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 پیشگفتار

عنوان تفتیش خارجی همواره سعی نموده است تا روند هاداره عالی تفتیش ب

حسابدهی و شفافیت مدیریت مالی افغانستان را تسهیل ببخشد. تاریخ استقاللیت 

ی شمسی مطابق به هجر 0321گردد به سالهای تفتیش در دولت افغانستان برمی

که اداره عمومی تفتیش حسابات عامه تحت اثر مستقیم صدراعظم زمانی م.0113

نمود. هدف عمده و اساسی این اداره در آن زمان تفتیش و بازرسی امورات فعالیت می

  مالی و حسابی دولت بود که تا هنوز هم این کار یکی از فعالیتهای مهم این اداره

های روز، نقش های اخیر در کشور و نیازمندیتوجه به انکشافرود. با شمار میهب

منظور معیاری سازی هر نموده است. اداره عالی تفتیش بیاداره عالی تفتیش هم تغی

     تفتیش خارجی در کشور همواره کوشش نموده است تا کارمندان این اداره با

 های مسلکی تفتیش اعیار گردند.ترین معیارها و مهارتعالی

المللی ادارات عالی تفتیش عنوان یکی از اعضای سازمان بینهاداره عالی تفتیش ب

ان انتوسای را با های سازمو عملکرد نماید تا معیارات، رهنمودهاانتوسای( سعی می)

های کشور پذیرفته و آنرا مالک عمل قرار دهد. در همین راستا توجه به لزومیت

تیش، کی در بخش حسابداری، حسابرسی یا تفآشنایی با مفاهیم و اصطالحات مسل

 باشد. ای برخوردار میمالی و بودجه از اهمیت ویژه



6 

های مسلکی در این اداره، ها و مهارتها در راستای رشد ظرفیتدر ادامه تالش

فرهنگ اصطالحات مهم حسابداری، حسابرسی، بودجه و مالی ترتیب و منتشر 

جانیده شده است با توجه به فرهنگ گنکه در این  یگردیده است. اصطالحات

المللی ادارات عالی تفتیش سازمان انتوسای تعریف و توضیح گردیده معیارهای بین

المللی تفتیش فدراسیون بین المللی حسابداری این، از معیارهای بین وه براست. عال

اده ( نیز استفIPSASهای بین المللی حسابداری سکتور عامه )یا و معیار ( IFAC)یا

صورت گرفته است. در برخی موارد به رهنمود آماری مالی دولتی صندوق بین المللی 

پول و رهنمود تدارکاتی بانک جهانی نیز مراجعه شده است. همچنان، جهت غنامندی 

هر چه بیشتر این فرهنگ و تعریف و توضیح اصطالحات با توجه به محیط مدیریت 

مصارف عامه، قانون مالیات بر عایدات و قانون  مالی افغانستان از قانون امور مالی و

 تدارکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان نیز استفاده شده است. 

   م و آگاهی ما از اصطالحات و بردن فه این فرهنگ بتواند در باال مرامیدوا

های تفتیش ممد واقع شود. در اخیر از و در عملکرد های مسلکی کمک کردهواژه

های خستگی ناپذیر آقای عباس هویدا، مشاور اداره عالی تفتیش، در لیتتالشها و فعا

به زبان دری  این فرهنگو محترم شیرشاه وصال در قسمت ترجمه قسمت ترتیب 

 .نمایمسپاس و امتنان می یجهان ؛باشدبسیار ظریف می یکه کار

 

 

 با احترام

 شریف شریفیپوهندوی دوکتور محمد

  رئیس اداره عالی تفتیش
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 حسابداری                                                                                              Accounting  

الت، ثبت معام گیری، تصنیف و هنر یا علم شناسایی، اندازه، حسابداری عبارت است از روند
طرفهای ذیعالقه و  د ذینفع واقتصادی و انتقال آن به افرا های مالی/اطالعات و یا رویداد

 . جهت اتخاذ تصامیم آگاهانهها استفاده کننده
 

 شناسایی                                                                                             Identification 
ر است که . قابل ذکاستحسابداری  جهت ثبت در دفاتر ن معامالت مرتبطیبه مفهوم تعی
بطور مثال: روند  .باشدهای حسابی نمیبط به یادداشتها مرتت و رویدادتمام معامال

