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 پیشگفتار

کشدرر از   کنندهه در مییدا   ترین نهاد بازرسی اداره عالی تفتیش افغانستان منحیث عالی

رونه حکرمتهاری و اداره امرر مدالی فدفاو و حسدابهه     ،ها با جهیتطریق اجرای انراع بازرسی

نیش اداره عدالی تفتدیش را    د 2931 ترفیح فهه در سال دقانرن تفتیش   .را ترویج می نمایه

فمرل تفتیش رعایدت قدرانین و میدررا ،    به های این اداره راباز تعریف نمرده و حهود تفتیش

هدا را  دهه کده بازرسدی  این قانرن به اداره عالی تفتیش صالحیت می .گسترش بخشیهه است

نهادهدای عدالی تفتدیش    المللی المللی انجام داده و معیارا  سازمان بینبه اسا  معیارا  بین

اداره عالی تفتیش افغانستان منحیث عضدر انترسدای همدراره تدالش      .عملی نمایه( انترسای)

فمرل تفتیش رعایت قرانین و میررا ؛ اصدرل، رهنمردهدا   ها بهمی نمایه که در تمام بازرسی

  .کار ببردو معیاراتی را که ترسط سازمان مذکرر وضع فهه است، به

، (المللدی نهادهدای عدالی تفتدیش یدا ایسدای      معیدارا  سدازمان بدین   )ی معیارا  انترسا

های الزم را برای تفتیش رعایت قدرانین و میدررا    ، راهنمایی4و سطح  9رهنمردهای سطح 

-اصرل و رهنمردهای ایسای به هیچ صدرر  قدرانین، میدررا  و صدالحیت     .نمایهفراهم می

هه و یا اینکه هرگز نهادهای عدالی بازرسدی   دهای نافذه ملی کشررها را تحت فعاع قرار نمی

رهنمردهدای ایسدای بدرای تفتدیش      .داردرا از پرداختن با سایر انراع تفتدیش بداز نمدی    کننهه

 :رعایت قرانین و میررا  به صررتی که در زیر فرح داده می فرد، تهوین فهه انه



 

8 
 

  

بدرای تمدام   ایدن اصدرل   (: 1129نسخه )اصرل بنیادی تفتیش سکترر عامه : 211 ایسای

های سکترر عامه بهون در نظر دافت فدک  و ماهیدت بازرسدی قابد  تطبیدق      انراع بازرسی

اصدرل بنیدادی    .قرائدت و تفسدیر گردنده    211سایر معیارا  ایسای بایه ترام با ایسدای   .است

تفتیش؛ اسا  رهنمردهای عمرمی تفتیش را کده در رهنمدرد سدطح رهدارم ارائده گردیدهه       

  .دههاست، تشکی  می

این اصرل بدر مبندای ایسدای    (: 1129نسخه )اصرل بنیادی تفتیش عملکرد : 911ایسای 

بایه ترام بدا   911ایسای  .نمایهکش میمعیارا  مخصرص را برای تفتیش عملکرد پیش 211

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

این اصرل بر مبندای ایسدای   : انین و میررا اصرل بنیادی تفتیش رعایت قر: 411ایسای 

 .کدش مدی نمایده   معیارا  مخصرص را برای تفتیش رعایدت قدرانین و میدررا  پدیش     211

که برای تفتیش رعایت قرانین و میررا  نیز قاب  عملدی   211بایه ترام با ایسای  411ایسای 

  .است، قرائت و تفسیر گردد

هدایی کده جدها از    میدررا  بدرای بازرسدی    رهنمرد تفتیش رعایت قدرانین : 4211ایسای 

تفتدیش رعایدت قدرانین و میدررا  را     (: 1129نسخه )فرنه های مالی اجرا میتفتیش صرر 

های مدذکرر بدر   رهنمرد .بازرسیها انجام داد تران بصرر  جهاگانه و منحیث بخشی از سایرمی

را ن سدکترر عامده   انده و مفتشدی  ساخته فهه( 911-211ایسای )مبنای اصرل بنیادی تفتیش 

  .کمک می نمایه تا اصرل بنیادی را بصرر  درست به کار ببرنه

المللدی  هدای بدین  این معیارا  در منابع انترسای صرو به زبان انگلیسدی و برخدی زبدان   

خداطر اینکده مندابع    کار بردن این معیارا  بهمفتشین اداره عالی تفتیش هنگام به .مرجرد است

برای رفع ایدن نییصده، اداره    .نیست، به مشکال  زیادی مراجه بردنهآن به زبان دری مرجرد 

عالی تفیتش از پروژه کراتر خراست تا معیارا  جهیه انترسای در ارتبدا  بده تفتدیش رعایدت     

به اسدا  هدهایت اداره؛ ایسدای     .قرانین و میررا  را به زبان دری به اختیار مفتشین قرار دهه
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/  میررا  و قانرن رعایت تفتیش رهنمرد  

در ( 1122مدی  ) 2934ژه کدراتر ترجمده و در مداه  درر     ترسط پرو 4211و  411، 911، 211

  .اختیار اداره قرار گرفت

؛ بده  4211و  411، 911، 211از این رو خرسنهم که اکنرن ترجمه دری معیارا  ایسدای  

اداره عالی تفتیش راپ و در دسدتر  مفتشدین و خرانندهگان محتدرم      صرر  کتابی از سری

خدراهم معیدارا    همچنین از تمام مفتشین و آمرزگاران اداره عالی تفتدیش مدی   .گیردقرار می

المللدی در تفتدیش   هدای بدین  مذکرر را مررد مطالعه قرار داده تا قادر به تطبیق بهتدرین فدیره  

 .رعایت قرانین و میررا  گردنه

خه دری نسد  ترجمههایشان در المللی کراتر بخاطر تالشدر اخیر جا دارد تا از کمپنی بین

 .معیارا  ایسای قهردانی نمایم
 

 

 شریفیشریفمحمددوکتورپوهندوی

 رئیسادارهعالیتفتیش



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 چهارم سطح ایسای مختصر معرفی

:باشدیرهنمودتفتیشرعایتقوانینومقرراتحاویمندرجاتذیلم

 معرفیرهنمودتفتیشرعایتقوانینومقررات:0444ایسای 

 کاهیهاایرهنمودتفتیشرعایتقوانینومقرراتبرایآنبازرس:0044ایسای

منحیا جازاازتواندیاینفعالیتم.شوندیمالیاجرامیهاصورتیهاشیجداازتفت

 .تفتیشعملکردویاهمبهشکلیکتفتیشجداگانهاجراشود

 رهنمودتفتایشرعایاتقاوانینومقارراتدرارتبااطباهتفتایش:0244ایسای

 .یمالیهاصورت



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .0

:چنینصاراحتداردیمفهومتفتیشرعایتقوانینومقرراتدراعالمیۀلیماانتوسا .0.5

؛زیارامادیریتوجاوهباشادیمالیعامهمااموربهطورذاتیشاملادارۀ«شیتفت»

الینفاکیاکابلکاهجازباشدیتفتیشختمیکپروسهنم.عامهنیازبهاعتباردارد

قباولشادهویارهاایکههدفآنکشافانحرافااتازمعباشدیسیستمقانونیم

تخطیازاصولقانونیت،موثریت،مفیدیتواقتصادیتمدیریتمالیجهاتاتخااذ

اقداماتاصالحیدرقضایایانفرادی،وادارنماودنمارتکبینباهقباولمساوولیت،

 .باشدیازارتکابهمچومواردمتحصیلوجوهوموادضایعشدهوجلوگیری

تفتیشرعایتقوانینومقرراتبیشتررویایناصلتمرکزداردکهمرجعتااکادام .0.5

ماننادشارطنامهقارار)حدمقررات،قوانین،اصول،پالیسیها،کودها،شارطنامههاا

مفهومتفتیشرعایاتقاوانینو.دینمایرارعایتم(هادادهاویاشرطنامهمساعدت

تاذکرگردیادهاساتو(93و044.95ایساای)رراتدراصولاساسایتفتایشمق

رویآن(معرفیرهنمودتفتیشرعایاتقاوانینومقاررات)0444بیشتردرایسای

 .توضیحاتارایهگردیدهاست

درسکتورعامه،مفهومشفافیت،حساابدهی،رهباریوحکومتاداریخاوباصاول .0.5

یکاهنهادهاادارندیقوانینومقرراتتصریحم.دهندیاساسیوعمدهراتشکیلم
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هااتی،محادودباشاندیراعهدهدارماهاتیسکتورعامهمسوولیتپیشبردکدامفعال

هاا،اهدافاصلیکهبایدمحققشاوندکادامباشندیچهمهاتیدرخصوصاینفعال

،وجاوهعالوتاا .ندینمایحقوقشهروندانراحفاظتمهاتیهستندوچگونهاینفعال

کاهایاننهاادشاودیسکتورعامهقراردادهمایعامهبهایناعتباردراختیارنهادها

یمصارفاینوجوهرابهصورتدرستمدیریتنمایندلذاایانمساوولیتنهادهاا

خودشفافیتراتامیننمایناد،باهیهاتیتادرفعالباشدیهاممذکوروکارمندانآن

باهنماایشهیتساالمرادرعرصاهمصارفایانوجاومردمحسابدهباشندومدیر

 .بگذارند

اداراتساکتورعاماهدرمطابقاتبااقاوانینومقارراتیهاتینظارتازاینکهفعال .0.5

،سیساتمگردنادیهاقرارداشتهوازاینکهحقوقشاهروندانحفاظاتماحاکمبرآن

تفتیشساکتورازطریقعموما .دهندیهایکنترولیعمدۀسکتورعامهراتشکیلم

مفتشاینساکتورعاماهنظاارتومشخصاا عامهوتفتیشرعایتقوانینومقررات

درتفتایش.یااخیارگردنادیرعایاتمافوقا ذکرشادهکهاصولاساسیندینمایم

کاهآیااموضاوعردیگیرعایتقوانینومقررات،نظارتبیشترازایناصلصورتم

،مقاررات،رهنمودهاا،شارطنامهقراردادهااوماننادقاوانین)ارهاایدرمطابقتباامع

بهمرجعتحاتتفتایشوهاشینتایجاینتفت.قرارداردویاخیر(ههاوغیرتوافقنامه

اختیاارماردمعاامنیازبهایننتایجاکثرا .شوندیقانونگذارگزارشدادهمینهادها

کتورعاماهدلیالآنحمایاتازشافافیتوحساابدهیدرساوشاودیقراردادهما

 .باشدیم

تفتایشرعایاتقاوانینومقارراتدرساکتوریهاجنبهعدهاینتعلیماتنامههابهآن .0.5

کهدراکثارکشاورهابااتناسابمساوولیتهاایکااریودینمایمیدگیعامهرس

موکراتیاک،یدیهاادراکثارحکومات.باشندیاهدافاداراتعالیتفتیشمتفاوتم
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/  میررا  و قانرن رعایت تفتیش رهنمرد  

عمادۀمادیریتیهااهایکیازبخشآنندگانیبهنماحسابدهیبهمردموخاصتا 

.دهادیاداراتسکتورعامهویکیازعواملاساسیحکومتداریسالمراتشاکیلما

هاانیازبراسااسآنیهاتیاداراتسکتورعامهبراساسقوانینمربوطهایجادوفعال

اتبایاددرهمچاواداریهااتیافعالااًبنا.گردنادیهمینقوانینومقرراتتنظیمم

چاونقاوانینو.دنهاقارارداشاتهباشارعایتکاملازقوانینومقرراتحاکمبرآن

هاقانونگذارانتخصیصومصارفپاولمقرراتابزاریهستندکهبااستفادهازآن

ساکتوریهااتیافعالبازرسیاینکهآیاا،بنااًندینمایتوسطسکتورعامهراکنترولم

عموماا یاکرنادیااخیارباقوانینومقرراتمذکورقارارداعامهدرمطابقتکامل

باهخااطرتعاددقاوانینو.دهدیبخشالینفکوعمدۀاهدافتفتیشراتشکیلم

مختلافیرهاایهاممکندرتضادبایکدیگرقرارداشتهوتابعتعبمقررات،احکامآن

تورعاماهنیاازباهرویاینملحوظ،نظارتازرعایتقوانینومقرراتدرسک.باشند

 .باشدیقضاوتقابلمالحظۀمسلکیداشتهوازاهمیتبهسزاییبرخوردارم

پیرامونتفتیشرعایاتقاوانینومقارراتکاهباهطاور0044ایسای)اینرهنمود .0.5

رویتفتایشرعایاتقاوانینو(شاودیماالیاجارامایهاامجزاازتفتیشصورت

ابااتفتایشعملکاردتمرکازداردناهمقرراتمنحی یکتفتیشمستقلویایکج

ایانرهنماود.شاودیمالیاجارامایهارویآنتفتیشیکهیکجاباتفتیشصورت

توضایحاتارایاهنماودهو(044و044ایساای)بیشتررویاصولاساسیتفتایش

تااایاناصاولرادیانمایمفتشینسکتورعامهواداراتعالیتفتایشراکماکما

 .تطبیقنمایند

روندتفتیشرعایتقوانینومقرراتدردیاگرامذیلارایهگردیدهودربخشبعادی .0.5

.اینرهنمودنیزموردبح قرارگرفتهاست
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 ارزیابی ابتدایی   
 (۵)، ۴، ۳ یها فصل    

 

 تعیین هدف تفتیش رعایت قوانین و مقررات 

  (استقاللیت و بیطرفی)مدنظرگرفتن اصول اخالقی 

  اطمینان از تطبیق طرزالعمل های کنترول کیفیتکسب 

 

 اری تفتیشذپالنگ
 (۶)فصل 

 

 

 اساس قانونی/ ذیدخل  یها تعیین گروه 

 شناسایی موضوع و ضوابط 

 و محیط آن شناخت مرجع 

 ایجاد استراتیژی و پالن تفتیش 

 کنترول داخلی نهاد شناخت 

 جاد معیار اهمیت به منظور پالنگذاریای 

 ارزیابی خطر 

 پالنگذاری طرزالعمل تفتیش به منظور کسب اطمینان مناسب 

 

اجرای تفتیش و 

 آوری مدارک جمع

 (۷) فصل

 

 

 مختلف یها وهیجمع آوری مدارک به ش 

 تجدید مداوم پالنگذاری و ارزیابی خطر 

 مستند سازی مداوم، ارتباطات و کنترول کیفیت 

 عدم رعایت قانون و مقررات که  گرفتن موارد درنظر   

 باشدنشاندهنده اعمال غیرقانونی    

 

 ارزیابی مدارک 

 گیری و نتیجه
(۸) فصل  

 

 

 ارزیابی اینکه آیا مدارک کافی جمع آوری شده یا خیر 

 مدنظر گرفتن معیار اهمیت به منظور گزارشدهی 

 گیری نتیجه 

 کسب سند تحریری در صورت ضرورت 

 درصورت ضرورت بعدی رویدادهای رسیدگی به 

 

 

 گزارشدهی

(۹) فصل  

 

 تهیه گزارش 

 ارایه شده از طرف مرجع یها شامل ساختن سفارشات و پاسخ 

  پی گیری گزارشات قبلی در صورت لزوم 

 

ت
ت، کنترول کیفی

سناد، ارتباطا
ا
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 این تعلیماتنامه  حدود .2

 ساحۀ کاری و ماهیت تفتیش رعایت قوانین و مقررات  .2.0

دیانمایهایوظیفویاداراهعالیتفتیشواضاحمابهطورعمومقانونومسوولیت .5

درصاورت.کهآیااینادارهتفتیشرعایتقوانینومقرراترااجرانمایادویااخیار

تااباشادیاجرایتفتیشرعایتقوانینومقررات،اینمسوولیتادارۀعالیتفتیشم

قاانونینهادهاابعضاا .ساحهکاری،ماهیتوطریقۀپیشبردتفتیشراتعییننمایاد

گذارمانندپارلمانممکنازادارۀعالیتفتایشتقاضاانمایادکاهیاکناوعخااص

درصاورتیکههمچاوپیشانهاداتباهاساتقاللیتادارۀعاالی.تفتیشرااجرانمایاد

کاهایانتوانادی،ادارۀعالیتفتیشم(244،2.2.02ایسای)تفتیشلطمهواردنکند

یتودلوژیوشیوۀاجرایتفتیشتوسطادارۀعالیتفتایشپیشنهاداترابپذیردولیم

 .تعیینخواهدگردید

کاهازیاکباشادیمایتفتیشرعایتقوانینومقرراتحاویموضاوعاتمختلفا .3

کهدارایماهیاتعماومیتواندیموضوعم.دینمایتفتیشتابهتفتیشدیگرفرقم

عاتتفتایشرعایاتتوضایحاتبیشاتررویموضاو.باشدویادارایماهیتخاص

 .انداینرهنمودبهتفصیلموردبح قرارگرفته2.2قوانینومقرراتدربخش

باهخااطریاصولاساسیتفتیشصراحتداردکهتفتیشرعایتقوانینومقاررات .04

هاا،کهآیااپاروژهکردحاصلاطمینانتوانیکهازطریقآنمباشدیحایزاهمیتم

قارارداردونافاذاراتدولتیدرمطابقتباقوانینومقرراتادیهاتیهاوفعالبرنامه

نیاازدارنادتاابداننادکاهآیااقاوانینومقارراترعایاترندگانیتصمیمگ.یاخیر

واگرنهبهباازنگریضارورتخواهاد؛گردندیوآیانتایجمتوقعحاصلمگردندیم

رکازقاوانینومقارراتبهخاطرتعییناهدافتفتایش،د(.9.0.2 ,944ایسای)بود

بناااًمفتشاینساکتورعاماهبایاد.شاودیمرجعتحتتفتایشالزمایپنداشاتهما
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هاامفیادوماوردقباولآنگزارشهاایتاپالنگذاریخودرابهشکلیعیارنمایند

 .ذیدخلقرارگیردیهاطرف

قانونتفتیشموضوعوساحۀکاریتفتیشرعایاتقاوانینومقارراتبعضیاوقات .00

مشاخصسااختنموضاوعوسااحهکااریامابعضیاوقاات؛سازدیرامشخصم

تفتیشرعایتقوانینومقرراتوابستهباهقضااوتمسالکیمفاتشساکتورعاماه

تاامفتشاینموضاوعاتتفتایشرامشاخصشاوندیعواملیکهباع م.باشدیم

:گردندیشاملمواردذیلمسازند،

کهدرقانونتفتیشوسایرقوانینومقرراتذیربطصراحتدارناد،ماننادیمقتضیات .أ

 .قانونبودجهویاقانونتدارکات

مواردقبلیعادمرعایاتقاوانینومقارراتتوساطمرجاع،ماننادماواردیکاهدر .ب

 .انددهیقبلیبرمالگردیهاشیتفت

مجازاازاداراتعاالی)کاهتوساطساایرنهادهاایهااشیوسفارشاتتفتاهاافتهی .ج

 .انددهیاجراگرد(تفتیش

بهطاورمثاالتادارکات،جماعآوری)ارزیابیخطردرخصوصساحاتباخطرباال .د

 (.عواید،فوایدعامهوغیره

بهطورمثالفریبکاری،سوامدیریتوماواردعادمرعایات)توقعاتوعالیقعامه .ه

 (وغیرهانددهیهاشناساییگردهتوسطرسانهقوانینومقرراتک

باینالمللاییهاابهطورمثالمساایلمحیطایورعایاتتوافقناماه)مواردخاص .و

 (محیطی

باهطاورمثاالرعایات)قانونگذار،مراجعتمویلکنندهوغیارهیپیشنهاداتنهادها .ز

 (شرطنامۀموافقتنامهبامراجعتمویلکننده
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توسطنهادتمویلکنندهدراختیارمرجعتحاتتفتایشقارارکهۀمبالغقابلمالحظ .ح

مباالغتاابعرعایاتشارطنامۀقاراردادویاانمداومهمچاوتهیۀدادهشدهاستو

 .باشدیموافقتنامهم

کهساحهکاریوماهیتتفتایشرعایاتقاوانینومقارراتمساتقیما ازدرحاالتی .02

شندبلکهبراساسقضااوتمسالکیقوانینتفتیشومقرراتمربوطهمنشانگرفتهبا

مفتشسکتورعامهاستوارباشند،بهتراستتاساحهکاریوماهیتتفتیشباهطاور

تاانقاشوگارددیکتبیبهمرجعتحتتفتایشتفهایمگارددکاهایانباعا ما

مانندسااحاتیکاهتحاتپوشاشتفتایشقارارمیگرنادو)مسوولیتهایطرفین

متوقعهازآن،معلوماتیکهبایدارایهگردد،نوعیتگزارشیکاهارایاهیهاتیمحدود

(،زمانبنادیتفتایشوغیارهگارددیهاارایهماومراجعیکهگزارشبهآنگرددیم

 .واضحگردد

گارددیدراینسندبهتفتیشیاطاالقما«تفتیشرعایتقوانینومقررات»عبارت .09

هاایدهویااداراتعالیتفتیشبهپیشابردآنکهتوسطاداراتعالیتفتیشاجراگرد

 .مسئوولگردیدهباشند

معلوماتاضافیدرخصوصآگااهساازیمرجاعپیراماونسااحهکااریوماهیات .00

:باشدیتفتیشدرموادذیلقابلدسترسم

 0944و0204ایسای 

 مراجعذیربطبایادباهطاور)2.9تعلیماتنامهتفتیشعملکردانتوسای،بخش

 (مطلعگردنددقیق

 بینالمللایاطمینااندهای،فدراسایونباینالمللایحساابداران،یارهایمع

9444 
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 اطمینان مناسب و اطمینان محدود     .2.2

اصولاساسیتفتیشرعایتقوانینومقارراتصاراحتداردکاهتفتایشبایادباه .05

شکلیتنظیموطراحیگارددکاهیاکاطمیناانمناسابازاشاتباهات،تخطایاز

مراجاعتحاتبازرسایراارایاهنمایادرهیاساواوغیقوانینومقررات،عملکردها

 (.9444،9.0.0ایسای)

و(مثباات)اطمیناانمناساب:درتمااماناواعتفتایش،دوناوعاطمیناانوجاوددارد .02

گارددیدراطمینانمناسب،یکسطحبلنداطمینانارایهما(.منفی)اطمینانمحدود

باهبخاشارزیاابی)ذاتیدرتفتایشیهاتیبهخاطرمحدود.نهیکاطمینانکامل

کاهیاکاطمیناانتوانادی،تفتیشبهطورعمومینما(خطردرذیلمراجعهنمایید

بااطمیناانمناسابباهشاکلییهاشیبهطورکُلتفت.فیصدیراارایهنماید044

باهطاورمثاال)کهنتیجهگیریرابهیکشکلمثبتارایهنمایادگردندیطراحیم

(.«...وضعشدهقارارداردیارهایدرعدمرعایتبامع/بهنظرما،موضوعدررعایت»

زیاراشاودیتفتیشبااطمینانمحدودمعموال تفتیشنهبلکهیکارزیابیپنداشتهم

وباهشاکلیطراحایداردیهمایکسطحاطمینانپائینترنسبتبهتفتیشراارای

های ماوردیتوجاه»بهطورمثال)دینمایکهنتیجهگیریرامنفیارایهمگرددیم

وضعشادهیارهایماراجلبننمودهاستکهنشانبدهدکهموضوعدررعایتبامع

 («...قرارندارد

مناسابتفتیشبااطمینانمناسبوارزیابیبااطمینانمحدودبایدحاویمعلوماات .07

هااپیرامونموضوعوجمعآوریمدارکمناسابوبساندهباشادتااباهاساتنادآن

تفتیشباااطمیناانمناساب.مفتشبتواندکهیکنتیجهگیریمناسبراارایهنماید

باهایانیدگی،تطبیقطرزالعملهایتفتایشجهاترساردربرگیرندۀارزیابیخط

در.باشادیرکجماعآوریشادهماومناسببودنمادایخطراتوارزیابیبسندگ
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بااطمینانمحدود،طرزالعملهااکثرا محدودبهطرزالعمالهاایتحلیلایوارزیابی

