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 پس منظر  . 1
 

میباشد که در بخش تفتیش مساعدت کشور های کمک کننده که توسط اداره کنترول و  تفتیش تعلیماتنامه این نخستین

انستان عبارت از پروژه ت کشور های کمک کننده در افغمساعد .قابلیت تطبیق را دارا است میشودتفتیش اجراء 

، صندوق کمکی مبارزه بر ضد (ARTF)هانی، صندوق کمکهای بین المللی برای بازسازی افغانستانهای بانک ج

صندوق کمکی انکشاف اجتماعی ( ADB)، پروژه های بانک انکشاف آسیایی (CNTF)مواد مخدر

 .و غیره میباشد( USAID)، کمکهای ایاالت متحده امریکا(UNDP)د، برنامه انکشافی ملل متح(JSDF)جاپان

 

بعنوان بخشی (Deloitte Touche Tohmatso India Pvt. Ltd)توسط پروژه دیالیت هندوستان تعلیماتنامه  این

این پروژه اداره . ترتیب شده استاداره این از تعهدات ایشان در راستای تقویت عملیات تفتیش و تقویت بنیادی 

کنترول و تفتیش را از دو سال به این طرف در اجرای تفتیش ها همکاری فنی و مسلکی نموده و همچنان آن تیم 

های که در جریان این دو سال در تفتیش مساعدت کشورهای کننده سهیم بوده اند در جریان تفتیش بطور عملی 

ند سازی تفتیش از آغاز فعالیتهای دیالیت در بشمول مقتضیات مست تعلیماتنامهاکثریت موارد این . آموزش داده است

بنابراین، تیم های تفتیش اداره .  این اداره انکشاف یافته و در جریان دو سال گذشته مورد اجراء قرار گرفته است

 تعلیماتنامهبناً .  آشنایی کامل دارند تعلیماتنامهمندرج این  هایکنترول و تفتیش با بیشتر رهنمود ها و دستورالعمل

 در تفتیش مساعدت کشورهای کمک کننده متذکره که قرار است توسط اداره کنترول و تفتیش در سالهای آینده

  .تطبیق گردد یک سند جامع و مفصل و آزمایش شده میباشد

 

 .، مردم شدیداً خواستار حسابدهی مراجع هستند که منابع عامه را تنظیم مینمایندبا بلند رفتن سطح آگاهی عامه

تفتیش چنین نهاد ها  و پروژه . ضرورت است تا یک میکنیزم بمنظور حسابدهی چنین مراجع ایجاد گرددین، بنابرا

وان یک بخش از دولت بشمار ها توسط اداره کنترول و تفتیش یکی از میکنیزم  های  حسابدهی این نهاد ها بعن

اً سطح حسابدهی اء قرار میگیرد مستقیمکیفیت بازرسی های که از طریق اداره کنترول و تفتیش مورد اجر. میرود

میبرد، بنابراین، ایجاد طرزالعملها و پروسه های با کیفیت در اداره کنترول و تفتیش یک امر  وزارت ها را باال

تعملیماتنامه رهنمود الزم را برای اداره کنترول و تفتیش در جهت تفتیش مساعدت  این .مهم و ارزنده میباشد

تهیه نموده، بدین وسیله از پیروی طرزالعملها و پروسه های با کیفیت اطمینان حاصل کشورهای کمک کننده 

 . میگردد

 

این تعلیماتنامه به ویژه در بخش پذیرش معیارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش  جریان ترتیبدر 

(INTOSAI )این سند با در صورت تناقص ویا عدم هماهنگی . دقت و توجه مقتضی صورت گرفته است

 . اصول و رهنمود مندرج معیارات تفتیش انتوسای قابل اجراء میباشدمعیارات تفتیش انتوسای، 
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تعلیماتنامه کنونی مفتش را در رابطه با تعیین حدود و وسعت تفتیش و طرزالعملهای تفتیش و تشکیل معیارات 

ین تعلیماتنامه بعنوان یک رهنماء حس مسوولیت ا. کیفیت نتایج تفتیش رهنمای مینماید ارزیابی مورد نیاز بمنظور

   .تقویه میکندپذیری را در میان مفتشین دولتی بمنظور حفظ حسابدهی 

 

نهاد های دولتی افغانستان و وزارت ها و همچنان ماهیت مساعدت های انکشافی که از طریق  بدون شک کارکرد

د، بنابراین دیالیت از اداره کنترول و تفتیش میخواهد تا این جامعه بین المللی تهیه میشود با گذشت زمان تغیر مینمای

ور حفظ این بمنظ. تعملیماتنامه را با در نظرداشت نیازمندی های زمان و تجارب خویش بطور منظم تجدید نماید

قرار را در هر سه سال مورد غور و ارزیابی آناداره کنترول و تفتیش  تعلیماتنامه بطور جدید و زنده الزم است تا

 . داده و تجدید نماید

 

تا این این تعلیماتنامه یکی از بخش تالشهای جاری دیالیت بمنظور ساختار ظرفیت اداره کنترول و تفتیش بوده 

  . در وقت مقتضی قادر به اجرای چنین تفتیش ها بدون هیچ گونه همکاری خارجی گردداداره 
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 مقدمه.    2
 :و تفتیش افغانستاناداره کنترول  2.1

اداره کنترول و تفتیش به مثابه عالی ترین ارگان تفتیش جمهوری اسالمی  افغانستان طبق قانون تفتیش  

جدول تشکیالتی . رئیس عمومی اداره کنترول و تفتیش بعنوان مقام این اداره میباشد. نافذه فعالیت مینماید

 .ستسند هذا ارائه گردیده ا 2ضمیمه شماره مربوط در 

 

 :وظایف اداره کنترول و تفتیش 1.1

قانون جدید تفتیش این اداره اکنون . وظایف و مسوولیت های این اداره در قانون تفتیش تصریح شده است 

با تصویب این قانون حدود و میزان تفتیش . ارائه شده است و وزارت عدلیه تصویب به پارلمان جهت

والیتی و سایر ی، مرکزی و دولتنهاد های ل و تفتیش حسابات در کل، اداره کنترو. افزایش خواهد نمود

نهاد های مستقل، تصدی های عامه، پروژه ها و برنامه های که از طریق دولت و یا سایر نهاد های که 

 .در قانون پیش بینی شده است  تمویل و یا مورد اجراء قرار میگیرد مورد تفتیش و بررسی قرار میدهد

ره مکلف است تا صورت های مالی مراجع فوق را که توسط اداره کنترول و تفتیش رئیس عمومی این ادا

 .مورد تفتیش و بررسی قرار گرفته است تصدیق نماید

 

 :کمک خارجی 2.1

شایان ذکر است که بنابر کشمکشها و  نا آرامی های داخلی که برای بیشتر از دو دهه در افغانستان ادامه  

یشبرد امور و تمویل فعالیتهای دولت مبود منابع مالی و مسلکی جهت پض کداشت این کشور را در مر

 دولتابراین، جامعه بین المللی مصمم بر آن شد تا افغانستان را در جهت تقویت بودجه بن. قرار داد

این کمکها بطور مستقیم از طریق ملیت های مختلف و . همکاری های مالی، مسلکی و مدیریتی نماید

ن المللی مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، برنامه انکشافی ملل همچنان جامعه بی

و ( DANIDA)، کمکهای کشور دنمارک(USAID)، کمکهای ایاالت متحده امریکا(UNDP)متحد

 . ددگرمیسایر سازمانهای غیر دولتی مختلف تهیه 

 

 :شکل کمک 2.1

 :یکی از موارد ذیل میباشدکمکهای که از طریق جامعه بین المللی تهیه میگردد به شکل  

 

  انکشافی که دارای مقاصد خاص مانند، انکشاف زیربنایی،  کریدتمساعدت های بالعوض و

 . اجتماعی، قرضهای کوچک و غیره میباشد

  ،والیتی، مقامات محلی و نهاد  ارگانهایمساعدت های بالعوض جهت تقویت بودجه دولت مرکزی

 .های مستقل
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 ر تمویل مصارف عامهمساعدت های بالعوض بمنظو. 

  مساعدت های بالعوض بمنظور تمویل مصارف پولیس که از طریق کمکهایUNDP  تحت پروژه

 .صورت میگیرد (LOTFA)صندوق کمکی بمنظورتحکیم امنیت و قانون 

  مساعدت های بالعوض که از طریق سازمانهای غیر دولتی، شرکهای تسهیل کننده و یا شرکهای

 .اجرایی صورت میگیرد

 

 :نقش بانک جهانی 2.1

، صندوق کمکهای بین المللی برای بازسازی (یا بانک جهانی IDA)اتحادیه انکشافی بین المللی 

، صندوق کمکی انکشاف (CNTF)صندوق کمکی مبارزه بر ضد مواد مخدر، (ARTF)افغانستان

در افغانستان های انکشافی  کریدت/از طریق مساعدت ها را پروژه های مختلف( JSDF)اجتماعی جاپان

مدیریت  میشود تمویل JSDFو  ARTFبانک جهانی پروژه های را که از طریق . دنتمویل مینمای

 . را مدیریت مینماید CNTFبه همین ترتیب برنامه انکشافی ملل متحد پروژه  .مینماید

ه یا در جهت های که به مدیریت بانک جهانی به افغانستان کمک میشود از طریق وزارت محترم مالیپول  6.2

و یا از طریق مساعدت های انکشافی  ARTFتقویت بودجه بطور مستقیم و یا از طریق پروژه ها مانند 

 .به مصرف میرسد

 

 :تفتیش پروژه های بانک جهانی 7.2

در توافقنامه که میان بانک جهانی و جمهوری اسالمی افغانستان عقد شده است تصریح گردیده که  

ژه  ها توسط اداره کنترول و تفتیش مورد تفتیش و بررسی قرار گیرد و توسط صورتهای مالی این پرو

 . رئیس عمومی این اداره تصدیق گردد

 

  :دوره تفتیش 8.2

پروژه های که از طریق بودجه و همچنان پروژه های انکشافی بر مبنای تقویم هجری شمسی و پروژه 

ء میگردد بر مبنای سال عیسوی مورد تفتیش اجرا UNDPهای که از طریق برنامه انکشافی ملل متحد 

 .و بررسی قرار میگیرد

 

 (:INTOSAI)عالی تفتیش ادارهسازمان بین المللی  9.2

را دارا است ( INTOSAI)از آنجایکه اداره کنترول و تفتیش عضویت سازمان بین المللی عالی تفتیش 

منتشر میشود در تفتیش های دولتی متعهد بر رعایت معیارات بین المللی که توسط سازمان انتوسای 

ن ترتیب این تعلیماتنامه در رابطه با هماهنگی معیارات و عملکرد ها انتوسای و عملکرد در جریا. میباشد

 . ه کنترول و تفتیش توجه مقتضی مبذول گردیده استهای جاری ادار
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 : حسابداری 21.2

روش حسابداری نقدی میباشد اما در بخش  سیستم گزارشدهی مالی  جمهوری اسالمی افغانستان بر مبنای

رعایت ( IPSAS)گزارشدهی مالی پروژه های انکشافی از معیارات حسابداری بین المللی سکتور عامه

از یک نرم افزاری تحت  و سیستم حسابداری در افغانستان در وزارت محترم مالیه متمرکز بوده. میشود

در بخش صندوق کمکهای . ده است استفاده مینمایندش که توسط خود این وزارت ایجاد AFMISعنوان 

یک نماینده نظارتی توظیف گردیده تا از پولهای که از این ( ARTF)بین المللی برای بازسازی افغانستان

برنامه انکشافی ( NEX)پروژه های اجرایی ملی در رابطه با تفتیش. صندوق اجراً میشود نظارت نماید

 یبا استفاد از سیستم معلومات UNDPتوسط خود داری این پروژه ها امورات حساب ،(UNDP)ملل متحد

ز جدول حسابات معامالت مربوطه با استفاده ا. صورت میگیرد (ATLAS)اتلس مدیریت تحت عنوان

 . سابداری میگرددسفارشی درج سیستم ح

 

 :کمکهای فنی و مسلکی در بخش تفتیش 22.2

جهت اجرای تفتیش ها مطابق به معیارات ظرفیت و متخصصین  از اینکه اداره کنترول و تفتیش با کمبود 

مشورتی را بمنظور همکاری  نهادیک   مصصم بر آن شد انک جهانی، بمواجه میباشد تفتیش بین المللی

، یکی از PKFتوسط  2112نخست این کمکها ها در سال . فنی و مسلکی با این اداره استخدام نموده است

و  1331ی آغاز گردید که این سازمان اداره کنترول و تفتیش را طی سالهالی سازمانهای مشورتی انگلیس

شرکت دیالیت توش  2113عداً در نیمه سال ب. در اجرای تفتیش ها همکاری فنی و مسلکی نمود 1332

 1334، 1333گردیده و اداره کنترول و تفتیش را طی سالهای  PKFتوماتسو هندوستان جانشین سازمان 

 . ری فنی و مسلکی نمودهمکا 1333و 

 

 :عملکرد حسابداری متمرکز  21.1

این . وزارت محترم مالیه مبیاشدبانک جهانی، مرجع مرکزی حسابداری در بخش تفتیش مساعدت های  

مستوفیت صورت . یت یاد میشود میباشدرای یک نماینده گی که بنام مستوفوزارت در تمام والیات دا

 . مالیه در شهر کابل ارائه مینمایدمحترم وزارت حساب مصارف را به دفتر مرکزی 
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 فلسفه عمومی تفتیش دولتی.    3

 استقاللیت، واقعبینانه و بی طرفی  1.3
 

. مربوط به تفتیش نباید بوسیله مالحظات خارجی و یا شخصی متضرر شود هیچ مورداستقاللیت مفتشین در  1.1.3

 .که منافع شان احساس میشود دخالت مسلکی نداشته باشند که در هیچ گونه موارد متعهد اندمفتشین 

تصریح شده است که اداره کنترول و تفتیش و مفتشین مربوطه صالحیت دسترسی به تمام  ادارهدر قانون  2.1.3

این مواد توانایی اداره کنترول و تفتیش نظر به . یاداشتها و موارد که در تفتیش الزم پنداشته میشود دارد

  .حصول یاداشتها و معلومات الزم از نزد مراجع تحت تفتیش و اشخاص مربوطه دارد کافی جهت

 . مفتشین باید ظاهراً و باتناً مستقل بوده  و بی طرفی خویش را در همه حاالت حفظ نمایند 3.1.3

یرد، به مورد اجراء قرار میگیرد باید واقعبینانه و بی طرفانه صورت گ هرگونه فعالیت که توسط مفتش  4.1.3

نتایج و دست آورد های . ویژه در بخش گزارش دهی، که باید درست و واقعبینامه ترتیب و ارائه گردد

 . معیارات تفتیش انتوسای حصول شده است باشد باید بر مبنای مدارک و شواهد که بر طبقتفتیش 

 یا کارایی شایستگی  2.3
و تفتیش در بخش حسابدهی عامه یک موضوع نهایت مهم  از آنجایکه وظایف و مسوولیتهای اداره کنترول  1.2.3

  .ش، متدولژی و طرزالعملها استفاده نمایداز بهترین رو باید در اجرای تفتیشهای خویش  محسوب میشود

در  بمنظور موثریت اجرای مسوولیتها طرزالعملهای خویش را الزم است تا اداره کنترول و تفتیشبر 

وسط ن گذاری، متدولژی  و نظارت دقیق تمعیارات، طرزالعملهای پالجهت گزارش دهی، رعایت کامل 

 . نمایدترتیب کارمندان و متخصصین خارجی مربوطه تنظیم و 

 

بطور موثر و مفید نیاز دارد تا یک سلسله  وظایف و صالحیتهای خویشاجرای  در جهتاداره تفتیش   2.2.3

یت هر تفتیش از هم متفاوت میباشد، هر تفتیش باید از آنجایکه ماه. مهارت ها و تجارب را در نظر گیرد

 با درتوسط اشخاصی مورد اجراء قرار گیرد که دانش و تجربه آنرا با در نظرداشت چالشهای کاری 

 : صالحیت های خویش داشته باشد داشتنظر

 صالحیت 3.3
 :اداره کنترول و تفتیش صالحیت تفتیش وبررسی مراجع آتی را دارا میباشد 1.3.3

 زارت ها،و 

 ،ادارات و سازمانهای دولتی 

 ،نماینده گی های دولتی، شاروالیها و سایر نهاد های مستقل محلی 

 ،بانکها 
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 ،تصدی های دولتی و شرکتهای سهامی تضامنی 

 ،نهاد های دولتی در خارج 

 ،اطاقهای تجارت و تصدی ها 

 ،شرکتهای تعاونی 

 ،حالل احمر 

 العوض، قروض و یا اهدا های که بطور مستقیم و یا سازمانهای غیر دولتی که از مساعدت های ب

 غیر مستقیم از طریق دولت دریافت شده  استفاده و یا آنرا تنظیم مینمایند،

 ،نهاد های که مکلف به پرداخت مالیه و سایر عوارض گمرکی برای دولت میباشند 

 وندو سایر نهاد های که از طرف رئیس جمهور بمنظور بررسی های ویژه  تعیین میش. 

 :وظایف و  توانایی 3.3
 :وظایف اداره کنترول و تفتیش قرار ذیل میباشد 1.4.3

 ،تفتیش و بررسی عواید ومصارف ادارات 

 ،تفتیش و بررسی صورتهای مالی و قطعیه 

 ،حصول اطمینان از تحقق پالنهای مالی، اقتصادی و اجتماعی 

  دارایی ها،تفتیش و بررسی روند ثبت استفاده از مساعدت های بالعوض و 

 ،تشخیص کمبودی ها و کاستی ها در ادارات عامه 

  اجراء و راه اندازی تفتیش و کنترول به نحوی که موجب انکشاف و رشد اقتصاد ملی و اجتماعی و

 تقویت بازار آزاد گردد،

  به لوی حارنوالی، دارایی های عامه و ارجاع موضوع حیف و میلشناسایی موارد 

 ی های دولتی در خارج،تفتیش وبررسی نماینده گ 

 ،تهیه رهنمود منظم برای تفتیش های داخلی وزارت ها و سایر ادارات عامه 

 ،تفتیش و بررسی اجراات تفتیشهای داخلی وزارت ها و سایر ادارات عامه 

 ،اطالع دادن برای مرجع تفتیش شده از نتایج تفتیش 

  مجرا های حقوقی برای پارلمان،ارائه گزارشات تفتیش توحید شده برای ریئس جمهور و از طریق 

 ،ارائه رهنمود و اصالح نظریات 

 ،همکاری با کمیسیون حسابداری در رابطه با گزارشات تفتیش 

 طرح و ترویج معیارات حسابداری و تفتیش در کشور. 

 

 اداره کنترول و تفتیش بمنظور تفتیش صورتهای مالی با در نظرداشت اصل قانونیت، اقتصادیت، موثریت  2.4.3

 :و مفیدیت نهاد های دولتی و غیر دولتی از توانایی های ذیل برخوردار است 
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  توانایی دسترسی به یاداشتها، دفاتر حسابی، صورتهای مالی، گزارشات، مهرها و اسناد بهادار و

 سایر موارد که تحت تفتیش و بررسی قرار دارد،

 ،توانایی تحصیل معلومات و اطالعات از طریق استعالم 

 و تعلیق اشخاصیکه متهم به جرم هستند و تحمیل مجازات انضباطی در روشنایی  یی تعویضتوانا

 قانون،

  توانایی اجرای بررسی های فزیکی از اجناس، وسایط نقلیه، دارایی ها و سایر اقالم با ارزش و

 همچنان حصول اطمینان از حراست، توزیع و استفاده درست از دارایی های متذکره،

 شایی تفتیش بر مبنای معلومات و مدارک،توانایی بازگ 

  توانایی تفتیش وبررسی واحد های تفتیش داخلی بمنظور هماهنگی کاری و حصول اطمینان از

 موثریت سیستم های تفتیش داخلی،

 ،توانایی صدور دستورالعمل جهت توقف دادن عملکرد های غیر قانونی 

 که موجب تاثیرات منفی باالی دارایی های آن قرارداد های  دادن توانایی اظهار نظر جهت پایان

 د،نعامه میشو

 ،توانایی اشتراک در روند ترتیب اسناد رسمی مالی و حسابداری 

 و حصول اطمینان از  توانایی کنترول از روند تولیدی و ساختمانی از طریق مقیاس های ازمایشی

 .تحقق فعالیتها بر اساس پالن و کنترول و نظارت از کیفیت کار

 وجه الزمت 3.3
بطور واقعبینانه اداره کنترول و تفتیش باید در اجرای تفتیش وزارت ها، ادارات، تصدی ها و مراجع  1.3.3

عمل نماید و همچنان در روند ارزیابی و گزارشدهی بدون هر گونه تبعیض بوده و بی طرفی خویش را 

 .حفظ نماید

ابطه با ضعف های کنترولی، عدم کفایت حفظ یاداشتها، مفتشین باید از مفاهمه با مراجع تفتیش شده در ر 2.3.3

اشتباهات و معامالت غیر معمول که موجب فساد، تقلب و یا مصارف غیر قانونی، عملکرد های غیر 

 .مجاز، ضایعات، عدم کارایی و فقدان درستی میشود آگاهی داشته باشند

 کارشناسانبعنوان مشاور استخدام نماید،  اداره کنترول و تفتیش کارشناسان خارجی را در صورتیکه  3.3.3

اداره کنترول و تفتیش باید از شایستگی و استعداد . دنمتذکره در کارهای خویش باید توجه الزم داشته باش

این امر در بخش تفتیش . به ایشان واگذار  میشود اطمینان حاصل نماید که مشاورین در جهت کار های

عالوه بر این، توجه باید . ی صورت میگیرد نیز قابل تطبیق میباشدمساعدت دونر ها که بطور قرارداد

تعیین پالن، در جهت  اداره کنترول و تفتیشصالحیت  در هنگام عقد چنین قرارداد ها از حفظ  داشت تا

 .تیش  اطمینان حاصل کردحدود تفتیش، اجرای حقیقی و گزارشدهی تف

ا دیگر استفاده و یا قسماً به آن اتکاء مینماید، الزم است ت هرگاه اداره تفتیش از کارکردهای مفتشین 4.3.3

از رعایت معیارات تفتیش و توجه الزم توسط آن  طریقطرزالعملهای را روی دست گیرد که از آن 
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و یا ممکن بمنظور قناعت خویش کارهای مفتشین دیگر را حد اقل بطور . مفتشین اطمینان حاصل گردد

 . نمونه ای بازرسی نمایند

هرگونه معلومات و اطالعات که در رابطه با مرجع تفتیش شده در جریان تفتیش وبررسی دریافت میشود  3.3.3

و گزارشدهی تفتیش با در نظرداشت مقاصد و اهداف ماورای حدود تفتیش و یا اظهار نظر  براینباید 

را در رابطه با اطالعات و اداره تفتیش باید اصل رازداری . مسوولیتهای مفتشین مورد استفاده قرار گیرد

با وجودیکه، این اداره  از تمام موارد تخطی . معلومات که از طریق بررسی ها حاصل میشود حفظ نماید

