی نیازمند تخنیک ها، شیوه ها و یا مهارت ها از سایر رشته هایتفتیش 

امکان دارد  یچنین موارد در .باشدکه در ادارۀ عالی تفتیش موجود نیست، می

تا از خدمات کارشناسان جهت فراهم نمودن دانش و یا انجام وظایف 

  .هم سایر مقاصد استفاده گردد مشخص و یا
 

 خطرتفتیش 

 .ش نادرست تفتیش را مدیریت نمایندتهیۀ گزارمفتشین باید خطرات  .11

نادرست بودن یا نامناسب بودن گزارش تفتیش یک خطرتفتیش تلقی 

ها خطر نتیجه گیری نامناسب را کاهش مفتش با انجام طرزالعمل .گرددمی

همه  با در نظرداشت اینکه محدویت ها در .نمایدداده یا آنرا مدیریت می

به این نکته میتوان رسید که تفتیش هیچگاه باشد ها مشترک میتفتیش

  .نمایداطمینان کامل در خصوص یک موضوع را فراهم نمی
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که هدف تفتیش ارایه اطمینان مناسب باشد، مفتش باید  در صورتی

کوشش نماید که با در نظرداشت شرایط تفتیش، خطر تفتیش را تا یک حد 

 اطمینان محدود نیز هکذا، هدف تفتیش ارایه  .قابل قبول کاهش ببخشد

صورت، خطر اینکه معیارهای الزمی رعایت نگردیده اند،  باشد که در اینمی

تفتیش با اطمینان محدود  .باالتر از تفتیش با اطمینان مناسب میباشد

اینچنین یک اطمینانی را ارایه مینماید که، براساس قضاوت مسلکی یک 

  .امعنی و قابل پذیرش باشدمفتش، برای استفاده کننده گان گزارش تفتیش ب
 

 ( اهمیت) 

 را درهمه پروسه تفتیش مدنظرداشته باشند( اهمیت)مفتشین باید متریالتی  .10

یک موضوع امکان  .هاگیرد به همه تفتیشارتباط می( اهمیت)متریالتی 

که دانش مربوط به موضوع باالی تصامیم  صورتی دارد متریال تلقی گردد در

   تعیین متریالتی ارتباط  .اثرگذار باشد گزارش تفتیشاستفاده کننده گان 

های گیرد به قضاوت مسلکی و منوط به برداشت مفتش از نیازمندیمی

این قضاوت امکان دارد مرتبط به یک چیز یا گروپ  .باشداستفاده کننده می

نقطه نظر ارزش مدنظر گرفته میشود مگر  متریالتی اکثراً از .از اشیاء باشد

یک موضوع امکان  .باشدمی سایر جوانب مربوط به کمیت و کیفیت نیزدارای 

  .پیوندد نیز متریال باشدوقوع میه شرایطی که ب دارد از نقطه نظر

مالحظات مربوط به متریالتی باالی تصامیم مربوط به نوعیت، وقت و 

 .باشدهای تفتیش و ارزیابی نتایج تفتیش اثرگذار میمیزان طرزالعمل

های مراجع ذینفع، منافع عامه و نتایج آن همچنان شامل نگرانی مالحظات

  .باشدبه جامعه می
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 سازی مستند