ماهیت،زمانبندیووسعتطرزالعملهایکهدرایاندو.گرددیهامصدوراستعالم

بهقضاوتمسالکیمفاتشساکتورعاماهیبستگرندیگیروشمورداستفادهقرارم

 .دارد

رهنمودهادرخصوصجمعآوریمدارکبسندهومناسبممدواقاعگردیادهواین .05

بهاستناداینمادارکودرقالابیاکفارماترسامیتواندینتیجهگیریمفتشم

 .ارایهگردد


 گزارشدهی تائیدی و گزارشدهی مستقیم .2.9

مقاماتمرجعتحتتفتیشیکاظهارنامهویاگزارشیدالبررعایاتراتهیاهبعضا  .03

 .بهطورتلویحیصورتگیردتواندیدرسایرموارد،اینتائیدم.ندینمایم

بهطورمثال،درتفتیشرعایتقوانینومقرراتکهیابهطورمجزاویااهامیکجاا .24

کاهیاکاظهارناماهدرتوانادیباتفتیشعملکردصورتگرفتهباشد،اینتائیدیما

نامهدرخصوصرعایاتشارطنامهیکاظهار؛خصوصرعایتقوانینمقرراتباشد

قراردادباشدویایکاظهارنامهدرخصاوصموثریاتیاکسیساتمویااپروساه

کلیادیعملکاردبایادیهااتلویحیآناستکهشااخصیمثالتائید.معینباشد

استواراستکاهبارایرسایدنباهیهواینامربهاینفرضد؛تحتتفتیشقرارگیرن

عملکردذکرشدهاست،های گوناهیهانانکهدرشاخصسطوحباالیعملکردآنچ

 .عدمرعایتافشااناشدهوجودندارد

سکتورعامه،مرجعتحتتفتیشکدامتائیدیویااظهارناماهرایهاشیدراکثرتفت .20

بلکهمعلوماتپیراماونموضاوعدرگازارشتفتایشدهدیدراختیارکاربرانقرارنم

لمعلوماتواطالعاتویاهمبهصاراحتودرقالاببهشک)شودیانعکاسدادهم

.گارددیبهایننوعتفتیش،تفتیشیباگزارشدهیمستقیماطاالقما(.نتیجهگیری



 

00 
 

  

ماننادمرجاعتحات)ذیادخلساهامدارانتفتیشبهیکشیوۀمناسببهیهاافتهی

اکثارا دردساترسماردمعاامگزارشهااین.گرددیارایهم(تفتیشواداراتتقنینی

 .شودینیزقراردادهم

فارمتگزارشدهینظرباهقضااوتمسالکیمفاتشدرخصاوصنحاوۀمناساب .22

وگارددیگزارشیابهشکلکوتاهتهیهمابهطورکل.باشدیگزارشدهیمتفاوتم

معلوماتبیشتردراینخصاوصدربخاشگزارشادهیایان.یاهمبهشکلطویل

 .ردیدهاستجزوهارایهگ

اماا؛انددهیباگزارشدهیمستقیمتهیهگردیهاشیاینرهنمودهابادرنظرداشتتفت .29

کهدرمواقعمناسبباالیتفتیشباگزارشدهیتائیدینیازماوردتطبیاقتوانندیم

 .قرارگیرند


 اهداف .9

اهدافمشخصیکتفتیشرعایتقوانینومقرراتبایدباشارایطارتبااطمحکام .20

اهادافتفتایشرعایاتقاوانینوعموما .داشتهوباالیموضوعومعیاراستوارباشد

 :باشدیمقرراتدرسکتورعامهدربرگیرندۀمواردذیلم

ماونیاکجمعآوریمدارککافیومناسبجهتنتیجهگیاریاینکاهمعلومااتپیرا .أ

 .حاکمقرارداردویاخیریارهایموضوعدررعایتکاملبامع

.دخلیتقنینیوسایرمراجعذیونتایجبهنهادهاهاافتهیگزارشدهی .ب

بایاد،نادینمایازسیستمدیوانمحاسباتمایندگیاداراتعالیتفتیشکهنماآنعده .25

ذیدخلگزارشدادهومراجاعویاایمشکالترعایتقوانینومقرراترابهنهادها

.افرادمتخلفوپیمانۀجرممرتکبشدهراشناسایینمایند
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 فاتتعری .0

:انددهیکهدرمتناینرهنمودآمدهاستذیال تعریفگردیلغاتمهم .22

اظهارنامهبهمفهوماظهارقطعیمدیریتمرجاعتحاتتفتایشدرماورد–ظهارنامها .0

آناستکاهمفتیشانازآنیهاتیواطالعاتمربوطبهفعال،معامالتمالیهاتیفعال

قاوانینودرتفتیشرعایات.ندینمایبرایشناساییانواعانحرافاتازمعیاراتاستفادهم

باهشامولمساوولینرسامیساکتور)اظهارنامهبهمفهومایناستکهمرجعمقررات

توقوعاات–تیشعقالنیاتوجهتاجرایتف)نافذهیهاتیدرمطابقتباصالح(عامه

هاممکنتوامبامعلوماتیکاهمساوولینمرجاعفاراهماظهارنامه.دینمایعملم(عامه

 .یاازطریقاظهارصریحمرجع،ارائهگرددودینمایم

کاهازانادیقوانین،مصوبات،یاابزاردیگارقاانوناز  عبارتهاتیصالح – ها تیصالح .2

،صادرگردیدهباشادباشندیقانونیمیهاتیطرفمراجعسکتورعامهکهدارایصالح

بعضااا بااهایاانمااوارددرکاال.دنومرجااعتحااتتفتاایشملاازمبااهرعایااتآنباشاا

نبایدباااولیاایهاتیاینصالح.شودیقانونییاصرفصالحیتگفتهمیهاتیصالح

ازآنجائیکاهایاناشاخاصومراجاعانفااذ.مغالطهشاود،ندینمایامورکهانفاذقانونم

 .شودیهامشخصا قوهمقننهگفتهمبهآنندینمایقانونم

ایاساتکاهازهتفتیشیابازرسیرعایتعملی – قوانین و مقررات تفتیش رعایت .9

طریقآنازتطبیقرعایتقوانین،مقررات،پالیسیها،اصاول،قواعادوشارایطتوافاق

درقاوانینومقارراتتفتیشرعایت.شودیغیرهتوسطمرجعاطمینانحاصلمشدهو

تفتایشرعایاتازنتیجاهمعماوال .شاودیبرگیرندهیکسلسلهموضوعاتبسیارزیادم

ذیاربطیارزیابیویامیزانمطابقتموضوعتحتتفتیشبامعیارتفتایشباهنهادهاا

 .دهدیاطمینانم
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باتوجهبهاصولوقواعداساسیتفتایشانتوساایقوانینومقرراتدراجرایتفتیشرعایت

:شودیدوموضوعدرنظرگرفتهم

،معاامالتویااهااتیامطابقاتتماامفعالز عباارتا –( Regularity)قانونیت  .أ

هاا،قاوانینمالیباقاوانین،مقارراتنافاذه،توافقناماهیهااطالعاتمندرجصورت

 .باشدیاند،مصریحوضعشدهبودجویوغیرهکهبهصورت

اصولوقواعدعمومیمادیریت–( Propriety)یا عقالنی بودن مناسب بودن  .ب

 .مالیسکتورعامهورفتاررسمیسکتورعامه

ادارهعاالیتفتایشیهااتیباتوجهباهحادودصاالحقوانینومقرراتتفتیشرعایت

 .شاملرکنقانونیتویارکنمناسببودنویارکنقانونیتومناسببودنباشدتواندیم

بهسهولتبهاهادافشودینم(عقالنیبودن)ازآنجائیکهبااجرایتفتیشمناسببودن

تفتیشدستیافت،دربعضیمواردغیرممکناستکهحداکثراطمینانراازاینطریاقباه

عموال یکمعیارروشنوواقعبینانهوجودنداردتادرمقایساهباهدراینتفتیشم.دستآورد

آنمناسببودنیکموضوعرابهیکحدقابلقبولدریکبخشسکتورعاماه،درحاالی

درصورتیکهادارهعاالیتفتایش.کهدربخشدیگرسکتورعامهقابلقبولنباشد،اندازهنمود

.د،ممکانمعیاارواضاحا تعریافنشادهباشادصالحیتتفتیشمناسببودنراداشتهباشا

اصاولیکاهدرایان.ذیالایانساندآمادهاساتیهااجزئیاتمعیارقابلقبولدربخاش

شاکلومحتاوای.اندممکنقابلاستفادهدرتفتیشمناسببودنباشندرهنمودهاطرحشده

تفتیشمناسببودنشایدنظربهمنشورادارهعالیتفتایشونظارباهشارایطگزارشهای

 .خاص،فرقکنند


 :عدمموفقیتمرجعتحتتفتیشجهترعایت –عدم رعایت  .0

 بهمنظورتفتیشرعایتقوانینومقررات؛یا – ها تیصالح .أ 
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اصولعمومیبرایمدیریتمالیسکتورعاماهواجاراآتمساوولینساکتورعاماه .ب 

 .تتفتیشرعایتمناسببودنجه

معماوال حااوییاکنتیجاهقاوانینومقارراتگزارشتفتیشرعایت –گیری  نتیجه .5

هنگامیکاهگازارشتفتایشبااتفتایش.باشادیگیریباهاسااساجارایتفتایشما

باه)ردیاگی،نتیجهگیریشکلیکنظریهرابهخودمردیپذیمالیانجاممیهاصورت

همچناننتیجهگیریرامنحی یکپاسا مشارحباه(.نظریهتفتیشمراجعهبفرمائید

 .انعکاسدادتوانیسواالتمشخصتفتیشم

در.باشادیقوۀمقننهیککشوربهطورمثال،شورایملیهمانکشورما–قوه مقننه  .6

تتقنینایدیگراداراتسکتورعامهکاهدارایصاالحیقوانینومقرراتتفتیشرعایت

 .گردندی،شاملقوۀمقننهمباشندیبودجهیامصوباتم

بارعالوۀاظهاارنظارتوانادیماالیمایهااگازارشتفتایشصاورت–اظهار نظر  .7

هرگااه.گارددقوانینومقرراتمالیحاویاظهارنظرکتبیتفتیشرعایتیهاصورت

وحدودفعالیاتتفتایشهباشدمالیاشتباهبزرگیااساسیوجودنداشتیهادرصورت

محدودنشدهوموردرضاایتمفاتشقارارداشاتهباشاد،باهایانمفهاوماساتکاه

؛باشادیمالیمطابقبهچارچوبگزارشدهیمالیترتیبشدهوکاملمایهاصورت

 .کندیدراینصورتمفتشاظهارنظرموافقصادرم

هااودیگاراداراتاینهاا،ساازماعبارتازاشخاص،گروه –( مشترکین)سهامداران  .8

وعملیاتهایسکتورعاماه،تمویالاداراتساکتورعاماهوهاتیکهدرفعالباشندیم

 .تمویلشدهذیعالقهاندیهاتحویلدهیموفقانۀبرنامه
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 بررسی ابتدائی .5

 مالحظات اخالقی .0.5

کاهقبالازآغاازتفتایشبایادماورد اصولاساسیتفتیشاصولمهماخالقایرا .27

ایاناصاولمرتبطنادباا(.244/2.0.0ایسای)دینمایقرارگیرند،تعریفممالحظه

 :مواردذیل

 استقاللیتمفتشوادارهعالیتفتیشبهشمولعدمجانبداریسیاسی .أ

 جلوگیریازتضادمنافعمیانمفتشومرجعتحتتفتیش .ب

 باشندیمفتشوادارهعالیتفتیشنیازمندداشتنشایستگیالزمم .ج

عالیتفتیشومفتشبایدخیلیمواظبرعایاتاصاولاساسایتفتایشاداره .د

 .باشند

درصورتیکهمفتشیاادارهعالیتفتیشبناباههاردلیلایقاادرباهرعایاتاصاول .25

اساسیتفتیشکهدارایاهمیتاخالقیاست،نباشندبایاداقاداماتمناساباتخااذ

آغاازتفتایشرفاعگرددتااطمینانحاصلشودکهخطاراتعادمرعایاتقبالاز

بهطورمثال،اینپروسهشااملتوظیفااتمجاددمفتشاین،فاراهمنماودن.گردند

 .گرددیاضافییاشاملساختنمتخصصینمیهاآموزش

 :ازطریقاسنادذیلبدستآوردتوانیرهنمودهایبیشتررام .23

 کودهایاخالقیانتوسای 

 2.9و2.2اجرایتفتیشعملکردبخشیرهنمودها 

 ISAE 9444فدراسیونبینالمللیحسابداران(IFAC) 
 

 کنترول کیفیت .2.5

هاوطرزالعملهایجهتاجارایپروسهباشدیچنانچهدرانواعدیگرتفتیشمعمولم .94

درادارهعاالیتفتایشموجاوداساتتاااطمیناانقوانینومقارراتتفتیشرعایت
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واینکاهمفتشاینساکتورباشدیحاصلگرددکهکاراجراشدهدارایکیفیتالزمم

،دارایشایساتگیومهاارتنادینمایعامهکهاینتفتیشرابهطورگروپیاجاراما

تفتیشنظاارت،ارزیاابیورهباریکاافیصاورتمیواینکهازکارتباشندیالزمم

راایجاادکاردهورهنماودیرایهاااصولاساسیتفتیشانتوسایمحک.ردیگیم

فاراهمنماوده(2.2.92و244/2.0.22ایسای)یتکارجهتکسباطمینانازکیف

 .است

 :باشدیرهنمودبیشتردربارۀکنترولکیفیتدراسنادذیلقابلدسترسم .90

 انتوسای0224کودکیفیتوایسای، 

 رهنمودهایاجرایتفتیشعملکرد،انتوسای0ضمیمه 

 معیاربینالمللیکنترولکیفیت(ISQC)0،(IFAC) 

 ISAE 944اسیونبینالمللیحسابدارانفدر(IFAC) 
 

 پالنگذاری و طرح تفتیش رعایت قوانین و مقررات .6

کهمفاتشبایادپاالنتفتایشراطاوریطارحداردیاصولاساسیتفتیشبیانم .92

نمایدتااطمینانحاصلگرددکاهتفتایشبااکیفیاتبرابارباهاصاولاقتصاادیت،

.مورداجاراخواهادقارارگرفات(944/9.0.0ایسای)موثریتومفیدیتوبهموقع

بایاددارایمعلومااتکاافینادینمایبرعالوه،مفتشینیکهپالنتفتیشراطرحما

ایساای)شرایطتفتیشرعایتقوانینومقرراتدرمرجعتحتتفتیشباشانددربارۀ

944/9.0.9.)

مفتشینسکتورعاماهپاالنتفتایشراتهیاهودرپروساهاجارایتفتایشازروش .99

 .ندینمایشکاکیتمسلکیاستفادهم
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مبنای حقوقی/ شناسائی مراجع ذیدخل  .6.0

الزمجهاتاجارایماوثریهااشارطمفتشینسکتورعامهبایدازموجودیتپایش .90

هاادرپاالنتفتایشرعایاتشااملاینپایششارط.تفتیشاطمینانداشتهباشند

ولیتووجهتایجادیکاساسحقوقیماننادمساگرددییمراجعذیدخلمیشناسا

ولیتهاایمفتشاینوادارهعالیتفتایشباهشامولمسا(قیمومیت)هایوظیفوی

ولیتهایمرجاعتحاتتفتایشبارایاجارایوسسکتورعامهوقانوناساسیوم

 .باشدی،دارایاهمیتمقوانینومقرراتتفتیشرعایت

شاکلو.باشادییکااربرانگازارشتفتایشنیازدارایاهمیاتمایعالوتا ،شناسا .95

چاونمفاتشباشادیمحتوایگزارشتفتیشمتاثرازقضااوتمسالکیمفاتشما

.مطلاوبتاامینارتبااطنمایادبرانکاارتاباابهتارینشایوۀممکانبااخواهدیم

نظربهموقفشانفرقنمایدمثال آیاکاربرقاوۀمقنناهتواندیکاربرانمیهایازمندین

 .استیایکسازمانتمویلکنندهیااتباعیککشوریاسایرمشترکینمربوطه


 موضوع و معلومات مربوط به موضوع     .6.2

کاهبایادباشندیمینخستینیهاازگامتعیینموضوعومعلوماتمربوطبهموضوع .92

 .درمرحلۀپالنگذاریواجرایتفتیشرعایتاجراگردند

موضاوعتفتایش.باشاندیمختلفمایهایژگیموضوعاتتفتیشدارایاشکالوو .97

بعضایازموضاوعاتتفتایشکمای.بسیارعمومییابسیارمشخصباشدتواندیم

،(بهطورمثال،اجاراآتوحالاتماالی)رادارندقابلیتاندازهگیرییبودهوبهسادگ

بهرحاال،موضاوع(.باهطاورمثاال،روش)اندیکیفیوانتزاعشانیدرحالیکهبعض

عاالوه.بایدقابلشناسائیباشدوامکانداشتهباشدآنرادرمقابلمعیارارزیابیکارد

وریگارددتاابرآن،موضوعبایدطوریباشدکهمعلوماتکافیدرآنباارهجماعآ

 .نتیجهگیریتفتیشتقویتگردد
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بعضیمواقعموضوعتفتایشدرقاوانینمربوطاهیااصاالحیتتفتایشگنجانیاده .95

بعضا انتخابموضاوعیاکانتخااباساتراتیژیکباودهوبایادادارهعاالی.شودیم

تفتیشیامفتشینسکتورعامهآناراباراسااسارزیاابیخطاروقضااوتمسالکی

.نمایندانتخاب

هرگاهتفتیشرعایتشاملقوانینبودجاوییاادیگارمصاوباتبودجاویمربوطاه .93

 .گردندیگردد،عوایدوامورمالیمرجعوهمچنانمصارفآنشاملم

شااملتفتایشرعایاتقاوانینوتوانادیهمچنانصالحیتادارهعالیتفتایشما .04

 .وۀمقننهگرددمقرراتفرضیاتومقدماتمستندشدهقبلازاعمالمصوباتق

موضوعومعلوماتموضوعتفتیشدرارتباطباهتفتایشرعایاتیهابعضیازمثال .00

 .اندگنجانیدهشده0درضمیمه
 

 معیار .6.9

،نیازبایادگارددیهاکاهدرمقابالآنموضاوعتفتایشمقایساهمامعیاریامحک .02

روساهمعیاردرتفتیشرعایتیکگامبسایاراساسایدرپیشناسائ.دنشناساییگرد

معیاردرارتباطبهتفتیشرعایتدرضامیمهیهابعضیازمثال.باشدیپالنگذاریم

 .گنجانیدهشدهاست0

مانندیکقانونیاقاعاده،فرماانوزیاریااشارایطیاکقاراردادیااتواندیمعیارم .09

مانندیاکآیایناخالقاییاااصاولتواندیمعیارهمچنانم.تفاهمنامهرسمیباشد

ازرسمیتکمتربرخوردارباشد؛یاابااتوقعااتمرباوطباه(عقالنیت)مناسببودن

بهطورمثال،چیزیکهبراینوعیتسفریانوعیتمیزبانیوسرگرمیکهباه)رفتار

البتاهدرصاورتیکهبارایآندرمیتوانیدرنظرگرفتهمگرددیهزینهدولتفراهمم

اداریکاهباهیرهنمودها.مرتبطباشد(یدیگریصریحا حدودبیاننشدهباشدجا

ازمناابعی.بایددرمطابقتباقاوانینومقارراتباشاندشوندیعنوانمعیاراستفادهم
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خاودبخشایازتوانادیماردیگیکهبهعنواناساسمعیارتفتیشاستفادهصورتم

 .تفتیشرعایتباشد

 :ذیلباشدیهایژگیباشد؛یعنیمعیاربایددارایومعیاربایدمناسب .00

معیارمارتبطباعا کماکباهافازایشمعلومااتوتصامیمگیری –مرتبط  .أ

 .گرددیکاربرانگزارشتفتیشم

هرگاهیکمفتشدیگرتحتعینشرایطمعیارقابلاعتماادرا–قابل اعتماد  .ب

 .گرددیاستفادهنماید،منتجبهنتیجهگیریموافقم

کهبرایتفتیشکاافیباودهوباشندیمعیارتکمیلآنعدهمعیاراتیم –تکمیل  .ج

معیااراتپرمفهاومباودهوبارایکااربران.باع حذفعواملمربوطهنگاردد

گزارشتفتایش،خالصاهآناراجهاتتصامیمگیاریومعلوماتشاانعرضاه

 .دارندیم

کجانباهمفاتشمعیاربیطرفیعدمجانبداریوعدمهرنوعتمایلی –بیطرف  .د

؛یعنایمعیاارممکانباشادییابهعینشکلمدیریتمرجعتحتتفتیش،ما

برابارنیستکهبسیارغیررسمیباشدیعنیتابهاندازۀکهموضاوعارزیاابیدر

معیاربسیارعقالنیباشدوبتواندباع نتیجاهگیاریمتفااوتمیاانمفتشاین

 .دیگرسکتورعامهگردد

کهصریحا بیانگردیاده،باشندیآنعدهمعیاراتیم فهممعیارقابل–قابل فهم  .ه

.باشادیواینکهبرایکاربرانمربوطهبسیارقابلفهممابودهممدنتیجهگیری

 .گرددیگستردهنمیهااینتعدادمعیاراتازلحاظتفسیرمنوطبهتفاوت

درعاینمعیارقابلمقایسهدرسازگاریباآنعدهمعیاراتیکاه –قابل مقایسه  .و

مشابهوآنعدهمعیاراتیکاهدرتفتایشقبلاییهاتیاداراتیافعالیهاشیتفت

 .اند،قرارداشتهباشندمرجعاستفادهشده
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کهمتخصصینمساتقلباشندیمعیارقابلقبولآنعدهمعیاراتیم –قابل قبول  .ز

نهاوعوامبهطورعماومباهآدرساحه،مرجعتحتتفتیش،قوۀمقننه،رسانه

 .توافقداشتهباشند

معیاربایدطوریدردسترسکاربرانقرارداشاتهباشادکاه–قابل دسترس .ح

 .آناننوعیتکارتفتیشاجراشدهواساسگزارشتفتیشرادرکنمایند

تااثیرقابالمالحظاۀبااالیاهادافتوانادیکهماشودیمعیارشاملموضوعاتیم .05

مشخصیکتفتیشداشتهباشد؛بنابراینمفتشینسکتورعامهکاهاجارایتفتایش

رعایترابعهدهدارند،معیارمناسبومربوطبهموضوعواهادافمشاخصتفتایش

کهدرفاوقتاذکردادهیهایژگیزمانیکهمعیارمناسببراساسو.ندینمایراتعینم

،سپسمفتشینبایدکامال آمادۀعملیسازیشرایطخااصهارگردندیشدتعیینم

 .تفتیشباشندتانتایجمناسبرابدستآورند

مستقیمباشدامادربعضایماواردتعیاینمعیاارممکانبسایارتواندیتعیینمعیارم .02

بعضا مفتشینسکتورعامهممکنازچکلستهامنحی ابازاربسایار.پیچیدهباشد

بعضا مفتشینسکتورعامهازچاکلساتهااباه.نحی معیاراستفادهنمایندمفیدم

مفیدجهتتحصیلمعیارمناسببرایاستفادهدرکاارتفتایش،کااریحی ابزارها

مفتشینسکتورعامهازیکسریمناابعجهاتشناساائیمعیااراساتفاده.رندیگیم

 .بهعملآمدهاستتذکر2بعضیمنابعدراینمورددرضمیه.ندینمایم

وباشادیرعایت،معیارقابلاستفادهصاریحا قابالشناساائیمایهاشیدراکثرتفت .07

ازینقبیلقضایاممکنآنعدهقضایایباشاندکاهدرآنمعیاارراقاوانینیااقواعاد

تاادیانمایهمچنانمصوباتقوۀمقننهمفتشراکماکما.دهندیصریحتشکیلم

 .نمایدمعیاردرستراشناسائی
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درصورتیکهمشکلیموجبایجادظندرارتبااطباهدرساتباودنتفسایرقاانون، .05