که  یولی حقوق و امتیازات شودن در دفاتر حسابداری ثبت نمیاستخدام کارمند در یک سازما
ین ترتیب، تمام معامالت و شان پرداخت میشود در دفاتر حسابداری ثبت میشود. به همبرای

دی و خروجی منافع اقتصادی تاثیرات مالی دارد و بستگی وکه روی جریان ور یایهرویداد
  شود.به سازمان مربوطه و سال مالی دارد در دفاتر حسابداری نیز ثبت می

 

 گیریندازها                                                                                         Measurement  
 ؛ک رویداد از نظر واحد پولی. بطور مثالیا ی تعیین کمی و یا ارزش یک معاملهه مفهوم ب

یداری اجناس و بابت خرمعاشات یا دو میلیون افغانی  بابتفغانی پرداخت یک میلیون ا
گیری آن از نظر واحد پولی قابل اندازهکه ارزش ی معامله و رویداد خدمات. در واقع هر
که  تواند. این معامالت یا رویدادها، در صورتیداری ثبت شده نمینباشد در دفاتر حساب

  و خروجی منافع اقتصادی را در آینده متاثر سازد، بصورت یادداشت درج  دیوجریان ور
  شوند.می

 

 تصنیف                                                                                                Classification 
 باشد، مانند رتبط حسابی میهای مکتگوری درها به مفهوم اجرای معامالت و رویداد

دیون جاری و )دیون (ایهمالی، فزیکی و یا دراز مدت جاری یا سرمایهای دارایی)ها دارایی
اجتماعی یا پرداخت بهره( عواید )عواید  مزایای ،و )حقوق و امتیازات مدت( مصارفدراز
ها، دیون، مصارف و عموم، دولت ها بمنظور ثبت داراییتی و غیر مالیاتی(. بصورت مالیا

 د. نکنعواید خویش در دفاتر حسابداری از یک جدول حسابات استفاده می
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بداری گیری و تصنیف در دفاتر حسایداد صرف بعد از شناسایی، اندازهیک معامله و یا یک رو
یداد در دفاتر حسابداری بستگی به اصول و قواعد یا یک رو ثبت میشود. ثبت یک معامله

  دارد. ؛حسابداری نقدی و تعهدی که در ذیل بیان شده است ،مبنای حسابداری
 

 حسابداری مالی                                                                      Financial Accounting 
ها، دیون ارد مربوط به وضعیت مالی )داراییی و موحسابداری مالی بیشتر روی معامالت مال

مفاد و ضرر/ مازاد و کسر(، جریان وجوه نقد و سایر اطالعات )و ارزش خالص(، اجراات مالی 
 است.باشد متمرکز افراد ذینفع میمالی که مورد نیاز 

 

 حسابداری هزینه                                                                          Cost Accounting 
خدمات بمنظور این رشته از حسابداری بیشتر روی تثبیت هزینه تولیدات مختلف، اجناس و 

عرضه خدمات و تثبیت نرخ یا قیمت فروش و عرضه تولیدات متمرکز  ،کنترول هزینه تولید
یابی، فعالیتها و های مختلف هزینه محور ایابی مطابق بفرایند هزینهباشد. بصورت عموم، می

 . گرددیحلیل و تجزیه مت ؛که موجب هزینه میشود ییا فرایند
 

 حسابداری مدیریت                                                       Management Accounting 
در اتخاذ  آنها راتا  مربوط می شود مدیریت به تهیه یک سلسله اطالعاتحسابداری مدیریت 

آگاهانه و منطقی و ارزیابی تاثیرات آن تصامیم کمک کند. بدین منظور، یک سلسله  تصامیم
دسترس مدیریت قرار  دراطالعات و معلومات در رابطه به امورات مالی و حسابی تهیه و 

 داده میشود. 
مانند سیستم )امورات مالی و مدیریت حسابداری اها در رابطه ببصورت عموم، دولت