ی مفتشین باید جریان تفتیش را با جزئیات کامل مستند سازی نمایند تا درک .11

دست آمده و نتیجه گیری که صورت ه کار انجام شده، مدارک بدرست از 

مستند سازی تفتیش باید شامل استراتیژی و پالن  .گرفته، فراهم گردد

های اجراء شده و مدارک بدست آمده را ثبت نیز طرزالعمل تفتیش باشد و

مستند سازی باید با جزئیات باشد تا  .نتایج تفتیش حمایت نماید نماید و از

یک مفتش مجرب را که معلومات قبلی درمورد تفتیش ندارد، قادربسازد تا 

ساحه کاری و نتایج طرزالعمل های اجراء شده، مدارک بدست  نوعیت، وقت،

آمده درحمایت از نتایج تفتیش و سفارشات، دالیل مربوط به همه موضوعات 

  .مهم که نیاز به قضاوت مسلکی دارد و نتایج مربوطه را درک نماید
 

 ارتباطات

مهم  .مفتشین باید ارتباطات موثر را درجریان پروسه تفتیش ایجاد نمایند .19

ارتباط به همه موضوعات مربوط به تفتیش  است تا مرجع تحت تفتیش در

آگاهی داشته باشد که این یک امر مهم در ایجاد ارتباطات کاری موثر تلقی 

ارتباطات باید شامل بدست آوردن معلومات مربوط به تفتیش و نیز  .میگردد

مفتشین  .اشدشامل فراهم نمودن نظریات و یافته های بموقع به مسوولین ب

همچنان مسوولیت دارند تا موضوعات مربوط به تفتیش را به سایر 

  .شرکاء،مانند نهاد های قانون ساز و ناظر، نیز انتقال دهند
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 اصول مربوط به پروسه تفتیش 

 پالنگذاری تفتیش 

مفتشین باید اطمینان حاصل نمایند که شرایط مربوط به تفتیش بطور واضح  .11

نیازبه تفتیش امکان دارد به اساس قانون باشد، توسط  .گردیده باشدتفهیم 

نهاد قانون ساز یا ناظر پیشنهاد گردیده باشد، اقدام به آن توسط ادارۀ عالی 

تفتیش صورت گرفته باشد یا به اساس یک توافقنامه ساده با مرجع تحت 

ولین و مفتش، کارمندان مرجع تحت تفتیش، مسو .تفتیش انجام گردیده باشد

سایرافراد مربوطه باید درهمه موارد به یک درک مشترک از شرایط تفتیش و 

معلومات مهم شامل موضوع، ساحه  .نقش و مسوولیت هایشان دست یابند

کاری و اهداف تفتیش، دسترسی به اطالعات، گزارشی که درنتیجه تفتیش 

ی جناح تهیه گردیده، پروسه تفتیش، اشخاص ارتباطی و نقش و مسوولیت ها

  .های مختلف میباشد

مفتشین باید در ارتباط به نوعیت مرجع و یا برنامه ای که مورد تفتیش قرار  .11

میگیرد آگاه باشند که شامل درک اهداف مربوطه، فعالیت ها، کنترول های 

مورد  و پروسه های تجارتی و تحقیق در داخلی، سیستم های مالی و غیره

طریق ارتباط  معلومات امکان دارد از .باشدمنبع احتمالی مدارک تفتیش می

این به مفهوم  .منظم با مقامات، مسوولین و سایر شرکای مربوطه بدست آید

( بشمول مطالعات قبلی و سایرمنابع)مشوره با کارشناسان و بررسی اسناد 

  .جهت درک وسیع موضوع که قرار است تفتیش گردد، میباشد

    انجام داده و آنرا در یا تحلیل مشکالت را  مفتشین باید ارزیابی خطر .11

 .های تفتیش تجدید نمایندیافته
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 .نوعیت خطرات تشخیص شده نظر به اهداف تفتیش مختلف میباشد