اسااسومبناایتواننادی،مفتشینسکتورعامهماگرددیمقرراتوقواعدمربوطهم

ایجادیکقانونرامالحظهنمایندیابامرجعقانونگذاردرارتباطباهایجاادقاانون

تصامیممربوطهقبلیراکاهتوساطقاوۀوانندتیهمچنانمفتشینم.مشورتنمایند

 .قضائیگرفتهشدهاست،مالحظهنمایند

درصورتیکهموضوعتفتیشرعایتراتفتایشمناسابباودنتشاکیلدهادبسایار .03

مشکلخواهدبودتامعیارراتعیینکنیم؛چونکمترجنبۀرسمیرابهخاودگرفتاهو

ولینساکتورعاماهومسایهااوروششاملتوقوعاتعوامدرارتباطباهاقادامات

درهمچونمواقع،مفتشینسکتورعامهبایدبیشاترباهطاورسیساتماتیک.شودیم

خاویشتعاینیکارخودراانجامبدهندتامعیاارمناسابراجهاتپیشابردکارهاا

ضرورتشناسائیمعیارمناسب،جلومفتشینساکتورعاماهرادرارتبااطباه.نمایند

 .ردیگیولینقراردارند،نموشناسائیشدۀکهقابلقبولمسیهایگزارشدهیتخط

درجریانپروسۀتعیینمعیارمناسب،مفتشاینساکتورعاماهمعیااراهمیاتراکاه .54

قاانونبودجاه،)بهخطربالقوۀعدمرعایترویهرموضوعتفتایشردیگیارتباطم

در(قالنیاتمفاتشقوانینموضوعیدیگر،شرایطیکقراردادیاغیرهوهمچناانع

وکیفای(انادازه)کماییهاامالحظاتمعیاراهمیاتشااملجنباه.رندیگینظرم

 .گردندیم(یژگینوعیتوو)

کاهمعیاارقابالاساتفادهموضاوعنادینمایمفتشینسکتورعامهاطمینانحاصلم .50

بعضاا اگارسااحه.دهنادیتحتتفتیشرابهاندازهکافیتحتپوششخودقرارما

قاانونیااقواعادرایهااصرفبعضیازبخاشتواندیومگرددیحدودمتفتیشم

.احتوانماید،پاسایانمحادودیترادرگازارشتفتایشصاریحا بایادبیاانکارد

درصورتیکهمفتشینسکتورعامهازرهنمودها،چکلستهایااازماوادتهیاهشاده
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نمعیاارمناساببارایتوسطمرجعتحتتفتیشیاازبقیهموارداداریبهمنظورتعی

،پسبایدمواظابتطبیاقدرساتطرزالعملهاایتفتایشندینمایتفتیشاستفادهم

باشند؛یعنیاینکهموادمصرفیبهطورکافیمنعکسکننادۀقاانونوقواعادقابال

 .تطبیقوغیرهباشد

بعضاوقاتشرایطقوانینمربوطهممکنوضاحتنداشتهباشد؛بهطورمثال،یکای .52

کهمسوولیناداریدرزمیناهاحکااممشاخصراایجااددینمایدقانونبیانمازموا

درهمچونمواقعمفتشینساکتورعاماهدر.نمایندچونتاهنوزایجادنگردیدهاست

کاهالزماهمعیاارچاهباودهیاااینکاهدارنادیگزارشخویشبهصراحتبیاانما

الیالایانمحادودیترامحدودیتدرساحهتفتیشازچهقرارباودهوهمچنااند

بهطورمثال،درگزارشممکانبیاانگارددکاهعادموضااحت.دهندیانعکاسم

کافیدرقانونمعیارتفتیشقابلاستفادهرامحدودسااختهواینکاهنیاازباهتادابیر

 .باشدیاصالحیدرآیندهم

باهطاورمثاال،هرگااه.بهندرتمواقعوجوددارندکهمعیااردچاارتعاارساسات .59

تعارضیمیانمنابعمختلفقانونوجودداشاتهباشادومشاکلراادارهمربوطاهیاا

درهمچونمواقعاهمیاتداردتااهادف.مسوولینقضائیحلوفصلکردهنتوانند

همچنانضروراسات.ازمعیارمربوطهونتایجبرخاستهازهمچونتعارسرابفهمیم

رشتفتایشبگنجاانیموبیاانکنایمکاهمعیاردارایتعارسرادرگازایهاتامثال

 .تدابیراصالحیتوسطمرجعمربوطهاتخاذگردد

،شااملماواردباشاندیهاماکهممدمعیارمناسببرایایننوعبحرانیکردهایرو .50

 :گردندیذیلم
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تطبیقیکرویکردتیوریکیبااعزاممتخصصینباهسااحهکاارجهاتارائاه .أ

عیااردرمطابقاتمناسبتحتشرایطتمامنتایج»:جواببهسواالتهمچون

 .ای«هااند؟بهطرزتفکرمنطقییابهترینروشمقایسویکدام

تعریفمعیارواقعگرایانهوکسبحمایتازطریقتطبیقیکرویکاردتجربای .ب

 .گرددیکهشاملمباح بامشترکینومسوولینمربوطهم

صاریحا معیاارقابالاساتفادهباهاجازااتجزیاهکاردتااتوانیرویکردتفتیشرام .55

 .شناسائیگردد

علیالرغممواردفوق،معیاررابایدبهدسترسکاربرانمربوطهوغیارهقارارداد؛باه .52

معیارراضمیمهگزارشتفتیشنمااییمویاادرصاورتیکهمعیاارمیتوانیطورمثالم

 .ردآنرابهصورتماخذذکرکتوانیکدامقالبدیگرموجودباشد،مدر

درآنعدهاداراتتفتیشکهمعیارتفتیشبنابرهردلیلیبهطورمناسبدرنظرگرفتاه .57

،همانادارهتفتیشبایدمراجعمربوطهراتشویقنمایدتااساسااتعماومیشودینم

،باشاندیراجهتتطبیقدراداراتسکتورعامهکهدامنگیرهمچاونموضاوعاتما

 .ایجادنمایند
 

 تحت تفتیش و محیط آندرک مرجع      .6.0

ازنخساتینتعیینموضوعتفتایشومعیاارمناسابچنانچاهدرفاوقتاذکررفات .55

پروسهتعیینموضاوعو.باشدیمرعایتقوانینومقرراتاجرایتفتیشیهاتیفعال

معیارتفتیش،مفتشرادرگیرکسبمعلوماتدربارۀمرجعتحاتتفتایشوشارایط

مربوطاهآنمهامیهاتتفتیش،محیطوبرنامهدرکمرجعتح.سازدیمحیطآنم

هاجهاتشناساائیخطاراتوتعیاینمعیااراهمیاتاساتفادهچونازآنباشندیم

هاجهتدرکمرجاعاساتفادهازآنتوانیکهمیهابعضیازمثال.ردیگیصورتم

 .تذکردادهشدهاست2کرد،درضمیمه
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تفتیشرعایتتمامساطوحدولاترایرهنمودها0444-ایسای5بربنیادپاراگراف .53

قابالتطبیاقدریاکتعادادازیدرنتیجاهرهنمودهاا.دهدیتحتپوششقرارم

ولیتمفتشاینجهاتومسا.باشاندیاداراتبهطورترکیبیقابلپالنگذاریواجرام

 .اجرایتفتیشدرتماماداراتبایدبهطورواضحتعیینگردند
 

 پالن و استراتیژی تفتیش    .6.5

مربوطاهتفتایش،ایجاادمیتیبااعضاابح وگفتگوالنگذاریعملیتفتیششاملپ .24

استراتیژیوپالنتفتایشبایادهار.گرددیاستراتیژیکلیتفتیشوپالنتفتیشم

پالنگذارییکمرحلهمتمایزتفتیشنبودهامایکپروساهدوامادار.گردنددومستند

پالنواستراتیژیکلیتفتیشنظارباهدرجریانپروسهتفتیش،.باشدیوتکراریم

همچنانپالنگذاریمشمولمالحظاتمربوطبهرهنماود،.گرددیضرورتتجدیدم

 .نظارتوارزیابیتیمتفتیشخواهدگردید

بهمنظورایجاداستراتیژیکلیتفتیشرعایت،مفتشینسکتورعامهبایدماواردذیال .20

 :راموردمالحظهقراردهند

ادارهعالیتفتیشوتعریفتفتایشرعایات،اهاداف،صالحیتتبادرنظرداش .أ

 .تیتفتیشرعایهایژگیساحه،موضوع،معیارودیگرو

زماانگزارشادهیگزارش،ولیتهایگزارشوهمچنانگیرندهواهدافومس .ب

 .وشکلگزارش

 عواملمهمیکهباالیتفتیشرعایتتاثیرگذاراست؛ .ج

 اهمیت؛ارزیابیخطرتفتیشومعیار .د

 قبلیومرتبط؛یهاشیمعلوماتحاصلهازتفت .ه

 تفتیشبهشمولماهرین؛میتیترکیبواختصاصکاربرایاعضا .و

 زمانبندیتفتیش .ز
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اساتراتیژیتفتایشیاک.نادینمایمفتشینسکتورعامهپالنتفتیشرعایتراایجاادما .22

 :گرددیمپالنتفتیششاملمواردذیل.دهدیبخشاساسپالنتفتیشراتشکیلم

تفتایشرعایاتیهاایژگایحادودووکهدرارتباطباهمعیارمعرفیمختصر .أ

وهاا،مقاررهوانینقاقوانینومقرراتشناساییشدهاسات؛وشارحمختصار

 .یبودجوتخصیصاتچارچوب

نوعیت،زمانووسعتطرزالعملهایارزیابیخطرکهمرتبطباهاناواعمختلاف .ب

 .گرددیمعیاراتتفتیشم

زمانووسعتطرزالعملهایپالنشدهمربوطبهمعیارمختلفتفتایشنوعیت، .ج

 .رعایتوارزیابیخطر

 :گردندیپروسهپالنگذاریهمچنانشاملمواردذیلم .29

درکقانون،مقررهوچارچوبصالحیتبودجویوهمچنانشارایطواحکاام .أ

 .قابلاستفادهدرحدودتفتیشومرجعتحتتفتیش

مرجاعباهسوولینارزیابیقانونومقرراتنافذهتوسطمکسبمعلوماتدرباره .ب

 .دینمایمتقویترعایتراروندشمولکنترولهایداخلیکه

مربوطهبهشمولاحکاام،قاوانین،مقاررات،پالیسایهاا،یهاتیدرکصالح .ج

 .هاوغیرهکودها،قراردادهایامساعدت

درکاصاولمادیریتماالیساکتور–بهمنظوراجرایتفتیشمناسبباودن .د

.عامهوچشمانتظاریازاجراآتمسوولینسکتورعامه

 :ازموادذیلبدستآوردتوانیرهنمودپالنگذاریتفتیشومعیارتفتیشرام .20

 0944و0204ایسای 

 رهنمودتفتیشعملکرد،انتوسای2بخشسوموضمیمه 

 حسابدارانچارچوباطمینانتفتیشفدراسیونبینالمللی(IFAC) 
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 درک کنترول داخلی مرجع تحت تفتیش    .6.6

حتتفتایشوموضاوعتدرککنترولهایداخلیمعموال جزالینفکدرکمرجع .25

کاهمفتشاینساکتورعاماهداردیاصولاساسیتفتیشتوضیحما.باشدیتفتیشم

ایساای)جهتاجرایتفتیشبایدکنترولهایداخلیرافهمیادهوارزیاابینمایناد

قاوانینومقارراتدرکوارزیابیکنترولهاشاملتفتایشرعایات(.944/9.0.0

ایساای)دیانمایگردیدهومدیریتمرجعراجهترعایتقوانینومقرراتکمکما

944/9.9.2.) 

قاوانینووضاوع،نوعیاتوحادودتفتایشرعایاتمکنترولهامناوطباهارزیابی .22

تااببینناددهنادیمفتشینسکتورعامهارزیابیخطراتراانجامما.باشدیممقررات

ایساای)گردندینممهمکهساختارکنترولهاباع جلوگیرییاکشفعدمرعایت

وفهمیادهفتایشرامفتشینکنترولهایداخلیمارتبطباههادفت(.944/9.0.2

اطمینانحاصلهدرنتیجهارزیاابیکنتارولهاایداخلای.ندینمایهاراآزمایشمآن

مفتشینراکمکخواهندکردتاسطحاطمیناانووساعتطرزالعملهاایتفتایشرا

 .ننمایندیتعی

دیاتوانیمعلوماتبیشتردرمورددرکمرجعتحتتفتیشراازطریقمناابعذیالما .27

 :دریافتنمائید

 0905ایسای 

 درک-،بخاشفرعای9.9بخاش/تفتیشعملکرد،انتوسااییرهنمودها

ایجاادساواالتتفتایشیااتعریاف-2،بخاشفرعای0برنامهوضمیمه

 .مشکالتتفتیش

 معیاراتکنترولداخلیانتوسایبرایسکتورعامهیرهنمودها 

 ISAE 9444فدراسیونبینالمللیحسابداران(IFAC) 
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 اهمیت   .6.7

معیاراهمیاتدرتفتایشرعایات.گرددیکمیوکیفیمعواملمعیاراهمیتشامل .25

 :گرددیازطریقمواردذیلتعینمقوانینومقررات

 بهمقصدپالنگذاری .أ

بهمقصدارزیابیمدارکبدستآمدهوتاثیرگذاریمواردشناساائیشادۀعادم .ب

 .وقوانینومقرراترعایت

 .نتایجکارتفتیشبهمقصدگزارشدهی .ج

تاادهنادیاریتفتیشراانجامدادهومورداجراقرارماذمفتشینسکتورعامهپالنگ .23

مطابقاتباامعیااربیاانشادهمعلومنمایندکهآیاموضوعتحتتفتیشازهرلحاظ

 .داردیاخیر

چنانچهدراصولاساسیتفتیشبیانگردیدهاسات،معیااراهمیاتاغلباا ازلحااظ .74

یااموضاوعذاتاییااویژگاییاکماهیاتامااردیاگیموردمالحظهقرارمارزش

کاهخواهادبقانونیامقررهمثال اگرموضوعرابااهمیتبسازد؛توانندیمموضوعات

ایساای.)جداگاناهگازارشگارددبدوندرنظرداشتارزشیکمعاملهبهصاورت

کاههرگااهتفتایشرعایاتداردیبرعالوه،اصولاساسیبیاانما(.044/0.4.04

،معیااراهمیاتردیاگیدرارتباطبهتفتیشعملکردمورداجراقرارمقوانینومقررات

باشادیازلحاظنوعیتیامفهومبااهمیاتتارازمعیااراهمیاتازلحااظارزشما

 (044/0.4.23ایسای)

اریمعلومااتدرباارۀمرجاعتحاتتفتایشجماعآوریذدرجریانپروساهپالنگا .70

بارایطارح(ماتریاالیتی)تاخطراتارزیابیگردیدهوسطوحمعیاراهمیاتگرددیم

سپسمعلومااتگاردآوریشادهمنحیا مبناای.طرزالعملهایتفتیشایجادگردند
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معیااراهمیات.نتیجهگیریوبهمقصدگزارشدهیبایادماوردارزیاابیقارارگیارد

 .باشدیممهمدرینارزیابی(ماتریالیتی)

همچاونماوارددر.اریبایدبهطورسادهطارحگارددزعیاراهمیتدرپالنگتعیینم .72

قابلبح باشدکهقانونیامقررهیااحکاموضوابطبادونقیادوتواندیشرایطیم

شرطملزوماترعایترابرقرارکاردهباشاد؛باهطاورمثاال،قاانوناساسایاجاازه

 .تگیردتااضافهازبودجهتصویبشدهمصرفصوردهدینم

تارحاایزمعیااراهمیاتهارادرساطوحپاائینآنتوانیموضوعاتدیگریراکهم .79

 :باشندیدانست،قرارذیلم

 تقلب .أ

 قوانینومقرراتاقداماتعمدیغیرقانونییاعدمرعایت .ب

ارائهمعلوماتناتکمیلیانادرستبهمدیریتمرجع،مفتشیااباهقاوۀمقنناه .ج

 (کتمانمعلومات)

 عمدیازپیگیریپیشنهاداتمرجع،قوۀمقننهیامفتشینچشمپوشی .د

اجرایمعامالتباوجودداشتنمعلوماتدربارۀعدمموجودیاتمبناایحقاوقی .ه

 برایاجرایآن

تعیینمعیاراهمیتدربعضیموارددیگرمعموال نظارباهقضااوتمسالکیمفاتش .70

 .باشدیم

ممکنتعیینمعیاراهمیتتحتتااثیردینمایهرگاهمدارکبدستآمدهراارزیابیم .75

یااگردنادیکهازیکموضوعمتاثرمایعواملکمیمانندتعداداشخاصیانهادها

بعضاا عوامالکمایدرمقابالعوامال.مبالغپولیدخیلدریکمعامله،قرارگیارد

خااصیاکۀنوعیت،قابلیتدیدوحساسیتیکساح.باشندیکیفیبااهمیتترم

بهطورمثال،کااربرانبااالییاک.نقشداشتهباشدتواندییکموضوعمبرنامهیا
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بااالیتوانادییککمیتهحساباتیاکمیتاهتقنینایما.موضوعتفتیشتاکیددارند

قاوانینومقارراتهمچنانوخامتعدمرعایات.تعیینمعیاراهمیتتاثیرگذارباشد

یهااقانونیباشانداماامثاالحالآنکهضرورنیستکهغیر.باشدیقابلمالحظهم

اضافهمصرفازسطحبودجهمنظورشدهتوسطقوهمقننهیاامعرفاییاکفعالیات

یهااجدیدکهدرصالحیتبودجویمنظورشده،قبال نیامدهاست؛ممکانازمثاال

 .بسیاروخیمعدمرعایتباشند

دمرعایاتعاهرنوعماواردشناساائیشادهبرعالوۀبهمنظورارزیابیمعیاراهمیت .72

موضوعاتیهمچونمعیار،حالت،علتوتاثیرگذاریعادمرعایاتقوانینومقررات؛

 .رندیگینیزموردمالحظهقرارم

بیشتررویمعیاراهمیاتدرارتبااطباهشناساائیعادمیدربخشذیلرهنمودها .77

باهبحا (بررسیمدارکوارائهنتیجهگیری)تحتعنوانقوانینومقرراترعایت

 .هشدهاستگرفت

 :بیشتررادرارتباطبهمعیاراهمیتازطریقاسنادذیلبدستآوریدیرهنمودها .75

 0054و0924ایسای 

 معیاار–،بخاشفرعای5.9تفتایشعملکارد،بخاشیرهنمودهایاجرا

-،بخاشفرعای0.2بخاش9اهمیت،مرتبطبودنوبیطرفایوضامیمه

 .مدارکیبسندگ

 ISAE 9444فدراسیونبینالمللیحسابداران(IFAC) 
 

 ارزیابی خطر    .6.8

،گارددیماارائاهاطمینانمناسابکهدرآنارزیابیخطریکبخشاساسیتفتیش .73

قاوانینومقارراتذاتایتفتایش،تفتایشرعایاتیهاتینظربهمحدود.باشدیم
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یهااتیمحادود.کهمواردعدمرعایتکشفخواهنادشاددهدیاطمینانکاملنم

 :شاملعواملذیلگرددتواندیمقوانینومقرراتذاتیدرتفتیشرعایت

 مدیریتنظربهتفسیرقوانینومقرراتقضاوتخواهدکرد .أ

 وقوعخطاهایانسانی .ب

 دیزایننادرستسیستمهایاکارآییناموثرسیستمها .ج

 چشمپوشیازکنترولها .د

 کتمانیاخودداریازمدارک .ه

خطارراارزیاابیکاردهوقاوانینومقارراترتفتیشرعایتمفتشینسکتورعامهد .54

طرزالعملهایتفتیشرادرجریانپروسهتفتیشنظربهضرورتبهمنصهاجاراقارار

مفتشیناینکاررابهمقصدکاهشساطحخطارانجاامدادهتاااطمیناان.دهندیم

 .مناسبجهتنتیجهگیریارائهکردهبتوانند

نظرباهموضاوعماوردگردندیاع افزایشسطحخطراتمخطراتوعواملیکهب .50

خطارذاتای،)عموما مفتشینسهعنصرخطار.بح وشرایطتفتیشمتمایزهستند

رادرارتبااطباهموضاوعوحالاتتفتایش،درنظار(خطرکنترولیوخطارکشاف

عالوهبارآن،درارزیاابیخطاراحتماالوقاوعمشاکلونتاایجاحتماالی.رندیگیم

 .شوندیاستهازوقوعمشکلدرنظرگرفتهمبرخ
 

 محلوظات ارزیابی خطر در ارتباط به تقلب .6.8.0

مفتشینخطرتقلبراشناسائیکاردهومادارککاافیومناسابرادرارتبااطباه .52

خطراتتقلبشناسائیشدهازطریاقاجارایطرزالعمهاایمناسابتفتایشجماع

،مفتشایناقاداماتالزمراگارددیهرگاهتقلبمشکوککشافما.ندینمایآوریم

هادرمطابقتبهقیمومیاتوشارایطکهآنکنندتااطمینانحاصلندینمایاتخاذم

 .ندینمایخاصادارهعالیتفتیشبهآنرسیدگیم
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آندرتارعیخطراتتقلبوارزیابیمعیاراهمیتدرارتباطبهتقلابباهمفهاوموسا .59

معماولکاهباعا یهاامثاال.رنادیگیتفتیشسکتورعامهموردمالحظهقرارما

 :لندیازقرارذگردندیافزایشخطراتتقلبدرسکتورعامهم

 مساعدتومنفعترساندنبهمرجعسومی .أ

 تدارکات .ب

 ولیتهایمقاماتواجراآتومس .ج

 ارائهنادرستنتایجیامعلومات .د

 دولتییخصوصیسازینهادها .ه

 ارتباطاتمیانمقاماتسکتورعامهیانهادها .و
 

 محلوظات ارزیابی خطر در ارتباط به روابط میان مراجع سکتور عامه .6.8.2

درارزیابیخطروبهخصوصارزیابیخطرتقلبیاعدمرعایاتقاوانینومقاررات، .50

بهطورمثاالایان.شودیارتباطاتمیانمراجعمختلفسکتورعامهدرنظرگرفتهم

ارتباطداشتهباشدبهاعمالنفوذیکمرجعباالیمرجعدیگارتواندینوعخطراتم

نتیجهایننوعاقداماتنامناسابممکانباعا عادم.جهتاتخاذاقدماتنامناسب

عالوتاا ،در.گارددیگرددوبعضاا مناتجباهاقاداماتغیرقاانونهاتیرعایتصالح

امالتمیاانومعاهااتیاسکتورعامهممکنملزوماتمشخصدرارتبااطباهفعال

ممکانملزومااتمشاخصدرارتبااطباه.مختلافوجاودداشاتهباشادینهادها

ومعامالتکاهممکانطرزالعملهاایپاالنشادۀتفتایش،هاتیگزارشدهیازفعال

 .نتیجهگیریتفتیشیاگزارشتفتیشرامتاثرسازدوجودداشتهباشد

درقاوانینومقارراتتازعواملمرتبطبهارزیابیخطردرتفتایشرعایایهامثال .55

یکمثاالتوضایحیعوامال0برعالوه،درضمیمه.گنجانیدهشدهاست9ضمیمه

 .خطردرارتباطبهتفتیشرعایتتدارکاتآمدهاست
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ازطریقمنابعذیلنیازمعلومااتبیشاترتوانیدرزمینهارزیابیخطروخطرتقلبم .52