 .ولی این موارد طوری گزارش داده میشود که در قانون تصریح شده استقانون گزارش میدهد 

رفتار و آئین اخالق که توسط اداره کنترول و  اداره تفتیش و مفتشین خارجی هر دو متعهد به رعایت آئین 6.3.3

  .تفتیش جهت حصول اطمینان از  سلوک مسلکی تصویب شده است میباشند

 تضاد منافع 3.3
برای مرجع  از آنجایکه مفتشین در پهلوی تفتیش و بررسی بعضی مشورت ها و خدمات دیگری را نیز 1.6.3

به . تضاد منافع نگردد و مشورتها موجباین خدمات  داشت، بنابراین توجه باید تهیه مینماید تحت تفتیش 

شامل مسوولیت ها و توانایی متذکره  ویژه، مفتشین باید اطمینان حاصل نمایند که مشورت ها و  خدمات 

 .مدیریت، که قطعاً مسوولیت مرجع تحت تفتیش میباشد، نگردد

گونه تضاد منافع ممکنه بوسیله رد مفتشین باید استقاللیت خویش را جداً حفظ نموده وازهر  2.6.3

هرگونه تحایف و انعام ها که ممکن استقاللیت و پاکدامنی ایشان را متاثر و یا خدشه دار میسازد 

 . جلوگیری نمایند

 

 و طرف های ثالث که و کارمندن مرجع تحت تفتیش با مدیران ایجاد هر گونه ارتباطمفتشین باید از  3.6.3

 .اجتناب ورزندمتاثر سازد  شانرا در جهت اجرای وظیفه تهدید نماید و یا استقاللیت و توانایی ای

از ارتباطات که نماید و مفتشین نباید از مقام رسمی خویش بمنظور مقاصد شخصی استفاده همچنان  4.6.3

 در جهت واقعبینانه بودن و مستقل بودن ایشان  یا با عث سوء ظن تقلب میرود  و  خطر فساد و یااحتمال 

 .دنمیگردد نیز اجنتاب ورز

نباید بعنوان یک وسیله  جریان تفتیش و  بررسی دریافت مینمایند که درو اطالعات  مفتشین از معلومات 3.6.3

تاکید میگردد که از معلومات و اطالعات همچنان . استفاده نمایند و کدام شخص دیگرتامین منافع شخصی 

 .گیردو یا سازمان دیگر استفاده صورت  حاصله نباید بمنظور متضرر ساختن کدام شخص

 بررسی اطمینان کیفیت 3.3
از آنجایکه حصول اطمینان از رعایت معیارات متوقع کاری توسط اداره تفتیش یک امر نهایت مهم و  1.3.3

ارزنده بشمار میرود الزم است تا بمنظور بهبود اجراات و نتایج تفتیش  باالی برنامه های اطمینان کیفیت 

با در نظرداشت مفاد که از طریق برنامه های بررسی اطمینان کیفیت بدست  .ویژه مبذول داشت توجه
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اسنفاده از  قابل ذکر است که. میاید موجودیت منابع کافی جهت اجرای این برنامه ها ضروری میباشد

 .تطبیق شود بایدمنابع متذکره با نتایج و یا مفاد حاصله 

اطمینان حاصل  م های را ایجاد نماید تا از موارد ذیلا و سیستطرزالعملهاید ب اداره کنترول و تفتیش 2.3.3

 :گردد

 ،کارکرد رضایتبخش پروسه اطمینان کیفیت داخلی 

 ،حصول اطمینان از حجم و ارزش موارد شامل تفتیش با در نظرداشت معیار سطح اهمیت 

 و  گزارشات تفتیش، حصول اطمینان از کیفیت 

 جلوگیری از تکرار نواقصپشرفت و  حفظ بهسازی و. 

روش های مختلف ارزش و یا حجم تفتیش بستگی به خطر و یا رسک دارد که این موضوع با استفاده از  3.3.3

 :ارزیابی خطر تشخیص میگردد و شامل موارد ذیل میباشد

 ،نوع معامالت 

 ارزش دارایی ها،/ نوع 

 ،پیچده گی سیستم ها 

 ،میزان تغیرات 

 ت تفتیش،تجارب قبلی از سطوح تح 

 معیارات کلی سیستم کنترول داخلی. 

در تفتیش های که توسط اداره کنترول و تفتیش مورد اجراء قرار میگیرد تعیین معیار سطح اهمیت در  4.3.3

اکثراً معیار سطح اهمیت  از نظر ارزش تعیین . بخش اطمینان کیفیت یک از موارد مهم محسوب میشود

بطور مثال، یک . تی یک موضوع  نیز در نظر گرفته میشودمیشود ولی ماهیت و یا خصوصیت ذا

ممکن از نظر قانون و یا مقرره مستلزم تفتیش و بررسی باشد نه از نظر ارزش پولی و یا مبلغ موضوع 

 .آن

، یک موضوع ممکن از نظر شرایط و یا حالت که ظر ارزش و ماهیتاز نعالوه بر معیار سطح اهمیت  3.3.3

 بطور مثال،. شامل تفتیش و بررسی گردد در آن واقع شده است

 ،نظر کلی باالی معلومات مالی 

 ،مجموع یک بخش جداگانه 

 ،شرایط مربوط 

 مبالغ تحت تفتیش در سالهای قبل. 

 اداره کنترول و تفتیش سایر پرنسیبهای عمومی 3.3
و مجهز با اموزش ها و  کارکنان اداره کنترول و تفتیش باید از شایستگی و قابلیت خوبی برخوردار بوده  1.3.3

قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشوری های پس از جنگ محسوب میشود . باشند تجارب مناسب

 ز طرف دیگر سطح معاشاتا. سلکی در همه ساحات مواجه استبنابراین با کمبود کدر ها و اشخاص م
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از . را جذب و حفظ نماید ارا کاشخاص و افراد شایسته و  در حدی نیست کهه کنترول و تفتیش نیز ادار

از انجایکه شایستگی و قابلیت کارمندان . نمی باشندکارمندان این اداره واجد شرایط الزم  اکثریتاین رو 

ل و تفتیش  برنامه های متوسط یک موضوع قابل اندیشه میباشد، اداره کنترو/ برای یک مدت کوتاه

 .ش بین المللی در نظر گرفته استآموزشی مناسب را با درنظرداشت عملکرد های تفتی

اداره کنترول و تفتیش جهت تقویت مهارت ها و تجارب کنونی این اداره و مهارتهای الزم غایب که باید  2.3.3

ایجاد گردد یک پالیسی را اتخاذ نماید؛ همچنان در جریان تفتیشها اشخاص کافی و مهارت های الزم را با 

ش در نظر گیرد؛ و همچنان بمنظور تحقق اهداف به سطح مورد در نظرداشت ماهیت موضوع تحت تفتی

 .نمایدنیاز و توجه مقتضی پالنگذاری و نظارت درست 

اداره کنترول و تفتیش بمنظور موجودیت افراد مجرب و کارا جهت اجرای تفتیش ها منابع مورد نیاز هر  3.3.3

ن از منابع بشری بشکل درست و گروپ تفتیش را بطور کلی مورد غور و بررسی قرار دهد و همچنا

 .منظم کنترول و نظارت نماید

، مقدمات بنیادی بشمول اسناد حقوقی قوه مقننهمحیط کاری دولتی،  باکارکنان اداره کنترول و تفتیش باید  4.3.3

 .دنکافی داشته باشآشنایی  و حقوقی که عملیات قوه اجرایه را تنظیم مینماید و اساسنامه تصدی های عامه

ن موضوع از مبنا و درست بودن دست آورد ها، نتایج و سفارشات تفتیش اطمینان میدهد و  همچنان ای

اینکه چی اندازه نیازمندی های اداره تفتیش  .معلومات کافی در رابطه با موضوع تفتیش شده ارائه مینماید

 .ت مینمایدتوسط متخصصین دولتی در مقایسه با متخصصین خارجی برآورده شده است اداره قضاو

اداره تفتیش در هنگام تعیینات، تفتیش های که از نظر قانوناً الزم و ضروری میباشد و باید در یک  3.3.3

خص تکمیل شود در اولویت قرار دهد، بنابراین توجه باالی پالن استراتیژیک جهت محدوده زمانی مش

 .تشخیص و اولویت بندی تفتیش ها یک امر مهم بشمار میرود

 باط میان تفتیش داخلی و تفتیش خارجیارت 3.3
تعیین میشود، و با نقش ومسوولیت تفتیش  سط مرجع مربوطهنقش و مسوولیت واحد های تفتیش داخلی تو  1.9.3

متفاوت کامالً جهت ارائه گزارش بطور مستقالنه پیرامون صورتهای مالی توظیف میشوند خارجی که 

به لزومیتهای مرجع مربوطه فرق میکند، در حالیکه هدف  اهداف واحد های تفتیش داخلی نظر. میباشد

 .صورتهای مالی میباشدصحت حسابی  اساسی تفتیش خارجی

با وجودیکه نقش و مسوولیتهای تفتیش داخلی و خارجی از هم متفاوت میباشد اما شیوه ها وطرق رسیدن   2.9.3

ًً با هم مشابه بوده و همچنان بعتفیش به اهداف این دو  ضی جوانب تفتیش داخلی ممکن برای معموالً

 .تعیین ماهیت، زمان و حدود تفتیش خارجی مفید واقع شود

میزان استقاللیت و هدفمند بودن تفتیش داخلی، واحد  با وجود. تفتیش داخلی یک بخش مرجع میباشد 3.9.3

. ی داردمتذکره آن استقاللیتی را ندارد که تفتیش خارجی بمنظور اظهار نظر باالی صورتهای مال

مسوولیت اظهار نظر ارائه شده باالی صورتهای مالی صرفاً بدوش تفتیش خارجی میباشد، و به هیچ وجه 

   .صرفاً تفتیش خارجی میتواند باالی صورتهای مالی قضاوت کند. توسط تفتیش داخلی متاثر نمی شود
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 :فهم و ارزیابی مقدماتی تفتیش داخلی 4.9.3

 

شخیص خطر تفاوتهای عمده در صورتهای مالی باید از اهداف تفتیش تفتیش خارجی بمنظور ت (الف

 .  داخلی آگاهی و فهم کافی داشته باشد تا طرزالعملهای خویشرا بر مبنای این آگاهی طرح و دیزاین نماید

موجودیت یک تفتیش داخلی موثر اکثراً با عث تعدیل در ماهیت، زمان و کاهش در وسعت  (ب

در بعضی حاالت، با درنظرداشت  .رجی میشود اما بطور کامل حذف نمی شودطرزالعملهای تفتیش خا

 ری باالیکه تفتیش داخلی هیچ اثفعالیتهای تفتیش داخلی، تفتیش خارجی ممکن مصمم بر آن شود 

 . طرزالعملهای تفتیش خارجی نخواهد داشت

میگیرد واقع شود  زمانیکه تفتیش داخلی در روند ارزیابی خطر که توسط تفتیش خارجی صورت( ج 

 . تفتیش خارجی  وظایف تفتیش داخلی را نیز باید مورد غور و بررسی قرار دهد

را پیرامون تشخیص  خارجیقضاوت تفتیش  ممکنتفتیش خارجی  توسط ارزیابی تفتیش داخلی (د 

 . ممکن تعدیل گرددخطرات احتمالی متاثر سازد، بنابراین، ماهیت، زمان و وسعت تفتیش خارجی 

هنگام کسب دانش و فهم و تشخیص وظایف تفتیش داخلی در نظر گرفته مهم ترین معیاری که باید ( ذ 

 :شود قرار ذیل است

 

 عبارت از وضعیت است که تفتیش داخلی در یک نهاد دارا بوده و  :وضعیت قانونی ساختاری

 ع مربوطه گزارشدهرای مقام اول مرجبنابراین، تفتیش داخلی ب. هدفمند و واقعبینامه عمل مینماید

هرگونه قید و یا . و در امورات عملیاتی بجز نظارت و ارزیابی مسوولیت دیگری نداردمیباشد 

محدودیت که توسط مدیریت مرجع باالی تفتیش داخلی وضع میشود باید به دقت مورد بررسی 

باید  در جهت تامین ارتباطات با تفتیش خارجی دست بازبه ویژه، تفتیش داخلی . قرار گیرد

 . داشته باشد

 تفتیش داخلی مورد اجراء قرار عبارت از ماهیت و حدود وظایف که توسط : حدود و وظایف

نیاز دارد تا عکس العمل مدیریت را در پاسخ به سفارشات تفتیش خارجی نیز . رد میباشدمیگی

 .تفتیش داخلی و نحوه اثبات آن مورد غور و بررسی قرار دهد

 عبارت از مجهز بودن تفتیش داخلی با اشخاص و افراد مجرب،  :شایستگی فنی و تخنیکی

بمنظور حصول اطمینان از شایستگی کارمندان . آموزش دیده و دارای دانش مسلکی میباشد

تفتیش داخلی، تفتیش خارجی نیاز دارد تا روند استخدام کارمند را در این اداره از نظر داشتن 

 .رار دهددانش مسلکی و تجربه مورد غور وبررسی ق

 مستند  به این معنی که آیا تفتیش داخلی پالنگذاری، نظارت،: دقت و یا توجه مسلکی مقتضی

همچنان تعلیماتنامه و برنامه کاری  .و بررسی درست و شایسته را انجام میدهد و یا خیر سازی 

 .کنونی و اوراق کاری نیز مورد غور و بررسی قرار میگیرد
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 :ماهنگیتعیین وقت ارتباط و ه 3.9.3

هرگاه تفتیش خارجی تصمیم اتخاذ مینماید تا از کارکرد های تفتیش داخلی استفاده کند، باید پالن  (الف

موقتی تفتیش داخلی را مورد غور و بررسی قرار داده و هرچه زوتر که امکان داشته باشد در مورد با 

عمده در جهت تعیین ماهیت،  از آنجایکه کارکرد تفتیش داخلی یک عنصر. تفتیش داخلی گفتگو نماید

ا در رابطه با زمان چنین کارها، زمان و حدود تفتیش خارجی محسوب میشود، مصلحت براین است ت

دود تفتیش، معیار سطح اهمیت و روش انتخاب نمونه ها، ارائه اسناد و مدارک از کارهای اجراء شده و ح

 .طرزالعملهای بررسی و گزارش دهی از قبل توافق صورت گیرد

ر موثریت میداشته باشد که جلسات و مالقات ها با واحد های تفتیش داخلی زمانی بیشت ارتباط با( ب 

تفتیش خارجی باید به تمام گزارشات تفیش . تفتیش داخلی در جریان سال مالی بطور منظم تدویر گردد

است و ممکن داخلی دسترسی داشته و همچنان از نکات مهم که توجه تفتیش داخلی بدان جلب شده 

 .کارکردهای تفتیش خارجی را متاثر سازد مستحضر گردد

 

 :ارزیابی کارکرد تفتیش داخلی 6.9.3 

لی استفاده نماید، از تفتیش خارجی میخواهد از یک بخش خاص کارکردهای تفتیش داخهرگاه ( الف

 . ینان حاصل گرددمیباید استفاده نماید تا از کفایت آن در جهت مقاصد تفتیش خارجی اطم طرزالعملها

 

همچنان کارکردهای تفتیش داخلی شامل بررسی از کفایت حدود کار و برنامه مربوط و  ارزیابی از( ب

ارزیابی متذکره شامل موارد ذیل . پا برجا ماندن صحت ارزیابی تفتیش داخلی میباشدحصول اطمینان از 

 :میباشد

  مفتش داخلی وهمچنان نظارت و حصول اطمینان از دانش مسلکی اشخاص ذیربط بعنوان یک

 بازرسی و مستند سازی کارکرد دستیار ها،

 ،حصول مدارک کافی و شایسته جهت شرح نتیجه 

  های فعالیتهماهنگی آن با  ،گزارش ارائهمذکور و در صورت هماهنگی نتایج حاصله با شرایط

 اجراء شده، و 

  شده است  ش داخلی برمالمعمولیکه توسط تفتیرفع هر گونه استثنأ ات و یا موارد غیر. 

بستگی به زمان، ماهیت و حدود طرزالعمهای تفتیش که باالی یک کار خاص تفتیش داخلی اجراء میشود   3.9.3

قضاوت تفتیش خارجی  بر مبنای تشخیص خطرات احتمالی و اشتباهات موجود در موضوع تحت تفتیش، 

چنین تفتیش ها ممکن شامل . داخلی دارد ارزیابی تفتیش داخلی و ارزیابی یک کار خاص توسط تفتیش

بررسی اقالمی شود که قبالً توسط تفتیش داخلی مورد تفتیش و بررسی قرار گرفته و همچنان سایر اقالم 

 .طرزالعملهای تفتیش داخلی میگرددمشابه و 
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ای تفتیش تفتیش خارجی نتایج کار های خاص تفتیش داخلی و طرزالعملهای تفتیش را که باالی کار ه  3.9.3

 .داخلی انجام شده است یاداشت مینماید

سایر موضوعات تفتیش داخلی که به اداره کنترول و تفتیش بستگی دارد، وظایف و مسوولیتهای واحد  9.9.3

 :قرار ذیل میباشد بطور نمونه تفتیش داخلٍی،

 بررسی رعایت مقررات، دستورالعملها و طرزالعملهای مالی دولتی؛ 

 و موثریت سیستم های کنترول داخلی، ارزیابی اقتصادیت 

 ارزیابی از اقتصادیت و موثریت استفاده از منابع مالی و سایر منابع؛ 

 از موثقیت و تمامیت حفظ یاداشتها و گزارشدهی سیستم های معلوماتی مالی و عملیاتی؛ بررسی 

  صیص، حسابات وجوه و سایر صورتهای حساب قبل از تفتیش؛تخبررسی حسابات 

  شده و یا گزارش داده شده و قضایای که موجب ضایع  در رابطه با بی قاعدگی های برمالرسیدگی

 شدن منابع و یا اختالس میشود؛

  حصول اطمینان از جمع آوری بموقع هر گونه عواید قابل پرداخت برای دولت، انتقال آن به حساب

 مربوطه و بطور مکمل؛

  ،تعهدات، مصارف، جمع آوری عواید و محاسبه بررسی کنترولهای بودجوی باالی صدور ضمانتها

 بموقع آن،

 حصول اطمینان از ثبت و قید  و حراست دارایی های فزیکی دولتی؛ 

  تخصیص دوباره بودجه؛بررسی روند 

 تفتیش های قراردادی/خریداری. 

 قوانین تدارکات 3..1
مقرره ها عبارت اند از رهنمود در حال حاضر در افغانستان از سه مقرره خریداری رعایت میگردد این  1.11.3

افغانستان و  قانون تدارکات، کار و خدمات مشورتی، بانک جهانی بمنظور خریداری اجناس خریداری

 .میباشد( UNDP)مقرره خریداری برنامه انکشافی ملل متحد

تدارکات قانون معمومالً هر گونه پولیکه توسط و یا از طریق بودجه افغانستان مصرف میشود مطابق  2.11.3

تصریح شده است که در صورت کمکهای خارجی به  این قانون 4( 3)در بند . صورت میگیردافغانستان 

 .سایر مقرره و یا رهنمود خریداری نیز قابل تطبیق میباشد کریدتشکل مساعدت بالعوض و یا توافق 

 بمنظورریق بانک بین المللی پروژه های که قسماً و یا کالً از طرهنمود خریداری بانک جهانی باالی  3.11.3

شود و یا مساعدت های بالعوض و یا کردیدت میبطور قرضه تمویل ( IBRD)بازسازی  و انکشاف 

اما در پروژه های . تمویل میشود قابل تطبیق میباشد( IDA)های که از طریق اتحادیه انکشافی بین المللی

افغانستان در  قانون تدارکاتتمویل میشود ( UNDP)اجرایی ملی که از طریق برنامه انکشافی ملل متحد

 . قابل تطبیق میباشد( UNDP)هماهنگی با رهنمود خریداری برنامه انکشافی ملل متحد
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قابل تطبیق یکی از موارد مهم در تفتیش بشمار قانون تدارکات بررسی اسناد خریداری جهت تعیین  4.11.3

وراق نرخگیری، گزارش ارزیابی پیشنهاد قرارداد اسناد مربوط به خریداری شامل پیشنهادات، ا. میرود

 . ها، یاداشت مالقاتهای کمیسیون ارزیابی پیشنهاد ها، نسخه اعالنات، یاداشتهای خریداری و غیره میباشد

 

1تفتیش بر مبنای خطر 11.3
 

حتمال که اسطوح  توجه به با بمنظور تحقق اهداف مرجع تفتیش شده تفتیش باید بر مبنای خطر و یا 1.11.3

، بر مبنای این تفتیش خطرات تفتیش تجزیه و تحلیل شده. گیردمیخطرات عمده میرود مورد اجراء قرار 

در ترتیب و تحلیل برنامه های تفتیش جهت تخصیص منابع  سطح معیار خطر تعیین میشود و همچنان

 .بیشتر در سطوح که سطح خطر بیشتر میباشد همکاری مینماید

اداره تفتیش . ام موارد تحت تفتیش نیاز به اجرای طرزالعملهای ویژه و یا خاص نمی باشدمعموالً در تم 2.11.3

صرفاً برنامه ها و طرزالعملهای خویش را بر مبنای موجودیت خطر که قبالً مشخص شده است که از 

این طریق میشود از عدم موجودیت اظهارات غلط در صورتهای مالی اطمینان حاصل کرد ترتیب 

 . مینماید

مده در تفتیش مالی، هم در تفتیش نمونه ای صورتهای مالی و یکی از عناصر ع( RBA)تفتیش متذکره  3.11.3

هدف  .هم در تفتیش سیستم های مالی و معامالت بشمول بررسی سیستم های کنترول داخلی، بشمار میرود

تهیه یک چوکات کاری نخستین این تفتیش را تشخیص و تثبیت خطر اظهارات غلط در صورتهای مالی و 

ارائه نظر باالی صورتهای مالی  شده  به یک سطح قابل قبول قبل از خطرات تثبیت هش تاثیرجهت کا

همچنان مرجع تحت تفتیش را بمنظور کنترول و مدیریت بهتر خطر از طریق تهیه بعضی  .تشکیل میدهد

ر مرجع تحت تفتیش را در این کا. شاخص ها بعنوان یک فرصت برای پیشرفت نیز همکاری مینماید

کنترول و جلوگیری از خطرات که در حال حاضر باالی صورتهای مالی تاثیر ندارد اما در جهت  

 .سالهای آینده ستراتیژی عملیاتی و اجراات مرجع مربوطه را ممکن  متاثر سازد همکاری جدی مینماید

فیدیت و موثریت یک فعالیت، طرح و یا یک در تفتیش اجراات، بمنظور حصول اطمینان از اقتصادیت، م 4.11.3

آگاهی از سطوح که منابع و برنامه ها را از . برنامه خطرات مربوط مورد غور و بررسی قرار میگیرد

نقطه نظر اقتصادیت، مفیدیت و موثریت به خطر مواجه میسازد مفتش را همکاری منماید تا به آن ساحه 