مفتش باید خطرات مربوط به کمبودیها، تغییرات یا خطرات نادرست را که 

مورد رابطه به موضوع صورت گیرد، مد نظرگرفته و آنرا  امکان دارد در

این امر  .نظرگرفته شوند خطرات کلی و مشخص باید مد .ارزیابی قراردهند

که جهت درک مرجع یا برنامه و محیط  یهایطریق طرزالعمل امکان دارد از

مفتش  .بدست آید آن، بشمول کنترول های داخلی مربوطه تهیه گردیده اند،

طرح باید پاسخ مقامات را جهت تشخیص خطرات بشمول تطبیق آن و 

تحلیل  در .کنترول های داخلی بمنظور رسیدگی به آنها، ارزیابی نماید

مشکل، مفتش باید نشانه های اصلی مشکالت یا تفاوت ها را از اینکه چه 

این پروسه شامل ارزیابی  .رود، مدنظر گیردباید توقع گردد یا توقع می

خیص تش .منظور تعیین اهداف تفتیش میباشده شاخص های متعدد مشکل ب

همه پروسه تفتیش مد نظرگرفته  خطرات و تاثیرات آن باالی تفتیش باید در

  .شود

کاری در خصوص اهداف تفتیش را تشخیص و  مفتشین باید خطرات تقلب .17

  .ارزیابی نمایند

ها را جهت تشخیص و مفتشین باید بررسی ها را انجام داده و طرزالعمل

اهداف تفتیش میباشد، اجراء کاری که مربوط به  پاسخ به خطرات تقلب

آنها باید شکاکیت مسلکی را حفظ نموده و مواظب امکان موجودیت  .نمایند

  .کاری درپروسه تفتیش باشند تقلب

را طوری پالنگذاری نمایند تا اطمینان حاصل  شان مفتشین باید کارهای .11

پالنگذاری جهت انجام  .ابدی مفید انجام می گردد که تفتیش بطور موثر و

  .باشدتیش مشخص شامل جوانب استراتیژیک و عملیاتی میتف
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نقطه نظر استراتیژیکی، پالنگذاری باید اهداف، ساحه کاری و شیوه  از

اهداف عبارت است از اینکه تفتیش قرار است چه  .تفتیش را تعیین نماید

گیرد به موضوع و  چیزی را بدست بیاورد؛ ساحه کاری تفتیش ارتباط می

که مفتشین جهت ارزیابی و گزارشدهی درمورد موضوع از آن استفاده  یمعیار

نوعیت و وسعت  ،؛ شیوه تفتیشفنماید که مستقیماً ارتباط دارد به اهدا می

 که جهت جمع آوری مدارک تفتیش مورد استفاده قرارمی یطرزالعمل های

تقتیش باید طوری پالنگذاری گردد که خطرتفتیش تا حد امکان  گیرد،

  .یابد کاهش

عملیاتی، پالنگذاری شامل آماده ساختن تقسیم اوقات  نقطه نظر از

 تعیین نوعیت آن، وقت و وسعت طرزالعمل های تفتیش  جهت تفتیش و

 جریان پالنگذاری مفتشین باید به اعضای تیم وظیفه بسپارند و در .باشدمی

  .دسایر منابع مانند کارشناسان مربوط به موضوع را تشخیص نماین نیز

پالنگذاری تفتیش باید جوابگوی تغییرات مهم در وضعیت و شرایط 

  .باشد که این یک پروسه ای است که درتفتیش انجام میگردد
 

 اجرای تفتیش

مفتشین باید آن طرزالعمل های تفتیش را که مدارک تفتیش را جهت حمایت  .13

  .از گزارش تفتیش فراهم مینماید، اجراء نمایند

درمورد نوعیت، وقت و وسعت طرزالعمل های تفتیش تصامیم مفتشین 

انتخاب طرزالعمل ها ارتباط  .باالی مدارک که بدست میآید، تاثیرگذار میباشد

  .یا تحلیل مشکل میگیرد به ارزیابی خطر

مدارک تفتیش عبارت است از هرنوع معلومات توسط مفتش جهت 

 .بقت قراردارد یا خیرتعیین اینکه آیا موضوع با معیارهای قابل تطبیق درمطا
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مدارک به اشکال متعدد میباشند مانند اسناد معامالتیکه بشکل الکترونیکی و 