 :بدستآورد

 0554و0204،0905ایسای 

 خطاراتیااعادم)،بخشفرعای9.2اجرایتفتیشعملکردبخشرهنمود

 .یانتوسا(اطمینان

 ISAE 9444فدراسیونبینالمللیحسابداران(IFAC) 
 

 طرزالعملهای پالنگذاری تفتیش    .6.3

باهیدگیاریتفتیششاملطرزالعملهایطرحپالنجهاترساذطرزالعملهایپالنگ .57

نوعیات،زماانووساعتحقیقای.شاودیماقوانینومقارراتخطراتعدمرعایت

طرزالعملهایقابلاستفادهتفتیشممکنازیکساحهتفتایشتااباهسااحهدیگار

قاوانینوباوجودآنهام،عموماا طرزالعملهاایتفتایشرعایات.وسیعا متفاوتباشند

مرجاعویهااتیصاالح،بهطورمثاال.گرددیشاملایجادمعیارمربوطهممقررات

درتاوانیمعلوماتبیشتردرینزمینهراما.هاتیابلآنصالحبررسیموضوعدرمق

 .تقوانینومقرراتبدستآوردبخشذیلتحتعنواناجرایتفتیشرعای
 

 تفتیش رعایت قوانین و مقررات و جمع آوری شواهد یاجرا    .7

مراحالتفتایشطاوریکهمفتشینسکتورعامهداردیاصولبنیادیتفتیشبیانم .55

کهبهقضاوتمسلکیآنانباشارایطموجاودمطابقاتندینمایراانتخابوعملیم

کاهداردیاصولبنیادیتفتیشهمچنانبیاانما.(ISSAI 944, 9.0.5)داشتهباشند

کهتوسطآنشواهدومادارککاافی،گردندیمراحلوطرزالعملهاطوریطرحم

مفتشاینیکاملومرتبطکهاساسمناسبرابرایقضاوتمسلکیونتیجاهگیار

ارزیاابیسیساتمکنتارول.(ISSAI 944, 9.5.0)،جمعآوریگاردددهدیتشکیلم
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کهسیستمکنترولممکننتواندماواردعادمرعایاتداخلیمرجعوارزیابیخطری

جلوگیرییاکشفکندبخشمعمولتفتایشرعایاتقاوانینوقوانینومقرراترا

 .(ISSAI 944 9.0.2)دهدیمقرراتراتشکیلم

طرزالعملتفتیشکهبایداجرااگرددبهموضوعمشخصومعیارکاهدرارتبااطباه .53

زمانیکاه.آنشناساییشدهاستوهمچنانبهقضاوتمسلکیمفتشوابستهاسات

کاهخواهنادیمقرراتمهمباشدومفتشینسکتورعامهمخطرعدمرعایتقوانینو

درچنینمواردبرسیستمکنترولموجوداتکااانمایناد،بناا سیساتمهاایکنتارول

هرگاهسیستمهایکنترولقابالاعتباارپنداشاتهنشاوند.مذکوربایدارزیابیگردند

سایرااسایهاامفتشینسکتورعامهجهتپاس بهخطراتشناسااییشادهروش

قاوانینومقارراتافزونبراینهرگاهاحتمالوجودخطرعدمرعایات.برندیبکارم

اگاررویکاردتفتایش.شاودیاساسیاضافینیزبکاارباردهمایهامهمباشدروش

ناهفقاطآزماایش)اساسایباشاد،ارزیاابیجزئیااتیهااصرفدربرگیرندهروش

 .شودینیزبکاربردهم(تحلیلی

کهبهموردیمواجهشویمکهجهتارائهنتایجتفتایشبایشافتدیفاقمبهندرتات .34

ازحدمشکلباشدیابهخاطرهزینهبسیارزیادنتوانیمشواهدکافیومناسابجماع

ناشایازجماعآوریشاواهدویهانهیدرچنینمواردمفتشینبایدهز.آورینماییم

هعادموجاودشاواهدکاافیوراکایامادهایحاصلازآنوهمچنانپیهامنفعت

مناسبباالیحصولاهادافتفتایشوگازارشمفاتشبباارخواهادآورددرنظار

مفتشبهشرایطموجودنظربهصاالحیت،مناافععاماه،توقعااتیهاپاس .گیرند

چناینتواننادیمفتشاینما.وابستهاساتهاافتهیعامهوتواناییگزارشدادنچنین

تفتایشگازارشیهااقوهمقننهوسایرکاربرانگزارشمواردرابهصورتخاصبه

دلیلکافیبرحذفجماعتواندیبهتنهایینمهانهیولیچنینمشکالتوهز.دهند
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قانعکننادهدرایانماوردوبدیلیهاآوریشواهدپالنشدهباشد،حتیاگرروش

 .وجودنداشتهباشد

هابرایروشتفاتشرعایاتقاوانینومقارراتبارایموضاوعاتیکتعدادمثال .30

 .درجگردیدهاست5مشخصدرضمیمه
 

 جمع آوری و ارزیابی شواهد .7.0

مفتشینسکتورعامههنگامتفتیشبهمنظورارائهاطمینانمناسابشاواهدکاافیو .32

مفاتشراتشاکیلیهاایریاواینشواهداسااسنتیجاهگندینمایمناسبارائهم

هااونتیجاهکهجهاتتقویاتقضااوتداردیاصولبنیادیتفتیشبیانم.دهدیم

مفتشبایدشواهدکافیومناسبدرارتباطباهساازماندهی،برناماهریازی،،گیری

 (.ISSAI 9.5.0)جمعآورینمایندمسوولینوهاتیفعال

مرتبطبودن،بااعتبارباودنوصالحیت،.کافیبودنشواهدباکمیتآنارتباطدارد .39

مفتشاینساکتورعاماه.مناسببودنشواهدمنوطبهکیفیتشواهدتفتایشاسات

جهتتعیننمودنکفایتومناسببودنشواهدتفتیشدرتماممراحلجماعآوری

 .برندیشواهدقضاوتمسلکیرابکارم

:گارددییالماجمعآوریشواهدیکفرایندمنظمومکرراستکهشاملمراحلذ .30

ارزیاابیکاافی(مناسبتفتیش؛بیهاجمعآوریشواهدبااجرانمودنروش(الف

ارزیاابیدوبااره(شواهدجمعآوریشده؛وج(کیفیت)ومناسببودن(کمیت)بودن

 .ضرورتنظربهخطروجمعآوریشواهدبیشتر

مفتشینساکتورعاماهکهقناعتدینمایروندجمعآوریشواهدتازمانیادامهپیدام .35

نسبتبهکفایتومناسببودنشواهدحاصلشودوشواهدتفتیشبتوانادمنحیا 

 .اساسنتیجهگیریمفتشقرارگیرد
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منحیا وسایلهایبارایتاوانیدربسیاریازمواردروشنمونهگیریتفتیشرام .32

یهااااساتفادهازروش.آزماایشماواردعادمرعایاتقااوانینومقارراتبکااربارد

ودربسایاریازماواردبخاشعمادهشاودیمعلوماتیاغلبمفیدواقعماتکنالوژی

 .دهدیتفتیشرعایتقوانینومقرراتراتشکیلم

اناد،جماعآوریمختلفکهدرذیلذکرشادهیهاروشازشواهدتفتیشبااستفاده .37

 :گرددیم

 روشمشاهده .أ

 روشبررسی .ب

 روشپرسشوپاس  .ج

 روشاجرایدوباره .د

 روشتایید .ه

 روشتحلیلی .و

دوباهصاورتعماومباهشاوندیروشهایکهجهتجمعآوریشواهدبکاربردهم .35

 :شوندیعمدهطبقهبندیمبخش

 آزمایشسیستمکنترول .ز

 (.بررسیجزئیات)تحلیلیوبررسیمفصلیهامانندروشتفصیلیآزمایش .ح
 

 روش مشاهده .7.0.0

کهدرمرجاعبکاارباردهیهاوروشهاتیروشمشاهدهشاملمشاهدهعملیفعال .33

درتفتیشرعایتقوانینومقرراتروشمشاهدهباهطاورمثاال.باشدی،مشوندیم

هااپرداختاجرایمزایدهوچگونگی/شاملمشاهدهچگونگیروشمناقصهتواندیم

 .باشد
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 روش بررسی  .7.0.2

فزیکاییهاایایقضاایاودارااسانادروشبررسیشاملبررسایدفااتر،اسانادو  .044

بهمنظورانجامدادنتفتایشرعایاتقاوانینومقارراتشااملهایبررس.باشدیم

هااچگوناهدکهحسابدهیوجاوهپاروژهگردتامعلومشودیآزمایشدفاترواسنادم

.ردیاگیماصاورتومقایسهحسابداریآنانباشرایطقاراردادنیازردیگیصورتم

اسانادمرباوطباشادتااازدوسایهشاملآزمایشتماامتواندیقضایاماسنادبررسی

.انادیااخیارطریقآندیدهشودکهآیامستفیدشاوندگانشارایطالزمراداراباوده

تاادیادهگارددیهانیازماهاوساختمانمانندپلهاییشاملآزمایشداراهایبررس

 .ستیاخیرومشخصاتبرایاعمارساختمانرعایتشدهاتشودکهآیامعیارا

مفتشینسکتورعامهاعتباراسنادبررسیشدهرانیزبایددرنظربگیرندوبایادخطار  .040

در.تقلبواحتمالاینکهاسنادتحتبررسیمعتبارنباشاندرادرنظارداشاتهباشاند

.شاودینگهاداریماوبعضیمواردبهمنظورتقلبدودستهازاسانادودفااترثبات

بایدازاشخاصمختلفذیدخلدرموردمنبعاسانادوکنتارولمفتشینسکتورعامه

 .روینگهداریمدارکسوالنمایند
 

 استعالم .7.0.9

استعالمعبارتازدرخواستاطالعاتازاشخاصذیربطهمدرداخلمرجاعوهام .042

باهصاورتمکتاوبرسامیویااباهتوانادیاستعالمم.باشدیدرخارجازمرجعم

یااصاورتمصااحبهوهبایااستعالمشفاهی.صورتگفتگویرسمیصورتگیرد

هاارامصااحبه.شاودیطرحسواالتازاشخاصمساوولومتخصصاینانجاامما

ماثال ازبهصورتشخصیوحضوریانجامدادویاهمدرفضایمجاازیتوانیم

تاوانیمارابههمینترتیباساتعالم.یانجامدادجلساتانترنیتیافونویلیتطریق

 .نیزصادرگرددیابهگونۀسرویصورتپرسشنامهوهب
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ودرواقاعصاادرشودیاستعالمبهصورتعمومدرتماممراحلتفتیشبکاربردهم  .049

،باهطاورمثاال.دهادیالینفکوضروریتفتیشراتشکیلمانمودناستعالمجز

یهااهنگاممشاهدهیکپروسهبهمنظورتفتایش،ماننادپروساهپرداخاتمنفعات

چگاونگیولدرماوردواجتماعیکهدرفوقتاذکردادهشاد،بارایاشاخاصمسا

یراتوتعدیالتقوانیناساتعالمصاادریشمولتغهشناساییوتعبیرقوانینمربوطهب

هاا،مکاانتطبیاقوامثاالمختلفاجرایپروسهیهانتایجاستعالمروش.گرددیم

آنراواضحساختهوبهاینترتیبمفتشاینرابساویکشافماواردعادمرعایات

 .هدایتخواهدکرد

هامعموال برایاشخاصکهمستقیما باموضوعتحتبازرسیارتبااطدارناداستعالم  .040

بارعالوهصاادرنماودناساتعالمبارایکارمنادان،بهطورمثال.گرددینیزصادرم

حسابداری،الزمومناسبخواهدبودکاهبارایکارمنادانفنایوحقاوقینیازکاه

 .مستقیما باموضوعحسابداریدخیلنیستنداستعالمصادرگردد

.تواننادیخودمدارکوشواهدکافیبهمنظورتفتایشباودهنمادرنفسهااستعالم  .045

هااساایرروشتکمیالکننادۀاستعالمبهمنظوردریافتشاواهدکاافیومناساب

استعالمزمانیمؤثرثابتخواهدشدکهشخصا باااشاخاصبااصاالحیت.باشدیم

 .مصاحبهصورتگیرد،توانندیکهبهنمایندگیازمرجعسخنگفتهم
 

 روش تایید .7.0.0

روشتاییدیکیازانواعروشاستعالماستوآنعبارتازروشیاساتکاهبارای  .042

مرجعتحتبارزسیبهنهاادثالا اساتعالمعاتمخصوصمستقلازدریافتاطال

شااملنظارتوانادیدرتفتیشرعایتقوانینومقرراتروشتاییدما.شودیصادرم

انادویااباهاساتنادخواهیمفتشینازمستفیدشوندگانکهمساعدتدریافتنموده

اناد؛ویااتاییادایانواقعیاتکاهمرجعتحتبازرسیازسایروجوهاساتفادهکارده
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هاووجوهبرایاهدافکهدرشرطنامهیاقراردادمساعدتذکرشدهاساتاعدتمس

روشتاییدرهنماییقاوهمقنناهدرقباالهمچناندر.بهمصرفرسیدهاست،باشد

 .تواندیچگونگیتعبیروتفسیرموادقانونشاملبودهم

ازکارده،فاتکهدرجریانتفتیشازمرجاعدریایدرپیاطالعاتتوانندیمفتشینم .047

درارتبااطباهتوانادیکتبایمایتاییاد.کتبینیزدریافتنماینادیمسوولینتایید

 :موضوعاتذیلدریافتگردد

آنانباموادقاوانینمربوطاه،یهاتیولینمرجعازمطابقتفعالومسیتایید .ط

 .شرایطقراردادوغیره

ولینمرجاعدروتوسطمساقوانینومقرراتافشاانمودنمواردعدمرعایت .ی

 .کهخودازآناطالعدارندیموارد

فراهمنمودنمعلوماتکاملدرارتباطبهموضاوعتفتایشبارایمفتشاین .ک

 .ولینمرجعوتوسطمس
 

 اجراء دوباره    .7.0.5

اجرایدوبارهعبارتازتکرارمستقالنهعملیاستکهتوسطمرجاعتحاتبازرسای .045

تکرارعملرابهصورتمیخانیکیویااهامباهتوانندیمفتشینم.انجامشدهاست

تواننادیباهطاورمثاالمفتشاینما.صورتخودکاربهکمککمپیوترانجامدهند

دوسیههایقضایارادوبارهترتیبدهندتادیدهشودکهآیامرجعتصاامیمدرسات

دادهرااتخاذنمودهاستیاخدماتمناسبرادرمطابقتبامعیااراتمربوطاهانجاام

ازسرانجاامشاودتواندیمراحلیکپروسهمآناینستکهمثالدیگر.استیاخیر

اگارشارایط.مثال چگونگیصدورویزایاجوازاقامتویاچگاونگیاجارایبودجاه

شانزیرساناطفالطوریباشدکهپرداختبهوالدینکهاطفالیهاپرداختمنفعت

آزماایشصاحتپروساهجهاتاننادتویمشخصباشدصورتگیرد،مفتشاینما
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انتخابمراجعمستفیدشوندهازدیتابیسعمومیازروشتفتیشبهکماککمپیاوتر

درپروساهمزایادهمناوطباههایبههمینترتیباگرانتخابداوطلب.استفادهنمایند

جهاتآزماایشاینکاهآیااتواننادیپورهنمودنیکتعدادشرایطباشد،مفتشاینما

.انتخابشدهاستیااخیارپروساهداوطلبایرادوباارهانجاامدهنادبهترینگزینه

ماثال دوبااره)کهموضوعاتبسیارفنایدخیالباشادیدرمواردتوانندیمفتشینم

متخصصاینبخاشرا(انجامدادنمحاسبهحقوقتقاعدیانقشاهبنادیمهندسای

 .شاملسازند
 

 روش تحلیلی .7.0.6

ویاهامتحلیالرواباطتیاتحقیقنوسانا،معلوماتروشتحلیلیعبارتازمقایسه .043

درتفتایشرعایاتقاوانینومقاررات.دینمایکهدرظاهرمتناقضجلوهمباشدیم

ازیاکتقاعادیدربرگیرندهمقایسهافازایش،بهطورمثالتواندیهامچنینروش

مانندتعادادشاهروندانکاه(نفوس)سالتاسالدیگرتوامبااطالعاتدموگرافیک

اگرمعیارمربوطبهشارایطقاراردادباه.،باشدانددهیدرسالگذشتهبهسنتقاعدرس

هااباهاسااسساطحعملکاردماننادتعادادطورمثالطوریباشدکهتمویلپروژه

هااتمویلپاروژهتوانندیبهاینترتیبمفتشینم،ردیگیاشتغالایجادشدهصورتم

 .راباآماراشتغالمقایسهنمایند

یااساایر(یاکروشاقتصاادسانجیاسات)وریگراسایوناحصائیوییهالیتحل .004

یمفتشینسکتورعامهرادرعرصهمقایسهنتایجواقعایباانتاایجکریاضیهاروش

 .دینمایمطلوبکمکم

ارتباطبهاسنادومراحلجماعآوریشاواهددرمناابعذیالاضافیدریهاییرهنما .000

 :قابلدسترساست

 ؛0224و0994،0054،0544،0545،0524،0594،0204ایسای .ل
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 رهنمودتطبیقانتوسایبرایتفتیشعملکرد؛9بخشچهارموضمیمه .م

(IFAC)فدراسیونبینالمللایحساابداران(تفتیش)چارچوباطمیناندهی .ن

 (.ISAE 9444)ومعیار
 

 سازیمستند .7.2

کهمادارکوشاواهدجماعآوریشادهتفتایشداردیاصولبنیادیتفتیشبیانم  .002

مساتندساازیدر.(ISSAI 944،9.5.5 and 9.5.2)بایدطوردرستمساتندگردناد

تفاایشرعایااتقااوانینومقاارراتعبااارتازجمااعآوریاساانادحمااایویباارای

استکهدرحمایاتازنتیجاهگیاریوگازارشتفتایشمهامقلمادادیموضوعات

جزئیاتبودهتایکمفتشباتجربهکههای آگااهیبامستندسازیباید.گردندیم

ازپروسهتفتیشنداردبتواندکارهایصورتگرفتهونتیجهگیاریرابدرساتیدرک

 (ISSAI 944, 9.5.7).نماید

مفتشاینساکتورعاماه.ردیاگیتفتیشصاورتمامستندسازیدرسرتاسرپروسه  .009

پروسهمستندسازیتفتیشرعایتقوانینومقرراترامقتضیبهزماانانجاامداده

کهمعیاراستفادهشاده،کاارصاورتندینمایواسنادحمایویراطوریجمعآوریم

مفتشاین.ثبتگاردد،گرفته،مدارکجمعآوریشده،قضاوتومرورصورتگرفته

نشاربرساد،هتورعامهاسنادحمایویتفتیشراقبلازاینکهگزارشمفتشاینباسک

 .گرددیاسنادحمایویتفتیشبرایمدتزمانمعیننگهداریم.ندینمایترتیبم

ودبیشترراجعبهمستندسازیتفتیشرعایتقوانینومقارراتدرمنباعذیالمرهن .000

:موجوداست

 ISSAI 0294 

 ومرهنمودتطبیقتفتیشعملکردانتوسایبخشچهارموضمیمهس. 

 9444 
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 ارتباطات .7.9

ارتباطخوببامرجعتحتبازرسایدرجریاانتفتایش،پروساهراماوثروساازنده .005

:،برایمثالردیگیارتباطاتدرسطوحومقاطعمختلفصورتم.سازدیم

کاهدریافاراد ومادیریتشمولبح بااهاریمقدماتیبذدرمرحلهپالنگ .أ

ژییمحدودهقاانونومقارراتبااحکوماتتوظیافاناد،درمرحلاهاساترات

ولیتها،معیارمناسابتفتایشووستیکی،مسژتفتیش،زمانبندی،مرحلهلو

 .اریذسایرعناصرپالنگ

ندرمرحلاهاتفتیشودرسرتاسارپروساهتفتایش،همچنااجرایدرجریان .ب

وهرگونهمشاکلدرجریاانتفتایش.جمعآوریمدارکوتحقیقوبازرسی

گازارشدادهمادیریتننمونهعدممطابقتبایدبهمقاماتمربوطاهاهمچن

برخوردارنباودهویااشااملییتفتیشکهازاهمیتباالیهاافتهیسایر.شود

،بایاددربودنآندرگزارشمفتشاینساکتورعاماهتضامینشادهنیسات

کامیهااافتاهیگازارشهمچاو.اطالعدادهشودمدیریتجریانتفتیشبه

عدممطابقاتراعاالجکاردهوازیهااهمیتبهمرجعکمککردهتانمونه

دراینموردبیشترمفتشاینساکتورعاماه.وقوعآندرآیندهجلوگیرینماید

 .دهندیعدممطابقترابههیئترهبریگزارشمیهاافتهیتمام

درمرحلاهگزارشاادهیوانتشااارگاازارشکتباایبااهمخاطاابمااوردنظاارو .ج

 .همچنینمرجعموردبازرسی

بهمرجاعتوانندیبعضیازنهادهایعالیتفتیشنظربهاحکامتفتیشایننهادها،م .002

درایان.عادممطابقاترااصاالحنماینادیهااتحتبازرسیهدایتدادهتانموناه

بایطارفامهبایدتشخیصدهنادکاهآیاااساتقاللیتوصورتمفتشینسکتورع



 
12 
 

/  میررا  و قانرن رعایت تفتیش رهنمرد  

یااخیارتاااقاداماتبموقاعجهاتاجتناابازهمچاونادیبیبودنایشانصدمهم

 .اختالالترارویدستگیرند

 :رهنمودبیشترراجعبهارتباطاتدرمنابعذیلقابلدسترسیاست .007

 ISSAI 0224   

 انتوسایضمیمهچهارمرهنمودتطبیقتفتیشعملکرد 

 9444 
 

 مالحظات راجع به گزارشدهی اعمال مشکوک و غیر قانونی .7.0

درصورتکشفاعمالغیرقانونیبهشمولتقلبکهباهصاورتعماومازجملاه .005

اهدافاصلیتفتیشعملکردورعایاتقاوانینومقارراتبشامارنیاماده،مفتشاین

خطارگنجانیادهوحاینکاارسکتورعامهخطرعواملتقلابرادرپروساهارزیاابی

 .باشندیخویشواقفاعمالغیرقانونیبهشمولتقلبم

حیناجرااتفتیشرعایتقوانینومقاررات،مفتشایندرصاورتیکهباانموناهعادم .003

مطابقتکهبیانگراعمالغیرقانونییاتقلباستمواجهگردند،بایدطورمسالکیو

.یبااتوتحقیقااتقاانونیمواجاهنگردنادمحتاطانهعملکردهتاادرآینادهبااتعق

بامشااورینحقاوقییاامقامااتقاانونگازاردرماوردتوانندیمفتشینهمچنینم

خاویشیهاایکهگمانهزنتوانندیهمچنینم.(ISSAI 944, 9.0.7)مشاورهنمایند

رابهمقاماتمربوطههیئترهبریانتقاالدادهوبعادا ازپیگیاریواتخااذاقادامات

عدممطابقتمربوطباهتقلابیاایهاراجعبهنمونه.مربوطهاطمینانحاصلنمایند

بهعلتقوانینمختلفوسااختارهایساازمانیموجاوددرساطحباینهایبینظم

کهکاداماقاداماتالزماهراردیگیالمللی،موضوعبهنهادهایعالیتفتیشتعلقم

 .(ISSAI 044, 0.4.7b) ندینمایاتخاذم
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ذاتیتفتیش،امکانبروزخطراتاجتنابناپذیرماننادفارامینیهاتیبدلیلمحدود  .024