خطرات احتمالی یک چوکات کاری را جهت تامین تفتیش  تحلیل و تجزیه.  توجه بیشتر مبذول دارد

اجراات
2
 . تهیه مینماید 

. مفتش قبل از اجرای یک تفتیش خاص باید تمام خطرات احتمالی مربوطه را تحلیل و تجزیه نماید 3.11.3

این موضوع یک بخش قضاوت مسلکی . تشخیص خطرات احتمالی یک روند و یا پروسه ذهنی میباشد

                                                 
1 Risk Based Audit (RCA) 
2 Performance Audit 
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خطر تفتیش عبارت از یک خطر است که اظهار نظرتفتیش . یک ساحه خاص تشکیل میدهدمفتش را در 

 .را باالی صورتهای مالی بدون اینکه مفتش آگاهی داشته باشد متاثر میسازد

 :خطر تفتیش ازاثر اشتباه و فساد بوجود میاید 6.11.3

 

  بعضی معامالت و یکه یعنی زمانکه ازاثر، حذف،  میباشداشتباه عبارت از یک عمل غیر عمدی

از اثر کارمزد، یعنی زمانیکه بعضی  ، و یاجدا میشود بیالنس های قانونی از صورتهای مالی

 .واقع میشود میگردد صورتهای مالیی غلط شامل معامالت و بیالنس ها

  فساد عبارت از ارائه غلط یاداشتهای حسابی و اسناد حامی که اساس صورتهای مالی را تشکیل

با استفاده از این عمل سعی . اشد، قابل یاداوری است که این عمل عمداً صورت میگیردمیدهد میب

 .گردد کتمان میشود تا استفاده کننده های حسابات را فریب داده  و موارد حیف و میلها

 

ت اداره تفتیش مسوولیت دارد تا تفتیش را طوری پالنگذاری و مورد اجراء قرار دهد که از عدم موجودی 3.11.3

 . اظهارات غلط و اشتباهات و فساد اطمینان مناسب حصول نماید

خطر وقوع اشتباه ممکن از اثر اشتباه در اصول، ارزیابی، روند انتقادی معلومات، روند گزارش دهی  3.11.3

 . مالی و افشاء گری بوجود بیاید

معامالت، واقعات و یا سایر  خطر وقوع فساد شامل دستکاری و جعل در یاداشتهای حسابی، ارائه غلط 9.11.3

معلومات مهم درصورتهای مالی، عدم رعایت درست پرنسیبهای حسابداری و یا حیف و میل وجوه ها 

 . میباشد

با استفاده از این روش . محسوب میشودنمونه خطر یک وسیله تحلیلی در روند پالنگذاری و اجراات  11.11.3

بدین ترتیب صرفاً باالی . د کشف و تحت توجه قرار دادمیباش شود سطوح که متاثر از خطرات باالمی

ساحات که میشود اطمینان خوبتر حصول کرد بجای نمونه گیری و بررسی شماری زیادی معامالت در 

این کار طرزالعملها و کارکرد های تفتیش را بر . حالیکه سطح خطرات احتمالی پاین میباشد تمرکز کرد

 .دداً تنظیم مینمایدمبنای تلقی از خطر و یا رسک مج

 

 عبارت از خطر وقوع اشتباه در بیالنس یک حساب و یا گروپ از معامالت که به تنهایی : ر ذاتیخط

به عباره دیگر خطراشتباه از اثر عدم  .و یا در جمع سایر اشتباهات با اهمیت تقلی شود میباشد

تی پالنگذاری تفتیش این خطر در مرحله مقدما. موجودیت سیستم کنترول داخلی واقع میشود

 .تشخیص میگردد

 عبارت از خطر وقوع اشتباه در بیالنس یک حساب و یا گروپ از معامالت که به : خطر کنترول

این گونه خطر از طریق سیستم های . تنهایی و یا در جمع سایر اشتباهات با اهمیت تلقی شود میباشد
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خطر کنترول در جریان بررسی . تواندحسابداری و کنترول داخلی کشف، جلوگیری و رفع شده نمی 

 .ستراتیژی و کنترولهای مرجع تحت بررسی تشخیص میگردد

 ساختن اشتباهات و اظهارات غلط در  بارت از خطر عدم کشف و یا بر مالع :خطر عدم کشف

بیالنس یک حساب و یا گروپ از معامالت توسط مفتش که آن اشتباهات به تنهایی و یا در جمع سایر 

این گونه خطر در مرحله اجرایی تفتیش از طریق آزمایش های حقیقی . ت با اهمیت تلقی شوداشتباها

 . و مفصل تشخیص شده میتواند

 تفتیش پروژه های بانک جهانی    3

 :توافقات پروژه بانک جهانی 3.1
ان بانک جهانی پروژه های که از طریق بانک جهانی تمویل میشوند بر منبای یک توافقانامه میباشد که می 1.1.4

این توافقات توسط وزارت محترم مالیه بعنوان نماینده دولت و . و جمهوری اسالمی افغانستان عقد است

پروژ های متذکره یا بشکل .  همچنان بعنوان نماینده حسابداری و پرداخت پروژه ها امضاء میشود

 .ت میباشد تمویل میگرددمشخص قابل پرداخ یا بشکل کردیدت که بعد از یک مدت مساعدت بالعوض و

قابل یاد آوری است که مسوولیت حسابی پروژه ها بدوش وزارت محترم مالیه میباشد و وزارت مالیه این 

 .اجراء مینماید AFMISکار را با استفاده از نرم افزار حسابی 

یس عمومی رئ. تشکیل میدهد کریدتاساس تفتیش وبررسی این پروژه ها را توافقنامه مساعدت و یا  2.1.4

مصرف رسیده است و تفتیش در مورد اینکه آیا مساعدت متذکره مطابق به اهداف و مقاصد تعیین شده به 

 . قانون قابل اجراء مندرج توافقنامه مربوطه اظهار نظر مینمایدشرایط و  یا خیر براساس

های میباشد، نیز نظر به ضمایم تخنیکی مربوطه، که بیان کننده جوانب تخنیکی، مالی و مدیریتی پروژ 3.1.4

از مبلغ مساعدت شده باید مطابق به . توافقنامه مساعدت و کردیدت مورد غور و بررسی قرار میگیرد

ضمایم تخنیکی بعضی پروژه ها توسط بانک جهانی ترتیب میشود . هدف و مقصد تعیین شده استفاده شود

نسخه آنرا دریافت کرده نیز ( (www.worldbank.org//بناً از طریق صفحه انترنتی بانک جهانی،

 . میتوانیم

مبلغ مساعدت شده به کتگوری های مختلف با در نظرداشت لزومیت پروژه تقسیم شده است که عبارت از  4.1.4

کتگوری کار، اجناس، خدمات مشورتی، آموزش، تفتیش، مصارف عملیات اضافی، مساعدت های 

 . فرعی، مساعدت های عمده وغیره میباشد

 :قرار ذیل میباشد که عموماً در توفقنامه مساعدت مشخص میشودموارد  3.1.4

 ،تاریخ آغاز پروژه 

 ،تاریخ انقضی 

 ،مشخصات پروژه 

 ،وزارت های اجرایی 
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 مقرره خریداری،/رهنمود 

 ،مدیریت مالی، حسابداری و تفتیش 

 حساب خاص، هایلزومیت 

 شرکهای تسهیل کننده،/ لزومیتهای نماینده اجرایی 

 وعات مشخص پروژهو سایر موض. 

 هدف تفتیش2.3
 :هدف تفتیش که معموالً در توافقنامه مساعدت و ضمایم تخنیکی پروژه مشخص میشود قرار میباشد 1.2.4

 

 ،حصول اطمینان از ارائه درست صورتهای مالی پروژه 

 حصول اطمینان از استفاده درست وجوه از حساب خاص پروژه و هماهنگی آن با ماهیت عملیات و حجم 

 معامالت،

 ینان از صحت حسابی صورتهای مصارفحصول اطم
3

، 

 ،حصول اطمینان از تناسب سیستم حسابداری و کنترولهای داخلی با ماهیت عملیات و حجم معامالت 

 و مدارک کافی  هت ارائه اسنادحصول اطمینان از قابلیت و توانایی ریاست محاسبه وزارت مالیه ج

 معامالت،

 ت و شایستگی مصارف در مطابقت با توافقنامه و ضمایم تخنیکی پروژه حصول اطمینان از معقولی

 مربوطه،

 قانون تدارکات افغانستان، و عایت رهنمود خریداری بانک جهانی، حصول اطمینان از ر 

 از گزارشات نظارتی مالی دوره ای(FMR )وزارت مربوطه برای / که از طریق وزارت محترم مالیه

 .ورتهای مالی ارائه میشودبانک جهانی جهت تطبیق با ص

 سیستم تمویل و بازپرداخت 3.3
عبارت از مبلغی است که در آغاز یک مساعدت توسط بانک جهانی جهت تسهیل پرداخت  :امانت ابتدایی 1.3.4

پرداخت میشود که  گفتنی است که این مبلغ زمانی. دمصارف پروژه به حساب مربوطه انتقال داده میشو

ای پروژه مربوطه در د افغانستان بانک باز شده بعداً پول به آن حساب انتقال نخست یک حساب خاص بر

 .میگردد

حساب خاص در افغانستان بانک، طوریکه در فوق ذگر گردید، توسط ریاست  :پرداخت از حساب خاص 2.3.4

اب حس. پروژه از این حساب اجراء میشود یاکثریت پرداختها. خزائین وزارت محترم مالیه باز میشود

که از طریق وزارت محترم مالیه برای   متذکره در وفقه های منظم با در نظرداشت صورتهای مصارف

د افغانستان بانک با دولت توافق نموده است که از این . بانک جهانی ارائه میشود مجدداً پرداخت میشود

                                                 
3
 Statement of Expenditure (SOE) 
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د، در صورتیکه به میشوتمام پرداخت ها از حساب خاص به دالر اجراء . حسابات کمیشن وضع نمی کند

 .افغانی اجراء شود، دالرنظربه نرخ روز در د افغانستان بانک به افغانی تبدیل میشود

پرداختهای مستقیم 3.3.4
4

هرگاه در حساب خاص جهت پرداختهای هنگفت به عرضه کننده ها و یا قراردادی   :

که از طریق وزارت  16مها بقدری کافی وجوه نقد وجود نداشته باشد، بانک جهانی بر اساس فورم 

این پرداختها . میپردازدمحترم مالیه دریافت نموده است، مبلغ متذکره را بطور مستقیم به شخص مربوطه 

باید یاد آور شد مبالغی که از حد تعیین شده باالتر باشد بطور مستقیم . یاد میشود پرداختهای مستقیمبنام 

این . یم تخنیکی و یا توافقنامه مساعدت تعیین میشودحدود پرداختهای مستقیم در ضمام. تادیه میشود

پرداختها در صورت حساب د افغانستان بانک به مشاهده نمی رسد بلکه در صورت حساب طرف معامله 

بانک جهانی
5
 .به مشاهده میرسد  

پرداخت مجدد یا مجدداً پر کردن 4.3.4
6

ر مبالغی که از طریق وزارت محترم مالیه از حساب خاص بمنظو :

بنام  این مبالغ . توسط بانک جهانی بطور منظم بازپرداخت میشود مصارف پروژه پرداخت میشود

وزارت محترم مالیه جهت بازپرداخت . یاد میشودحساب خاص  پرداخت مجدد یا مجدداً پر کردن

 .مصارف متذکره صورتهای مصارف را باید به بانک جهانی ارائه نماید

بازپرداخت 3.3.4
7

روژه ها توسط نماینده اجرایی اجراء میشود که معمومالً این نماینده ها بین المللی اکثریت پ :

بعداً بانک جهانی برویت صورت حساب . بوده و بعضی پرداخت ها را از منابع خود اجراء مینمایند

چنین پرداخت . مصرف که از وزارت محترم مالیه دریافت مینماید مصارف ایشان را بازپرداخت مینماید

این پرداختها در صورت حساب د افغانستان بانک به مشاهده نمی رسد  .ا بنام بازپرداخت یاد میشوده

بلکه در صورت حساب طرف معامله بانک جهانی
8
 .به مشاهده میرسد  

در بعضی موارد بانک جهانی مبالغی کلی و یا مجموعی را  :های اجرایی گیپرداختهای کلی برای نمایند 6.3.4

 .و غیره بمنظور مصارف پروژه بطور پیشکی میپردازد UNOPSه گی های اجرایی مانند برای نمایند

بعداً نماینده اجرایی مبلغ مذکور را در پروژه مصرف نموده و صورت حساب مصرف آنرا برای وزارت 

  .وزارت محترم مالیه ارسال مینماید/مربوطه

موقتاً برای پروژه های دیگر وام  را ی خویشپروژه ممکن وجوه های اضاف :قرض دادن و قرض گرفتن 3.3.4

چنین وام دادن ها و وام  .دهد و یا خواستار وام های کوتاه مدت برای مصارف ضروری خویش گردد

دت این موضوع هرگاه در توافقنامه مساع. گرفتن ها باید در صورتهای مالی پروژه منعکس گردد

 . ار باید مشخص گرددص با صالحیت جهت اجرای این کتصریح نشده بود، شخ

 

 

                                                 
4
 Direct Payment 

5
 Client Connection Statements (CCS) of WB 

6
 Replenishment 

7
 Reimpursement 

8
 Client Connection Statements of WB 
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 اسناد مهم 3.3
 .همعاملاسناد ( ب، اسناد پروژه( الفاسناد مساعدت در مجموع به دو بخش تقسیم میشود،  :انواع اسناد 1.4.4

 :شامل موارد آتی میباشد :اسناد پروژه( الف 

 توافقنامه مساعدت 

 ضمایم تخنیکی 

 توافقنامه با وزارت ها 

 توافقنامه با نماینده اجرایی 

 رهنمود عملیاتی/ کتاب رهنمای مدیریت پروژه بشمول کتاب رهنمای مالی 

این اسناد شامل معامالت انفرادی و هم شامل معامالت گروپی است که در جریان عمر : معاملهاسناد ( ب

 :چند نمونه آن در ذیل ذکر شده است. پروژه صورت میگیرد

 وزارت مالیه / ط وزارت مربوطهعبارت از درخواست پرداخت میباشد که توس -26فورم م

 .ترتیب میشود

 توسط این فورمه مستوفیت ها صورتهای مصارف خویش ارائه مینمایند  -11فورم م. 

  یک تادیه /این فورمه در رابطه با بودجه مصارف -2ورق کود گذاری پروژه و فورم د

 . میدهد معلومات مفصل

 پرداختهای مستقیم، مانات ابتدایی، اجرای ا این درخواست باید بمنظور :درخواست برداشت

  .نماینده گی های اجرایی ارسال گردد برای پرداختهای کلی

  پرداختهای مجدد و بازپردخت ها توسط بانک جهانی برویت این سند   –صورت مصرف

 اجراء میشود،

  صورت حساب بانکی حساب خاص و حسابات نماینده گی های اجرایی  –صورت حساب بانک

 .صورتهای تطبیق بانکی نیز ضم صورتهای مالی میباشد. دموجود میباش

 این سند عبارت از فهرست پرداختهای است که از طریق بانک  – صورت حساب طرف معامله

سند متذکره حاوی معلومات در رابطه با امانت ابتدایی، پرداخت های . جهانی اجراء شده است

این سند را میتوان از . ویل مجدد میباشدپرداخت مجدد حساب خاص، بازپرداختها و تممستقیم، 

با داخل نمودن شفر و شماره( www.worldbank.org)طریق صفحه انترنتی بانک جهانی
9
 

اداره کنترول و تفتیش بمنظور دسترسی به این سند میتواند شفر و شماره . مربوط دریافت نمود

لیه و یا بانک جهانی دریافت مربوطه را داشته باشد و یا نسخه آنرا از طریق وزارت محترم ما

 .نماید

                                                 
9
 Login ID & Password 
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 گزارش نظارتی مالی
10

/ این سند عبارت گزارشات مالی دوره ای است که توسط وزارت ها -

 . وزارت محترم مالیه ترتیب و برای بانک جهانی ارائه میشود

 گزارشات سالیانه 

 یاداشت مالقاتهای کمیسیون مشورتی، هئیت مدیره و غیره. 

 خریداری شامل پیشنهادات، اوراق نرخگیری، گزارش ارزیابی  اسناد - اسناد خریداری

پیشنهاد قرارداد ها، یاداشت مالقاتهای کمیسیون ارزیابی پیشنهاد ها، نسخه اعالنات، یاداشتهای 

 .خریداری و غیره میباشد

 این سند با قراردادی ها جهت عرضه کار، اجناس، مشوره،  –امر خریداری /قرارداد ها

 .غیره عقد میشود آموزش، تفتیش و

 بلها 

 اسناد حامی 

 ه عواض کمرگییاسناد تصف 

  کریدتلیتر اف
11
 و ضمامت بانکی 

 اسناد جنس در حال انتقال. 

 دفتر ثبت دارایی های ثابت 

 گزارشات نتیجه پروژه 

 سیستم و سازمان حسابداری 3.3
معیارات  از هی مالی خویشو در بخش گزارشد ن از سیستم حسابداری نقدی پیروی مینمایددولت افغاتستا 1.3.4

متمرکز بوده و  ه سیستم حسابداری موجود.  رعایت بعمل میاورد  12بین المللی سکتور حسابداری عامه

که با در نظرداشت لزومیتهای  13از یک نرم افزار حسابی بنام سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان

های که از طریق صندوق کمکهای بین المللی برای پروژه در . این کشور ایجاد شده است استفاده مینمایند

در .  است توظیف گردیده صندوق آنبازسازی افغانستان تمویل میشود یک نماینده جهت نظارت از 

این پروژه ها بدوش کارمندان  برنامه انکشافی ملل متحد، حسابداری  رابطه با پروژه های اجرای ملی

 .اجراء میشود 14م معلومات مدیریتی تحت نام اتلسبوده که  با استفاده از سیسنUNDP خود 

واحد پرداخت خاص. پروژه های بانک جهانی معمومالً بخشی از بودجه انکشافی را تشکیل میدهد 2.3.4
15

در  

وزارت محترم مالیه صرفاً پرداختها که از بودجه انکشافی جمهوری اسالمی افغانستان اجراء میشود 

                                                 
10

 Financial Monitoring Reports 
11

 Letter of Credit 
12

 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 
13

 Afghanistan Financial Management Information System (AFMIS) 
14

 ATLAS 
15

 Special Disbursement Unit (SDU( 
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اقالم داخل بودجه های خارجی شامل فرمان بودجه میباشد اما در . میدهدتنظیم نموده و در مورد گزارش 

صندوق کمکهای بین المللی برای بازسازی افغانستان بخشی از . خارج از وزارت مالیه محاسبه میگردد

با در نظرداشت قوانین موجوده، تفتیش باید در مدت شش ماه قبل . بودجه عملیاتی کشور را تشکیل میدهد

 .سال تقویمی، هجری شمسی به پایه اکمال رسد از تکمیل

یاداشتهای حسابی، اسناد و سایر اطالعات پروژهای بانک جهانی توسط واحد پرداخت خاص در وزارت  3.3.4

وزارت مالیه تمام معلومات مالی را در سیستم حسابداری کمپیوتر . محترم مالیه حفظ و نگهداری میشود

این سیستم طوری ایجاد . بیالنس ایجاد شده است حفظ و نگهداری مینمایدبا استفاده از فری  AFMISبنام 

شده که تمام شرکها میتوانند به آن دسترسی داشته باشد، سوال خود را درج نموده جواب خویش را طور 

 .خودکار دریافت مینماید

یش معامالت و ارائه اداره تفیش باید به این نرم افزار دسترسی داشه و همچنان بمنظور موثریت تفت 4.3.4

 .گزارشات الزم بطور مستقالنه  قابلیت و یا دانش استفاده از سیستم متذکره را نیز داشته باشند

هت تصنیف معامالت از یک جدول حسابداریوزارت محترم مالیه ج 3.3.4
16

هر پروژه و یا مساعدت از خود )

رسیدات و . ید با این جدول آشنایی داشته باشداداره تفتیش نیز با. استفاده مینماید  (یک کود جداگانه دارد

  .پرداخت از یک پروژه و یا برنامه خاص از کود مربوطه آن استفاده میشود

. و درخواست پرداخت مستقیم ثبت میشود( 16م)تمام یاداشت ها در سیستم بر مبنای درخواست پرداخت  6.3.4

 .م میشودمعامالت بانکی اکثراً برویت صورت حساب بانک درج سیست

اسناد هر پروژه و . اسنادیکه به پرداخت ارتباط دارد در واحد پرداخت خاص حفظ و نگهداری میشود 3.3.4

 .نگهداری میشود هقرارداد بطور جداگانه در دوسیه های مربوط

 .گزارشات نظارتی مالی توسط وزارت مربوطه ترتیب میگردد 3.3.4

 صورتهای مالی 3.3
ژه ها توسط وزارت محترم مالیه بر مبنای روش حسابداری نقدی و در تفاهم با صورتهای مالی پرو 1.6.4

 .ترتیب میشود معیارات بین المللی سکتور حسابداری عامه

 :صورتهای مالی حاوی موارد آتی میباشد 2.6.4

 ،خالصه رسیدات نقدی و تادیات در جریان سال مالی 

 اختها،خالصه پرداختهای مستقیم، پراختهای مجدد و بازپرد 

 ،خالصه حساب خاص 

 ،صورت تطبیق بانک 

 پالیسی و یاداشتهای مهم حسابداری در رابطه با حسابات. 

 .صورتهای مالی توسط شخص وزیر و یا معیین وزارت مالیه امضاء میشود 3.6.4

                                                 
16

 Chart of account 
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 معامله طی مراحل 3.3
 .داترسی( 2پرداختها، ( 1در مجموع دو نوع معامله وجود دارد،  :انواع معامالت 1.3.4 

 :جریان معامله پرداخت قرار ذیل میباشد :معامالت پرداخت ها( الف

 

 واحد اداره اعانه
17

در وزارت مربوطه ورق کود گذاری پروژه 
18

را ( فورم تخصیص)1و فورم د 

 . روابط خارجی  جهت تخصیص و منظوری ارسال مینمایدترتیب و به ریاست بودجه انکشافی و 

 به وزارت  بودجه تخصیص و منظوریرا بعد از  1ه و فورم داین ریاست ورق کود گذاری پروژ

 .مربوطه مجدداً ارسال مینماید

 را ترتیب و با تمام ضمایم  آن مانند نسخه قرارداد، بلها، ورق کود  16بعداً واحد اداره اعانه فورم م

 .مکتوب ارسال مینماید یات خاص ذریعهگذاری پروژه، وغیره به واحد تاد

 اسناد حاصله را چک و بررسی نموده، در صورت صحت اسناد، چک را ترتیب  واحد تادیات خاص

 .خزائین ارسال مینماید ریاستوجهت منظوری به 

  ریاست خزائین چک مربوطه را بعد از منظور مجدداً به واحد تادیات خاص ارسال نموده و بعداً به د

 .افغانستان بانک جهت اجراء ارسال میشود

 اص چک مذکور را بطور مستقیم اجراء نماید تا آینکه از طریق حساب خاص هر گاه واحد تادیات خ

اجراء شود، چک مذکور با مراجعه به حدود تعیین شده پرداخت مستقیم مورد غور و بررسی قرار 

 . میگیرد

  در صورتیکه از معقولیت آن جهت پرداخت مستقیم اطمینان حاصل گردید، واحد تادیات خاص

 .رتیب و جهت منظور به ریاست خزائین ارسال  مینمایددرخواست برداشت را ت

  بعد از اخذ منظوری ریاست خزائین، واحد تادیات خاص درخواست برداشت را ضم اسناد حامی

 .جهت پرداخت مستقیم به بانک جهانی ارسال مینماید

 وسیله بانک جهانی درخواست متذکره را بعد از چک و بررسی اجراء مینمایدبدین. 