کتبی موجود میباشند، ارتباطات کتبی و الکترونیکی با افراد بیرونی، 

که توسط مفتش صورت گرفته و اظهارات شفاهی و کتبی توسط  مشاهداتی

ک تفتیش شامل بازرسی، شیوه های بدست آوردن مدار .مرجع تحت تفتیش

، تایید، محاسبه دوباره، اجرای دوباره، (صدور استعالم)مشاهده، تحقیق 

مدارک باید  .طرزالعمل های تحلیلی و یا سایرتخنیک های تحقیق میباشد

تا یک شخص با دانش را متقاعد سازد که ( ازنقطه نظرکمیت)کافی باشد 

بطورمثال مرتبط، قابل ( یفیتازنقطه نظرک)یافته ها منطقی و درست میباشند 

ارزیابی مفتش از مدارک باید هدفمند، شفاف و  .اعتبار و درست میباشند

یافته های ابتدایی باید با مرجع تحت تفتیش درمیان گذاشته  .متوازن باشد

شود و نیز با آنها درمورد آن بحث صورت گیرد تا دقیق بودن شان تصدیق 

  .مفتش باید همه موارد مربوط به محرمیت را رعایت نماید .گردد

 مفتشین مدارک تفتیش را باید ارزیابی نموده و نتیجه گیری نماین .11

بعد از تکمیل طرزالعمل های تفتیش، مفتش مستند سازی تفتیش را 

جهت تعیین اینکه آیا موضوع بصورت درست مورد تفتیش قرارگرفته است یا 

قبل از نتیجه گیری، مفتش ارزیابی ابتدایی خطرو  .خیر، مرور مینماید

متریالتی را در روشنی مدارک جمع آوری شده مرور مینماید و تصمیم میگیرد 

  .که آیا نیاز است تا طرزالعمل های اضافی تفتیش مورد اجراء قرار گیرد یا خیر

مفتش باید مدارک تفتیش را با درنظرداشت یافته های تفتیش، ارزیابی 

درجریان ارزیابی مدارک تفتیش و بررسی متریالتی یافته ها، مفتش  .نماید

  .باید هردو فکتور مربوط به کمیت و کیفیت را مد نظرداشته باشد
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به اساس یافته ها، مفتش باید از قضاوت مسلکی استفاده نماید تا 

  .درمورد به موضوع یا معلومات مربوط به موضوع به نتیجه برسد
 

 گیریگزارشدهی و پی 

 .مفتشین باید گزارش را به اساس نتیجه گیری که صورت گرفته آماده نمایند .10

پروسه تفتیش شامل آماده نمودن گزارش جهت انتقال نتایج تفتیش به 

این پروسه همچنان شامل پی  .نهاد های ذینفع، مسوولین و عام مردم میباشد

دربعضی از نهاد های عالی تفتیش  .گیری و اقدامات اصالحی نیز میباشد

مانند محاکم تفتیش که دارای صالحیت قضایی میباشند، این پروسه شامل 

صدور گزارش های که از لحاظ حقوقی الزامی میباشند یا تصامیم قضایی 

  .نیزخواهد بود

گزارشات هممچنان  .گزارش های باید قابل فهم، واضح و مکمل باشند

شامل معلوماتی باشند که توسط مدارک تفتش  باید هدفمند باشند و صرف

حمایت گردند و نیز اطمینان حاصل گردد که یافته ها درمطابقت با محتوا 

  .میباشند

شکل و محتوای گزارش ارتباط میگیرد به نوعیت تفتیش، استفاده کننده 

اهداف کاری اداره  .گان، معیار های قابل تطبیق و نیازمندی های حقوقی

قوانین و مقررات مربوط به آن ترتیب و جمله بندی  سایر عالی تفتیش و

  .گزارشات را که امکان دارد بشکل مختصریا طویل باشد، مشخص مینماید

طویل بطورکلی ساحه کاری تفتیش، یافته های تفتیش و  یگزارشها

 گزارش .فید میباشدهای ا تشریح مینماید که شامل سفارشنتیجه گیری ها ر

  .فشرده بوده و درمجموع دریک فارمت معیاری میباشد مختصر بیشتر های 
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 روش تفتیش تاییدی 