غیرقانونی،تقلب،فسادیادزدیوجودداردکهممکنازنظرمفتشینساکتورعاماه

درتقلبممکنفرامینوضعگارددتااباهصاورتعمادا موجودیاتآنرا.بازماند

ذیباسانادمیاانهیئاترهباری،ممکنساختوسازهایجهتتکا.پنهاننماید

مناسابنیساتکاهازمفتشاین:برایمثاال.کارمندانیاشخصسومصورتگیرد

هاتااهاومنفعتسکتورعامهانتظارداشتهباشیمکهاسنادجعلیرادرقبالمساعدت

عالوهبارینمفتشاین.زمانیکهبهصورتواضحجعلشناختهنشوند،شناسایینماید

حقیاقوباازجوئیجهاتدساتیابیباههریاکازایانماواردیااحقیااقادرتت

 .کهچنینادعادارندراممکننداشتهباشندیهاسازمان

هرچناد.تنهامحکمهوقانونصالحیتتشخیصغیرقانونیبودنمعامالترادارد  .020

،مساوولیتکننادیمفتشینسکتورعامهوقوعاعمالغیارقاانونیراشناساایینما

 .کهآیامعامالتمطابقبهقوانینومقرراتاسترابعهدهدارندارزیابیاین

مفتشاین.معامالتغیرقانونیبهماهیتخوددرمطابقتباقوانینقابلاجرانیستند  .022

ودرمطابقاتباااناددهیاسکتورعامهبایدمعامالتمشکوککهتاهنوزثبوتنگرد

اعماالغیارقاانونیکاهاز.قوانینومقرراتنبودهراشناسااییوتشاخیصدهناد

اهمیتباالبرخوردارندعموما بهنتیجهگیریتعادیلشادهواصاالحشادهتفتایش

 .گردندیختمم

درصورتیکهشکرویاعمالغیرقانونیدرجریانتفتیشبوجاودآیاد،مفتشاین  .029

سکتورعامهنظربهقانونصالحیتانتقالموضوعباههیئاترهباریومقامااترا

دراینصورتمقاماتمساوولشاخصوزیاریااافاراداداریبااصاالحیت.دارند

مفتشینبایدموضوعراتعقیبواطمینانحاصلنمایندکههیئاترهباری.باشندیم
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:ومقامااتمساوولاقااداماتالزمرادرمقابالموضااوعاتخااذکااردهبارایمثااال

 .دهندموضوعرابهمقاماتتطبیقکنندهقانونانتقالتوانندیم

:رهنمودبیشتردرارتباطباشکوتقلبدرمنابعذیلموجوداست  .020

 ISSAI 0204 

 مطابقاتباا–بخشسومرهنمودتفتیشعملکردانتوسای،بخاشفرعای

 .قوانینومقررات
 

 ارزیابی مدارک و نتیجه گیری .8

 مالحظات عمومی روی ارزیابی مدارک و نتیجه گیری  8.0

توسطمفتشینارزیابیشدهتامناسبودرساتباشاندمدارکجمعآوریشدهباید  .025

کهخطرتفتیشرابهمیزانقابلقباولکااهشدهاد؛کاهایانارزیاابیعباارتاز

قضاوتمسلکیومالحظهمدارکاستکهبااطالعاتموضوعتفتایشدرتنااقض

 .قراردارند

مدارکجمعآوریشدهبادرنظرداشتمیزاناهمیتتعیینشدهموردارزیابیقارار  .022

تفتایشیهااافتاهیاهمیات.گرفتهتامواردعدممطابقتکشفوشناسااییگاردد

یهااافتاهی.وابستهبهمفهموممیزاناهمیتکاهدربااالباهآناشاارهشاد،اسات

نظاردرساتدرگازارشقاراردادهتفتیشرعایتقوانینومقرراتنیزبایدازیکم

مواردگزارششدهعدممطابقتممکانمبنایبارتعادادقضاایای:شودبرایمثال

 .(ISSAI 044،0.4.03)عدممطابقتیاارزشپولیآنباشد

مفتشینسکتورعامهبادرنظرداشاتمادارکجماعآوریشاده،اطمینااننسابی  .027

ارهاایتعیاینشادهاساتراماورداطالعاتموضوعتفتیشراکهآیامطابقبهمعی

توقاعتاوانیذاتیتفتیش،نمیهاتیبدلیلموجودیتمحدود.دهندیارزیابیقرارم

 .شناساییتماممواردعدممطابقتراازمفتیشداشت
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ارزیابیمفتشینسکتورعامهبرایتعییننمودنانحارافمهاممناوطباهقضااوت  .025

جوانابکمایوکیفایمعاامالتمسلکیمفتشبودهوماواردیچاونضامینهو

 .شودیمربوطهراشاملم

عواملذیلرابایدحیناتخاذقضاوتمسلکیجهتتعیایناینکاهآیااماواردعادم  .023

:مطابقتمهمبودهیاخیردرنظرداشت

مبلغپولییااساایرواحادهایمقاداریماننادتعاداد)اهمیتمیزانمبلغ .أ

تشده،تاخیرزماانیباادرنظرداشاشهروندانیامراجع،میزانکاربنافراز

 (.شدهوغیرهنییتع ضرباالجل

 شرایط .ب

 ماهیتعدممطابقت .ج

 دلیلوقوععدممطابقت .د

 تاثیروعواقبحاصلازعدممطابقت .ه

آیابرنامهموردنظرباه:برایمثال)ملموسیتوحساسیتبرنامهموردنظر .و

؟ساازدیرامتاثرمامنفعتعامهاست،آیااینبرنامهشهروندانآسیبپذیر

 (.وغیره

ضرورتوتوقعاتقوهمقننه،ماردموساایرمساتفیدشاوندگانگازارش .ز

 تفتیش

 ماهیتصالحتهایمربوطه .ح

 مقداروارزشپولیمواردعدممطابقت .ط

عدممطابقتومالحظااتمرباوطباهاهمیاتوشاکلدهایاختتامیاهیهامثال  .094

 .موجوداست2درضمیمهشماره(نتیجهگیری)

:رهنمودهایبیشتربراینتیجهگیریتفتیشدرمنابعذیلقابلدسترسیاست  .090
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 ISSAI 0744   

 رهنمودتطبیقتفتیشعملکردانتوسای0.5بخش 

 9444 


 اسناد کتبی مقامات مسوول     8.2

حینارزیابیمدارکوارائهنتیجاهگیاری،نظارباهشارایطدرصاورتیکهضاروری .092

حمایتازمدارکجماعآوریشادهتوساطمفتشاینساکتورپنداشتهشودوجهت

،هااتیامکاتباتکتبیبایدبیانگراینباشدکاهفعال.عامه،بایداسنادکتبیاخذگردد

معامالتمالیواطالعاتمرجعدرمطابقتباصالحتهایمرجعباودهیاااینکاه

 .اندسیستمهایمشخصکنترولیدرجریانتفتیشبدرستیعملکرده

 .قابلدسترسیاستISSAI 0554رهنمودهایبیشترراجعبااظهارنامهکتبیدر  .099


 رویدادهای بعدی     8.9

مفتشینجهتشناساییرویدادهایکهبعدازکارساحویتفتیشالیترتیابگازارش  .090

رخدادهوممکنمنجربهمواردعادممطابقاتگاردد،طرزالعمالتفتایشرااجاراا

ایانطرزالعمالهاا.کهممکننتیجهگیریوگزارشمفتشرامتاثرسازدندینمایم

کتبیازرهبریمرجعیامرورمکاتبااتمربوطاه،تدربرگیرندهتحقیق،اخذمکاتبا

بعادییهاامنتشارشادهیاااطالعااتماالیدورهگزارشهاایخالصهجلسات،

عادیوابساتهباهماهیاتمیازانکااررویادادهایب.باشدیوغیرهم(ماهانه،ربعوار)

 .باشدیموضوعوزمانسپریشدهبعدازتکمیلکارساحویالیارائهگزارشم

:رهنمودهایبیشترراجعبهرویدادهایبعدیدرمنابعذیلقابلدریافتاست  .095

 ISSAI 0524  

 9444  
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 گزارشدهی    .3

دربرگیرندهگزارشادهیازگزارشدهیبخشمهمبازرسیسکتورهایعامهاستکه .092

ولوبودهتااقداماتاصالحیاتخاذگرددوافرادپاساخگومساهایانحرافاتوتخط

ازاینارو،نظارباهاصاولبنیاادیتفتایش،گازارشکتبای.خاویشباشاندکارکرد

 ISSAI)تفتیشبایددرختمهربازرسیترتیابوارائاهگارددیهاافتهیدربرگیرنده

044, 0.4.7a). 

اصولتکمیلبودن،بیطرفبهونومناسببودندرگزارشادهیتفتایشرعایات  .097

مفتشینبایاداطمیناانحاصالنماینادکاه.قوانینومقرراتالزاما بایدتطبیقگردد

تفتیشبهصورتدرساتومتاوازنارائاهیهاافتهیگزارشارائهشدهدرستبودهو

بارتازچاککاردنحقاایقباااینامرشاملتطبیقاصلتناقضکهع.شدهاست

 .،استباشدیمرجعتحتبازرسیوذکرپاس مقاماتمرجعدرگزارشم
 

 شکل و محتویات گزارش تفتش رعایت قوانین و مقررات    3.0

درهاایلیکن،بعضایساازگار.شکلگزارشکتبیممکننظربهشرایطتغییرنماید .095

گزارشمفتشبهمخاطبکمککردهتاکارهاایصاورتگرفتاهونتیجاهگیاری

 .تفتیشرادرککردهوشرایطغیرعادیراحینوقوعآنتشخیصدهند

ایان.عواملتاثیرگزاررویشکلگزارشتفتیشرعایتقوانینومقرراتمتعددناد  .093

ابالاجارا،هادفعواملشاملاحکامنهادهایعاالیتفتایش،قاوانینومقارراتق

تفتیشرعایتقوانینومقررات،شیوهمرسومگزارشدهیوپیچیدگیگازارشنشار

عاالوهبارین،.شاودیشدهاست،لیکنشکلگزارشتنهابهاینعواملخالصهنم

وابستهبهنیازمخاطابگازارشنیازباشاد،گازارشممکانتواندیشکلگزارشم

المللایمنطقوییاباینیهارها،سازماناستبهقوهمقننهیاشخصسومماننددون

 .مالیپیشکشگرددیهایاسازمان
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تصمیمگیردکهگزارشکوتااهتواندینظربهعواملفوقالذکر،نهادعالیتفتیشم .004

گاهیاوقاتبهگزارشخاصتفتایش)گزارشطویل.یاگزارشطویلترتیبنماید

ونتیجاهگیاریهااافتاهیتعمومبهصور(گرددیرعایتقوانینومقرراتاطالقم

،باشادیتفتیشرابهجزئیاتارائهداده،همچنیندربرگیرنادهسفارشااتساازندهما

کوتاهخالصهبودهوبهصورتعماومدرقالاباساتندرارائاهیهادرحالیکهگزارش

 .گردندیم

بارایاهادافعملای.درذیلارائهشدهاساتگزارشهارهنمودشکلومحتوای  .000

،شاکلگازارشکوتااه02-7یهاامهیارائهشادهدرضامیهارهنمودها،مثالاین

مشخصآندررهنماودیهاطویلمثالگزارشهایبدلیلطوالنیبودن.باشدیم

بهوبسایتنهادهایعاالیتفتایشمراجعاهتوانندیمفتشینم.ارائهنگردیدهاست

گزارشمشخصتفتایشرعایاتقاوانینومقارراترامشااهدهیهانمودهونمونه

 .نمایند

کاهفارمااتگزارشادهیاداراتعااالیتفتایشازفااارمتیکاهدرایااندرماواردی  .002

کاهدرقضاایایتواننادیفرقداشتهباشد،مفتشینماانددهیتعلیماتنامههاارایهگرد

 .تفادهقراردهندمشخصاینفارمتهاراحسبدلخواهتغییردادهومورداس


 گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات  .3.0.0

:باشدیبهصورتکُلگزارشتفتیشرعایتقوانینومقرراتحاویعناصرذیلم  .009

عنوان.0

مخاطب.2

اهدافوساحۀکاریتفتیش،بهشمولمدتزمانتفتیش.9

(موضوعتوضیحخود ودرصورتلزوم)توضیحمعلوماتپیرامونموضوع.0

معیار.5
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(اساسحقوقی)مختلفتفتیشیهامسوولیتهایجناح.2

معرفیطرزالعملهایتفتیش.7

انجامشدهیخالصهکارها.5

نتیجهگیری.3

(بهشکلمناسب)پاس مرجع:04

(بهشکلمناسب)سفارشات.00

تاری ارایهگزارش.02

امضاا.09

مقرراتکهبایدبهطاورجادیماوردتوجاهعناصرگزارشتفتیشرعایتقوانینو  .000

 :گردندیمفتشینقرارگیرد،ذیال ارایهم


 شناسایی شده معیار .3.0.0.0

درتفتایش.بایددرجگزارشگارددگرددیمعیاریکهبراساسآنموضوعارزیابیم  .005

روی.دیانمایرعایتقوانینومقررات،معیارازیکتفتیشتابهتفتیشدیگرفرقم

معیاربایدبهطورواضحدرجگزارشگارددتااخواننادهاسااسقاانونیاینملحوظ،

یابهصورتواضحدرجگازارشگارددتواندیمعیارم.تفتیشونتیجهگیریرابداند

ویاهمدرصورتیکهضمیکاظهارنامهتوسطمرجعارایهگردیادهویاادرجساایر

 .شارهگرددهامنحی ماخذامنابعمعتبروموثقباشند،بهآن

درمواردیکهمعیاربهصورتواضحموجودنباشندویابایادازمناابعمختلافجماع  .002

ارهاایدرمواردیکاهمع.آوریگردند،معیاربایدبهصورتواضاحدرجگازارشگاردد

درهمچاو.بایهمدرتعارسقرارداشتهباشند،دلیلتعاارسبایادتشاریحگاردد

تااحادامکاانتشاریحوسفارشااتمناسابارایاهاحتمالیحالتیامدهایمواقع،پ

 .گردندیم
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 گیری نتیجه .3.0.0.2

بادرنظرداشتسااحهکااریومساوولیتهاایکااریتفتایش،نتیجاهگیاریرا  .007

یابهشکلیکبخشمستقلویاهمبهشکلجواباتبهسواالتتفتایشتوانیم

طرزجملهبندیبایدبراساسمسوولیتهایکاریاداراتعاالیتفتایش.ارایهنمود

 .حقوقیحاکمبرتفتیشاستوارباشدیهاوچارچوب

درصورتیکهمواردمتریالعدمرعایتشناسایینگردد،نتیجهگیاریغیارمشاروط  .005

:حسابذیالارایاهنماودتاوانیمثالنتیجاهگیاریغیارمشاروطراما.اشدبیم

معلوماتپیراماونموضاوعدرمرجاع}براساستفتیشانجامشده،مادریافتیمکه»

یارهاایمع}متریالیتی،دررعایاتباایها،بادرنظرداشتتمامجنبه{تحتتفتیش

 «.قراردارد{نافذ

خاودراباادرنظرداشاتماواردیهایرینتیجهگکهتوانندیمفتشینسکتورعامهم  .003

:فوقمشروطبسازند

بااتوجاهباهمیازانعادم.مواردعادمرعایات(بااهمیتبودن)متریالبودن .أ

 :نمودهیاشکالذیلنتیجهگیریرااراتوانیرعایت،م

تفتایشانجاامشاده،ماادریاافتیمکاهباه«براساس»)نتیجهگیریمشروط .0

معلومااتپیراماون}،مادریافتیمکاه{بایداینجاتشریحگردداستثنا}استثنای

متریاالیتی،دریهاا،بادرنظرداشتتمامجنبه{موضوعدرمرجعتحتتفتیش

 .(قراردارد{نافذیارهایمع}رعایتبا

براساستفتیشانجامشده،مادریافتیمکهمعلومااتپیراماون»)نتیجهگیریمخالف .2

(«قرارندارد...موضوعدررعایتبا

اشاکالذیالتاوانیهاا،ماباتوجهبهمیازانمحادویت.کاریهایساحهمحدویت .ب

:گیریراارایهنمودنتیجه



 

10 
 

  

تفتایشانجاامشاده،ماادریاافتیمکاهباه«براساس»)نتیجهگیریمشروط .0

معلومااتپیراماون}،مادریافتیمکاه{استثنابایداینجاتشریحگردد}استثنای

،ازتمااملحااظمتریاالیتی،دررعایاتباا{تحاتتفتایشموضوعدرمرجاع

 .(قراردارد{نافذیارهایمع}

براساستفتیشانجامشده،مانتوانستیمکهباهیاکنتیجاه»:)رفعمسوولیت .2

(«...گیریدرستبرسیم

ایان.مفتشینسکتورعامهبایددالیلارایهنتیجهگیاریمشاروطراتاذکاربدهناد  .054

 .درپاراگرافقبلازارایهنتیجهگیریتذکردادتوانیدالیلرام

:کهدرمواردذیلمعلوماتاضافیراارایهنمایندتوانندیمفتشینم  .050

 درصورتمشکالتسیستماتیک .أ

مقننهدرهنگامیکهمنابعمختلافیدرصورتنیازبهتصمیمگیرینهادها .ب

.قانوندرتعارسبایکدیگرقرارداشتهباشند

 .ارایهگریدهاند00بیشتردرضمیمهیهامثال


 پاسخ مرجع .3.0.0.9

کاهمنحیا باشادیازاصاولیمااشاملسازیپاس مرجعدرگزارشتفتیشجز .052

اصلتناقضیکبخشمهمتفتیشسکتورعاماه.شودیشناختهم«اصلتناقض»

تاادیاارایهشدهتوافقبایدباهعملیهاافتهیدراینبخش،روی.دهدیراتشکیلم

.هاکامل،دقیقوبهصورتدرستارایهگردیادهباشانداطمینانحاصلگرددکهآن

حسبلزوم،پاس مرجعیابهشکلیکخالصهگیریویاهمبهشاکلکلماهباه

.کلمهدرجگزارشتفتیشگردد
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 ارایۀ سفارشات .3.0.0.0

گازارشهاایکهیکیازاهدافاصلیتهیاۀداردیاصولاساسیتفتیشتصریحم  .059

ولیسفارشاتنبایدبهیاکدهدیتفتیشراارایهسفارشاتسازندهوموثرتشکیلم

 ,ISSAI 044)شکلخیلیمشرحارایهگردندتادرکاارمرجاعمداخلاهتلقایگاردد

0.4.0, 0.4.24 and 0.4.25) 


 تاریخ گزارش .3.0.0.5

تاری گزارشنبایدقبلازتاریخیباشدکهدرآنمفتشمادارککامالومناساب  .050

 .تفتیشراجمعآورینمودهاست


 امضاء .3.0.0.6

توانادیگزارشبایدتوسطنمایندۀباصالحیتادارۀعالیتفتیشامضااگرددکهما  .055

 .شاملرئیسادارۀعالیتفتیشویاکارمندانباصالحیتباشد


 با اطمینان محدود گزارش های .3.0.0.7

دراینتعلیماتناماههااتوانیبااطمینانمحدودمیهایابیدرمواقعاستثنایی،درارز .052

ایان«سااحهکااری»قراریکاهدربخاش.هااستفادهنماودتغییرواردنمودهوازآن

تعلیماتنامهموردبح قرارگرفت،درارزیابیبااطمینانمحادود،نتیجاهگیاریباه

مایکچناینچیازیرامشااهدهننماودیمکاه»:)توانندیشکلذیلارایهگردیدهم

درعادمرعایات،باا{معلوماتپیرامونموضوعمرجع}نمائیمکهبراساسآنحکم

(«.قراردارد{معیار}متریالیتی،بایهادرنظرداشتتمامجنبه

درمقایسهباتفتیشبااطمینانمناسب،ارزیابیبااطمیناانمحادودباهکاارکمتار  .057

انحاصالمفتشینمسوولیتدارندتااطمینا.ضرورتداردتانتیجهگیریارایهگردد
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نمایندکهجهتارایۀنتیجهگیریبااطمینانمحدود،مدارککافیومناسابجماع

 .آوریگردد


 تصادفی یها افتهی .3.0.0.8

حتای.خورنادیمفتشیناکثرا بامواردعدمرعایتدرپیوندباسایرانواعتفتیشبرما  .055

اگرمفتشبهطوردقیقدرصددجستجویهمچاوماواردنباشاد،براسااساصاول

بااوجود.تصاادفیرانیازگازارشدهادیهاافتهیتفتیش،مفتشنیازداردتاهمچو

خارجازساحهکاریتفتیشرعایتقوانینومقارراتهاافتهی،هاافتهیگزارشهمچو

تصاادفییهااافتاهیدرصورتیکهساحهکاریتفتیشتعادیلنگردیادهو.باشندیم

اصلیتفتیشرعایتقوانینومقرراتنگاردد،مفاتشنیاازناداردتاایهاافتهیدرج

کاهبااتواندیارایهنمایدولیمفتشمهاافتهیاطمینانمناسبرادرخصوصهمچو

نمحادودرادرزمیناهارایاهدرنظرداشتشرایطحاضر،یکنتیجهگیریبااطمیناا

 .نماید


 (طویل گزارش های)ویژۀ تفتیش رعایت قوانین و مقررات  گزارش های .3.0.2

بادرنظرداشتنیازکاربرانگازارشتفتایشواهادافمشاخصتفتایشرعایات  .053

تصمیمبگیاردکاهنتاایجتفتایشتواندیقوانینومقررات،یکادارۀعالیتفتیشم

گزارشهاااینگونه.رعایتقوانینومقرراترادرقالبیکگزارشویژهتهیهنماید

تفتیشعملکردبودهومالحظات،نتیجاهگیاریوگزارشهایویژهبیشترمشابهبه

دربعضیموارد،گزارشویاژه.داردیسفارشاترامشرحتروباجزئیاتبیشترارایهم

.گردیعالوهگزارشکوتاهتفتیشرعایتقوانینومقرراتنیزتهیهمبر
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ویاژۀتفتایشگازارشهاایتفتیشرعایتقوانینومقررات،گزارشهایهمانند  .024

رعایتقوانینومقرراتنیزبایدازیاکفارماتواحاداساتفادهنماینادتااکااربران

 .گزارشتفتیشبتوانندتسلسلمنطقیاجرایتفتیشرابهدرستیتعقیبنمایند

ویژۀتفتیشرعایتقوانینومقرراتتمامعناصارمنادرجگزارشهایبهطورکُل،  .020

ذیالیهاامقارراترادربرداشاتهوشااملبخاشگزارشتفتیشرعایتقوانینو

 (متغییرباشدتواندیترتیبم)باشدیم

صفحهعنوانگزارش .أ

فهرستمندرجات .ب

*صورتنیاز(در)واژهنامه .ج

مقدمه،اهدافوساحهکاری .د

هاافتهیمالحظاتو .ه

نتیجهگیریوسفارشات .و

پاس مرجع .ز

 (درصورتنیاز)ضمایم .ح


 صفحه عنوان گزارش، فهرست مندرجات و واژه نامه  .3.0.2.0

صفحهعنوانگزارشدربرگیرندۀعناوانگازارش،تااری گازارش،گیرنادهوتهیاه  .022

.باشدیتهیهکنندۀگزارشعموما ادارۀعالیتفتیشم.باشدیکنندۀگزارشم

فهرستمندرجات،خصوصا زمانیکهگزارشطویلباشد،ساختارگازارشرابهتار  .029

 .ساحاتموردعالقۀخودرازودترپیدانمایددینمایساختهوخوانندهراکمکم

تخنیکیوناآشنا،مخففاتواختصااراتباهطاورمتکارردریهادرصورتیکهواژه  .020

گزارشمورداستفادهقرارگرفتهباشند،درجواژهنامهدرگزارشخیلایمفیادخواهاد

 .بود
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 خالصۀ محتویات گزارش  .3.0.2.2