 

جدد، بازپرداخت ها و معامله رسید ممکن از بابت امانات ابتدایی، پرداختهای م: الت رسیدمعام( ب

اما با اندکی تفاوت آن هم از نظر ارائه اسناد و  پروسه تمام رسیدات یکسان بوده. پرداخت کلی باشد

 :این پروسه قرار ذیل میباشد. مدارک

 ظوری به ریاست خزائین ارسال مینمایدواحد تادیات خاص درخواست برداشت را ترتیب و جهت من .

هرگاه درخواست پرداخت مجدد باشد، صورتهای مصارف که توسط واحد تادیات خاص ترتیب 

                                                 
17

 Grant Management Unit 
18

 Project Coding Sheet (PCS) 
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میشود نیز ضم درخواستی میگردد، و اگر درخواست بازپرداخت باشد، صورتهای مصارف که از 

 .طریق نماینده گی اجرایی دریافت شده است ضم آن میشود

 ظوری ریاست خزائین، واحد تادیات خاص درخواست برداشت را ضم اسناد حامی بعد از اخذ من

 .جهت پرداخت به بانک جهانی ارسال مینماید

 وسیله بانک جهانی درخواست متذکره را بعد از چک و بررسی اجراء مینمایدبدین. 

 روش تفتیش 3.3
 . تفتیش نایل آید باید روش را اتخاذ نماید تا بتواند باالی اهداف اداره تفتیش 1.3.4

روش ( 1و  به پاین روش از باال( 2یا دو روش مورد اجراء قرار میگیرد،  از دو طریق و تفتیش معموالً  2.3.4

 .  از پاین با باال

به پاین، تفتیش از سطح صورتهای مالی پالنگذاری میشود و اقالم و یا نمونه های  در روش از باال (الف

فتش جهت بررسی  اقالم تحت بررسی سیستم های کنترول را م. ددتفتیش مشخص شده انتخاب میگر

بطور مثال، . مورد غور و بررسی قرار داده و همچنان بعضی آزمایشات حقیقی را نیز اجراء مینماید

را بعنوان یکی از اقالم تحت بررسی انتخاب کرده باشد، بیشتر باالی بررسی سیستم " جنس"هرگاه مفتش 

جنس توجه نموده و بعد از شناسایی  ید و ذخیره و صدورت پروسه خریداری، رسکنترول داخلی و خطرا

این . دیتابیز معامالت مربوطه نمونه های تفتیش انتخاب گردیده و مورد تفتیش و بررسی قرار میگیرد

روش معموالً در تفتیش های قانونی امور شرکتها پیشنهاد میشود بدلیل اینکه در تفتیش شرکتها بیشتر 

 .  درست و مناسب بودن آن گزارش داده میشود ی مالی تاکید میشود و در رابطه بهی صورتهاباال

معامالت را از منبع مفتش تمام سیستم های کنترولی را فهرست نموده و ، باالدر روش از پاین به ( ب

شهای یو تفت تفتیش های داخلی، تفتیش های همزمان این روش در. بطور مختلف انتخاب مینمایداصلی 

تاکید بیشتر  ریت کنترولها و صحت معامالت چرا که در این تفتیش ها باالی موث. مناسب میباشددولتی 

 . میگردد

در تفتیش پروژه های بانک جهانی، از انجایکه اداره تفتیش مکلف به اظهار نظر باالی صورتهای مالی  3.3.4

 .پیشنهاد میگردد" به پاین باال از" که توسط وزارت محترم مالیه ترتیب میشود میباشد روش 

با در نظرداشت اینکه پروژه ها و برنامه های بانک جهانی در والیات مختلف و از طریق وزارت های  4.3.4

. رد تا همه ساحات را در برگیردتفتیش طوری مورد اجراء قرار گیمختلف مورد اجراء قرار میگیرد، 

نند سند قرارداد، گزارشات بررسی از محل، دفتر ثبت ذخایر، همراه با اسناد حامی ما 16بنابراین، فورم م

 . بل کمیت، فورم معاشات و غیره مورد غور و بررسی قرار گیرد

 معیارات تفتیش 3.3
 .هدف از ایجاد معیارات تفتیش تقویت عملکردهای تفتیش و حصول اطیمنان از نتایج کیفیت تفتیش میباشد 1.9.4
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عالوه . فتیش و بررسی تطبیق گرددفتیش مشخص دارد و باید در جریان تت تهر کشور از خود معیارا 2.9.4

 .براین، رعایت معیارات تفتیش در قانون تفتیش یک کشور نیز تصریح شده است

از آنجایکه اداره کنترول و تفتیش افغانستان عضو سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش 3.9.4
19

میباشد    

 .نیز میباشد فتیش این سازمانمکلف به رعایت معیارات ت

 :معیارات تفتیش انتوسای شامل چهار بخش ذیل میباشد 4.9.4

 

 پرنسیبهای اساسی (2

 معیارات عمومی (1

 معیارات ساحوی (2

 معیارات گزارشدهی (2

  

 .مفتیش باید به تمام معیارات فوق آشنایی داشته باشد 

 

باید رعایت کدام معیاری دیگری باشد، آن معیارات نیز  هر گاه مفتش نظر به شرطنامه تفتیش مکلف به 3.9.4

 .در نظرگرفته شود

در صورتیکه معیارات تفتیش انتوسای جوابگوی تمام نیازمند های تفتیش نباشد، اداره کنترول و تفتیش  6.9.4

میتواند با در نظرداشت پرنسیبهای اساسی و اهداف تفتیش، خود باالی موضوع تحت بررسی قضاوت 

 .کند

 اتی تفتیشپالنگذاری و ارزیابی مقدم 3..1
شامل موارد ذیل میباشد  وانب تفتیش را پالنگذاری نموده و پالن تفتیش را کهتمام ج  اداره تفتیش باید 1.11.4

 :ترتیب نماید

 تفتیش  هدف و حدود کار، 

 ،پس منظر مرجع و فعالیت تحت بررسی و خطرات مربوطه 

 ،منابع مورد نیازجهت اجرای تفتیش 

 ،تاریخ آغاز، تاریخ ختم و مجموع روز های مورد نیاز 

  حضر گردند،تسباید در رابطه با تفتیش و پالن ماشخاصیکه 

 ،معلومات مهم، در صورت که وجود داشته باشد، با در نظرداشت تجارب قبلی 

 ،نتایج تفتیش با کی و چی وقت در میان گذاشته شود 

 برنامه تفتیش بشمول دیدن از والیات. 

                                                 
19

 International Organization for Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
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 اربتاطات بمنظور آغاز تفتیش 11.3
ربط اداره تفتیش باید با وزارت محترم مالیه، وزارت ها، مدیریت پروژه، بانک جهانی و غیره مراجع ذی 1.11.4

 .ابع مربوطه جهت حصول معلوالت الزم مشخص نمایدارتباط داشته و اشخاص و یا من

ش یک مکتوب ارسال مینماید که این مکتوب شامل اداره تفتیش قبل از آغاز تفتیش برای مرجع تحت تفتی 2.11.4

 :موارد آتی میباشد

 پالن تفتیش 

 صول اطمینان از آمادگی برای تفتیشح 

 که باید آماده باشد/ فهرست اسناد مورد نیاز 

 شرطنامه
20
 .در صورت عدم موجودیت آن باید قبالً توافق صورت گیرد 

 سایر معلومات که از نظر تفتیش مهم تلقی میشود. 

 

هدف از تدویر . پس از آن، تیم توظیف شده باید یک جلسه ای را با نماینده مرجع تحت تفتیش تدویر نماید 3.11.4

این جلسه شناسیایی کارمندان تفتیش و با کارمندان مرجع تحت تفتیش میباشد و همچنان  اشنا ساختن 

به هرگونه سوال و  رائه پاسخمرجع تحت تفنیش با اهداف تفتیش و سطوح تحت بررسی  وهمچنان ا

در جلسه مذکور جاه  و یا یک دفتر بمنظور اجرای تفتیش نیز .  های مرجع تحت تفتیش میباشد نگرانی

 . مشخص میشود

 

مفتش برای داشتن یک همکار از طرف وزارت محترم مالیه جهت همکاری با اداره تفتیش در راستای  4.11.4

 . نیز تاکید میکند تهیه معلومات و اطالعات مورد نیاز در تفتیش

 جمع آوری اطالعات و اسناد 12.3
بعضی از این اسناد . در آغاز تفتیش، مفتش باید اسناد و معلومات مورد نیاز خویش را جمع آوری نماید  1.12.4

 :و معلومات قرار ذیل است

 ،رهنمود حسابداری، عملیاتی و سیستم ها 

 ساختار تشکیالتی فعالیتهای حسابداری 

 اتی مساعدت کشور های کمک کنندهبانک معلوم
21

 

 رهنمود خریداری بانک جهانی 

 (انکشافی و عملیاتی) بودجه  اوراق 

 ضمایم تخنیکی/ توافقنامه مساعدت 

 مسوده صورتهای مالی 

                                                 
20

 Terms of Reference  
21

 Donor 
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 صورت حساب طرف معامه 

 صورت حساب بانک 

 صورت حساب تطبیق بانک 

 گزارشات نظارتی مالی 

  خالصه حسابات ( در طریقAFMIS ددریافت میشو) 

  سایر اطالعات و معلومات مالی و حسابی مانند دفتر ثبت معاشات، دفتر ثبت دارایی ها، دفتر ثبت

سایر اطالعات مانند فهرست سازمانهای غیر دولتی.  مصارف، دفتر ثبت بیمه و غیره
22

بعنوان  

 .شرکهای تسهیل کننده، فهرست قراردادی ها، فهرست پیشکی ها، ضمامت بانکی و غیره

 العه پروژهمط 13.3
مطالعه اسناد و اواراق مفتش را در جهت داشتن دانش کافی از مرجع و پروژه تحت بررسی همکاری  1.13.4

 .مینماید

 . آشنایایی با پروژه، عملیات و روند کار در جهت تشخیص سطوح مخاطره آمیز همکاری مینماید 3.13.4

 

23تشخیص خطر احتمالی 13.3
  

 هنگفت اطالعاتچیدگی روز افزون عملیات، کاربر تکنالوژی معلوماتی و آمار پیمفتش باید نظر به  1.14.4

 .غور و بررسی قرار داده و از روش تفتیش بر مبنای خطر استفاده نماید خطرات کلیدی را مورد

باالی مرجع تحت تفتیش  هخطر و یا رسک عبارت از احتمال تاثیرات منفی یک رویداد و یا یک پدید 2.14.4

 .بناً اساس انتخاب سطوح تحت بررسی را باید تشخیص خطرات احتمالی تشکیل دهد. میباشد

مفتش میتواند سطوح انتقاد آمیز را مشخص و آنرا جداً مورد بعد از پروسه تشخیص خطرات احتمالی،   3.14.4

 .مفتش باید تاثیرات کلی خطر را باالی پروژه ارزیابی نماید. تفتیش و بررسی قرار دهد

فتش باید کنترولهای که بتواند از شدد خطر و روند مدیریت خطر مرجع تحت بررسی بکاهد مشخص م 4.14.4

 .  نماید

 بررسی سیستم کنترول داخلی13.3
سیستم کنترول داخلی یک پروسه است که توسط مدیریت یک سازمان اجراء میگردد و بمنظور حصول  

 :دیزاین شده استتحقق اهداف مربوط  در بخشهای ذیل طرح و اطمینان از 

 ،موثریت و مفیدیت عملیات 

 ،موثقیت گزارشات مالی و عملیاتی 

 مطابقت با قوانین و مقررات نافذه. 

                                                 
22

 Non Government Organization (NGO) 
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 Risk  
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بعد از اینکه مفتش از موجودیت سیستم کنترول داخلی مطمئن گردید، آنرا مورد غور و بررسی قرار دهد 

 .تا از موثریت آن در سازمان مربوطه نیز اطمینان حاصل نماید

 بررسی تحلیلی13.3
گزارشات تفتیش /مفتش باید بر مبنای معلومات قبلی، بررسی اسناد مساعدت، صورتهای مالی سال گذشته

این کار مفتش را در جهت کسب معلومات بیشتر . و غیره بعضی بررسی های تحلیلی را نیز اجراء نماید

 :یددر رابطه به صورتهای مالی به ویژه در بخش موارد ذیل همکاری مینما

 ،تشخیص تفاوتهای غیر متوقع و غیابت تفاوتهای متوقع 

 لقوه، بی قاعده گی ها، اظهار غلط و تقلب،ااتشخیص اشتباهات ب 

 غیر عادی و مکررتشخیص سایر معامالت و رویداد های غیر معمول ،. 

 (اصلی)آزمونهای محتوا 13.3
کرده است مورد تفتیش و یا قیدی انتخاب  بعدا مفتش باید معامالت را که براساس روش نمونه گیری و 1.13.4

 . بررسی قرار دهد

 :نمونه ها باید بر اساس یکی از روشهای قبول شده ذیل انتخاب گردد 2.13.4

  مطبق،روش نمونه گیری آماری، به عباره دیگر نمونه گیری تصادفی و یا نمونه گیری تصادفی 

  نمونه قضاوتی 

 :ل جدول بندی میشودنمونه های انتخاب شده قرار ذی 3.13.4

شماره 

 مسلسل

 اساس  فیصدی ارقام نمونه  مجموع ارقام ساحه

 انتخاب )%(ارزش  . )%(شماره ارزش شماره  

      پرداخت مستقیم 1

      بازپرداخت 2

      پرداخت مجدد 3

      قرض گرفتن 4

      اچناس 3

      خدمات مشورتی 6

      کارها 3

      اضافی مصارف عملیات 3

 

بمنظور حصول اطمینان الزم از صحت صورتهای مالی نمونه های که مورد تفتیش و بررسی قرار  4.13.4

 .میگیرد باید از بخشهای مختلف انتخاب شده باشد

در فقره های ذیل روش تفتیش معامالت مختلف که صرفاً در بخش مساعدت های بانک جهانی قابل  3.13.4

 .شده استتطبیق میباشد بیان 
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 :تفتیش پرداخت های مستقیم( الف

  پرداختهای مستقیم را با استفاده از صورت حساب طرف معامله بانک جهانی پی گیری نموده و

 . معلومات،  مبلغ و سایر مشخصات آنرا مورد غور و بررسی قرار دهید

  سایر اسناد الزم درخواستهای پرداخت را همراه با اسناد حامی مانند سند مصرف، قرارداد ها و

 .جهت دریافت جزئیات و مدارک مورد نیاز ارزیابی نماید

  بررسی ثبت درخواستهای پرداخت در سیستمAFMIS. 

را مورد تفتیش  کلیمفتش میتواند با استفاده از روش ذیل پرداختهای :  تفتیش پرداختهای کلی( ب 

 :وبررسی قرار دهد

 بانک جهانی طرف معامله پی گیری پرداختهای کلی از طریق صورت حساب 

 بررسی مبلغ مذکور در مقایسه با قرارداد نماینده اجرایی که پرداخت کلی را منظور کرده است 

 بررسی درخواستهای پرداخت 

  بررسی درخواستهای پرداخت در سیستمAFMIS  

 :تفتیش حساب خاص( ج 

  رسی قرار گرفته و از غور و برامانات ابتدایی باید در مراجعه با درخواستهای پرداخت مورد

  .طریق صورتهای طرف  معامله بانک جهانی پی گیری گردد

  خاص صورت گرفته است در مقایسه با مدارک حساب که از پرداختها  /مصارفبررسی

، قرارداد و سایر اسناد 1ورق کود گذاری پروژه، فورم د   ، اسناد مصرف،16حامی، فورم م

 .مربوطه

 سیستم  بررسی ثبت درست معامالت درAFMIS. 

بندی و تصنیف درست  در صورت تفتیش و بررسی پرداختهای فوق، مفتش مکلف است تا از طبقه

، طوریکه در توافقنامه پرداختهای سال تحت تفتیش و سایر پرداختها الی ختم قرارداد

اطمینان  تصریح شده است و  همچنان هماهنگی مجموع مبلغ با تخصیص بودجه، کریدت/مساعدت

 .نمایدحاصل 

چک لست که ضم فصل هشتم این تعلیماتنامه میباشد مفتش را همکاری مینماید تا تمام سطوح تحت تفتیش  6.13.4

با در نظرداشت شرایط و موضوع تحت چک لست این . تفصیل مورد تفتیش و بررسی قرار گیرد به

 .باید بشکل دوره ای  تعدیل گرددتفتیش 

 های تفتیشبررسی فزیکی و سایر طرزالعمل 13.3
بعضی بررسی های   مرجع تحت تفتیش بمنظور حصول اطمینان الزم از صحت امور حسابی و مالی 1.13.4

که متمم تفتیش وبررسی نظری  و غیره مانند  بررسی فزیکی، نظارت، بازبینی، محاسبه مجددنیزدیگری 

 .  میباشد مورد اجراء قرار گیرد
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. ا، اجناس و کارها را بطور فزیکی مورد تفتیش و بررسی قرار دهدمفتش باید  وجوه نقدی، دارایی ه 2.13.4

از موارد فوق از قبل اطالع دهد  فزیکی را در رابطه با اجرای بررسی تفتیش مفتش میتواند مرجع تحت

طرزالعمل . دارد به شرایط و قضاوت مفتشبستگی این موضوع . اجراء نمایدو یا بطور غافلگیرانه 

 :میباشدذیل  ارقر بررسی دارایی ها

 

 که الزم به شمارش دارد با محاسب مسوول تماس گیرید، دقیق یک دارایی  بمنظور تعیین تعداد 

  وزارت دیدن نمایدهمراه با کارمندان  تحویلخانهاز محل. 

  در صورتیکه طرزالعمل موجود . را مشاهده نماید تحویلخانهسیستم ارائه اسناد و مدارک و شمارش

 .ایی ها کافی میباشد یاداشت نمایدبمنظور شمارش دار

  را بعنوان نمونه حساب نماید دارایی هابعضی. 

 کهنه را یاداشت نمایدک، اسیب دیده و وهر گونه اجناس متر. 

 ر و مصارف اضافی دارد حصول نمایدکه نیاز به تحلیل و تجزیه بیشت چند نمونه از آن اقالم. 

 درست، در جعبه های سر بسته، ابنار و غیره، حصول اطمینان از حفظ و نگهداری دارایی بطور 

  شده را در مقایسه با اسناد مشتری مشخص نموده و در صورت الزم موضوع را  برمالتفاوت های

 ید،ئبررسی نما

 ید،ئاسناد اولین و آخرین دریافت و انتقال را قبل و بعد از شمارش یاداشت نما 

 ید،ئیک نسخه از اوراق شمارش را دریافت نما 

 ینان حاصل نماید که وزارت یک نسخه از ورق شمارش را بمنظور پی گیری های بعدی با خود اطم

 .داشته باشد

 

مفتش باید در تفتیش و بررسی معامالت عرضه خدمت مانند خدمات مشورتی و آموزش طرزالعملها،  3.13.4

 .مشاهدات و بازبینی های تفتیش را مجدداً تنظیم و ترتیب نماید

( وسایط)مصارف مواد سوخت  24اید در تفتیش محاسبه فورم معاشات، بررسی دفاتر روزانهمفتش ب 4.13.4

 .مچدداً تنظیم و ترتیب نماید طرزالعملهای تفتیش را وغیره

این پروسه شامل . مفتیش باید پروسه مدیریت قرارداد ها را به تفصیل مورد غور و بررسی قرار دهد 3.13.4

پرداخت نهایی، بل /پیش رونده/مندرج قرارداد، ضمانت بانکی، پیشکیحصول اطمینان از رعایت شرابط 

 . کمیت، قیمت، گزارش پیشرفت کار، بازدید از محل، بیمه دارایی ها، خسارات نقدینه ای و غیره میباشد

که از موثریت مبلغ مصرف شده اطمینان میدهد نیز مورد غور و  25الوه براین، مورد کارایی هزینهع

 .بررسی قرار گیرد
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 Log Book 
25

 Value for Money 
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کارها، اجناس و خدمات، رعایت از رهنمود قرار داد جدید و یا تعدیل قرارداد موجود  عقددر صورت  6.13.4

در حال حاضر در . خریداری مربوط دقیقاً مورد غور و بررسی قرار گرفته و اطمینان حاصل گردد

فغانستان از سه مقرره خریداری رعایت میگردد این مقرره ها عبارت اند از رهنمود خریداری بانک ا

و مقرره خریداری  کارها و خدمات مشورتی، مقرره خریداری افغانستان/جهانی جهت خریداری اجناس

دجه معمومالً هر گونه پولیکه توسط و یا از طریق بو .میباشد( UNDP)برنامه انکشافی ملل متحد

مقرره  4( 3)در بند . د مطابق مقرره خریداری افغانستان صورت میگیردافغانستان مصرف میشو

خریداری افغانستان تصریح شده است که در صورت کمکهای خارجی به شکل مساعدت بالعوض و یا 

هانی رهنمود خریداری بانک ج. سایر مقرره و یا رهنمود خریداری نیز قابل تطبیق میباشد کریدتتوافق 

( IBRD)باالی پروژه های که قسماً و یا کالً از طریق بانک بین المللی بمنظور بازسازی  و انکشاف 

بطور قرضه تمویل میشود و یا مساعدت های بالعوض و یا کردیدت های که از طریق اتحادیه انکشافی 

لی که از طریق برنامه اما در پروژه های اجرایی م. تمویل میشود قابل تطبیق میباشد( IDA)بین المللی

تمویل میشود مقرره خریداری افغانستان در هماهنگی با رهنمود خریداری ( UNDP)انکشافی ملل متحد

 .قابل تطبیق میباشد( UNDP)برنامه انکشافی ملل متحد

هرگاه از سازمانهای غیر دولتی و یا کدام مرجع دیگر بعنوان همکار اجرایی استفاده شود، کارکرد و  3.13.4

اجراات چنین سازمانها باید مورد تفتیش و بررسی قرار گیرد، در صورت ضرورت، در تفاوهم با 

 .وزارت از سازمان مربوطه دیدن صورت گیرد

 :تفتیش و بررسی باید بمنظور دسیابی به حقایق صورت گیرد و نباید محدود بر موارد ذیل باشد 3.13.4