درتفتیش تاییدی، گزارش تفتیش بیانگر اینکه آیا معلومات مربوط به 

موضوع عاری از همه اظهارات نادرست میباشد و یا اینکه موضوع درمطابقت 

گزارش "درتفتیش تاییدی، گزارش معموالً به  .با معیارها میباشد یا خیر، است

  .اطالق میگردد "تفتیش
 

 روش تفتیش مستقیم

تفتیش مستقیم، نیاز است تا گزارش تفتیش اهداف تفتیش را بیان  در

نموده و شرح نماید که چگونه در تفتیش به آنها رسیده گی صورت گرفته 

بوط به موضوع رتفتیش مستقیم شامل یافته ها و نتیجه گیری های م .است

معلومات اضافی درمورد معیار،  .نیز میباشد هایبوده و شامل سفارش

میتودولوژی و منبع اطالعات نیزفراهم خواهد گردید و هرگونه محدودیت 

  .مربوط به ساحه کاری تفتیش باید تشریح گردد

گزارش تفتیش باید شرح نماید که چگونه مدارک بدست آمده مورد 

گرفته و چرا چنین نتیجه گیری گردیده است که این باعث  استفاده قرار

  .میگردد تا برای استفاده کننده گان گزارش تفتیش اطمینان فراهم گردد
 

 اظهار نظر 

 زمانیکه اظهار نظر تفتیش جهت انتقال سطح اطمینان مورد استفاده قرار

اظهار نظر  .میگیرد، باید این اظهار نظر دریک فارمت معیاری گنجانیده شود

اظهار نظر تعدیل ناشده زمانی  .امکان دارد تعدیل شده و یا تعدیل ناشده باشد

 .مورد استفاده قرارمیگیرد که اطمینان مناسب و یا محدود بدست آمده باشد

 : اظهار نظر تعدیل شده شامل موارد ذیل خواهد بود
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ده زمانیکه مفتش یا مدارک کافی و مناسب را جمع آوری نمو ـمشروط 

نمیتواند و یا هم با آنها مخالف میباشد که این امر میتواند متریال باشد ولی 

 .فراگیر نمیباشد

زمانیکه مفتش، بعد از جمع آوری مدارک کافی و مناسب، به  ـمخالف 

این نتیجه میرسد که تخلفات و اشتباهاتی که صورت گرفته است هم مهم و 

  .هم فراگیر میباشد

که مفتش، بنا بر عدم وضاحت و یا محدودیت ها زمانی ـرفع مسوولیت 

در ساحه کاری، نمیتواند که مدارک کافی و مناسب را جمع آوری نماید، که 

  .این امر هم مهم و هم فراگیر میباشد

درجائیکه اظهار نظر تعدیل شده باشد دالیل آن نیز باید بطور واضح با 

با  .ییرشرح داده شودمراجعه به معیارهای قابل تطبیق، نوعیت و وسعت تغ

درنظرداشت نوع تفتیش، سفارشات جهت اقدامات اصالحی و نواقص مربوط 

  .به کنترول داخلی نیز شامل گزارش خواهد گردید
 

 گیری پی

که توسط  ه عالی تفتیش دارای نقش نظارتی را در خصوص اقداماتیادار

گردیده، پاسخ به موضوعی که در گزارش تفتیش ذکر  در مرجع تحت تفتیش

ر کامل به پی گیری باالی اینکه آیا مرجع تحت تفتیش بطو .دارا میباشد

در صورتیکه مرجع  .گی نموده یا خیر تمرکز مینمایدموضوعات یاد شده رسید

اداره عالی  اقدامات ناکافی یا غیراطمینان بخش را ارایه نماید، تحت تفتیش

  .تهیه نمایدتفتیش میتواند در این خصوص گزارش های بیشتری را 