صۀمحتویااتگازارشیاکبخاشخیلایارزنادۀگازارشراتشاکیلبخشخال  .025

گزارشتفتیشبیشترموردمطالعاهقارارکاربرانزیرااینبخشاکثرا توسطدهدیم

اینبخشبایدمحتویاتگزارشرابهطورکاملودقیاق،ولایباهشاکل.ردیگیم

ایادازیاکالایدوبهخاطرموثریتبیشتر،اینبخاشنب.کوتاهوموجز،ارایهنماید

 .صفحهتجاوزنماید

سواالتاساسیکاهبایاد)ارهایبخشخالصۀمحتویاتگزارشبایدبیشتررویمع  .022

ارهاایوسفارشاتدرخصوصهماانمعهایریوخالصۀنتیجهگ(جوابدادهشوند

 .تمرکزداشتهباشد(جوابهمانسواالت)

قابالمالحظاۀیهاایری،نتیجهگهااگرامیدربعضیموارد،استفادهازچارتهاود  .027

کهکاربرانراکمکنمایدتااموضاوعاتداردیتفتیشرابهچنینیکشکلیارایهم

درهمچوموارد،بهتراساتتاااطالعاات.مطالعهنمایندیمغلقوطویلرابهسادگ

یگرافیکرادرجبخشخالصۀمحتویاتگزارشنمودتاکاربرانبتواننادباهساادگ

 .ندیاطالعاترادرکنما
 

 مقدمه، اهداف و ساحه کاری .3.0.2.9

مقدمهمعلوماتمختلفازقبیلاهدافوساحهکاریتفتیش،توضیحموضاوعویاا  .025

ذیادخلیهااتعیینشده،مسوولیتهایجناحیارهایمعلوماتپیرامونموضوع،مع

.داردیوطرزالعملهایتفتیشراارایهم

درصاورتنیااز،جزئیااتمفصالرا.باشدیجزئیاتزیادممقدمهاکثرا کوتاهوفاقد  .023

.درجضمایمنمودتوانیم
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 ها افتهیمالحظات و  .3.0.2.0

بخشاساسیگزارشتفتیشرعایتقاوانینومقارراتهاافتهیبخشمالحظاتو  .074

اینبخشمعلومااتکامالدرخصاوصتفتایشانجاامشادهو.دهدیراتشکیلم

اینبخشبایدبهیاکشایوۀمنطقایوپیراماونمعیاار.داردیآنراارایهمیهاافتهی

 .تاجریانمنطقیقضیهراتعقیبنمایددینمایتهیهگردیدهوخوانندهراکمکم

،واضحساختنچهارعنصرذیلخوانندهراکماکهاافتهیدرزمانارایهمالحظاتو  .070

هاازاهمیاتآنرابهصورتدرستدرکنماودهواهاافتهیتامالحظاتودینمایم

 .ملتفطشود

بن مارکویامقیاسیکهبراساسآنتفتایشمقایساهویااارزیاابی–معیار .أ

 .گرددیم

وضعیتویاحالتبوجودآمده–حالت .ب

دلیلبوجودآمدنحالت–علت .ج

هاابااالیبودجاهو،اثراتآنهاافتهیاهمیت)حالتیامدهایاثراتوپ–پیامد .د

(مردم،اثراتآنباالیادارهسالمامورعامهوغیره

درصورتیکهنیازبهدرجاطالعاتخیلیزیاددرگزارشتفتیشباشد،بهتراساتتاا  .072

 .ایناطالعاتبهشکلضمایمارایهگردند


 نتیجه گیری و سفارشات .3.0.2.5

یاکگازارشتفتایشدردوماوردهدفاساسیارایهنتیجهگیریوسفارشااتدر  .079

:گرددیذیلخالصهم

(تعیاینشادهیارهاایمع)بهسواالتتفتیش(نتیجهگیری)ارایهجواباتواضح .أ

.و

ارایهسفارشاتسازندهوعملیبرایبهبودامور .ب



 

18 
 

  

کهبهیکلهجهمثبتارایاهگردیادهوبیشاتررویباشندیسفارشاتزمانیموثرم  .070

نتایجمتمرکزباشندوبهطورواضحبیاننمایندکهچهکار،درکادامزماانوتوساط

درقسمتعملیباودنسفارشاات،امکاانپاذیریومصاارف .کیبایدانجامشود

 .تطبیقآنبایدمدنظرباشد

وانینومقارراتموجاودباشاد،درصورتیکهتخلفاتقابلمالحظۀعدمرعایاتقا  .075

هاابیشاترسفارشاتبایدبیشتررویمواردیمتمرکزباشدکاهامکاانبهباوددرآن

 .باشد

اگرچهسفارشاتسازندهوعملیدرراستایتحکایممادیریتساالمساکتورعاماه  .072

ولیمفتشینبایدمتوجهباشندکهیکچنینسفارشااتباشدیحایزاهمیتفراوانم

رایهننمایندکهدرامورکاریمقاماتمرجعمداخلهنمودهواهادافکااریمشرحراا

 .خودمفتشینراتحتالشعاعقراربدهد


 پاسخ مرجع تحت تفتیش  .3.0.2.6

کهدربخشگزارشتفتیشرعایتقوانینومقررات،درفاوق،ماوردتاذکارقراری .077

بایاددرج(بهطورکلماهباهکلماهویااهامخالصاۀآن)قرارگرفت،پاس مرجع

 .گزارشتفتیشگردد

هاارایاادریاککاهایانپاسا تواندیبادرنظرداشتحجمپاس مرجع،مفتشم .075

 .یمهدرجگزارشخاصنمایدبخشجداگانهگزارشویاهممنحی ضم

تااازعملایباودنسفارشااتکنادیشاملسازینظریاتمقاماتمسوولکمکم .073

.حسابدهقراردادشانیهاافتهیاطمینانحاصلگردیدهومقاماتمسوولرادرقبال
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 ضمایم .3.0.2.7

ایان.درجضامایمنماودتاوانیدرمواقعلزوم،معلوماتمشرحواسنادحمایویرام .054

کهبهصورتمتنویاهمجداولویااهامباهشاکلگرافیاکتوانندیمعلوماتم

کنادیاینچنینمعلوماتکمکم.ارایهگردند(،چارتهاویاتصاویرهااگرامیمانندد)

هااراباهصاورتآنیامادهایهاوپتفتیشوهمچنانعلتیهاافتهیتاخوانندگان

.ندبهتردرکنمای

:دراسنادذیلدریافتنمودتوانیمعلوماتبیشتردرخصوصگزارشدهیرام  .050

 0742و0744،0745ایسای 

 5ایسایدرخصوصتفتیشعملکرد،بخشیرهنمودها 

 9444ارزیاابییهاابینالمللیدرخصوصروشیارهایومع

(2044) 
 

 تفتیش  یها افتهیپروسه پیگیری  .3.2

ارایاۀسفارشااتساازندهو(044،0/4/22ایساای)براساساصولاساسیتفتایش .052

نیااز.باشدیتفتیشازاهمیتخاصبرخوردارمیهاافتهیراهکارهادرجهتپیگیری

بهپیگیریسفارشاتقبلیتفتیشنظربهماهیتعادمرعایاتوماواردویاژهفارق

مقنناه،ییرسامیباهنهادهااتفتیششاملگزارشدهیهاافتهیپیگیری.دینمایم

پیگیارییهااساایرپروساه.باشادیذیربطمایمرجعتحتتفتیشوسایرنهادها

داخلیکهتوسطمرجعتحاتتفتایشویاایهایابی،مرورهاوارزگزارشهاشامل

سایرمراجعذیربطتهیاهگردیادهباشاند،یاکتفتایشمساتقلپیراماونپیگیاری،

سیمینارهاوکنفرانسهایکهدرخصاوصپیگیاریدایارگردیادهباشاندوغیاره

بهصورتعموم،پروسهپیگیریتطبیاقماوثرسفارشااتراتساهیل.باشدیمواردم

ثمررادرقسامتگازارشباهمراجاعتحاتتفتایشوکااربراننمودهونظریاتم



 

12 
 

  

بعدیبهمفتشینساکتورعاماهیهاشیگزارشتفتیشودرقسمتپالنگذاریتفت

کهدرقاوانیناداراتعاالیتفتایشتصاریحتوانندیپروسهپیگیریم.دینمایارایهم

 .گردند

:یلدریافتنموددرسندذتوانیمعلوماتبیشتردرخصوصپروسهپیگیریرام .059

 5.5ایسایدرخصوصتفتیشعملکرد،بخشیرهنمودها 


بیشتر برای مفتشـینی کـه در سیسـتم دیـوان محاسـبات       یرهنمودها .04

 فعالیت دارند

اداراتعالیتفتیشکهدرسیستمدیوانمحاسابتفعالیتدارندصالحیتدارنادتاا .050

فیصلهنماودهوحکامصاادر(محاسبانومقامات)درخصوصحساباتومسوولین

 (044/0/4/20ایسای)نمایند


 اجرای تفتیش در سیستم دیوان محاسبات 04.0

مفتشاینساکتورعاماهدرزماناجرایتفتیشحساباتانفرادیویابودجاهدولات، .055

:کهدرسیستمدیوانمحاسباتمواردذیلرانیزانجامدهندتوانندیم

ارایهاطمینانمناسبدرخصوصاینامرکهمعلوماتیکاهدرحسااباتعاماۀ .أ

دررعایتقوانینومقارراتحااکمبارانددهیهاارایهگردانفرادیومعامالتآن

 .هاقرارداردویاخیرآن

ساختناینامرکهمصرفبودجهدولتدررعایتقاوانینومقارراتمشخص .ب

.ریهابهمصرفرسیدهاستویاخحاکمبرآن

 ربطیذیبهنهادهاهاافتهیارایهگزارش .052
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هنگامپالنگذاریواجرایتفتیشرعایتقوانینومقاررات،مفتشاینساکتورعاماه .057

تامواردآتایرامادنظارداشاتهکهدرسیستمدیوانمحاکمفعالیتدارندنیازدارند

:باشند

انهااراتاوانیشناساییافرادیکهبهخاطرعدمرعایاتقاوانینومقارراتما:الف

کارمنداندولتیدرقبالواردنمودنضایعاتبهوجاوه.موردحسابدهیقرارداد

دولتیمسوولواقعشدهومکلفیتدارندتاوجوهضایعشدهرادوبارهبهخزیناه

.دولتتحویلنمایند

ومادتزمااندقیاقگارددیکهمانعحسابدهقراردادنمسوولینمیهاتیفعال:ب

.انجامتخلف

برایمواردغیارقاانونی(.تقلب)شناساییسطحعدمرعایتدرمواردغیرقانونی:ج

.باسطحباالتر،نیازاستتاطرزالعملهایبیشترتفتیشاجراگردند

درخصاوصشناسااییمرجاع(درموقعضرورت)همکاریباحارنواالنوپولیس:د

بااماواردیدگیساتحتتفتیشومحیطکاریآن،ارزیابیخطرعدمرعایت،ر

.عدمرعایتکهمبینتقلبباشندوگزارشدهیپیرامونهمچوموارد

تربرایکنترولکیفیتبهطرزالعملهایبهترومناسبازین:ها

هابهشکلکتبیاصداراستعالم:و

توجهبهاینکهمستندسازیتفتیشبراساسمقرراتجماعآوریمادارکصاورت:ز

.گرفتهباشد

ارتباطاتبهشکلرسمیومسلکیتامین:ح

تذکارصریحمعیاردرگزارش:ط

واردشادهویاایهاانیگنجانیدننتیجهگیری،بهشمولسفارشات،شناساییز:ی

.شیمحاکمدرگزارشتفتیهاصلهیف
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 تامین ارتباطات و انفاذ قانون 04.2

حاارنواالنومفتشینسکتورعامهنیازدارندتامسایلعدمرعایترابهسمعقضات، .055

تفتیشراباهیهاافتهیهکذا،اداراتعالیتفتیشباید.ذیربطبرسانندیسایرنهادها

 .سمعمقاماتمسوولمراجعتحتتفتیشبرسانند

درزمانانفاذقانونباالیکارمنداندولتی،تصامیمیکهتوسطمحااکمادارۀعاالی .053

 :باشندیتابعمواردذیلمشوندیتفتیشگرفتهم

 تدویرجلساترسمیمحاکم .أ

 آگاهیدهیبهمردم .ب

تنفیذقاانوندرصاورتموجودیاتشاواهددالباریاطالعرسانیبهنهادها .ج

 .ییجرایمجنا


 در اشکال مختلف دیوان محاسبات ها پروسه 04.9

یهااتیادراداراتعالیتفتیشکهدرسیستمدیوانمحاسباتفعالیاتدارناد،فعال .034

انجامشدهشاملمراحلمختلف،مانندتفتایش،رهنمااییواصادارفیصالهرسامی

 .باشدیم

بعضیازاداراتعالیتفتیشکهدرسیستمدیوانمحاساباتفعالیاتدارنادپروساه .030

ولایباهدهنادیتفتیشراآنچنانیکهدراینتعلیماتنامهذکرگردیدهاست،انجاامما

تیشوجمعآوریمدارک،مساایلمشخصایوتعقیبمراحلپالنگذاریوانجامتف

اضافیعرساندامخواهندنمودکهباع بوجاودآمادنمراحالرهنمااییواصادار

 .فیصلهرسمیخواهدگردید

یهااییدرصورتیکهقاضیویاحارنوالبخواهدکهدرخصوصیکقضایهرهنماا .032

بااتجارمویااالزمراارایهنماید،هدفاینرهنماییجماعآوریمادارکبارایاث

 .تابراساساینمدارک،فیصلهالزماصدارگرددباشدیبیگناهیکارمنددولتیم
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دربعضیازاداراتعالیتفتایشکاهدرسیساتمدیاوانمحاساباتفعالیاتدارناد .039

مفتشیننقاشقضااتراایفاانماودهوصاالحیتتفتایشواصادارفیصالهرادارا

ایییکبخشالینفکمراحالپالنگاذاری،درهمچومواقع،مرحلهرهنم.باشندیم

اجرایتفتیشوجمعآوریمدارکبودهوتفتیشبایدبهشکلپالنگذاریشودکاه

 .مرحلهرهنماییدرتماماینمراحلشاملباشد
 

ی مربوط به موضوعات، معلومات مربوط به موضـوع و معیـار   ها مثال: 0ضمیمه 

  .ومقرراتتفتیش رعایت قوانین 

هدفجدولذیلارائهمعلوماتدرخصاوصموضاوع،معلومااتمرباوطباهموضاوعو
موضاوعمشاخص،.باشدینمهدفاینفهرستمرورجامع.باشدیممعیارهایمربوطه

باهردیاگیماکاهارتبااطباشاندیمامعیااراتمتفااوتومعلوماتمربوطبهموضاوع
.دفتفتیشمشخصموضوعاتمختلفمانندصالحیتنهادهایعالیتفتیشوه

 

 معیارا  معلرما  مربر  به مرضرع مرضرع  فماره

2  

 
اجددراآ  مددالی و اسددتفاده از  
وجددره مددالی تخصددی  داده 

 فهه 
که این کار فام  اجرا بردجه 

آزمایش اینکه وجره  فمرل به
مالی درمطابیت با اههافی که 
ترسدددط قانرنگدددذار تعیدددین 

دراکثدراز  . بافده  یمد گردیهه، 
تفتیش همچر  نهادهای عالی

 بده تفتدیش   ممکدن  تفتیش

قرانین ومیررا  ارتبا   تیرعا
تفتیش  فمرل بهدافته بافه 
 . ی مالیها حسابصرر  

 
معلرمددا  مددالی از قبیدد   

 ی مالی ها حسابصرر  

 
 قانرن مربر  به بردجه 

 
 بردجه تاییه فهه 
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1   
مثدال   طرر بهاجراآ  مالی 

 : فک  بهعرایه 
    وجددره مددالی از مراجددع

 تمری  کننهه 

   وجددددددره مددددددالی از
 ی فهرال ها حکرمت

   سایر افکال وجره مدالی
و اینکه رگرنه ایدن وجدره   
مدددالی مدددررد اسدددتفاده   

 انه قرارگرفته

 
/ معلرمددا  مددالی پددروژه  

 حسابا  پروژه 
 

 
قانرن مربرطده درخصدرص   
اسدددتفاده از وجدددره مدددالی  

 طددرر بدده)حکرمددت فددهرال 
 (مثال
 

 
اصرل فراهم نمردن قدرارداد  

 وجره مالی 

9   
مثدال   طرر بهاجراآ  مالی 

ی هدا  کمک فک  بهعرایه 
بالعرض و اینکده رگرنده   
عرایددده مدددررد اسدددتفاده   

 . انه قرارگرفته

 

 
معلرما  مالی مربدر  بده   
 استفاده از کمک بالعرض 

 
ی نهدداد تحددت  هددا تیددفعال

 تفتیش 
 

فدددرایط قدددرارداد کمدددک  
 بالعرض 

4   
مثال  طرر بهاجراآ  مالی، 

عرایه و مصارو درمطابیت 
با ترافینامه و اینکه رگرنده  
مددررد اسددتفاده قرارگرفتدده  

 . است

 
معلرما  مالی مربدر  بده   

 قرارداد یا ترافینامه 

 
 فرایط قرارداد یا ترافینامه 

2   
 تهارک 

 
 معلرما  مالی 

 
قرانین ومیررا  مربدر  بده   

 ( المللیملی و بین)تهارکا  
 

فددرایط قددرارداد بددا فددراهم  
 کننهه اجنا  یا خهما  
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6   
 مصارو 

 
 معلرما  مالی

 
فدددرح رعایدددت قدددرانین 

 ومیررا   

 
 قرانین مربر  به بردجه 

 
 سایر قرانین مربرطه 

 
ی مربرطه به ها دستررالعم 

 ، پالیسی دولتها خانهوزار  
 

 فرایط قرارداد  

 
7   

 ی برنامه ها تیفعال
 

 گزارش هاییا  ها فاخ 
 فعالیت 

 
سطح اجراآ  که بداالی آن  
ترافق صرر  گرفتده اسدت،   
ماننه مراردی که در قانرن و 

ی هدا  دسدتررالعم  میدررا ،  
، اههاو نهداد،  ها خانهوزار  

، ها رنیکنرانسپروترکرل ها، 
، هدا  نامده معاهها  یا ترافدق  

فددرایط قددرارداد، معیارهددای 
 . کلی وغیره صراحت دارنه

 
 : بطررمثال

      تعدهاد کردکسدتان کده بدا
تعهاد اطفدال واجده فدرایط    

 ارتبا  دارنه

    تعددهاد داکتددران و نددر
 های نظر به تعهاد اتباع 

   انددهازه سددرک قیرریددزی
 فهه 

   ی کده نیدداز  هدا  مداه تعدهاد
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است تا تادیا  طی مراحد   
 گردنه

    کمیت وکیفیت معلرمدا
محاسبری کده بایده ترسدط    

 نهاد خهماتی فراهم گردد

 تعمیرهدددای کددده  تعدددهاد
بررسددی آن درمدده  زمددان  

 مشخ  بایه انجام گردد

   میدزان نتددایج مربددر  بدده
 کیفیت آب وغیره 

 
8   

 ارائه خهما  
 

 فرح ارائه خهما  
 

علندی   طرر بهمعلرماتیکه 
 گزارش داده فهه است 

 

 
ی هدا  دسدتررالعم  قرانین یا 
 مربرطه 

3   
پیددروی دقیددق از تصددامیم  

 اداری 

 
 کتاب  بت فکایا  اتباع 

 
علندی   طرر بهمعلرماتیکه 

 گزارش داده فهه است

 

 
ی هدا  دسدتررالعم  قرانین یا 
 مربرطه 

21   
مسرولیت حیرقی اجتماعی 

(CRS) ،مثددال  طددرر بدده
ی تمرید   هدا  پروژهتفتیش 
ی درحدال  کشررهافهه در 

  .رفه

 
فددرح رعایددت مسددرولیت 

 حیرقی اجتماعی 

 
قددددرانین مربرطدددده یددددا  

درسدداحا   هددا دسددتررالعم 
مانندده حیددرت اجتمدداعی و   
بشری، تساوی جنهر، محد   
 . کار، محیط زیست و غیره
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22   
 سلرک ورفتار 

 
فدددرح رعایدددت قدددرانین 

مثدال   طدرر  بده ومیررا ، 
فدددددرح اسدددددتیاللیت  

 (صالحیت حیرقی)

 
 

 
قددددرانین مربرطدددده یددددا  

یکدددده  هددددا دسددددتررالعم 
دربرگیرنددهه سددلرک ورفتددار 
کارمنددهان سددکترر دولتددی   

 بافه یم
 

ضرابط اخالقدی یدا سدلرک    
 رفتار
 

 یا اصرل رهبری ها ارزش
 

پالیسدددی هدددای داخلدددی،   
  رهنمردهاتعلیماتنامه ها و 

 
اصرل ومیررا  نهاد، قرانین 

 داخلی
 

مثدال   طرر بهفرایط قرارداد 
مسای  محرم که بداالی آن  

 ت ترافق صرر  گرفته اس

 
21   

 مکلفیت های عضریت 
 

فدددرح رعایدددت قدددرانین 
 ومیررا  

 
فرایط عضریت کده بداالی   
آن ترافددق صددرر  گرفتدده  

 است

 
29   

پروسه مربر  به صدحت و  
 مصئرنیت 

 
فددرح رعایددت قددرانین و  

 میررا  

 
قرانین مربر  بده صدحت و   
مصددددئرنیت، بطررمثددددال  
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 معامال  مالی 

درارتبدددا  بددده دسترسدددی  
 معیربین 

 
، هددا پروسددهپالیسددی هددا،  
 وغیره  رهنمردهاتعلیماتنامه، 

 
24   

ی مربددر  بدده  هددا پروسدده
 حفاظت از محیط زیست 

 
فدددرح رعایدددت قدددرانین 

 ومیررا  
 

 معامال  مالی 

 
قددرانین مربددر  بدده محددیط 

مثال مربر   طرر بهزیست، 
به کیفیت آب، ازبدین بدردن   

  .کثافا 
 

فرایط معاهها  بین المللی 
محیط زیست، پروترکرل ها، 

یدا مرافیتنامده    ها رنیکنرانس
 ها 
 

، هددا پروسددهپالیسددی هددا،  
 رهنمردهدداتعلیماتنامدده هددا، 

 وغیره 

 
22   

 پروسه کنترول داخلی 
 

فدددرح رعایدددت قدددرانین 
 ومیررا  

 
 معامال  مالی 

 
رددارررب کنتددرول داخلددی، 

، COSOبطررمثددددددددال 
CoCo  ی هدا  یازمنده ینیا

کنترول داخلی که درقدرانین  
  .دارنهمربرطه صراحت 

 
، تعلیماتنامده  ها پروسهپالیسی ها، 

 و غیره  رهنمردهاها، 
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26   

پروسدددده مربددددر  بدددده  
 طدرر  بده ی نهاد، ها تیفعال

مثال تادیه تیاعهی ها، طی 
ی هددا درخراسددتمراحدد  

مربر  به پاسپرر ، ارزیابی 
  .ها مهیجر

 
فدددرح رعایدددت قدددرانین 

 ومیررا  
 

 معامال  مالی 

 
قددددرانین مربرطدددده یددددا  

  ها دستررالعم 
 

، هددا پروسددهپالیسددی هددا،  
و  رهنمردهددداتعلیماتنامددده، 

 غیره 

 
27   

 مشخصا  فزیکی 
 

 اسناد مربر  به مشخصا  
 

فرایط قرارداد ساختمانی یدا  
 سایر افکال قرارداد

  
28    

عرایدده از بابددت مالیددا ،   
 دهنهگانمکلفیت ها مالیه 

یا سدایرمکلفیت هدای کده    
  .بافه یمفام  گزارفههی 

 
عرایه ازبابت مالیا  افدراد  

  ها فرکتیا 
 

سایرفررمه هایکده تسدلیم   
داده فددهه اسددت مانندده   

، فررمه VATفررمه های 
هددای گزارفددههی بددرای  

، هدا  باندک ی ماننه نهادها
 .رهیوغی مالی نهادها

 