 گزارشات عرضه پروژه و تفتیش اجراات 

 رزالعملهای اداریبررسی ط 

 ،بررسی یاداشت کمیسیون مدیریت پروژه، کمیسیون مشورتی، پالن بازرسی از محل 

 بررسی کفایت چک لست پرداختها 

 نماینده گی اجرایی اتخاذ شده است/ بازرسی طرزالعمل نظارتی که توسط و زارت 

 یی مستقل مانند بررسی گزارشات واحد تفتیش داخلی و تفتیش خارجی در صورت نماینده های اجرا

MISFA  

 کفایت سیستم های کنترول داخلی 

 موثریت ساختار ظرفیت 

 بررسی پروسه استخدام 

 تطبیقات بانکی 

 ترتیب درست کار نما
26

 

 سرشماری درست 

                                                 
26

 Time sheet  
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 ارائه سناد13.3
 . تفتیش ارائه نماید( جاری)مفتش باید تمام کارکرد های تفتیش را بوسله دوسیه کاری  1.19.4

تفتیش عبارت از اسناد و مدارک است که درجریان تفتیش و بررسی صورتهای مالی  اوراق کاری 2.19.4

کفایت و از  همچنان  همچنان این اوراق باید کارکرد تفتیش را تقویت نموده و. حصول شده است

 . ستگی آن جهت حصول اطمینان از نتایج تفتیش اطمینان میدهدشای

 جهتساختار سیستم کنترول داخلی مرجع تحت تفتیش  ر رابطه بهکه د هر گونه معلومات و یا اطالعات 3.19.4

شکل و یا حدود  دوسیه . پالنگذاری تفتیش دریافت شده است باید در دوسیه های اوراق کاری حفظ گردد

ارائه سند در بطور مثال، .  رول داخلی متاثر گرددمیزان و یا پیچیدگی ساختار کنتهای فوق ممکن بوسله 

سوالنامه ویا میزهای ،  27ستم کنترول داخلی پیچیده و مغلق ممکن شامل جدول روند نمارابطه با یک سی

هر چند برای یک سیستم کنترول داخلی کوچکتر ممکن یک یاداشت کافی . تصمیم گیری مربوطه باشد

عموماً هر چه ساختار سیستم کنترول داخلی پیچیده و مغلق باشد به همان اندازه بررسی دقیق و . باشد

 . نیازاسترائه سند بیشتر ا

دوسیه های اوراق کاری باید دارای معلومات کافی باشد تا یک مفتش مجرب که معلومات قبلی در رابطه  4.19.4

معلومات به تفتیش ندارد بتواند با استفاده از مدارک و شواهد که تثبیت کننده ادعا و قضاوت مفتش میباشد 

 .مورد نیاز خویش را دریافت نماید

ترتیب دوسیه های اوراق کاری درست نشان دهنده مسلکی بودن و ارائه سند در رابطه با تمام کار ها و  3.19.4

. فعالیتهای که از مرحله مقدمانی الی گزارشات نهایی تفتیش یک پروژه صورت گرفته است میباشد

ارائه . گرددهمچنان از اجرای توجه مقتضی و رعایت معیارات مسلکی تفتیش نیز اطمینان حاصل می

اسناد و مدارک دقیق از بابت فعالیتهای انجام شده  یافته  ها، سفارشات و نظریات مندرج گزارش نهایی 

 .تفتیش را تقویت و حمایه مینماید

اما معلومات ذیل . تنظیم، دیزاین و محتوای دوسیه های اوارق کاری تفتیش بستگی به ماهیت تفتیش دارد 6.19.4

 :مل این دوسیه ها باشدبه هر صورت باید شا

 پالنگذاری 

 ،موارد مربوط به بررسی از کفایت و موثریت سیستمها و کنترول داخلی 

 ،طرزالعملهای اجراء شده،  معلومات و نتایج حاصله 

 ،بررسی ها 

 ،گزارش دهی 

 موارد پی گیری. 
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 Flowchart 
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دوسیه دایمی( 2اساساً دو نوع دوسیه جهت ارائه اسناد و مدارک ترتیب میشود،  3.19.4
28

که تمام معلومات  ،

دوسیه جاری( 1حفظ میشود و  رجع از یک سال به سال دیگر در آناسناد مهم یک م
29

که این دوسیه  ،

این دوسیه ها باید برای یک مدت تعیین شده با در . حاوی معلومات و اطالعات سال جاری میباشد

 . نظرداشت قوانین نافذه حفظ و نگهداری شود

معلومات آتی باید بشکل . سیه های متذکره باید توسط نسخه اسناد خارجی تقویت گرددمعلومات مندرج دو 3.19.4

 :بصورت درست ارائه گردد

 

 پالنگذاری تفتیش 

 ارتباطات با مرجع تحت تفتیش و سایر طرف های حارجی 

  شرح فعالیتها و عملیات پروژه 

 نتیجه تجزیه و تحلیل اطالعات 

 گزارش تشخیص خطر 

  داخلیبررسی سیستم کنترول 

 فهرست نمونه ها که برای تفتیش و بررسی انتخاب شده است 

 گزارشات موقتی و نامه مدیریت 

 گزارش تفتیش 

 

اسناد خارجی مانند صورتهای مالی، صورت حساب بانک، صورت حساب طرف معامله بانک جهانی،  9.19.4

 . دوسیه ها باشد نسخه صورتهای مصارف مربوطه و غیره جهت تقویت و حمایه اوراق کاری باید ضم

 

 رهنمود اوراق کاری 21.29.2

 :اوراق کاری باید معلومات ذیل را تهیه نماید

 ،اسناد و معلومات در رابطه با موصوع تحت بررسی 

 تقویت و حمایه یافته ها و سفارشات مندرج گزارش تفتیش 

 همگونگی پروسه های تفتیش 

  هم و در بخش بررسی اطمنیان  هم در بخش بررسی اجراات و –یک وسیله ای جهت بازرسی

 ،کیفیت

 یک رهنماء در تفتیشهای بعدی. 

 

                                                 
28

 Permanent File 
29

 Current File 
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 :رهنمود کلی جهت ترتیب دوسیه اوراق کاری قرار ذیل میباشد

  اوراق کاری باید مکمل، درست و تقویت کننده مشاهدات، بررسی ها،  – درستیتمامیت و

 . تیش نیز باشدهمچنان نشان دهنده ماهیت و حدود تف. نتایج و سفارشات تفتیش باشد

 اوراق کاری تفتیش وضاحت داشته باشد و بدون تشریح شفاهی  -وضاحت و قابل فهم بودن

همچنان با در نظرداشت معلومات که از طریق این اوراق منعکس میگردد، . قابل فهم باشد

 .خواننده بتواند مقاصد، ماهیت و حدود و نتایج تفتیش را مشخص نماید

 وسیه های اوراق کاری باید محدود بر موضوع باشد که حامی و معلومات مندرج د :رابطه

 . تقویت کننده اهداف و حدود تعیین شده میباشد

 اوراق کاری باید بصورت منطقی و درست ترتیب شده باشد :ترتیب منطقی. 

 اوراق کاری باید هر قدر که ممکن است خالص و واضح باشد :خالص و شایسته بودن .

قبل از . خویش را بعنوان یک مدرک از دست خواهد داد در غی این صورت اهمیت

 . ترتیب، مکان و فاصله میان خطوط باید بقدری کافی در نظر گرفته شود

جدول ذیل نشان دهنده فهرست ارائه .  حدود اوراق کاری بستگی به قضاوت قبلی و ماهیت تفتیش دارد 11.19.4

 :اسناد و مدارک میباشد

شماره 

 مسلل

 منبع سند

 :فهرست مساعدتهای تحت تفتیش در جریان سال مالی با جزئیات آن 1

 ارزش تعهد شده مساعدت 

  مصارف که در این سال از حساب خاص صورت گرفته

 است

 پرداختهای مستقیم/SC  سال مربوطه 

 بازپرداختها/ پرداختهای مجدد 

 بانک جهانی/وزارت مالیه

 بانک جهانی/وزارت مالیه ضمایم تخنیکی مساعدت 2

 بانک جهانی/وزارت مالیه توافقنامه مساعدت های جدید 3

 بانک جهانی/وزارت مالیه تفاوت در توافقنامه مساعدت/تعدیالت 4

 وزارت مالیه روئیس پروژه/ مسوده صورتهای مالی پروژه به امضا رئیس خزائین 3

که مورد تصدیق د افغانستان بانک . ) صورتهای حساب تصدیق شده پروژه 6

 (.خزائین قرار گرفته باشد و رئیس

 وزارت مالیه

 وزارت مالیه صورت تطبیقات بانک 3

 وزارت مالیه تصدیق بیالنس از طرف د افغانستان بانک برای اداره کنترول و تفتیش 3

افغانستان  AFMISجزئیات معامالت و سایر گزارشات که از طریق سیستم  9

 :بشکل ذیل ایجاد شده است

 بشکل اطالعات 

 ری وارکتگو 

 قرارداد وار 

 وزارت مالیه

نسخه که از طریق )نسخه گزارش نظارت مالی به امضا بانک جهانی 11

 (وزارت مربوطه به بانک جهانی ارائه شده است

وزارت /بانک جهانی

 وزارت مالیه/مربوطه

صورتهای تطبیق گزارش نظارتی مالی با صورتهای مالی و یاداشتهای  11

AFMIS  

 وزارت مالیه

وزارت /وزارت مالیه مشاورین/نسخه قرارداد ها با عرضه کننده ها 12

 مربوطه
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 وزارت مالیه صورت حساب طرف معامله بانک جهانی 13

 وزارت مالیه .نسخه صورتهای مصارف که به بانک جهانی ارائه شده است 14

بشمول چوکات کاری تفتیش داخلی ) تعلیماتنامه مدیریت مالی وزارت مالیه  13

 .نترولهای کلیدی و خطرات که توسط مشاور حسابداری ارائه شده استو ک

 وزارت مالیه

بشمول ساختار تشکیالتی )ساختار نشکیالتی بخش محاسبه وزارت مالیه 16

 (.مشاور محاسب

 وزارت مالیه

تعلیماتنامه مدیریت مالی و چوکات کاری کنترول داخلی واحد اداره اعانه و  13

 وزارت مربوطه

 مربوطهوزارت 

 وزارت مالیه یاداشت کمیسیون صورتهای مالی و تفتیش 13

 وزارت مالیه کریدتیاداشت مباحثه های مساعدت و  19

 وزارت مالیه نسخه بودجه سالیانه افغانستان   21

، اسناد مصرف، بیانات و سایر ارتباطات مربوط به 16نسخه فورم های م 21

 تفتیش

وزارت /وزارت مالیه

 مربوطه

 

 سناد داخلیا

شماره 

 مسلسل

 ترتیب کننده سند

 مفتش چک لست تفتیش 1

رئیس عمومی تفتیش در  یاداشت پالنگذاری تفتیش 2

تفاهم با همکار مسلکی 

تفتیش، اگر استخدام شده 

 باشد

 مفتش گزارش بازدید از والیات 3

 مفتش گزارش بررسی فزیکی 4

 

 گزارش تفتیش 3..2
 .گزارش تفتیش و نامه مدیریت را به شکل تجویز شده ترتیب نماید مفتش باید پیش نویس 1.21.4

مورد غور و بررسی  نیز مفتش باید درجریان ترتیب گزارش تفتیش  تطبیق سفارشات تفتیش سال قبل را 2.21.4

تذکر در نامه مدیریت سال جاری  موضوع سفارشات تفتیش سال قبل در صورت عدم رعایت .قرار دهد

 .دمجداً تاکید گرد

پیش نویس گزارش تفتیش و نامه مدیریت برای وزارت و یا ادارات ذیربط جهت دریافت نظریات ایشان،  3.21.4

بعداً یک جلسه نهایی با تمام مراجع ذیربط تدویر گردد تا در رابطه با . در صورت الزم، ارسال گردد

 .گزارش تفتیش بحث و گفتگو صورت گیرد

مربوطه و سایر طرف های ذیربط فرصت کافی باید داده شود، و در  برای وزارت مالیه، وزارت 4.21.4

پیش نویش گزارشات تفتیش برمبنای .  صورت ضرورت اسناد مجدداً مورد غور و بررسی قرار گیرد

 . این گفتگو ها و مباحثات باید بصورت درست و مناسب تعدیل گردد

دد، ولی نامه مدیریت که از این طریق تمام گزارش تفتیش هر پروژه باید بشکل جداگانه صادر گر 6.21.4

مالحظات، یافته ها، نوافص سیستم های کنترولی، نقص قوانین و مقررات، عدم کفایت ارائه اسناد و 
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مدارک، میزان ناچیز مصارف، فقدان اجراات، تمویل دوگانه اهداف و سایر بی قاعده گی ها در معامالت 

، بمنظور رفع نا هنجاری های فوق ممکن بشکل ترکیبی ترتیب شودبه اطالع مرجع تحت تفتیش ارائه می

سفارشات اصالحی جهت بهبود مرجع تفتیش شده باید بشکل درشت و در مکان های مناسب ارائه . شود

  .گردد

، شرطنامه بانک کریدت/طوریکه در توافقنامه مساعدت .محدود برصورتهای مالی باشد حدود تفتیش نباید 3.21.4

عرضه برنامه ها، کارایی هزینه، تفتیش امه انکشافی ملل متحد تصریح شده است، مورد جهانی و برن

و غیره باید نیز شامل تفتیش و بررسی ( مدیریت دارایی، اعاده پیشکی ها) ها داراییاز اجراات، حراست 

صورت تیم تفتیش این اداره باید با روش و میتدولژی تفتیش موارد متذکره آشنایی داشته، در . باشد

در رابطه به تفتیش اجراات درختم این فصل تذکر داده شده  . موجودیت نواقص، در مورد گزارش دهد

 .است

 . گنجانیده شده استهمین تعلیماتنامه  9رهنمای ترتیب گزارش تفتیش و نامه مدیریت در فصل  3.21.4

 .ندی کرددست آورد ها و یافته های عمده تفتیش را میتوان قرار ذیل دسته ب 9.21.4

 پرداختهای نا معقول 

 پرداختهای بی اساس 

 مصارف متجاوز از مبلغ بودجه 

 تفاوت ها میان صورتهای مالی و گزارشات نظارتی مالی 

 عدم ارائه گزارشات نظارتی مالی 

 عدم موجودیت و یا موجودیت نادرست دفاتر وجوه نقدی 

 ودیت قرارداد پرداختهای که مطابق قرار داد صورت نگرفته است و یا عدم موج 

 نقص رهنمود خریداری بانک جهانی 

 عدم موجودیت و حفظ نادرست دفتر ثبت دارایی های ثابت 

  های تطبیق نشده کریدتدبت و یا 

 نبود ضمانت های بانکی و بیمه 

 عدم اعاده مطالبات بانکی، عدم وضع مالیه 

 صورتهای مصارف و درخواست برداشت ناقص 

 بازپرداخت پیشکی ها/ رآورد ها وعدم اعاده پرداختها در مقابل ب 

 تصنیف غلط گتگوری پرداخت ها 

 پیشرفت بطی و عدم استفاده از مبلغ مساعدت شده 

 شرکهای اجراء کننده بشمول / بهبود نظارت از امور سازمانهای غیر ذولتی و شرکهای تسهیل کننده

 دولت والیتی
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 تمویل دوگانه اهداف از مساعدت های مختلف 

 ل کاستی های ساختاری، ظرفیت ضعیف، تاخیر در پاسخ و غیرهسایر نظریات بشمو. 

 فهرست توضیحی مالحظات تفتیش21.3
فهرست که در ذیل ارائه گردیده یک فهرست توضیحی مالحظات تفتیش است که بر مبنای تجارب تفتیش 

ر جریان ممکن د. این فهرست نباید بعنوان یک نمونه جامع ازمالحظات تفتیش محسوب شود. قبلی میباشد

 :باشد ییک تفتیش بعضی مالحظات دیگری نیز صورت گیرد که شامل این     فهرست نم

 

 بی قاعده گی ها را  که اساس فقدان ظرفیت مسلکی آمریت محاسبه و دانش ناکافی کارمندان اساس

نواقص ثابت جلوگیری  بیشتر در وزارت ها تشکیل میدهد ضرورت به بهبود و بازسازی دارد تا از

و یا عدم  گمارش کارمندان نادرستاین کمبودی ها ممکن از اثر فقدان دانش مسلکی، . ل آیدبعم

 داشتن تجربه کافی باشد؛

  ارائه اسناد و مدارک ضعیف و سیستم مدیریتی نادرست واحد پرداختهای خاص و واحد اداره اعانه

ی وجوه تمام اسناد جرامدیریت اسناد به این معنی که واحد پرداخت خاص قبل از ا. در وزارت ها

 حصول نموده و به طوری سیستماتیک حفظ مینماید؛ مربوطه را

  جهت حصول اطمینان از کنترول موثر باالی یک منبع معلوماتی درست در وزارت مالیه نبود

، بدین وسیله باید یک حسابی امور وزارت مالیه بعنوان متصدی پرداخت و. پرداختهای قراردادی

و همچنان یک سیستم  ت های مختلف عقد گردیده حفظ نمودههای را که با وزارنسخه از قرارداد 

 درست را جهت حصول اطمینان از رعایت شرایط قرارداد ها ایجاد نماید؛

 این ادارات ارتباط درونی با . فقدان ارتباط و هماهنگی میان ریاست بودجه، ریاست محاسبه و بانک

 ؛ماهنگی میان آنها یک امر حتمی میباشدهم دارند، بنابراین، تامین روابط و ه

 عدم موجودیت تصدیق بیالنسهای بانکی از طرف بانک؛ 

 های اجرایی پروژه و وزارت  پالنگذاری و اجرای ضعیف پروژه ها بنابر عدم هماهنگی میان واحد

 مالیه،

 ؛بمنظور تنظیم بهتر پروژه ها هماهنگی میان ادارات متذکره یک امر مهم و اساسی میباشد  

 

 بمنظور تنظیم این امور  .باالی معامالت خاص مانند نامه اعتبار و تضمین های بانکی کنترول کمتر

 ؛ باید یک مرجع مسوول وجود داشته باشد تا در صورت لزوم اقدامات سریع اتخاذ شود

 

 این تطبیقات معموالً . حسابات خاص و صورت های حساب مربوطه بطور منظم تطبیق نشده است

 پالیسی مناسب نمی باشد؛  این کار یک که می گیردسال صورت در آخر 
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  عدم ارائه منظم و کیفیت پائین گزارش های نظارتی مالی بدون موجودیت سیستم تطبیقات تا نظارت

 تفاوت بین گزارش های نظارتی مالی و صورت های مالی .  الزم صورت گرفته باشد

 

  جریان سال توسط وزارت  که در اشتباهات و یا رفع ارائه پاسخ بوقت بمنظور اصالحسیستم بهبود

سیستم ها و فقدان  کار بنا براین . صورت میگیرد خانه ها، نماینده نظارتی مالی، و وزارت مالیه

 . طرزالعمل ها و هماهنگی ضعیف بین وزارت ها و  وزارت مالیه می باشد

  ارایی های ثابت و موضوع کارائی د دفتر ثبتعدم اجرای پالیسی اداره دارایی ها بشمول نگهداری

پالیسی اداره دارایی باید از موضوع کارائی هزینه و محاسبه مناسب در قسمت دارایی های .  هزینه

 . ثابت اطمینان دهد

 که از طریق چندین مساعدت تمویل مشوند مانند برنامه همبستگی ملی باید بطور دقیق پروژه های  از

 ؛ قرار گیرد نظارت صورت گرفته و مورد بررسی

  آخر سال  یهاختتامبیالنسNGOs  / و والی های والیات / مراجع اجرائی / مراجع تسهیل کننده

 مشخص باشد تا اساس حسابداری نقدی مطابق آن صورت گیرد؛ 

  توسعه طرزالعمل های خاص برای توافقاتی که بازپرداخت مصارف براساس فیصدی بدون ارائه بل

 ها و غیره باشد؛ 

 ؛ در نظرداشت پیشرفت پروژه تادیه شده است شورا های انکشاف اجتماعی بدون ایپول بر 

  یا تادیات از طریق درخواست براساس / انکشاف اساسی در سیستم نظارتی برای تادیات پیشکی و

 بودجه؛ 

 مثالً با متخصصین مسلکی، باید مجدداً ایجاد و فعالیت نمایند تم تفتیش داخلی در وزارت هاسیس ،

 ؛ به مقام ریاست، و سایر مسائل تجهیز گردندرش گزا

  اقدامات در جهت ارتقای ظرفیت ارائه تضمینات بانکی، انتقال اسناد، بیمه، و غیره 

 ؛ مساعدت/جلوگیری از اجرای پول بعد از ختم قرارداد 

  ؛ باید تقویت گرددمساعدت های انکشافی و نظارت از استفاده 

  جهانی مورد تأکید قرار گیرد؛ پیروی از رهنمود خریداری بانک 

  هدف بودجوی را مختل ( مصارف تخصیص داده نشده)تخصیص / تخصیص بودجه بدون کتگوری

 کرده و بنابراین از آن جلوگیر باید شود؛ 

  سفارشات برای انکشاف در سیستم و روش ها بمنظور کنترول داخلی بهتر؛ 

 ولی در جریان تفتیش بانک جهانی که چوکات زیر بیانگر اجرای تفتیش و اعتراض بر ارزش پ

 : راه اندازی شده بود، می باشد 1334و  1331توسط اداره کنترول و تفتیش در سال های 
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2282 

(Deloitte) 

2282 

(Deloitte) 

2281 

(PKF) 

2282 

(PKF) 

 مشخصات

 تعداد پروژه های تفتیش شده    

 تعداد گزارشات موافق صادر شده    

 ت مشروط صادر شدهتعداد گزارشا    

 عدم اظهار نظر/ تعداد گزارشات مخالف    

 (مشروط) تعداد نظریات     

 (دالرامریکایی( )مشروط) نظریات در رابطه به کارایی هزینه     

دالر )نظریات در رابطه کارایی هزینه تمام پروژه ها تفتیش شده     

 (امریکایی

ش پروژه های تفتیش شده نظریات کارایی هزینه در برابر ارز    

)%( 

  تفتیش  اجراات 22.3
  که شامل موارد آتی میباشد دارد اقتصادیت، مفیدیت و موثریت بستگی به سه اصلتفتیش اجراات: 

 

 تفتیش امور اداری در مطابقت با پرنسیبها و عملکرد های اداری و پالسی مدیریت؛ .1

ابع بشمول بازرسی سیستم معلوماتی، ترتیبات تفتیش استفاده ماثر از منابع بشری، مالی و سایر من .2

 نظارتی و میزان اجراات و طرزلعلمهای موجود جهت تشخیص کاستی ها،

موثریت اجراات در رابطه با تحقق اهداف مرجع تفتیش شده و تفتیش تاثیرات حقیقی فعالیتها تفتیش  .3

 در مقایسه با تاثیرات هدف،

 ت که بمنظور تشخیص موثریت و مفیدیت عملیات یک تفتیش اجراات عبارت از یک علمیه مستقل اس

 . قتصادیت مورد اجراء قرار میگیردامرجع با درنظرداشت رعایت اصل 

  بنابراین، همکاری با . هدف تفتیش اجراات بهبود وضعیت اداری و حسابدهی سکتور های عامه میباشد

بررسی  به عباره دیگر،. ودبخش اهدف پالیسی و اجراات یکی مورد مهم هدف این تفتیش بشمار میر

این تفتیش  موارد  در جریان . پالیسی اهداف  و تطبیق آن یکی از مهم ترین هدف این تفتیش بشمار میرود

 : ذیل ممکن مورد تفتیش و بررسی قرار گرفته و در رابطه گزارش داده شود

 کیفیت معلومات و نظریات موجود برای دولت جهت فورمولیته ساختن پالیسی؛ .1

جودیت و موثریت ساختار اداری جهت اگاهاندن دولت از اینکه ایا اهداف و مقاصد طوریکه مو .2

 اهداف پالیسی تحقق نماید مشخص شده است و یا خیر؛

 ؛تحقق اهداف .3

فعالیت مورد استفاده قرار گرفته /اقتصادیت، موثریت و مفیدیت وسایل که در اجرای یک برنامه .4

 است؛

 فعالیتها؛ و /مستقیم و غیر مستقیم برنامه ها تاثیرات قصد شده و قصد نشده، .3

 .مطابقت با قوانین و مقررات نافذه در محتوای اهداف اجرایی .6
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  کارهای که "بلکه  " چه کار های صورت گرفته است" تفتیش اجراات نباید محدود بر اهداف باشد که

 .نیز بررسی شود" ته استمورد اجراء قرار نگرف

 30ین المللی برای بازسازی افغانستانتفتیش صندوق کمکهای ب   3

 مقدمه بر صندوق کمکهای بین المللی برای بازسازی افغانستان 1.3
صندوق کمکهای بین المللی برای بازسازی افغانستان عبارت از یک ذخیره است که از طریق کشورهای  1.1.3

 . مدیریت این صندوق را بانک جهانی بدوش دارد. مختلف اهداء میشود

 

که بودجه عملیاتی ( 31333مساعدت شماره )صندوق متذکره یکی از مساعدت های بالعوض است 2.1.3

در بخشهای بعدی این تعلیماتنامه از این مساعدت بعنوان . جمهوری اسالمی افغانستان را تقویت مینماید

ARTF نام برده میشود . 