 
 قرانین مربرطه 

 
 



ی منابع که در درک نهاد تحـت تفتـیش و تشـخی     ها مثال: 2ضمیمه 

 . رندیگ یممعیارهای مناسب مورد استفاده قرار 

ذیلفهرستمشرحازمناابعکاهمفتشاینساکتوردولتایدرارتبااطباهتشاخیص در
:معیارهایمناسبتفتیشمورداستفادهقرارخواهندداد،ارائهگردیدهاست
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اهدافومقدماتکهجهتایجاداینچنینقاوانینشمولبهقوانینومقررات (0
 .استنیاز

 بودجهتاییدشدهیاتخصیصدادهشده؛/قوانینبودجوی (2

ویاامرباوطباهاحکااماسنادتقنینیمربوطبهقوانینیامصاوباتبودجاوی (9
،معامالتماالیمنظوربهیتاییدشدهیاهاصیتخصمشخصجهتاستفاده
 .وجوهمالیوبیالنسها

 .هاوزارتخانهیمربوطبههادستورالعملیتقنینییاهادستورالعمل (0

 اخذمعلوماتازمقاماتذیصالح (5

جلساتتقنینی،کمیتاهحساابداریعاماهیااساایرنهادهاای(ریکارد)اسناد (2
 .دولتی

 اصولقوانین (7

 رویهقضایی (5

 سلوکرفتار (3

 شرحپالیسیهایداخلی،طرزالعملهاوپالنهایاستراتیژیکوعملیاتی (04

 یتحریریرهنمودهاتعلیماتنامههایا (00

 قراردادهاموافقتنامههایرسمیمانند (02

 یبالعوسهاکمکموافقتنامههایمربوطبهقروسو (09

 معیارهایمربوطبهنهاد (00

اطباهآناتفااقآراامثاالتیاوریکاهدرارتباطاوربه)تیوریهایمشهور (05
اینگونهتیوریامکانداردازمعلوماتکهباهنشررسایدهبدسات.موجودباشد

بدساتتاوانیماآیدیااینکهازاشخاصمتخصصدریکبخاشمشاخص
 (.آورد

اینگونهمعیارهامعماوال )یقبولشدهدرخصوصیکساحهمشخصارهایمع (02
ویپذیرفتهشادهدریاکمثالاصولمحاسبطوربه.باشندیمقابلتشخیص

 (کشور
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اصولجهاتمادیریتمناسابساکتورماالیعاماه:جهتتفتیشمعقولیت (07
اصولرفتارامکانداردبرخاساتهازتوقعاات.وسلوککارمندانسکتوردولتی

دربعضیساحاتامکان.عامهدرخصوصسلوککارمندانسکتوردولتیباشد
دربعضیموارددرنتیجه.گردندناقصیانامنظممستندطوربهداردایناصول

.نقضکهصورتگرفتهمعینخواهندگردید

سایرمنابعکهمفتشینسکتوردولتیآنراجهتدرکنهاادتحاتتفتایش،محایطآنو
:گرددیمیمرتبطمورداستفادهقرارخواهندداد،شاملمواردذیلهابرنامهسایر

 گزارشساالنهنهاد (0

 مصوباتواظهارنظرها (2

 هاسایتویب (9

،مقاالتموجاوددرروزناماههااوجرایادوساایرمناابعمرباوطباهگزارشها (0
 مطبوعات

 یقبلیهاشیتفتمعلوماتبدستآمدهاز (5

 معلوماتجمعآوریشدهازطریقجلساتوسایرمراودات (2

 صورتجلساتبوردیاسایرجلسات (7

 تفتیشداخلیگزارشهای (5

 یرسمیهاهیاحصائ (3

 

مربوط به ارزیابی خطر در تفتیش ( فکتورهای)ی عوامل ها مثال: 9ضمیمه 

   .مقرراتقوانین و  رعایت

یازعواملکهبایددرارزیابیخطردرتفتیشرعایاتقاوانینومقارراتهامثالدرذیل

بهحاالتمشاخصردیگیممدنظرگرفتهشود،ارائهگردیدهاستکهاینعواملارتباط

.تفتیش
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 د نهاد تحت تفتیشاهداف و مقاص

واضاحبیاانگردیادهوطاوربهآیااهدافوظرفیتقانونینهادتحتتفتیش .0

 ؟باشدیمموجود

 یایننهادواردگردیدهاست؟هابرنامهآیاتغییراتدراهدافیا .2

 ؟باشندیمیاموضوعاتمربوطهقابلتشخیصهابرنامهآیا .9

تکارار وجودداردکهخطارنهادهایسایرهابرنامهآیاتداخلقابلمالحظهبا

بمیانآید؟هابرنامه
 

 ساختار تشکیالتی

0.  نهاد )اساسقانونی ریاست، وغیرهندگینماوزارتخانه، ی و( قراراست ازچه

 ؟ردیگیمصالحیتآنازکجاسرچشمه

یمربوطهاتیصالحومسوولیتهاوهمچنانهانقشآیانهادتحتتفتیش .2

 واضحتعییننمودهاست؟طوربهراهاآنبه

واضحدرتمامسطوحنهادطوربههاتیصالح،مسوولیتهاوهانقشآیااین .9

 منتقلگردیدهاست؟

و .0 باشد مراتب سلسله ساختار از بخشی نهاد دیگردرصورتیکه نهاد یک

مسوولیتنظارتنهادتحتتفتیشرابعهدهداشتهباشد،پسنظارتچگونه

 انجاممیابد؟

5.  آیا مدیریتخطر و ارزیابی باالی رعایتشمولبهسازمان عدم خطرات

 ؟دینمایم،تمرکزهاتیفعالقوانینومقرراتمربوطبه

 آیاتغییراتسازمانیواردگردیدهاست؟ .2

 کارگرفتهشدهاست؟نهادهاآیاازسایرهاتیفعالبمنظورانجام .7



 
82 
 

/  میررا  و قانرن رعایت تفتیش رهنمرد  

نیزاجراآتچگونه .5 رعایتقوانینومقرراتو درصورتیکهچنینباشدپساز

 میآید؟عملبهنظارت

 وجوددارد؟نهادهاآیاخطراتاحتمالیدیگردربکارگیریخدماتسایر .3

 ؟باشندیمآیاپرسونلدارایشایستگیوسلوکاخالق .04

وماتبهآسانیقابلوآیااینمعلندینمایماخذ آیاپرسونلمعلوماتمربوطرا .00

 ؟باشندیمدسترس

 ؟گرددیمآیامعلوماتبهوقتوزمانمعیندرسازمانمنتقل .02

تشکیالتیباع افزایشخطرمربوطبه .09 ساختار کدامبخشاز یتقلبکارآیا

 ؟گرددیم
 

 مالحظات سیاسی

وآیاباسایرسطوححکومتهمباشدیمنهادمربوطبهکدامسطححکومت .0

 ارتباطاتدارد؟

سایرمسوولیتهای)مسوولیتهای .2 قانونییا مقاماتنهاد( یا وزیرمربوطه

 ازچهقرارمیباشند؟

 ؟باشدیمتجربهبرخوردبارهبریسیاسیدرمقابلرهبریاداریازچهقرار .9

 ؟گردندیمرآیااجماعسیاسیوجودداردیاآیانظریاتمختلفآزادانهاظها .0

 ؟باشدیمرهبریسیاسیشاملکدامافراد .5

 یساحهبرنامهازچهقرارمیباشند؟هاتیحساستمرکزسیاسی،دیدو .2

 ارتباطاتکاریمیانرهبریسیاسیواداریازچهقراراست؟ .7

 آیاساحاتمشخصمربوطبهمنافععامهوجوددارد؟ .5

راباالیسایرنهادهایمربوطهتجربهدرارتباطبهاینکهیکنهادنفوذخود .3

 درسلسلهمراتبسکتوردولتیاعمالنمایدازچهقراراست؟
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 آیامالحظاتسیاسیکهباع افزایشخطرتقلبکاریگردد،وجوددارد؟ .04

آیابهاساسقوانینومقرراتنیازبهبیطرفیسیاسیدرارتباطبهاستفادهاز .00

تجرب و دارد وجود مالی وجوه و قرارمنابع چه از بخش این در قبلی ه

 ؟باشدیم
 

   ها تیصالحقوانین، مقررات و سایر 

0.  و مقررات قوانین، کدام استکه واضح تحتهاتیصالحآیا نهاد باالی

 ؟باشدیمتفتیشوموضوعمشخصقابلاجرا

 آیاتداخلکارییاتناقضمیانقوانینمختلفوجوددارد؟ .2

؟درصورتیکهچنینباشد،پسپروسهباشدیمآیانهادیکمرجعقانونساز .9

 باالیحقوقافرادداشتهباشد؟تواندیمقانونگذاریچهتاثیری

رابهسایرنهادهاتیصالحدرصورتیکهنهادیکمرجعقانونگذارباشدپسآیا .0

 هامحولنمودهاست؟

 ؟باشدیماینکهدارایسابقهزیادیاباشدیمآیاقانونمربوطهنسبتا جدید .5

درصورتیکهقانونجدیدباشدپسآیاازنظرشکلومحتویواضحوقابل .2

 ؟باشدیمدرک

درصورتیکهقانوندارایسابقهباشدپسآیارویهقضاییثابتبودهتاقانون .7

 واضحدرکواجراگردد؟طوربه

یمربوطهمشروطبهاجراحکممحکمهدرفعالیتهایآنهابرنامهآیاساحه .5

 ؟باشدیم

درصورتیکهیکبخشقابلمالحظهازحکممحکمهاجراگردد،آیااینکار .3

 ؟ردیگیمدرمطابقتباقوانینومقرراتصورت
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درصورتیکهیکبخشقابلمالحظهازحکممحکمهاجراگردد،آیااینکار .04

 ؟ردیگیممداومصورتطوربه

 ؟باشندیمدرتفسیریاتکمیلقوانینمربوطهدخیلنهادهاآیاسایر .00

حقوقافراد .02 با استتا داده زمانانجام وقتو به را وظایفخود نهاد آیا

 یمنفیمالیدرپینداشتهباشد؟امدهایپسازشصورتنگرفتهو

09.  ددرستمورطوربهیموجودجهتدرجشکایاتطرفینمتاثرهاکانالآیا

 ؟اندگرفتهاستفادهقرار

هاسازمانآیاباتفسیروکاربردقوانینومقرراتتوسطنهادباحقوقافرادو .00

 سازشصورتگرفتهاست؟

وجودداردکهباع هاتیصالحآیاکدامجنبهیابخشازقوانین،مقرراتو .05

 افزایشقابلمالحظهخطرتقلبکاریگردد؟


 و معامالت مهم  دادهایرو

باع افزایشخطرات .0 آیاکدامرویدادیامعاملهقابلمالحظهوجودداردتا

 قراردادهامثالطوربه)مهمگردد مدتقراردادهایمهمتدارکات، یدراز

 (.یتبادلاسعارخارجیوغیرهقراردادهاساختمانی،

مهم .2 معامالت انجام جهت الزم شایستگی و صالحیت دارای نهاد آیا

 ؟باشدیم

 ؟اندبودهیمهمدخیلدادهایروارشناساندرمعامالتوآیاک .9

درصورتیکهچنینباشدپسچگونهتدابیرجهتحصولاطمینانازشایستگی .0

 اتخاذگردیدهاست؟هاآنوبیطرفبودن

 میآید؟عملبهیکارشناسانچگونهنظارتهاتیفعالاز .5
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 مدیریت

ثبات .0 گردیدهمیدرتآیا تغییراتدرپرسونلوارد اینکه یا دارد رهبریوجود

 است؟

ازطریقیکپروسهبازوشفاف)گردندیمرهبریچگونهاستخداممیتیاعضا .2

 ؟(یاغیرآن

 رهبریبطورفعالدرارزیابیخطراتدخیلبودهاست؟میتیایآ .9

ینتایجتغییراتدرنهادوتاثیراتکهباالینهادتحتتفتیشرهبرمیتیایآ .0

 خواهدداشترامدنظرگرفتهاست؟

میتیایآ .5 عمل کارانه محافظه خطردینمایمرهبری قبول آماده اینکه یا

 ؟باشدیم

جهتتشخیصخطروجلوگیریازآناتخاذ .2 تیمرهبریچهنوعاقداماترا

 نمودهاستکهامکانداردتاثیراتمنفیباالینهادداشتهباشد؟

ارزیابیخطراتکهدرنهادصورتگرفته .7 میمناسبتموثردرسطوحطوربهآیا

 رهبریمنتقلگردیدهاست؟

میتیایآ .5 تصامیمطوربهرهبری نتایج از فعال وشانیعملکردهاو نظارت

 میاورند؟عملبهارزیابی

تقلبکاری، .3 رعایتقوانینومقررات، عدم به مربوط موارد قبلی مفتشین آیا

 ؟اندنمودهیغیرقانونی،سلوکغیراخالقیوغیرهراتشخیصهاتیفعال

مدیریت .04 با را برنامه اهداف آوردن بدست میان توازن چگونه رهبری تیم

 ؟دینمایموازرعایتقوانینومقرراتاطمینانحاصلدیانمیمخطرحفظ
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 ی موارد خطر مربوط به موضوع مشخ  ها مثال :0ضمیمه 

درجادولذیال.باشادیماتدارکاتیکموضوعمشخصجهتتفتیشرعایتقوانینومقاررات

.یمواردخطرمربوطبهتفتایشرعایاتقاوانینومقارراتتادارکاتارائاهگردیادهاساتهامثال

.باشندیمخطراتمربوطهوفکتورهایخطرنظربهموضوعتفتیشازهممتفاوت
 

 ی موارد خطر مربوط به تفتیش تدارکات ها مثال

 

 خطرذاتی 
عدمموجودیتقوانینمربوطبهتدارکات0

(المللیبطورمثالمطابقتباقوانینبین)درقانونتدارکاتتعدیالتجدید2

قوانینپیچیدهوغیرواضحیاقوانینکهنیازبهتفسیرداشتهباشند9

مبالغپولیمانندتدارکاتبخشدفاعی0

باشدیمیتفتیشسالقبلینشاندهندهعدممطابقتباقانونتدارکاتهاافتهی5

باشدیمرهبریوکارمندانکلیدیمیشاملتسواظنیامواردفسادوتقلبکاری2

ندینمایمبررسیتوسطمقاماتیکهمقرراتراوضع7

قراردادهادرخصوصاعطایکنندگانشکایتبدستآمدهازفراهم5

تضادمنافعاحتمالی3

 

 خطرکنترول 
یواضحوهدفمندارهایمععدمموجودیتشمولبهیداخلیرهنمودهاعدمموجودیت0

تغییراتجدیددرکنترولهایعمومیمربوطبهتدارکسیستمتکنالوژیمعلوماتی2

کنندگانیمربوطبهفراهمهاتیفعالکیفیتضعیفکنترولیانظارتضعیف9

کنترولهایضعیفیاعدمموجودیتکنترولهادرخصوصرعایتقوانینومقررات0

یمربوطبهرعایتقوانینمربوطههاتیفعالعدمموجودیتیاکیفیتضعیفنظارتاز5

 

 خطر تفتیش 
بطورمثالاجراطرزالعملهایکه)انددهیگردغیرموثرطرحریزیطوربهطرزالعملهایتفتیش0
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تحقیقدرموردنهچکاینکهمکملباشدیاانددهیگردصرفشاملچککردنمعامالتیکهثبت

(کارمندانریاستتدارکاتنهسایرکارمندانمانندکارمنداناداریوغیره

فراهمنمودنامتیازاتامکانداردباع آنگرددتاتیمرهبریمدارکراعمداپنهاننمایند2                                     

(رشوهبدهندکنندگانمثالامکانداردفراهمطوربه)

رهبرییاباطلساختنکنترولهامیانتیمساختوباختاحتمالی9

 

برای  قوانین و مقررات طرزالعمهای تفتیش رعایت یها مثال: 5ضمیمه 

 .شدهموضوعات انتخاب 

قوانینومقرراتتوضیحیطرزالعملهایاحتمالیتفتیشرعایتیهاجدولذیلمثال

یهامساعدتشدهتوسطسازمانیهادرساحاتتقنینیمحیطزیستووجوهپروژه

باشدیمساعدتکنندهم اهدافیکتفتیش. طرزالعلمهایتفتیشبایدبرایشرایطو

.مشخصطراحیگردند

 
 ملهای تفتیشعنمونه طرزال

 قانون محیط زیست: موضوع
 

  .،داشتهباشیدپردازدیمحیطزیستکهنهادبهآنممروریکلیبرقانون0

هاوامورروزمرهسوالدرموردپروسه(درصورتموجودیت)تفتیشداخلیمیمدیریتیوتمیازت2

 .گرددیوجوابنمائیدتااطمینانحاصلگرددکهقانونمحیطزیسترعایتم


هاوکنترولهایمربوطهراتعلیماتنامههاوتفضیالتسیستمهارابررسینمائیدتاپروسه9

نظربه.رامستندسازیکردهوکنترولهایکلیدیراشناسائینمائیدپروسه.درکنمائید

.ضرورتکنترولهایکلیدیراآزمایشنمائید

قبلیعدمرعایتیهامعلوماتیقابلدسترسراجهتشناسائینمونهمنابعهاوغیرهرسانه0

.قوانینومقرراتتوسطنهادتحتتفتیش،بررسینمائید

هرآنساحه.تفتیشداخلیبررسینمائیدگزارشهایتفتیشرابهشمولهایگزارشتمام5
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.راپیگیرینمائیدباشدیکهحاکیازخطراتمهمعدمرعایتقانونمحیطزیستم

طرزالعملها.یاخیرباشدیدارایمجوزومدارکالزمم تثبیتنمائیدکهآیامرجعتحتتفتیش2

.باشندیراارزیابینمائیدتااطمینانحاصلگرددکهمجوزومدارک،مداراعتبارم

ونیترابررسیئمحیطزیست،یاصحتومصیهاتهیجریانمالقاتهایکمیهاادداشتی7

 .درصورتضرورتپیگیرینمائید.نمائید

پالیسیهاوطرزالعملهابهشمولتعلیماتوچگونگیفهمدارایکهراکارمندانانتخابشده5

.،مصاحبهنمائیدباشندیماجرایاینطرزالعملها

محیط(قبلی،موجودیابالقوه)ادعایحقوقیهرنوعمدیریتیوهیاتحقوقیدربارهمیازت3

.موثریتهمچونادعاهارامالحظهبفرمائید/دالیلوتاثیرات.زیستیسوالوجوابنمائید

رامالحظه(هاوغیرههایعنیجابجائیودفعآنبهطورمثالدفعزباله)هاوامورروزمرهپروسه04

مربوطهرابهطوردرستمستندسازی(بهطورمثالتصاویرویاویدیوها)بفرمائیدومدارک

.نمائید

 
 نمونه طرزالملهای تفتیش

 کننده، تمویل شده استوجوه پروژه که از طرف یک نهاد مساعدت : موضوع
 

فرامین،0 ازهاتیمومیقتوافقنامهمساعدتوقوانینمربوطه، که نهاداستفادههاآنوغیرهرا

  .،بهطورکلیمرورنمائیددینمایم

هاوامورروزمرهسوالدرموردپروسه(درصورتموجودیت)تفتیشداخلیمیت مدیریتیومیازت2

وهاتیمومیوجوابنمائیدتاازرعایتشرایطتوافقنامهمساعدتوقانونمربوطه،فرامین،ق

درموردامورروزمرهسوالوجوابنمائیدتاازحسابداریدرستو.غیرهاطمینانحاصلگردد

.مالیاطمینانحاصلنمائیدیهاهصورتارایهمعلوماتدربار

پروسه9 بررسینمائیدتا را وتفضیالتسیستمها وکنترولهایمرتبطبهتعلیماتنامهها ها

پروسهرامستندسازیکردهوکنترولهایکلیدی.رعایتتوافقنامهمساعدترادرکنمائید

.یراآزمایشنمائیدکنترولهایکلیددرصورتضرورت،.راشناسائینمائید

ا0 دید، لزوم به نظر طرزالعملهایاساسیرا و جهتارزیابیخطر جراطرزالعملهایتحلیلیرا
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بهطورمثال،هرنوعمعلوماتمالیرابهشمولحساباتپروژهدربودجهفعلیوسالهای.نمائید

مقایسهنمائید قبل، پیگیرینمائید. حساباتغیر.نظربهوضعیتمالیانحرافاتمشکوکرا

  .درصورتضرورتپیگیرینمائید.معمولپروژهیامعامالتمهمرابازنگرینمائید

هرمعاملهانتخابشدهراجهت.ازمعامالتمربوطبهوجوهپروژهراانتخابنمائیدیکنمونه5

:رعایتشرایطتوافقنامهمساعدتوقوانینمرتبطآزمایشنمائید،بهطورمثال

 الزاماتمربوطبهاستفادهازوجوه 

 منظوریوصالحیت 

 الزاماتگزارشدهی 

 مالیبهشمولپالیسیهایمناسبحسابداریویهاحسابداریدرستوصورت

.ثبتمعامالتبهوقتوزمانمناسبوغیره

درمواردیکهوجوهبهمقاصدمشخصاستفادهشدهیهایضرورتایفایبازرس2 اند،تحلیلیرا

.درصورتلزومپیگیرینمائید.ارزیابینمائید

جریانمالقاتهاوغیرهراارزیابینمائیدتاموضوعاتمرتبطیهاادداشتیمراوداتمربوطه،7

.درصورتلزومپیگیریصورتگیرد.راشناسائینمائید

صورتلزوم5 در و نمائید مالحظه را جوانبسومی از ضرورتبدستآوردنتصدیقکتبی

.پیگیریکنید

مدیریتیرامالحظهمیمساعدتازتضرورتبدستآوردنیکمکتوبدررابطهبهتوافقنامه3

  .کنید

آزمایشختمسالرااجرانمائیدودرصورتلزومدیدتاری ختمسالمالیرابازنگریکنیدتا04

.اطمینانحاصلگرددکهوجوهدروقتوزمانمناسبآنمحاسبهگردیدهاست


 ی انحراف از رعایت قوانین و مقرراتها نمونه :6ضمیمه 

ودهدیراتوضیحمقوانینومقرراترعایتانحرافازیهاذیلبعضیازنمونهجدول

مربوطبهیهاتبصره.گرددیمنتیجهگیریشاملمالحظاتمربوطبهمعیاراهمیتو

کهیعنیاینباشندینمنهائییهایابیارزبهمعنینتیجهگیریمعیاراهمیتوترتیب

رعایت مقرراتیکمثالمشخصانحرافاز نمقوانینو تشکیل لیکنبهدهدیرا
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باشندیمعنیبرجستهسازیملحوظاتمرتبطبهآنم اهمیتمتکیبر. تعیینمعیار