 

ق این است که از صندوق متذکره صرفاً این صندوق با سایر پروژه های بانک جهانی تفاوت دارد، فر 3.1.3

بودجه عملیاتی جمهوری اسالمی افغانستان و از مساعدتهای بانک جهانی بودجه اانکشافی کشور تقویت 

 . میشود

 

بنابراین، صندوق متذکره . که مصارف عملیاتی را کفایت کند منابع عایداتی کشور در حدی نیست 4.1.3

مصارف که عموماً از این صندوق قابل . ه استایجاد گردید بمنظور تقویت مصارف عملیاتی کشور

 . اجرای میباشد عبارت اند از مصارف معاشات، عملیاتی و حفظ و مراقبت میباشد

 روش تفتیش 2.3
طوریکه در فوق تذکر داده شده صندوق کمکهای بین المللی برای بازسازی افغانسنان یکی از مساعدت  1.2.3

راین، هدف، روش و میدولژی تفتیش این صندوق مشابه به تفتیش مساعدت های های بالعوض میباشد بناب

خاص این صندوق که  لیکن طرزالعمل تفتیش با در نظرداشت بعضی خصوصیات. بانک جهانی میباشد

 :د تعدیل گرددقرار ذیل میبای

 

  میباشد،کمیت این صندوق در مقایسه با سایر مساعدت های بانک جهانی بطور قابل مالحظه زیاد 

 ،بخش عمده مصارف این صندوق را معاشات و حفظ و  مراقبت تشکیل میدهد 

 یک نماینده نظارتی خاص بمنظور تشخیص معقولیت مصارف از این وجوه توظیف شده است .

PWCاکنون این وظیفه را 
31

 . اجراء مینماید 

                                                 
30

 Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 
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 بطور ماهوار  نماینده متذکره مصارف را مورد غور و بررسی قرار داده و گزارشات خویش را

 .ارائه مینماید، این گزارش اساس تمویل مصارف را تشکیل میدهد

 د درجریان تفتیش و بررسی از ننماینده متذکره یک تعلیماتنامه را ترتیب کرده است که مفتشین میتوان

 .آن استفاده نمایند

 تمویل مصارف پولیس و نظامی از این وجوه معقول نمی باشد. 

  خریداری زمین و ساختمان ازاین وجوه معقول نمی باشد الی اینکه مصارف سرمایوی مانند

 . توافقنامه این وجوه تعدیل نشود

  اطالعات و معلومات صندوقARTF  حجیم میباشد بنابراین ابزاز و وسایل تکنالوژیکی که جهت

 .درج معامالت آن استفاده میشود باید بزرگتر گردد

 ر رابطه به معقولیت مصارف که از این وجوه صورت هدف اصلی تفتیش این صندوق ارائه نظر د

 .گرفته است میباشد

 در پهلوی دوازده . د ر هر ماه صرفاً یک صورت حساب مصرف بشکل ترکیبی ترتیب میشود

صورت حساب مصرف از بابت دوازه ماه،   یک صورت حساب اضافی در برج حوت نیز ترتیب 

 .  فته های تفتیش سال قبل ترتیب اثر داده میشودمیشود که طی این صورت حساب به تعدیالت و یا

 نکات مشخص حسابداری 3.3  
 : ذیالً بیان شده است ARTFنکات مشخص حسابداری برای  1.3.3

 

  تادیه شده و  16مصارف صورت پذیرفته توسط وزارت خانه های مرکزی مطابق طرزالعمل فورمه م

 . ودتهیه می ش 16سند مصرف جداگانه برای هر فورمه م 

 بنابراین سند حسابی .  مصارف صورت پذیرفته در والیات از طریق سند حسابی در سیستم داخل می شود

 16سند حسابی با صورت مصرف همراه بوده که فورمه م . مشخص برای مصرف والیت وجود ندارد

 . را شرح می دهد

  ثبت می شود 41معاشات در فورم م . 

 پالن گذاری تفتیش  3.3
طوری تهیه شود تا بیشتر وزارت خانه های مرکزی و والیات را در بر  ARTFبرای  پالن تفتیش

 . بگیرد

  

                                                                                                                                                 
31
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 نمونه گیری تفتیش  3.3
مفتش تعدادی از .  وجود دارد( وقتاً فوقتاً تغییر می کند)وزارتخانه  26در دولت مرکزی در حدود  1.3.3

تحلیل ارزش باید انتخاب  خانه ها براساسوزارت . وزارت خانه ها را براساس نمونه باید انتخاب نماید

مجدداً نمونه . برعالوه، در داخل هر وزارت، مفتش نمونه معامله را از سند حسابی انتخاب نماید.  شوند

، مفتش می تواند از ARTFنظر به حجم باالی معلومات . باید براساس تحلیل های ارزشی انتخاب شود

بزار برای معلومات تحلیلی عبارت از برنامه های کمپیوتر می ا. مهارت های کمپیوتری استفاده نماید

 . باشد

 

 : متدولژی نمونه گیری ذیالً بیان شده است که با انتخاب نمونه ها همراه می باشد   2.3.3

 

  وزارت خانه ها بطور مساعد برای نمونه گیری انتخاب شده می توانند که %  61الی  41در حدود

در جریان . در مقایسه با ارزش مجموعی مصارف معقول می باشد ارزش%  91الی  31البته 

 :انتخاب وزارت ها عناصر ذیل باید در نظر گرفته شود

 وزارت های که مقدار مصارف معقول شان زیاد میباشد باید درنظر . )مشروط/مقدار مصارف معقول

 (.گرفته شود

  ( معقول انتخاب می شوندوزارت خانه ها با مقدار زیاد مصرف نا)مقدار مصرف نامعقول 

  وزارت های که مقدار مصارف ایشان بسیار زیاد نمی باشد ولی در سال گذشته )پوشش سال گذشته

 (. مورد تفتیش وبررسی قرار گرفته اند باید شامل نفنیش سال جاری نشوند

 یشتر قبل از نمونه گیری، از مشاهدات سال های قبلی وزارت خانه ها بخصوص جا هایکه اشتباهات ب

 بوده و برای تفتیش انتخاب شده است، نظر اندازی شود

  نمونه از هر وزارت خانه انتخاب شده می تواند 61الی  31حد اوسط 

    تمام اقالم موجود در لست سیاه باید بیرون نویس شوند 

 معلومات در سه کتگوری تقسیم شده است 

i. مصارف باالی معاش کارمندان 

ii. معاش  مصارف باالی کارمندان غیر از 

iii.  مصرف عملیات و حفظ مراقبت 

  از آنجایکه بخش مصارف عملیات و حفظ مراقبت یک ساحه اشتبا پذیر میباشد، باید اهمیت بیشتر به

 این بخش داد؛

   ،در بخش مصارف معاشات، اهمیت بیشتر باید باالی پرداخت های مستقیم داد 
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 ط  نماینده نظارتی بیشتر نمونه ها باید از جمله قضیه های باید باشد که توسARTF  بررسی نشده

باشد اما آن بخش که ماهیتاً عمده به نظر میرسد وبا عث کمک برای  کنترول داخلی می شود از تمام 

 وزارت ها باید انتخاب شوند 

  روش انتخاب نمونه واحد . ریاست وزارت خانه ها در والیات دیدار گردد 6الی  4در هر سال از

وزارت های که در مرکز . والیت کامالً مثل وزارت های مرکزی می باشد های دومی وزارت ها در

 .. انتخاب شده است، در والیت نیز انتخاب شده می تواند

 : بررسی سیستم های  کنترول داخلی  3.3
بنابرابن . تمویل میشود بخش معاشات و حفظ و مراقت میباشد ARTFاکثریت مصارف که در صندوق 

.  کنترولی هر دو بخش را در هر وزارت ها مورد غور و بررسی قرار دهد مفتش باید سیستم های

 . پالیسی تعداد کارمندان باید ارزیابی و در مورد نظر داده شود

 : آزمون های محتوا 3.3
 . این نوع آزمون ها باید در تمام  وزارت های انتخاب شده انجام بپذیرید

 UNDP)انکشافی ملل متحد تفتیش پروژه های اجرایی ملی برنامه های . 3
NEX ) 

 مقدمه ای بر پروژه ها  1.3 
 . پروژه های فوق الذکر مشابه به پروژه های بانک جهانی می باشد  1.1.6

 

مانند بانک جهانی، دفتر برنامه های انکشافی ملل متحد بعنوان اداره کننده وجوهی که توسط ملت های   2.1.6

 . مختلف کمک می شود، عمل می کند

 

دفتر برنامه های انکشافی ملل متحد دو نوع پروژه دارد، یکی آن اجرای مستقیم نام دارد که خود این   3.1.6

دفتر بطور مستقیم پروژه ها را تحت اجرا می گذارد و  پول بدون دخالت نماینده اجرائی و یا وزارت 

توسط نماینده گان اجرایی محلی  نوع دوم آن اجرای ملی نام دارد که اجرای پروژه. خانه ها اجراء مینماید

 . که عمدتاً وزارت خانه ها می باشد، صورت می گیرد

 

این مساعدت ها بخشی از . مساعدت پروژه های اجرای ملی بخش عمده بودجه را تشکیل نمی دهد  4.1.6

 . بودجه خارجی می باشد
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 روش اجرای تفتیش     2.3
.  لژی کالً مشابه تفتیش مساعدت های بانک جهانی می باشدهدف تفتیش، روش اجرای تفتیش، و متدو  1.2.6

اما در تفتیش پروژه های اجرای ملی مفتش نظر خود را در مورد ساحات اضافی ذیل نیز ارسال می 

 : نماید

 

بطور مناسب ارائه شده است،  با توجه به تمام اقالم با اهمیت،  مصارف ( CDR)ایا صورت مصرف  . أ

رت گرفته و مربوط به  گزارش های ربعوار و لست تادیات مستقیمی که که توسط پروژه مربوط صو

توسط دفتر برنامه های انکشافی ملل متحد نظر به درخواست دولت طی مراحل شده، در مطابقت با 

 مقرره حسابی دفتر برنامه های انکشافی میباشد و یا خیر، 

با توجه به تمام اقالم با اهمیت،  ایا صورت دارایی ها و وسایل بطور مناسب انعکاس یافته است، . ب

 . بیالنس موجود در ذخیره پروژه در مطابقت با مقرره دفتر برنامه های انکشافی میباشد و یا خیر

موقعیت صورت نقدی بطور مناسب ارائه شده است، با توجه به تمام اقالم مهم، بیالنس نقدی پروژه  . ت

  .مطابق مقرره دفتر برنامه های انکشافی بوده باشد

 اسناد مهم قابل ارزیابی . 3.3
  صورت مصرف(CDR) 

 گزارش های مالی ربعوار 

  اسناد پروژه، تخصیص بودجه 

   لست درخواست تادیات مستقیم 

  لست پرداخت ها برای خدمات کمکی 

 صورت مصرف نماینده اجرائی ملل متحد در سال 

  مواد / کار ها/ قرارداد های خدمات مشورتی 

  ب بانکی، دفتر ثبت دارایی های نقدی، دفتر نقدی، و غیره، صورت حسا16فورمه م 

 اعتبار نامه، بیمه، رسید اجناس و غیره / ترانسپورت، تضمین بانکی / سایر اسناد مانند اسناد انتقال 

 نظارتی،  / پروژه، گزارش محل/ رهنمود های پروژه، رهنمود عملیاتی، یاداشت کمیسیون های مشورتی

 .  ژهتصدیق ها، و گزارش پرو

 نکات مشخص تفتیش . 3.3
 . بعضی از نکات خاص در پراگراف های زیر برجسته شده است . 1.4.6

 

شرطنامه منتشره دفتر / در توافق مساعدت .  وسعت تفتیش نباید صرف محدود به تفتیش مالی باشد . أ

توجه  برنامه های انکشافی ملل متحد تصریح شده است، عرضه پروگرام، ارزش پول، تفتیش اجراات،
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تیم .  و غیره باید  شامل تفتیش و بررسی گردد( اداره دارایی، جبران پیشکی ها)باالی دارایی ها 

تفتیش باید از این مهارت و میتود های تفتیش آگاه باشند و گزارش تفتیش شامل اظهار نظر در این 

 . اگر وجود دارد،  باشد,زمینه 

 

برای تادیات . ابی جهانی بنام اطلس نگهداری می شودحسابات ملل متحد در سیستم حس: سیستم حسابی . ب

 . ، حسابات در وزارت اجرایی مربوطه نگهداری شده نه در وزارت مالیهاجرایی ملی حسابات خاص

 

معموالً  اداره کنترول  و . شرطنامه استخدام مفتشین شامل وسعت و گستردگی عملکرد تفتیش می باشد . ت

جام می دهد و تمام تادیات اجرای مستقیم خارج از گستره تفتیش تفتیش تفتیش بخش اجرایی ملی را ان

تمام تادیاتی که توسط وزارت خانه ها صورت گرفته و تادیات مستقیمی که توسط دفتر .  می باشد

برنامه های انکشافی ملل متحد نظر به درخواست وزارت خانه ها صورت گرفته، داخل وسعت تفتیش 

برای ( و غیره UNOPS, UNHCRمانند )نماینده گی های ملل متحد اما تادیاتی که به . می باشد

تادیاتی که توسط دفتر برنامه های انکشافی ملل متحد . اجرای پروژه ها داده شده شامل تفتیش نمی باشد

 . بعنوان بخشی از خدمات کمکی صورت می گیرد، شامل تفتیش وبررسی میباشد

 

نامیده می ( CDR)سندی که باید تصدیق گردد، . نمی باشدصورت های مالی پروژه  ها بطور جداگانه  . ث

 . مانند بیالنس ازمایشی است( CDR)ساختار . شود که بنام صورتهای مالی یاد میشود

 . را بررسی کنند( CDR)گذشته از مسائل فوق، مفتشین باید صحت حسابی  . ج

 . بر می باشدمدت زمان تفتیش معموالً سال تقویمی شروع از ماه جنوری الی آخر دیسام . ح

 انتخاب نماید،  CDRمفتش باید نمونه های بیالنس را از آخر عقب  . خ

 مفتش باید لست معامالت بیالنس انتخاب شده را مطالبه نماید،  . د

اسناد . مفتش باید نمونه ها را از لست معامالت  انتخاب  نموده و مورد تفتیش و بررسی قرار دهد . ذ

ریق حساب خاص صورت گرفته است در وزارت های مصرف و اساسی مربوط به تادیات که از ط

 . اجرایی موجود میباشد

در قسمت تفتیش تادیات مستقیم، مفتش می تواند لست تادیات مستقیم را از دفتر برنامه های انکشافی  . ر

 . ملل متحد حاصل کنند

. قرار دهدمفتش میتواند نمونه ها را  از لست تادیات مستقیم انتخاب نموده و مورد تفتیش و بررسی  . ز

 . اسناد مصرف و اساسی در دفتر مرکزی برنامه های انکشافی ملل متحد موجود میباشد
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طرزالعمل خریداری قابل رعایت در بخش پروژه های برنامه انکشافی ملل متحد معموالً مقرره  . س

یی داشته بنابراین مفتشین اداره کنترول و تفتیش باید با این مقرره آشنا. خریداری افغانستان می باشد

 . باشند

 . تمویل مینماید LOTFAبرنامه انکشافی ملل متحد مصارف پولیس را از طریق پروژه  . ش

 . رهنمود های مالی و از این قبیل اسناد مهم بوده و باید کامالً بررسی شوند . ص

 . رهنمود پروژه و گزارش پیشرفت به دقت مطالعه شود . ض

مسوده گزارش تفتیش و نامه .  وزارت مربوطه باشد /نامه مدیریت باید مشمول پاسخ نماینده اجرایی  . ط

مدیریت به دفتر برنامه انکشافی ملل متحد نیز ارسال گردد، و تمام نکات مربوطه در یک مالقات 

گزارش نهائی تفتیش و نامه مدیریت صرف بعد از اخذ نظریات صادر . نهائی مورد بحث قرار گیرد

 .گردد

 مشاهدات توضیحی تفتیش       3.3
این لست نباید بعنوان . ست زیر نماینگر مشاهدات توضیحی تفتیش براساس تجارب تفتیش قبلی می باشدل

بعضی نقایص دیگر نیز ممکن وجود داشته باشد که شاید شامل . لست کامل توضیح نقایص محسوب شود

 : این لست نباشد

  تادیات نامعقول 

  تادیات بی اساس 

  مصارف باالتر از بودجه 

 یات در کتگوری های نامناسب تصنیف تاد 

  عدم پیگری پیشکی ها، تادیات بدون منظوری 

  قلم خوردگی /  دستکاری اسناد 

  مالیات اخذ نشده و تادیات دوباره 

  نقض رهنمود خریداری 

  مفقودی قرارداد ها / تادیات خارج از شرایط قرارداد 

  کار ناتکمیل / ترک کار قرارداد بعد از اخذ پول 

 ز بابت خسارات نقدی  که از درک خالی زمانی واقع شده است عدم جریمه ا 

  قرارداد مجدد بدون منظوری 

 نگهداری پول تادیه شده قبل از مدت انقضأ 

  سیستم کود گذاری ناکافی برای قرارداد های فرعی 

  عدم موجودیت تضمین های بانکی و بیمه 

 شدعدم موجودیت دفتر ثبت دارایی های ثابت و یا ناکامل می با 

  عدم اجرای بررسی فزیکی دارایی ها 
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  تأخیر در اکمال پروژه 

  بیالنس های نقدی / عدم نگهداری یا نگهداری نامناسب دفاتر نقدی 

  عدم نظارت بر نقایص در ساختار، ظرفیت ضعیف، تأخیر در پاسخ و غیره 

  پیشرفت کــُند و عدم استفاده مبلغ مساعدت 

   مات مدیریتی کشور تهیه نشده است سیستم معلو/  گزارش های سالیانه 

  عدم حسابی قرضه های کوتاه مدت به کارمندان و سایر پروژه ها 

  عدم صحت حسابی بینCDR    وQFR  

  عدم پس گرفتن پول نقد و پیشکی ها در هنگام بسته شدن پروژه 

  عرضه نسبی پروژه و عدم هماهنگی با بخش های بهم پیوسته پروژه 

 ـــــه شـــــرطـنـامــ 3.3
 : مواد ذیل فشرده مهم شرطنامه منتشره دفتر ملل متحد می باشد

 

 خدمات تفتیش الزمه ( الف)

کار تفتیش باید شامل . وسعت خدمات تفتیش باید شامل مدیریت کلی اجراات، نظارت، و اداره پروژه باشد

پروژه، عرضه بررسی پالن های کاری، گزارش های پیشرفت، منابع پروژه، بودجه پروژه، مصارف 

. و مصرف یا انتقال دارایی ها باشد( در صوت لزوم)پروژه، استخدام، اختتام مالی و فعالیت پروژه ها، 

 : بنابراین، وسعت تفتیش شامل ساحات ذیل در سطح پروژه می باشد

 منابع بشری ( 2

یابی کار تفتیش شامل رقابت، شفافیت، و مؤثریت استخدام و جذب پرسونل و شامل فورمه ارز

اجراأت، کنترول حاضری، حساب معاشات و امتیازات، آماده سازی معاشات و تادیات،  و 

 . نهایتاً اداره ثبت پرسونل می باشد

 منابع ( 1

. کار تفتیش شامل مناسب بودن فعالیت های حسابی و مالی و سیستم های گزارشدهی می باشد

وری با صالحیت، دریافت وجوه، این امر شامل کنترول بودجه، اداره نقدی، تصدیق، منظ

پرداخت وجوه، ثبت تمام معامالت مالی در گزارش های مصرفی، ثبت نگهداری ها و کنترول 

 .  است

 خریداری ( 2

کار تفتیش شامل رقابت، شفافیت، و مؤثریت خریداری های پروژه با در نظر داشت اینکه 

یا دفتر برنامه ( NGOیا )دولت  وسایل و خدمات خریداری شده در مطابقت با مقرره خریداری

 : های انکشافی ملل متحد باشد که مواد زیر در بر گیرنده آن باشد
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  طوری که مقرره تصریح شده است،  نماینده مراجع، سطح خریداری، اخبار داوطلبی

امضا قرارداد ها و سفارش / و پیشنهادات، ارزیابی داوطلبی ها و پیشنهاد ها 

 خریداری؛ 

 ی دریافت و نظارت برای تثبیت مطابقت وسایل با مشخصات و ، در طرزالعمل ها

صورت قابل اجرا بودن،  استفاده از متخصصین مستقل برای ارزیابی وسایل فنی و 

 قیمتی؛ 

  ارزیابی طرزالعمل های وضع شده برای کاهش خریداری وسایل که مطابق

 دد؛ مشخصات نباشد یا اینکه بعداً عدم مؤثریت آن بعداً برمال گر

 اداره و کنترول باالی سفارشات گوناگون . 