 .شرایطخاصوقضاوتمسلکیمفتشسکتورعامهخواهدبود



گیرینتیجهمالحظاتمرتبطبهمعیاراهمیتوترتیبومقرراتنینمونهانحرافازرعایتقوان      

درجریانسال،یکادارهازوزارتمعارف0

رابهمنظورتعلیماتملیوجوهتخصیصات

مصارفوجوهمساعدتشده.دینمایدریافتم

میلیون04بهاینادارهبرایسالمالی،شامل

دالربرایتولیدکنندگانتکنالوژیمعلوماتی

.گرددیبرونمرزیم

این،دینمایکهاینادارهفعالیتمیبرمبنایقانون

برونمرزییاجازهنداردتابراینهادهااداره

قوانینوعدمرعایتایننمونه.مساعدتکند

بخاطریکهمساعدتبهمصارفمهماستمقررات

مطابقبرونمرزیپرداختگردیدهوبنااینهادها

بهمقاصدیکهیاعطااشدهوهاتیصالحبه

.شدهاستناستفادهنمودهویبشورایملیتص

دالربلند044درجریانسال،یکنهاددولتی2

دالرراکهشورایملیبرای5٬444تراز

مصارفآننهادتصویبکرده،بهمصرف

.رسانیدهاست

درینقضیه،مصارفحقیقیبلندترازمبالغتجویز

این.باشدیشدهازطریقبودجهمنظورشدهم

رعایتقوانینومقرراتنیزحائزاهمیتنمونهعدم

بهخاطراینکهواضحا موادقانوننقضشدهاست

ازلحاظنوعیتبااتکابهتواندیهمچنانم.است

شرایطبهشمولنوعیتمصارف،بسیارحساس

  .باشد

 

دالرتقاعدیدر0٬444یکشهروندمستحق9

344نهاددولتیصرفبرایوی.گرددیماهم

ونیزتادیاتبعدازتواری پردازدیدالردرماهم

.ردیگیکهدرقانونتسجیلیافته،صورتم

باوجودآنکهمبلغقابلتادیهشایدبادرنظرداشت

،عواقبحائزاهمیتنباشدمالیدولتیهاصورت

احتماال برایقوانینومقرراتعدمرعایت

کارمندانمتقاعدکهبهطورماهوارباهمانمعاش

.دشوارخواهدبود،بسیارکنندیمیتقاعدیزندگ

درقوانینومقرراتعدمرعایتنمونهدرصورتیکه

نتیجهضعفسیستمباشد،شهرونداندیگررانیز
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تاثیراتعدمرعایتازاینرو.تواندیمتاثرساختهم

اتباالیشهروندانودرمجموعقوانینومقرر

 .تواندیممهمبودهباالیاجتماع



تحتسنیکطفلبراییکمادرسبسایدی0

نهاددولتی.شودیمپرداختسال05

ساله03سبسایدیاطفالرابراییکفرد

.پرداختهاست

قوانینومقرراترعایتازباآنکهاینانحراف

لیکنواقعگرددبرایدریافتکنندهموثرتواندیم

سایربرایتواندیدرمطابقتباقانوننبودهوم

عدمنمونهدرصورتیکه.مستحقینغیرعادالنهباشد

درنتیجهضعفسیستمقوانینومقرراترعایت

.تواندیباشد،شهرونداندیگررانیزمتاثرساختهم

مقرراتباالیتاثیراتعدمرعایتقوانینوازاینرو

مهمبودهشهروندانودرمجموعباالیاجتماع

 .تواندیم


نظربهاصولساختمانیضرورتاستتایکبار5

.درسالتمامساختمانموردبازرسیقرارگیرد

ایننهاددولتیدرپنجسالگذشتهبازرسی

.اصلراتطبیقنکردهاست

ازلحاظقوانینومقرراتعدمرعایتچنیننمونه

تواندیکیفیتیمانندالزاماتایمنیمیهاجنبه

باآنکههی مبالغپولیخاصیدر.بسیارمهمباشد

اینمیاندخیلنیست،لیکنعدمرعایتقوانینو

ازلحاظعواقببالقوهایمنیبرایتواندیمقرراتم

درصورت.ساکنینساختمانحایزاهمیتباشد

عدمرعایتکهوقوعیکفاجعه،خطردیگر

منتجبهادعایمسوولیتگردد،نیزوجودتواندیم

مالیبهجانبزیانباع تواندیداردوهمچنانم

 .نهاددولتیگردد


مساعدتآمدهاستکهنامهتوافقایطدرشر2

دریافتکنندهوجوهمساعدتشدهباید

باتوجهبهتهیهوقوانینومقرراتعدمرعایت

مالی،تعویقمویدتاخیرشده،یهاارسالصورت
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مالیخودراتهیهنمایدودرزمانیهاصورت

لیکن.بهسازمانتمویلکنندهبفرستدمعین

آنموعددرمالیتهیهنگردیدهویهاصورت

 .شوندیفرستادهنم



دالیلتاخیر،عواقببرخاستهدرنتیجهعدمرعایت

.یاراهمیتباشدوغیره،شایدیانشایدحائزمع

مهمسیستمدرارتباطبهعوایدیهاضعف7

جمعآوریشدهدرمطابقتبهقانونمالیاتی،

یهاضعف.موردشناساییقرارگرفتهاست

سیستمناشیازتفسیرغلطقانونمالیاتتوسط

یهامثال.مرجعتحتتفتیشبودهاست

متعددیوجوددارندکهمالیهدهندگانبیشتراز

 .اند،مالیهدادهپرداختندیآنچیزیکهبایدم



بهقوانینومقرراتایننوعانحرافازرعایت

پروسهمقتضیحقوقانفرادیشهروندانارتباط

ازیکتعدادشهروندانبیشترمالیهاخذ.ردیگیم

وردهی گردیدهاستدرحالیکهیکتعداددیگرم

نظربهشرایطوبه.اندنوعارزیابیقرارنگرفته

حائزتواندیخاطرضعفدرسیستم،اینموضوعم

 .معیاراهمیتباشد

 

 قوانین و مقرراتمثالی از یک گزارش مختصر تفتیش رعایت : 7ضمیمه 

قوانینتفتیشرعایتگزارشهایچنانچهدرمتناینسندتشریحگردیدهاست،شیوه

عالیتفتیش،قوانیننهادبرمبناییکتعدادعواملمانندقیمومیتتواندیمومقررات

موضوعاتگزارششده،تفاوتداشتهیدگیچیسنتیگزارشدهییاپیهامرتبط،روش

درشیوهگزارشتفتیشممکنکاربرانگزارشهایسازگارباوجودآنهم،بعضی.باشند

تفتیشونتایجبدستآمدهآنرادرکنمایندوهمچناناجرایتفتیشراکمککندتا

.حاالتغیرمعمولراشناسایینمایند

صرفیکنمونهتوضیحیتفتیشکهدرذیلارائهگردیدهاست،مثالِگزارشمختصر

هایعالیتفتیشممکنازروشگزارشطوالنیاستفادهنمایندنهادبعضیاز.باشدیم

.شوندیباجزئیاتآندرمتنگزارشگنجانیدهمهاافتهیکهدرآن
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 xxxعالی تفتیش  نهادتهیه شده توسط  و مقررات رعایتتفتیش گزارش 

 { XYZبه سازمان مساعدت کننده }

09؟مورخXYZوسازمانABCادارهگزارشرعایتشرایطتوافقنامهمساعدتمیان

شرایطتوافقنامهمساعدتقوانینومقرراتراموردتفتیشرعایتABCیدولتمااداره

مورخ XYZازطرفسازمانتمویلکننده بهختم09// تا چنانچهدرحساباتپروژه

24/02سال /09 مبلغ مجموعا  که منحی مصارفنشانxxxطرحگردیده را دالر

.،قراردادیمدهدیم
 

 مسوولیت تیم مدیریتی

هیئت،09//مورخXYZنظربهشرایطتوافقنامهمساعدتباسازمانمساعدتکننده

توحیدحساباتمکملپروژهرابارعایتشرایطتوافقنامهتیمسوول ABCادارهرهبری

.مساعدت،دارد
 

 مسوولیت مفتش

مستقالنهدرموردنتیجگیریماازحساباتپروژهبرمبنایاظهارنظرمسوولیتماارائه

اجراآتتفتیشمادرمطابقتبااساساتتفتیشانتوسایو.باشدیاجراآتتفتیشمام

رسید انجام مقرراتبه و استرهنمودهایتفتیشرعایتقوانین ه اساساتتفتیش.

اجرااایدتفتیشراطوریانتوسایمستلزمرعایتشرایطاخالقیوپالنیبودهونیزب

یهانمودتااطمینانمناسبحاصلگرددکهآیامصرفوجوهپروژهازلحاظتمامجنبه

.صورتگرفتهاستیاخیر09//مورخمعیاراهمیتبارعایتشرایطتوافقنامهمساعدت

تامدارکمناسبوکافیِبدستکارگرفتهشودازطرزالعملهایبایددراجرایتفتیش

متکیبرقضاوتکارگرفتهشدهطرزالعملهای.نتیجگیریتفتیشحمایتکندوازمدهآ

 شمول مفتشبه خطرمسلکی ارزیابی مهم موارد رعایت کهعدم ومقررات قوانین
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اشتباهبمیانآمدهباشد بهباورماطرزالعملهایکار.باشندی،مممکنازاثرتقلبیا

مدارکحمایویتفتیشکافیومناسببودهوگرفتهشدهمتناسببهشرایطبودهو

.دهندیماراتشکیلمنتیجهگیریاساس
 

 نتیجه گیری

وجوهمساعدتشدهپروژهتوسطادارهمصرفبرمبنایتفتیشاجراشده،دریافتیمکه

ABC جنبه تمام اهمیتیهااز مساعدتمطابقمعیار XYZتوسطشرایطتوافقنامه

.،صورتگرفتهاست09//مورخ

پاس مرجعتحتتفتیش)تحتعنوانمیتوندمرجعتحتتفتیشیهاپاس  در( یا

.(شوند)قالبیکضمیمهگنجانیده

یادرقالبیکضمیمهگنجانیده(سفارشات)تحتعنوانتواندیمنیزسفارشاتتفتیش

.(شوند)



گزارشتفتیشتاری 

امضامفتش
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 قوانین و مقررات مشروط تفتیش رعایت نتیجه گیرییک  نمونه :8ضمیمه 

دراین.شودیدرینمثال،موضوعتفتیشرعایتمربوطبهشرطنامهیکسنداجارهم

داردکهمنتجبهمخارجاضافیوقوانینومقرراتمثالمفتشیکیافتهعدمرعایت

آنقدرقوانینومقرراتانحرافازرعایت.جرایمباالیمرجعتحتتفتیشگردیدهاست

 باشدینممهم آن برمبنای گیریکه معکوسکردنتیجه اینیهابخش. مقدماتی

آخرمشابهیهاگزارشدرموردمسوولیتهایتیممدیریتیومفتشینبودهوبخش

.باشندیطرحگردیدند،م7کهدرضمیمهیهاهنمونبه

صرفیکنمونهتوضیحیتفتیشکهدرذیلارائهگردیدهاست،مثالِگزارشمختصر

هایعالیتفتیشممکنازروشگزارشطوالنیاستفادهنمایندنهادبعضیاز.باشدیم

.شوندیباجزئیاتآندرمتنگزارشگنجانیدهمهاافتهیکهدرآن


 (...مقدماتی گزارش یها بخش... )

 اداره مالکمنزل ABCما با که اجاره سند تفتیشرعایتشرطنامه مورد را اسمبه

DEF امضااگردیدهاست،قراردادیم093//مورخ.
 

 مشروط نتیجه گیریاساس 

درروزBBBدالرازدرکمنزل XXXکهکرایهماهوارداردیسنداجارهبیانمشرایط

،کرایهیکیاز093درجریانسال؟.باشدیاولماهبهطورپیشکیقابلتادیهمنخست

ادارهماه بنابراین، است؛ شده تادیه تعینشده تاری  از بعد موظفپرداختABCها

.دالرقرارگرفتهاستXXXمبلغبهجریمهتاخیر
 

 مشروط نتیجه گیری

 رعایت عدم مثال از بجز که دریافتیم تفتیش اجراآت از مقررات و درقوانین که

 برمبنای باال گیریپاراگراف ادارهنتیجه است، گردیده تذکر از ABCمشروط دولت
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درمطابقتباشرطنامهسنداجارهقوانینومقرراتتفتیشرعایتیهالحاظتمامجنبه

.باشدیم093//مورخ DEFبامالکمنزل


 (...اختتامیه گزارش یها بخش... )
 

 قوانین و مقررات مخالف تفتیش رعایت نتیجه گیرینمونه یک : 3ضمیمه 

یکسنداجارهشرایطمربوطبهقوانینومقرراتدرینمثال،موضوعتفتیشرعایت

تادیهمعینهابهتاری دراینمثالمفتشدرمیابدکهکرایههی یکازماه.شودیم

تحتتفتیشگردیده باالیمرجع جرایم اضافیو مخارج به منتج استو نگردیده

است اینانحراف. تلقی مقرراتمهم قوانینو گرددیماز مقدماتیاینیهابخش.

آخریشبیهیهاگزارشدرموردمسوولیتهایتیممدیریتیومفتشینبودهوبخش

.باشندیگردیدند،مطرح7آنچیزهایکهدرنمونهضمیمه

صرفیکنمونهتوضیحیتفتیشکهدرذیلارائهگردیدهاست،مثالِگزارشمختصر

هایعالیتفتیشممکنازروشگزارشطوالنیاستفادهنمایندنهادبعضیاز.باشدیم

.شوندیباجزئیاتآندرمتنگزارشگنجانیدهمهاافتهیکهدرآن


 (...مقدماتی گزارش یها بخش... )

 اداره  ABCما مالکمنزل با که اجاره سند تفتیشرعایتشرطنامه مورد  DEFرا

.امضااگردیدهاست،قراردادیم093//مورخ
 

 مخالف نتیجه گیریاساس 

بیانم اجاره داردیشرطنامهسند ماهوار درکمنزل XXXکهکرایه از درBBBدالر

اولماهبهطور باشدیپیشکیقابلتادیهمنخستینروز ،کرایه093درجریانسال؟.

بهموظف ABCتادیهنگردیدهاست؛بنابراین،ادارهههابهتاری معیینهی کدامازماه

.استگردیدهدالر XXXمبلغبهجریمهتاخیرپرداخت
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 مخالف نتیجه گیری

برمبنا موضوع اهمیت بدلیل که دریافتیم تفتیش، اجراآت برمبنای گیریی نتیجه

اداره است، گردیده تذکر باال پاراگراف در جنبه ABCمخالفکه تمام لحاظ یهااز

 DEFدرمطابقتباشرطنامهسنداجارهبامالکمنزلقوانینومقرراتتفتیشرعایت

.باشدینم093//مورخ


 (...اختتامیه گزارش یها بخش... )


 قوانین و مقررات رد مسوولیت تفتیش رعایت نمونه :04ضمیمه 

م بهگرددیردمسوولیتزمانیصادر عامهقادر یکمفتشسکتور نتیجهگیریکه

.باشدینم

اداره مثال، ساختمانیABCدرین تفتیشرعایتشرایطکود مورد قرار(CCC)باید

گرفتیم . تشکیلماصلفیصدقسمتکلBBB35تعمیر دهدیساختمانرا اخیرا .

ورودبهآنمصئوننمBBBیکزلزلهساختمان تخریبکردهاستوبنااً .باشدیرا

مقدماتیاینگزارشدرموردمسوولیتهایتیممدیریتیومفتشینبودهویهابخش

.باشندیطرحگردیدند،م7آخریشبیهآنچیزهایکهدرنمونهضمیمهیهابخش

صرفیکنمونهتوضیحیدرذیلارائهگردیدهاست،تفتیشکهمثالِگزارشمختصر

هایعالیتفتیشممکنازروشگزارشطوالنیاستفادهنمایندنهادبعضیاز.باشدیم

.شوندیباجزئیاتآندرمتنگزارشگنجانیدهمهاافتهیکهدرآن


 (...مقدماتی گزارش یها بخش... )
 

اداره تفتیشرعایت ABC ما مورد مقرراترا ساختمانقوانینو  CCCیشرایطکود

.قراردادیم093؟/مورخ
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 اساس رد مسوولیت

دسترسمدارک در اداره آیا کودساختمانیطیشرا ABCمفتشینجهتتعییناینکه

CCC رارعایتکردهاستیاخیر،محدودبودهبدلیلاینکهمانتوانستیمبهساختمان

BBB  در واردشتیموقع XYZکه تخریبمیدارد، زلزله اثر از چونساختمانمذکور

 کهادارهدهدیساختمانراتشکیلماصلفیصدکلBBB35ساختمان.گردیدهاست

ABC مسوولیتآنرادارد طرزالعملهایمناسبدیگریوجودنداشتندتابرمبنایآن.

م شرایطکمیتوانستیما آیا که تفتیشکنیم را مذکور آنساختمان ساختمانیدر ود

.رعایتگردیدهاستیاخیر
 

 رد مسوولیت

ازاجراآتتفتیشدریافتیمکهبدلیلاهمیتموضوعبرمبنایاساسردمسوولیتکهدر

شرایطکودساختمانیپیرامونمطابقتباتامیتوانیپاراگرافباالتذکرگردیدهاست،نم

CCCاداره093تاریخی؟ABC نمائیمدولتاظهارنظر.
 

 (...اختتامیه گزارش یها بخش... )
 

مسوولیتمحدودیتساحهکاریهیئترهبریبهخاطربایدداشتکهدرحاالتیکه

 مورد اساسیدر سوال دارند، شودیمطرحمرهبریصداقترا همچونشرایطی. در

.(گردد)موضوعگزارشچهکسیکهچهطوروبرایدقتبایدکرد
 

 موضوعات سایر یک موضوع تاکیدیه و پاراگراف  نمونه :00ضمیمه 

باالیموضوعاتمشخصکه تفتیشنتیجهگیریدربعضیحاالتضرورتاستتا

موضوعاتتاکیدیهیا.،بادقتتشریحگرددسازدیرامتاثرنمقوانینومقرراترعایت

یهانمونهطوریکهدررندیگیموضوعاتدرحاالتیمورداستفادهقرارمسایرپاراگراف

مقدماتیاینگزارشدرموردمسوولیتهایتیمیهابخش.ذیلتشریحگردیدهاست
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7آخریشبیهآنچیزهایکهدرنمونهضمیمهیهامدیریتیومفتشینبودهوبخش

.باشندیطرحگردیدند،م


 (...مقدماتی گزارش یها بخش... )


 نتیجه گیری

برمبنایتفتیشاجراشده،دریافتیمکهاستفادهوجوهمساعدتشدهپروژهتوسطاداره

ABCتوسطادارهباشرایطتوافقنامهمساعدتXYZمطابقتدارد09//مورخ.
 

 موضوع تاکیدیه

کهدرآنتوضیحاتقیمتمیکنیحساباتپروژهجلبمxxتوجهشمارابهیادداشت

اداریبهمبلغ بهگزارشدهیادارهدرردیگیدالرکهارتباطمxxxxxمجموعیموارد

موردرعایتشرایطتوافقنامهمساعدت،گنجانیدهشدهاست اظهارنظرمامشروطبر.

.اینموضوعنبودهاست
 

  اتموضوعسایر 

معطوفم را شما گزارشبرایسازمانمیداریتوجه این آن برمبنای حقایقکه به

.برایسایرمقاصدقابلاستفادهنخواهدبودگردیدهوبنااًهیتهXYZتمویلکننده


 (...اختتامیه گزارش یها بخش... )
 

با بیان  قوانین و مقررات یک گزارش رعایتبررسی نمونه : 02ضمیمه 

 .محدوداطمینان 

باالیتواندیم(SAI)عالیتفتیشنهادچنانچهدرمتناینسندواضحگردید،قیومیت

قیومیتبعضیازاداراتعالی.بیانشده،تاثیربگذاردنتیجهگیریاجرایکارونوعیت

مقرراتتفتیششایداجرایکارتفتیشرعایت رعایتقوانینو بیاناینکههی بارا
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/  میررا  و قانرن رعایت تفتیش رهنمرد  

بهنظرمفتشیندرجریانتفتیشنرسیدهاستکهمنتجهاتیموردعدمرعایتصالح

معیاراهمیتدراجرایمعیاراتگردیدهیهابهعدمرعایتموضوعازلحاظتمامجنبه

.سازدمحدود،باشد

صرفیکنمونهتوضیحیتفتیشکهدرذیلارائهگردیدهاست،مثالِگزارشمختصر

ممکنازروشگزارشطوالنیاستفادهنمایندهایعالیتفتیشنهادبعضیاز.باشدیم

.شوندیباجزئیاتآندرمتنگزارشگنجانیدهمهاافتهیکهدرآن


 xxxعالی تفتیش  نهادتوسط  قوانین و مقررات رعایت تفتیشگزارش 

 (xyz)آدرس گیرنده، به طور مثال سازمان تمویل کننده 

مساعدتگزارشتفتیشرعایتشر ادارهایطتوافقنامه سازمان ABCمیان تمویلو

093؟مورخXYZکننده

راموردتفتیشرعایتشرایطتوافقنامهمساعدتازطرفسازمانتمویلABCمااداره

 09؟مورخXYZکننده سال ختم به تا پروژه حسابات در طرح09؟/24/02چنانچه

.،قراردادیمدهدیدالررامنحی مصارفنشانمxxxxxگردیدهکهمجموعا مبلغ
 

 هیئت رهبریمسوولیت 

هیئت،09//مورخXYZنظربهشرایطتوافقنامهمساعدتباسازمانمساعدتکننده

مسوولیتتوحیدحساباتمکملپروژهرابارعایتشرایطتوافقنامهABCادارهرهبری

.مساعدت،دارد
 

 مسوولیت مفتش

 ارائه گیریمسوولیتما برمبنایبررسیمانتیجه حساباتپروژه مورد در مستقالنه

باشدیم رهنمودهای. و انتوسای تفتیش اساسات با مطابقت در ما تفتیش اجراآت

اساساتتفتیشانتوسایمستلزمرعایتشرایطاخالقیو.تفتیشرعایتبهانجامرسید
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دحاصلگرددکهآیاپالنیبودهونیزبایدتفتیشراطوریایفانمودتااطمینانمحدو

جنبه لحاظتمام از پروژه رعایتشرایطتوافقنامهیهامصرفوجوه اهمیتبا معیار

.صورتگرفتهاستیاخیر09//مساعدتتاریخی

م تحلیلی طرزالعملهای به محدود اساسا  حساباتباشدیبررسی جستجوی جهت و

اطمینانکمترنسبتبهتفتیشعرضهمردیگیپروژهصورتم داردیوبنااً ایفای. ما

مینمایخودرادرقالباطمینانمحدودارائهمنتیجهگیریوبالترتیبنکردیمتفتیش

.باشدی،ممیاکهدرهماهنگیباکارمحدودکهماتحتاینبررسیرعایتانجامداده
 

 گیری نتیجه

هی  شده، حساباتبرمبنایتفتیشاجرا که نشانبدهد که نرسید ما نظر چیزیبه

ازلحاظتمام09//مورخبارعایتشرایطتوافقنامهمساعدت ABCپروژهتوسطاداره

.معیاراهمیت،صورتنگرفتهاستیهاجنبه

تحتعنوانیهاپاس  مرجعتحتتفتیشیهاپاس )مرجعتحتتفتیشیا در( یا

.(شوند)قالبیکضمیمهگنجانیده

.(شوند)یادرقالبیکضمیمهگنجانیده(سفارشات)سفارشاتتفتیشیاتحتعنوان


 تاریخ گزارش تفتیش

 امضا مفتش