 

در جریان تفتیش امور خریداری استفاده از شرکتهای مشورتی نیز شامل تفتیش و بررسی شده 

میتواند که این کار شامل بررسی  کفایت طرزالعمل بمنظور استخدام افراد مجرب و الیق و 

 . یباشدبررسی فعالیتهای ایشان قبل از اجرای اخرین پرداخت م

 مدیریت دارایی( 2

که بمنظور استفاده دفتر  ( معموالً وسایط نقلیه و وسایل دفتر)شامل وسایل فعالیتهای تفتیش 

مورد غور طرزالعمل دریافت، نگهداری، و مصرف باید  بنابراین. خریداری شده است میگردد

 .  و بررسی قرار گیرد

 اداره نقدی( 2

ل بررسی تمام وجوه های نقدی در نزد پروژه و طرزالعمل در ابن بخش فعالیتهای تفتیش شام

 . نگهداری آن میباشد

 اداره عمومی( 6

کار تفتیش همچنان شامل امور سفر، مدیریت وسایط نقلیه، خدمات انتقال، امور دفتر، و امور 

 . مربوط به اجاره و کرایه، مخابرات دفتر، و نگهداری ثبت ها می باشد

 سیستم معلوماتی( 7

تفتیش شامل سیستم های معلوماتی، ارتباطی، کنترولی، و ایمنی وسایل و معلومات نیز می  کار

 . باشد

 محدودیت وسعت تفتیش( 8

وسعت و یا حدود که در فوق توضیح گردید باید شامل بررسی آن اسناد و معامالت باشد که  در 

رنامه انکشافی ملل اعمالی که توسط ب/ معامالت . سطح پروژه مورد اجراء قرار گرفت است

 . متحد نظر به تقاضا و به نمایندگی پروژه اجرا شده شامل تفتیش و بررسی نمی باشد
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  تعریف اظهار نظر تفتیش (ب)

  اظهار نظر موافق 

اظهار نظر موافق زمانی ارائه میشود که صورتهای مالی یک نمای درست و مناسب داشته و یا 

نظر مالی، در مطابقت با چارچوب گزارشدهی مالی قابل بشکل مناسب ، در تمام موارد مهم از 

 . اجراء پیشکش شده باشد

 

 پراگراف موافق تعدیل شده یا تأکید بر موضوع خاص 

 تأکید بر موضوع خاصدر بعضی موارد ، گزارش تفتیش ممکن با افزایش یک فقره تحت عنوان 

میسازد برجسته شده تا جداً مورد در این فقره موضوعات که صورتهای مالی را متاثر . تعدیل گردد

فقره مذکور اشاره به آن حقایق میکند که اظهار نظر مفتش در آن خصوص، با . بحث قرار گیرد

افزایش یک پراگراف بمنظور برجسته کردن موضوع قابل توجه و یا مسئله غیر قابل معمول، 

و یا رویداد های آینده شک و تردید یک موضوعی است که نتیجه آن به اعمال . مشروط نمی باشد

بستگی دارد که این موضوع تحت کنترول مرجع نبوده و ممکن  باالی صورتهای مالی آینده اثر 

 . گذار باشد

  اظهار نظر مشروط 

اظهار نظر مشروط زمانی ارائه می شود که اظهار نظر موافق ارائه شده نتواند اما اثر عدم توافق 

ت تفتیش خیلی عمده و فراگیر نمی باشد تا اظهار نظر مخالف با نامه مدیریت، یا محدودیت در وسع

در " به جز از"اظهار نظر مشروط طوری مطرح می شود که عبارت . یا رد مسؤولیت ارائه گردد

 . آن بکار رفته و موضوع مشروط در آن برجسته می شود

 (عدم اظهار نظر) اظهار نظر رد مسؤولیت  

شده می تواند که اثر ممکنه محدودیت وسعت خیلی عمده و  اظهار نظر رد مسؤولیت زمانی ارائه

بنابراین مقتش نمی تواند باالی . فراگیر باشد و مفتش قادر به حصول مدارک مناسب تفتیش نباشد

 .  صورتهای مالی اظهار نظر نماید

  اظهار نظر مخالف 

ده بوده صورت های اظهار نظر مخالف زمانی ارائه شده می تواند که اثر ناسازگاری ها خیلی عم

در این حالت مفتش بنابر عدم شفافیت و یا ناقص . مالی را بطور قابل مالحظه متاثر ساخته باشد

 .اظهار نظر مخالف ارائه مینماید بودن صورتهای مالی
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    کتگوری بندی یافته های تفتیش با در نظر داشت شدت خطر ( پ)

مینان حاصل شود که دفتر برنامه انکشافی عملی که ضروری پنداشته می شود تا اط :باال

بدین معنی که عدم اتخاذ عمل به نتایج و )ملل متحد در معرض خطر باال قرار ندارد 

 (. مسائل بزرگ منتج خواهد شد

عدم اتخاذ عمل )اقدامی که بمنظور آشکار سازی خطرات مهم الزم پنداشته میشود   :متوسط

 (. منتج به نتیجه مهم خواهد شد

 . که بمنظور توسعه سیستم کنترول داخلی و کارایی بهتر هزینه اتخاذ میشودعملی   :نپائی

 

 تصنیف دالیل ممکنه یافته های تفتیش  ( ت)

 عدم رعایت قوانین، مقررات، و طرزالعمل های برنامه انکشافی ملل متحد   :رعایت

 وظایف شان  عدم موجودیت طرزالعمل بمنظور رهنمائی کارمندان در اجرای  : رهنمود

 عدم کفایت نظارت ناظرین   :رهنمائی

 اشتباهاتی که کارمندان آن را در جریان کار شان مرتکب می شوند   :اشتباه انسانی

بمنظور اجرای فعالیت یا ( وجوه، مهارت ها، کارمندان، و غیره)عدم کفایت منابع  : منابع

 .وظیفه 

 : یریت باید شامل موارد ذیل باشدنامه مد( ث)

 رزیابی کلی پیشرفت پروژه و  معیاد معین با در نظر داشت اهداف و تاریخ اکمال پالن شده،  هر ا

البته قصد این نیست تا مطابقت با میثاق های مربوط  .  بیان شود AWPدو باید در سند پروژه یا 

ژه با اما مطابقت کلی با میثاق های کلی مانند اجرای پرو.  اجراأت یا نتایج حاصله عنوان شود

 . اقتصادیت و مؤثریت نظر داده می شود اما نه با قوه قانونی اظهار نظر تفتیش

  موثریت سیستم دربخش مدیریت ( 1)ارزیابی سیستم کنترول داخلی پروژه با تأکید مساوی باالی

مفیدیت کلی ( 2)پروژه  با در نظرداشت تهیه معلومات مفید در جهت مدیریت درست پروژه و 

 . داخلی در حفظ دارایی ها و منابع پروژه سیستم کنترول

  شرح ضعف های کنترول داخلی مشخص که در صورت های مالی پروژه بمشاهده رسیده است  و

نامه مدیریت شامل سفارشات اصالحی جهت .  طرزالعملهای تفتیش جهت جبران ضعف ها مذکور

 .حذف اشتباهات برماله شده نیز میباشد/رفع

  

 : چنان موارد زیر را نیز باید در بر داشته باشدنامه مدیریت هم( ج)

 باال، متوسط، یا پائین: کتگوری بندی یافته های تفتیش با در نظر داشت شدت خطر . 

  تصنیف دالیل ممکنه یافته های تفتیش . 
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  اظهار نظر مطابق سفارشات صورت پذیرفته در نامه مدیریت در تفتیش گذشته یا وضعیت اجرای

 . تفتیش

  (. یا دفتر برنامه انکشافی ملل متحد، بشکل قابل اجرا/ مدیریت پروژه و )پاسخ ها / مدیریت نظریات 

 

 .رهنمائی های مشرح بیشتر برای هر کتگوری کلی فوق ذیالً بیان شده است( ح)

i. ارزیابی پیشرفت پروژه 

 بعنوان بخشی از ارزیابی کلی پیشرفت پروژه، اقدمات مشخص شامل نکات زیر می باشد : 

 رزیابی پالن کاری سالیانه و ربع وار، گزارش های مالی ربع وار، درخواست تادیات مستقیم، ا

، رهنمود برنامه ریزی دفتر برنامه AWPارزیابی ضرب االجل، مطابقت با اسناد پروژه یا 

و رهنمای در حال انتشار مربوط دفتر برنامه انکشافی .(  6.3.4و . 6.3.3)انکشافی ملل متحد 

 . در قسمت نتایج اداره ملل متحد

  ارزیابی گزارش های سالیانه پروژه که توسط مرجع اجرائی تهیه شده و ارزیابی مطابقت با

رهنمود دفتر برنامه های انکشافی ملل متحد و اینکه آیا مرجع اجرائی مطابق مسؤولیت های 

ر رفته تذک  AWPخویش رفتار کرده است یا خیر و همچنان نظارتی که در سند پروژه یا 

 . است

   یا سفارشات فعالیت های فوق توسط مرجع اجرائی رعایت شده /  ارزیابی اینکه آیا تصامیم  و

 . است یا خیر

 ارزیابی گام به گام پیشرفت پروژه و اظهار نظر در مورد دالیل تأخیر . 

 شده  اظهار نظر در مورد اینکه آیا خدمات اجرائی نمایندگی ملل متحد مطابق سند پروزه تهیه

 . است یا خیر

 

ii.  ارزیابی کنترول داخلی 

  مفتش باید سیستم کنترول داخلی را مطابق با معیارات  نافذه کنترول داخلی مورد اجراء قرار

در معیارات تفتیش انتوسای یک مثالی از بررسی سیستم کنترول داخلی گنجانیده شده . دهد

تی بوده تا از آن بعنوان چارچوب ایجاد معیارات تفتیش انتوسای برای استفاده مدیران دول. است

برای معلومات بیشتر، رهنمود انتوسای برای .  ساختار کنترول داخلی مؤثر استفاده نمایند

. مراجعه نماید( www.intosai.org)معیار های کنترول داخلی در سایت انترنتی انتوسای 

امه انکشافی ملل متحد نیز میتوانید بطور مختصر در این مورد معلومات همچنان از طریق برن

 .  حاصل نماید

 

 

http://www.intosai.org/
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iii. برعالوه ارزیابی کلی فوق، اقدامات مشخص اضافی شامل موارد زیر می باشد : 

  بررسی مصارف که توسط مرجع اجرایی صورت گرفته است و همچنان حصول اطمینان از

و رهنمود آتی برنامه انکشافی ( 6.4)کشافی ملل متحدمطابقت آن با رهنمود برنامه ریزی ان

 ملل متحد،

  فعالیت های مربوط به قرارداد، شفافیت و رقابتی بودن آن/ ارزیابی روند خریدرای . 

  بررسی استفاده، کنترول، و استهالک وسایل غیر مصرفی و مطابقت با رهنمود برنامه ریزی

نتایج مدیریتی؛ و همچنان مطابقت خریداری وسایل دفتر برنامه انکشافی ملل متحد با ( 6.4.3)

 . با نیازمندی و مورد استفاده آن

 ارزیابی روند استخدام کارمندان پروژه و مشاورین، شفافیت و رقابتی بودن روند مربوطه . 

  ،بررسی ثبت حسابی مرجع اجرایی، صحت و درستی ثبت رسیدات و پرداخت های نقدی

 . گزارش مالی ربع وار همچنان کمک برای آماده سازی

 بررسی ثبت درخواست تادیات مستقیم و حصول اطمینان از منظوری شخص با صالحیت 

 

iv. سفارشات اصالحی 

 پاسخ . طرف ارائه سفارشات باید مشخص گردد تا در جهت تطبیق آن سردرگمی ایجاد نشود

 .بخش مدیریت در پی نامه مدیریت باید گنجانیده شود

  اگر باشد، بمنظور شریک نمودن آن با ," عمکرد های خوب"باالی همچنان، مفتش می تواند

 .سایر کارمندان پروژه نیز اظهار نظر نماید

  

v.  تسهیالت مساعد و حق دسترسی 

 یاداشتهای که در . موقعیت و ماهیت یاداشتهای پروژه باید بصورت درست توزیح داده شده باشد

 . گهداری میشود باید شامل این لست باشدمقر نماینده اجرایی و آنهای که در دفتر حفظ و ن

  بشمول دفاتر )شرطنامه مشعر است که مفتش در هر وقت و زمان به تمام ثبت ها و اسناد

حسابی، توافقات حقوقی، اوقات مالقات های کمیته، ثبت های بانکی، صورت های مصرف، 

. رمندان را مالقات نمایددسترسی کامل داشته و هر لحظه می تواند تمام کا(  قرارداد ها و غیره

مفتش باید بداند که دسترسی به بانک اطالعات، مشاورین، قرارداد کننده گان، وسایر افراد و 

اگر مفتش در قسمتی از بررسی با . شرکت های که در اداره پروژه دخیل هستند، دارد

    . محدودیتی مواجه می شود، آنرا در شرطنامه با دالیل آن تشریح و تعریف نماید
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  (DANIDA)دنیدا )تفتیش پروژه های سازمان بین المللی انکشافی دنمارک.   3

 مقدمه ای بر پروژه های سازمان بین المللی انکشافی دنمارک. 71.
 

پروژه های متعددی را بطور فعال در افغانستان تمویل می ( دنیدا)سازمان بین المللی انکشافی دنمارک  1.1.3

 . نماید

ا مشابه پروژه های بانک جهانی بوده و عین ساختار، اجرا و طرزالعمل فعالیت را دارا می پروژه ه 2.1.3

 . باشد

 روش تفتیش   2.3
هدف تفتیش، روش تفتیش،  و متدولژی آن مشابه به هدف، روش، و متدولژی تفتیش مساعدت های بانک  1.2.3

 . جهانی می باشد

 نکات مشخص تفتیش 3.3
 : در پراگراف زیر بیان شده استبعضی مسائل مشخص  1.3.3

ساختار صورت های مالی تقریباً مشابه صورت های مالی مساعدت های : صورت های مالی (الف)

مفتش عین صورت مالی را . بانک جهانی می باشد؛ اما نوع ارائه آن احتماالً فرق می کند

 . مطالعه کرده می تواند

وسط دنیدا خارج از وسعت تفتیش اداره کنترول و تفتیش معموالً تادیات مستقیم ت :تادیات مستقیم (ب)

با وجود این . افغانستان بوده زیرا توسط اداره کنترول و تفتیش کشور دنمارک صورت می گیرد

 . مفتش می تواند تصدیق تادیات مستقیم را نیز حاصل نماید
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 چک لست پیشنهادی تفتیش   -تفتیش مساعدت .  3

 

 برای مفتشین   -یش چک لست تفت
 ( این چک لست برای استفاده داخلی اداره کنترول و تفتیش بوده و توسط مفتشین مؤظف خانه پری می شود)

 
 : نام پروژه  

 : شماره پروژه  

 : سال حسابی  

 ( :  تعدیل)مساعدت / تاریخ توافق کریدت  

 : مبلغ مساعدت  

 : مبلغ پرداخت شده  

 : تیش نام کارمندان تف 

 : وزارت خانه های مربوطه  

 : اسم، ایمیل، آدرس تماس عضؤ رابط وزارت  

 : تاریخ رسید اولین صورت های مالی  

 : تاریخ آغاز تفتیش  

 : وزارت مربوطه / تاریخ ارسال مشاهدات تفتیش به وزارت مالیه  

 : تاریخ مطابقت مشاهدات تفتیش  

 : امضا شده تاریخ دریافت صورت های مالی  

 : تاریخ ختم تفتیش  

 فهرست راهنما  –چک لست مفتشین مؤظف 

 

 عالمت بانک جهانی  تهیه توسط ارزیابی توسط
قابل  نخیر  غیر/بلی

 تطبیق
 شماره اسم چک لست

 1 لست اسناد مهمی که باید جمع آوری شود    

 2 صورت دریافت ها و تادیات     

 3 بیالنس افتتاحیه     

 4 انتخاب نمونه     

 3 خریداری اجناس و کار     

 6 انتخاب مشاورین     

 3 تادیات      

 3 معاشات     

 9 سیستم تفتیش داخلی     

 11 نکات مهم حسابات کمپیوتری     

 11 دارایی های ثابت     

 

 ( اگر وجود دارد)اظهار نظر 
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 دلست اسناد مهمی که باید جمع آوری شو  - 2

 
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 1.1 حصول توافق مساعدت همراه با تعدیالت آخر    

حصول نقل ضمیمه فنی، هر جائی که مساعد     

در صورت لزوم به سایت انترنتی بانک )باشد 

 ( جهانی مراجعه نماید

2.1 

رهنمود خریداری بانک جهانی  حصول نقل های    

  IDAو کریدت های  IBRDتحت قرضه های 

الزم نیست . )و نقل مقرره خریداری افغانستان

تا این اسناد هر بار جمع آوری شود، فقط یک 

بار جمع آوری شود و نه در بررسی هر 

 .(پروژه

به توافق مساعدت مربوط هر مقرره خریداری 

 . نافذ، مراجعه نماید

3.1 

یا /حصول نقل توافق بین وزارت مربوطه و    

 مرجع اجرائی 

4.1 

دریافت نقدی و )حصول صورت های مالی     

 . در آخر وقت( تادیات و غیره

3.1 

حصول صورت بانکی حساب خاص پروژه در     

آخر سال، ترجیحاً توسط بانک ارزیابی شده 

 . باشد

6.1 

حصول نقل صورت ارتباط طرف معامله بانک     

 جهانی 

3.1 

حصول نقل های رهنمود های پروژه، رهنمود     

های فعالیت، گزارش پیشرفت،  و ارزیابی وسط 

 (. در صورتیکه وجود داشته باشد)کار پروژه، 

3.1 

  9.1 ( مشخص نماید)سند دیگر اگر وجود دارد     

 

 
 ( اگر وجود دارد)اظهار نظر 
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 صورت رسیدات نقدی و تادیات   -  1

 
رزیابی ا

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 صورت رسیدات نقدی و تادیات یعنی صورت مالی آخر سال     

  مالحظات، اگر وجود دارد

 1.2 ارزیابی صحت حسابی صورت های مالی   

ارزیابی صورت تطبیقات بانکی و استعالم در مورد   

 ثبت غیر عادی  هر نوع 

2.2 

بازبینی صورت های مالی که براساس تاریخ نافذ   

 .  تهیه شده است CCSتذکر رفته در 

3.2  

ارزیابی ارقامی که در صورت رسیدات نقدی و   

تادیات نشان داده شده و مطابقت آن با معلومات سیستم 

 مالی  

4.2 

ارزیابی بیالنس ها در صورت رسیدات نقدی و   

و توافق آن با گزارش نظارتی مالی که به  تادیات

IDA در  صورت موجودیت تفاوت، . ارائه شده است

  . تطبیق و یا گزارش داده شود

3.2  

ارزیابی مصارف متراکم تحت هر کتگوری در   

 .  قرضه/محدوده مشخصه توافق مساعدت

6.2 

در صورتیکه مصرف  IDAارزیابی منظوری   

شتر از محدوده مشخص متراکم تحت هر کتگوری بی

  . در توافق باشد

3.2  

معین شده باشد، نرخ تبادله آخر  SDRهرگاه سطح   

سال که توسط بانک جهانی تهیه شده است، بازبینی 

  . شود

3.2  

ارزیابی موجودیت صورت مصرف با درخواست   

 .   پرداخت مجدد

9.2   

در صورت موجودیت مصارف تخصیص داده نشده،   

 . م باید بازبینی شودکل ارقا

11.2  

بازبینی محتویات یادداشت های که در حسابات ارائه   

 . شده است

11.2  

 

 
 ( اگر وجود دارد)اظهار نظر 
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 افتتاح بیالنس     -  2

 
 بازبینی توسط

نخیر  غیر قابل /بلی عالمت بانک جهانی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 افتتاح بیالنس    

 : فتتاح بیالنس بازبینی ا  مالحظات

 صورت رسید و تادیه با . 1  

 صورت های مالی تفتیش شده سال گذشته 

  صورت دافغانستان بانک 

 صورت تطبیقات بانکی 

  گزارش نظارتی مالی 

  ( سیستم مالی)صورت حساب 

1.4  

 بازبینی با   -صورت های بانکی . 2  

  صورت های مالی تفتیش شده سال گذشته 

 بانکی سال گذشته  اختتام بیالنس صورت 

 

 

 
 ( اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

 

 انتخاب نمونه       - 2
 ارزیابی توسط

 بازبینی توسط

نخیر  غیر قابل /بلی عالمت بانک جهانی

 تطبیق
 شماره مشخصات

مربوط تادیات در جریان سال  16حصول فورمه م    

وزارت / از وزارت مالیه    --برای مساعدت  

 مربوطه 

1.4  

  2.4 در گروپ در آوردن کتگوری های مربوطه     

بدون روش ) 16انتخاب نمونه های از فورمه های م    

حصول . و درج آن در جدول ذیل( یا با روش مشخص

از لحاظ  16فورمه م % 23اطمینان از اینکه حداقل 

  شماره و حجم در نمونه گیری ها شامل بوده است 

3.4   

نمونه های انتخاب شده ( جزیاتبا )تفتیش اساسی    

 صورت بگیرد و بعنوان سند نگهداری شود  

4.4  
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دریافت نقدی و تادیات و )حصول صورت های مالی    

 . در آخر وقت( غیره

3.1 

حصول صورت بانکی حساب خاص پروژه در آخر    

 . سال، ترجیحاً توسط بانک ارزیابی شده باشد

6.1 

ف معامله بانک حصول نقل صورت ارتباط طر   

 جهانی 

3.1 

حصول نقل های رهنمود های پروژه، رهنمود های    

فعالیت، گزارش پیشرفت،  و ارزیابی وسط کار 

 (. در صورتیکه وجود داشته باشد)پروژه، 

3.1 

  9.1 ( مشخص نماید)سند دیگر اگر وجود دارد    

 
 اساس روش مجموع کل مجموع کل ساحه

تعداد  

 معامالت

ارزش 

الر د

 امریکائی

تعداد 

 معامالت 

ارزش 

دالر 

 امریکائی

فیصدی 

 معامالت

فیصدی 

 ارزش

بدون روش یا 

 با روش

        تادیات مستقیم 

        باز پرداخت ها 

        (برای ذخیره)پرداخت مجدد 

        قرضه اخذ شده 

        اجناس 

        تادیات مشاورین 

        کار ها 

        لیاتی افزودنی مصارف عم

        مجموع 

 
 ( اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 خریداری اجناس و کار ها       - 2

 
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 خریداری اجناس و کار ها      

  مالحظات

انفاذ رهنمود  مراجعه به توافق مساعدت بمنظور  

 خریداری  

1.3  

حصول اطمینان از اینکه خریداری ها مطابق رهنمود   

 خریداری بوده است   

2.3  

ارزیابی اینکه پالن خریدرای ها توسط وزارت   

قبل از دعوت  IDAمربوطه تهیه شده و توسط 

 داوطلبی منظور شده است   

3.3   
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برای قرارداد  ارزیابی محدوده داوطلبی بین المللی که  

های خریداری باالتر از سطحی که در توافق 

 مساعدت تذکر رفته، برعهده گرفته شده است    

4.3  

ارزیابی صورت بررسی داوطلبی های که صورت   

گرفته و اساس اعطای قرارداد مطابق رهنمود متذکره 

   توافق بوده است 

3.3   

تر از محدوده ارزبابی اینکه آیا قرارداد تهیه اجناس کم  

( طوری که در توافق مساعدت تذکر رفته)معین 

مصرف برداشته است،  با رهنمود خریداری بین 

نرخنامه از  3المللی بانک جهانی مطابقت دارد، مثالً 

 کشور حاصل شده باشد    2

6.3  

ارزبابی اینکه آیا قرارداد تهیه اجناس کمتر از محدوده   

( دت تذکر رفتهطوری که در توافق مساع)معین 

مصرف برداشته است،  با رهنمود خریداری ملی 

نرخنامه حاصل  3بانک جهانی مطابقت دارد، مثالً 

 شده باشد    

3.3   

داوطلبی در سطح کشور برای قرارداد  ارزیابی اینکه   

طوری که در توافق )خریداری مطابق سطح معین 

  اعالن شده است یا خیر ( مساعدت تذکر رفته

3.3   

ارزیابی اعالن داوطلبی در سطح کشور در روزنامه    

 ها  و به زبان رایج کشور    

9.3    

ارزیابی دعوت داوطلبی که سی روز را برای ارائه   

 پاسخ گذاشته باشند 

11.3   

ارزیابی جریان داوطلبی در مطابقت با توافق   

 مساعدت  

11.3   

رقابت زمانی  ارزیابی اینکه قرارداد مستقیم بدون  

صورت گرفته باشد که کتب، گاهنامه ها، نرم ابزار، 

مواد درسی بشمول مواد صوتی و تصویر، و مواد 

دالر امریکائی در هر  3،111اضافی به قیمت الی 

باید . در کل، باشد 231،111قرارداد و حداکثر مبلغ 

رهنمود خریداری بانک  3.3در مطابقت با پراگراف 

 IDAو کریدت های  IBRDی جهانی تحت قرضه ها

 . باشد

12.3  

  13.3 بازبینی مقدار عرضه با صورت های حساب    

  14.3 بازبینی نرخ ها با سفارش خریداری   

  13.3 بازبینی مقدار با ثبت های دارایی   

حصول اطمینان از اینکه تمام یادداشت های اجناس   

 د  دریافت شده با صورت های خریداری ارتباط دار

16.3 

  13.3 آیا منظوری مقام صحیح بوده است ؟   

  13.3 نرخ های مقایسوی اخذ شده است ؟  

  19.3 صورت مصرف مقایسوی تهیه شده ست ؟   
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دارای اسناد مناسب  /P.Oتصدیق اعطای قرارداد   

 بوده است ؟ 

21.3  

  21.3 سیستم ارزیابی فروشنده وجود دارد ؟   

ه گان مواد را به تاریخ معین آن مطابق آیا عرضه کنند  

P.O.  عرضه می کنند، اگر نه، آیا خسارت نقدی

 جبران می شود ؟ 

22.3  

آیا یکی از عرضه کننده گان بخاطر عدم رعایت   

 در لست سیاه قرار گرفته اند ؟    .P.Oشرایط 

23.3  

  24.3 آیا تضمین الزم تذکر رفته در قرارداد اخذ شده است ؟  

ایا تادیات پیشکی که به قرارداد کننده قبل عرضه   

صورت گرفته است ؟ اگر بلی، آیا این پیشکی ها 

 بطور الزم آن جبران شده است ؟ 

23.3  

  26.3 خریداری های وارده   

  . با اسناد گمرک مطابقت داده شده بازبینی شود. 1  

ه ارزیابی نرخ تبادله که برای ثبت خریداری استفاد. 2  

 . شده است

 

 
 ( اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

 

 انتخاب مشاورین   - 6

 
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 انتخاب و استخدام مشاورین     

  مالحظات

به توافق مساعدت در قسمت رعایت رهنمود   

 مشورتی مراجعه نماید خریداری بخش قرارداد های 

1.6  

در قسمت پالن پیشنهادی  IDAارزیابی منظوری   

 انتخاب مشاور برای پروژه 

2.6 

از قبل  IDAارزیابی انتخاب مشاور که توسط   

منظور شده است و آن در صورتیکه ارزش قرارداد 

دالر امریکائی برای شرکت و  111،111بیشتر از 

3.6  
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 ی بالغ باشد دالر امریکائ 111،31برای فرد 

ارزیابی اینکه قرارداد خدمات بیشتر از سطح معین   

اعطا شده است البته با استفاده ( مطابق توافق قرارداد)

از محدودیت داوطلبی بین المللی یا داوطلبی مقایسوی 

 در سطح کشور 

4.6  

ارزیابی قرارداد ها به ارزش کمتر از سطح معین   

حصول اطمینان از اینکه یا   -( مطابق توافق قرارداد)

به واسطه محدودیت داوطلبی بین المللی، داوطلبی 

یا قرارداد ( بین المللی/ ملی)مقایسوی ملی، خریدای 

 مستقیم اعطا شده است 

3.6  

ارزیابی رهنمود جریان داوطلبی طوری که در قسمت   

آیا در قسمت . خریداری اجناس و کار وضع شده است

 عایت شده است ؟ انتخاب مشاورین ر

6.6  

ارزیابی قرارداد در صورتیکه فصل وضع مالیات را   

 دارا باشد 

3.6  

 

 
 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

 تــادیــات    -  7
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 تادیات     

  مالحظات

ه صرف مصارف معقول عملیاتی نظر ارزیابی اینک  

حصول اطمینان از . به توافق قرارداد تادیه شده است

خدمات ( وزارت مربوطه)اینکه معاشات کارمندان 

ملکی از مساعدت تادیه نشده است، مگر اینکه طوری 

 . دیگر تذکر رفته باشد

1.3  

در صورتیکه وزارت مربوطه رهنمود مالی داخلی را   

ام تادیات تحقق پذیرفته مطابق رهنمود داشته باشد، تم

 . است یا خیر، ارزیابی شود

2.3  

که برداشت های " صورت حسابات"ارزیابی اینکه   

حسابات مساعدت را کمک میکند، بطور مناسب اسناد 

3.3  
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تقویقتی بوده می تواند و توسط مقامات رسمی 

 . مربوطه ارزیابی شده است

طور مناسب تهیه شده و ارزیابی اینکه دفتر نقدی ب  

 . تمام تادیات نقدی بطور مناسب درج شده است

4.3  

حصول اطمینان از اینکه تمام تادیات با اسناد اصلی،   

ارزیابی الزم، منظوری الزم مقامات مربوطه در 

 . وزارت مالیه و سایر وزارت ها مجهز بوده است

3.3  

اد ارزیابی اینکه سفارشات خریداری مطابق قرارد  

عرضه بوده و منظوری مقامات وزارت مربوطه 

 . وجود داشته است

6.3  

ارزیابی اینکه کیفیت و کمیت اجناس عرضه شده، و   

کاره ها مطابق قرارداد و / نرخ در بل های عرضه 

سفارش خریداری بوده و توسط مسؤولین وزارت 

 .مربوطه ارزیابی شده است

3.3  

عرضه کننده گان به تاریخ  ارزیابی اینکه آیا تادیات به  

معین صورت گرفته و مطابق قرارداد بوده است یا 

 . خیر

3.3  

حصول اطمینان از اینکه تمام تادیات بطور درست به   

حساب پروژه مربوطه درج شده و همچنان در 

 . کتگوری مناسب آن

9.3  

حصول اطمینان از اینکه تمام تادیات مستقیم توسط   

IDA  به حساب خاص مربوط پروژه از طرف بانک

 . چارج شده است

11.3  

ارزیابی اینکه تادیات برای هر مساعدت فرعی در   

 . مطابقت با توافق مساعدت می باشد

11.3  

در صورت تادیات پیشکی، ارزیابی آن مطابق توافق   

 . مساعدت و تعدیل الزم آن در کوتاه مدت

12.3  

در سال گذشته ارزیابی تادیات بدون منظوری که   

 . صورت گرفته و الزماً پس گرفته شود

13.3  

 
 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 
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 مـعاشــات   - 8

 
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 معاشات     

  مالحظات

حصول اطمینان از اینکه معاشات کارمندان خدمات   

 . کی از مساعدت پرداخته نشده  استمل

1.3  

/ دفتر بانکی / بازبینی خالصه معاشات در دفتر نقدی   

 جورنال 

2.3  

  3.3 . بازبینی حاضری با کارت اوقات  

  4.3 توافق ها / بازبینی افزایش ها در مطابقت با منظوری   

  3.3 : بازبینی وضع  

   تادیات معاشات پیشکی/ قرضه ها . 1  

  قلم دیگری . 2  

بازبینی اضافه کاری با راجستری الزم و مقررات   

 دولتی 

6.3  

  3.3 بازبینی تادیه معاشات و امتیازت با راجستری   

  3.3 بازبینی تادیه تشویقی با اساس آن   

آیا معاشات پیشکی بطور منظم و مطابق شرایط   

 جبران شده است ؟ 

9.3  

 

 
 (وجود دارداگر )اظهار نظر 
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 سیستم تفتیش داخلـی    - 9

 
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 سیستم تفتیش داخلی     

  مالحظات

  1.9 : آیا پروژه سیستم تفتیش داخلی دارد  

  در شکل مشاورین خارجی . 1  

  داخلی خود آن  در شکل ریاست تفتیش. 2  

آیا پروگرام تفتیش داخلی ارزیابی شده است ؟ آیا با   

 مشورت مفتشین خارجی صورت گرفته است ؟ 

2.9  

  3.9 سطح پوشش تفتیش داخلی کافی است ؟  

آیا اشخاصی که وظیفه تفتیش داخلی را پیش می برند،   

 لیاقت الزم را دارند ؟ 

4.9 

  3.9 زارش می دهد ؟ مفتش داخلی به کدام مرجع گ  

آیا گزارش تفتیش داخلی پیگیری شده است و اطمینان   

 حاصل شده است که مطابق به آن عمل شود ؟ 

6.9 

با در نظر داشت آنچه در باال تذکر رفت، آیا سیستم   

تفتیش داخلی وزارت، با حجم کار وزارت و ماهیت 

 کاری آن،  مطابقت دارد ؟ 

3.9  

 

 
 (وجود دارداگر )اظهار نظر 
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 نکات مشخص در قسمت حسابات کمپیوتری    - 21
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 حسابات کمپیوتری      

  مالحظات

  1.11 آیا سیستم مطالعه شده است ؟ آیا آنها عبارت اند از ؟   

  بسته حسابی  . 1  

 –بسته جامع شامل سایر ساحات سیستم های وصل . 2  

 خط انترنتی  

 

  2.11 آیا سیستم کود گذاری مطالعه شده است ؟    

  3.11 آیا کنترول باالی سیستم وجود دارد ؟   

  باالی ثبت ها  . 1  

  باالی معلومات داخلی . 2  

جزیات آن عبارت از   -مطالعه معلومات داخلی   

   چیست ؟

4.11  

  3.11 بازبینی بمنظور کشف اشتباهات وجود دارد یا خیر    

  6.11  : چکسی دسترسی دارد به  

  معلومات داخلی  . 1  

  نرم ابزار سیستم   . 2  

  (  نتیجه کار)معلومات بیرونی . 3  

 3.11 :  منظوری در سطوح مختلف چگونه است  

  تهیه سند مصرف . 1  

  ح معلومات اصال. 2  

  نوشتن چک . 3  

  ثبت در جورنال . 4  

 3.11 : سؤال در مورد   

  ( معلومات نگهداری شده)اسناد ذخیره . 1  

  آموزش . 2  

آیا معلومات کمپیوتری در وزارت با معلومات سیستم   

 مالی در مطابقت است ؟ 

9.11  

آیا اسناد بطور منظم چاپ و منظوری مرجع مسؤول   

 گرفته می شود ؟ 

11.11 
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 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

 دارایی های ثابت   - 22
ارزیابی 

 توسط
 بازبینی توسط

عالمت بانک 

 جهانی
نخیر  غیر قابل /بلی

 تطبیق
 شماره مشخصات

 دارایی های ثابت     

  مالحظات

آیا دارایی های ثابت بطور فزیکی مورد بررسی قرار   

 نه، چرا ؟ گرفته است ؟ اگر 

1.11 

آیا لست دارایی ها در مطابقت با دفتر ثبت ها بررسی   

 شده است ؟ 

2.11  

بین ثبت های ( اگر وجود دارد)آیا تفاوت های کلی   

 فزیکی و دفاتر بطور مناسب تشریح شده است ؟ 

3.11 

مشاهدات در هنگام ارزیابی / آیا تمام اظهار نظر ها   

 حظه شده است ؟ فزیکی برای گزارش دهی مال

4.11 

آیا راجستری دارایی های ثابت به حد کافی نگهداری   

می شود، معلومات همه روزه تجدید می شوند، 

جزیات دارایی ها مانند شماره برچسب، نمبر مسلسل، 

تاریخ خرید، ارزش، موقعیت، و غیره نگهداری می 

 شود ؟ 

3.11 

ی شود و آیا اسناد راجستری دارایی های ثابت اخذ م  

 توسط مسؤولین منظور می شود ؟    

6.11  

 
 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 
 امضای مفتشین    امضای مفتشین     امضای مفتشین

 : اسم     : اسم      : اسم
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 برای رئیس   -چک لست تفتیش 
ول بررسی ها می این چک لست برای استفاده داخلی اداره کنترول و تفتیش بوده و توسط رئیس بخش، مسؤ)

 ( باشد

 فهرست

نخیر  غیر /بلی مشخصات شماره 

 قابل تطبیق

عالمت بانک 

 جهانی

 تهیه توسط 

     11الی  1  -ارزیابی چک لست کارمندان محل  2

چک لست برای پیروی از معیار های تفتیش  1

 انتوسای 
   

    چک لست برای معیار نمونه گیری  2

    احصائیه مربوط تفتیش  2

    بحث مسوده گزارش تفتیش و نامه مدیریت  2

    اظهار نظر مشروط در گزارش تفتیش  6

 

 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

CLT 2.   چک لست برای پیروی از معیار های تفتیش انتوسای 

 

نخیر  غیر /بلی لست معیار های انتوسای  شماره 

 قابل تطبیق

مالحظات 

 بانک جهانی

 بازبینی توسط 

    اساسات ابتدائی  2

    معیارات عمومی  1

    معیارات ساحوی  2

    معیارات گزارش دهی  2

 

 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 
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CLT 3:  چک لست برای معیار نمونه گیری 

 اساس فیصدی نمونه کل  مجموع کل  ساحه   شماره 

 انتخاب )%(ارزش  )%(شماره  ارزش  شماره  تادیات مستقیم  1

      باز پرداخت ها  2

      (برای ذخیره)پرداخت مجدد  3

      قرضه اخذ شده  4

      اجناس  3

      تادیات مشاورین  6

      کار ها  3

      مصارف عملیاتی افزودنی  3

 

 

 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

CLL4:  احصائیه مربوطه به تفتیش 

 

 احصائیه مشخصات شماره

 سال گذشته سال جاری  

 

   ساعت کاری مصرف شده  . 1

   کارمندان تفتیش . 1 

   روسا . 2

3 .   

4 .   

   تعداد مالقات ها در بررسی ها  .2

   کارمندان تفتیش . 1 

   رئیس . 2

3 .   

4 .   

3 .    

   : فیصدی بازبینی . 4
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 _____________: ساعات کاری مصرف شده

 

 (اگر وجود دارد)اظهار نظر 

 

 

 

 (امضا) –رئیس 

 : اسم
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 رهنمود در مورد نمونه گزارش تفتیش و نامه مدیریت. 3
گزارش تفتیش . گزارش تفتیش محصول نهائی کار تفتیش بوده و یافته و سفارشات عمده را در بر دارد 1.1.9

 . سفارشات، و اظهار نظر ها می باشدشامل نتایج تفتیش، 

هنگام تهیه گزارش تفتیش، تؤجه الزم باید در قضاوت ها مبذول داشته شود،  و گزارش مذکور به ماهیت  2.1.9

با شرح . و گستردگی معلومات مساعدت در مرجع تحت تفتیش در هنگام تصمیم گیری باید داللت کند

زارش برای خواننده بیانگر این خواهد بود که مفتش کارش واضح وسعت، اهداف، و یافته های تفتیش، گ

 .را بطور صحیح و مناسب انجام داده است

 : کریدت ها ذیالً بیان شده است/ شکل نمونه گزارش تفتیش مساعدت ها   3.1.9

 

 مخاطب. 2

 ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 

 

  همقدم. 1

ق انکشاف مساعدت که میان اتحادیه تحت تواف( 123مساعدت شماره ) ABCصورتهای مالی 

، ...........، برای سال ..............انکشافی بین المللی وجمهوری اسالمی افغانستان بتاریخ 

 .بپایان رسید، منعقد شده بود، مورد تفتیش و بررسی قرار داده ایم

 

 و مفتشین مالیهمسوولیت وزارت . 2

. ای مالی را ترتیب و بدسترس ما قرار دهدوزارت  محترم مالیه مسوولیت دارد تا صورته

 . مسوولیت ما صرفاً اظهار نظر باالی آن می باشد

 

 حدود و یا وسعت تفتیش. 2

به پایه اکمال ( انتوسای)این تفتیش مطابق به معیارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش

ذاری و مورد اجراء قرار گیرد نظربه این معیارات الزم  است تا تفتیش طوری پالنگ. رسانیده ایم

بمنظور حصول اطمینان از . که از عدم اظهارات غلط در صورتهای مالی اطمینان حاصل گردد

شفافیت صورتهای مالی تفتیش مذکور بطور قیدی و بازرسی مدارک تقویتی رقم حاوی 

همچنان این تفتیش شامل ارزیابی پرنسیبهای . صورتهای مالی مورد اجراء قرار گرفت

حسابداری صورتهای مالی و برآورد وزارت محترم مالیه نیز میباشد، و افزود براین ارائه کلی 

من مطمئن . صورتهای مالی و سیستم های کنترولی داخلی نیز در برگیرنده این بررسی میباشد
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هستم که بررسی های انجام شده یک اساس مناسب و قناعت بخش را در ارائه اظهار نظر در 

 .میباشد زمینه دارا

 

 نظرات ما . 2

 : نظرات ما در این مورد قرار ذیل میباشد

 

 ( گزارش باید نشاندهنده یافته های عمده تفتیش باشد)

 

 اظهار نظر . 6

به استثنای موارد که در فقره فوق ذکر گردید، به عقیده ما، صورت های مالی     رسیدات و 

................. برای دوره ( 123 -مساعدت شماره) ABCتادیات توافـق مساعدت انکشافی

برعالوه، مصارف مربوطه مطابق به مقاصد و . بپایان رسیده، بصورت درست ارائه شده است

درغیر آن موضوع . اهدافی که در توافق مساعدت انکشافی مشخص شده، صورت گرفته است

 . شرح داده می شد

 

مساعدت  این ل و قابلیت تمویل را ازنظر به توافقنامه این مساعدت مصارف صورت گرفته معقو .أ 

 دارا میباشد،

...............  ...................ا در تاریخ صورتهای مالی حسابات خاص وضعیت مالی آن حسابات ر .ب 

 .به صورت درست نشان میدهد

در رابطه به ضعف و کمبودی در سیستم های کنترولی داخلی، برای وزارت محترم مالیه طی نامه  .ج 

 . شده است اطالع دادهمدیریت 

 

 موضوع تاکیدیه.  7

مفتش در این پراگراف در مورد شکلیات صورت های مالی، یادداشت حسابات، پیشنهاد ها در صورتیکه صورت 

 .   های مالی را متأثر سازد، اظهار نظر خود را می نویسد

 

 پوهنمل محمد شریف شریفی

 ریئس عمومی

 اداره کنترول و تفتیش افغانستان

 (ریخ اکمال تفتیشتا)
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اداره کنترول و تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان جزیات بیشتر معلومات را در نامه مدیریت به وزرات 

 .  مالیه تهیه کرده است

 

 نامه مدیریت 

کریدت / گذشته از گزارش تفتیش، نامه مدیریت نیز تهیه می شود که شامل مشاهدات مساعدت   4.1.9

بیشتر مواردی چون کاستی ها در . وزارت های مربوطه می گذارند بوده که آنرا برای تؤجه

سیستم کنترولی، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم نگهداری اسناد کافی، پیگیری ضعیف 

مصارف، عدم اجراأت مناسب، تمویل دوباره  و تخطی های دیگری در معامالت در نامه 

 . مدیریت می باشد

است برای بخش اداری مراجع تا آنان اقدامات اصالحی را روی دست نامه مدیریت سفارشاتی   3.1.9

 . برجسته در جای مناسب ارائه شود/ سفارشات باید به خط سیاه .  گیرند

 : نامه مدیریت باید شامل موارد ذیل باشد  6.1.9

 خلص اجراات 

  دورنما 

  اهداف تفتیش 

  وسعت و میتود تفتیش 

  سیستم ها و کنترول ها 

 داری تنظیم حساب 

  سیستم های حسابداری 

  پالیسی های حسابداری، روش ها و طرزالعمل ها 

 سیستم های معلوماتی و بخش های کنترول داخلی 

  مسائل مربوط به سال های گذشته تفتیش 

  یافته های مربوط به پروژه 

 

 . نماید برای جزیات معلومات در امور فوق، می توانید به نامه مدیریت مساعدت های انکشافی مراجعه
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 خـتـصـارات ا. .1

 

ADB    بانک انکشاف آسیائی 

AFMIS   سیستم مالی افغانستان 

AG    رئیس عمومی اداره کنترول و تفتیش 

AoW    درخواست برای برداشت 

ARTF   صندوق کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان 

CAO    اداره کنترول و تفتیش 

CCS    عامله بانک جهانی صورت حساب طرف م 

CoA     جدول حسابات 

DAB     دافغانستان بانک 

DBER     ریاست بودجه انکشافی و روابط خارجی 

DG      رئیس عمومی خزاین 

FMR     گزارش نظارتی مالی 

IA      نمایندگی اجرائی 

IDA     سازمان بین المللی انکشافی 

INTOSIA   یش  سازمان بین المللی مؤسسه عالی تفت 

JPSAS     معیار های بین المللی سکتور حسابی عامه 

JSDF     صندوق انکشافی اجتماعی جاپان 

JV        روزنامچه 

LOTFA     صندوق کمکی بمنظور تحکیم امنیت و قانون 

MA      نماینده نظارتی 

MOF     وزارت مالیه 

NA      غیر قابل تطبیق 

SA      حساب خاص 

SAI     لی تفتیش مؤسسه عا 

SOE      صورت مصرف 

UNDP     دفتر برنامه های انکشافی ملل متحد 

UNOPS     دفتر ملل متحد برای خدمات پروژه ها 

USAID   نمایندگی امریکا برای انکشاف بین المللی 

WB      بانک جهانی 

WP     ورق کاری 
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