AFMIS ن(، اطالعات مربوط به حسابداری هزینه که بستگی به عرضه اجناس در افغانستا
 نگهداری میکند. را  معلومات الزم مات بشمول کارایی دارد اطالعات وو خد

 

 مبنای حسابداری                                                                           Accounting Basis 
و یا مبنای تعدیل شده باشد  تعهد ،واند برمبنای نقدیتزمان میسیستم حسابداری یک سا

دفاتر  ها دره گیری و تصنیف معامالت و رویدادکه این کار روی چگونگی شناسایی، انداز
  حسابداری یک سازمان تاثیر مستقیم دارد.
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 مبنای نقدی                                                                                              Cash Basis 
در حسابداری که برمبنای نقدی باشد یک معامله و یا یک رویداد زمانی در دفاتر حسابداری 

چک، حواله بانکی، پول نقد، )شناسایی و ثبت میشود که از بابت آن وجوه نقد و یا معادل آن 
نقد را بدون اینکه ارزش آن کاهش و یا کدام وسیله نقدی دیگر که قابلیت تبدیل به وجوه 

مبنای  که بر یهایداخت شده باشد. معامالت و رویدادپیدا کند داشته باشد( دریافت و یا پر
اند از مصارف، عواید و یا بیالنس نقدی ی شناسایی و یا ثبت میشوند عبارتحسابداری نقد

 باشند. می
 های انفرادی در افغانستان دهنده عایدات افغانستان، مالیه با توجه به قانون مالیات بر

ی نقدی، یعنی حین دریافت درآمد و ارمبنای حسابد اند تا عواید مالیاتی خویش را برمکلف
 پرداخت مصارف، سنجش و پرداخت نمایند. 

 

 مبنای تعهدی                                                                                     Accrual Basis 
 معامله و رویداد زمانی که صورت گرفت، هر ؛در حسابداری که بر منبای تعهدی استوار است

د. شویا پرداخت وجوه نقد، در دفاتر حسابداری شناسایی و ثبت می صرف نظر از دریافت
ها در دفاتر حسابداری ثبت و در صورتهای مالی دوره بدین ترتیب، معامالت و رویداد

حساب که صورتنی در حسابداری بر مبنای تعهدی زماشود. داده میمربوطه نشان 
اجناس وارد گردید، صرف نظر از  و خریداری یا فروش اجناس صادر شد، انرژی فراهم شد
شود. حسابداری شناسایی و ثبت می دریافت یا پرداخت وجوه نقد، معامله متذکره در دفاتر

ها، دارایی :اند ازشوند عبارتری تعهدی ثبت میکه بر مبنای حسابدا یهایمعامالت و رویداد
  .های خالص، عواید و مصارفدیون، سرمایه/ دارایی

های عایدات افغانستان، اشخاص حقوقی و شرکت با توجه به قانون مالیات بر
مبنای حسابداری تعهدی جهت پرداخت  اند تا عواید خویش را برولیت مکلفئمحدودالمس

 . مالیه محاسبه نمایند
 

 برآورد حسابی                                                                         Accounting Estimate 
ک این کار صرف در صورت نبود ی .باشده مفهوم تخمین مبالغ پولی میهای حسابی ببرآورد

غ که در یک گیرد. اصطالح برآورد برای یک مبلگیری پول صورت میوسیله دقیق اندازه
بطور مثال، )شکل مناسب سنجش شده باشد هب اساس ارزش اخیر بازار( بر) حالت غیر ثابت
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در  است ر در مارکیت سهام بوجود آمده باشد و ممکنیبر تغی برآورد ضرر و یا مفادی که بنا
ده( یا برآورد معاشات کارمندان با توجه به شاخص میزان تورم در آین ،افتدبیآینده نیز اتفاق 

 رود. بکار می
 

 های حسابییادداشت                                                             Accounting Records 
حمایوی های های ابتدایی حسابی و یادداشتهای حسابی عبارت است از تمام ثبتیادداشت

 ها، قراردادها،وایسناند، اکه بطور برقی انتقال شده یهها و یادداشت وجومانند چک
ثبت های روزنامچه به  لیجرهای عمومی و فرعی و سایر تعدیالت در صورتهای مالی که در

ها ، محاسبات، تطبیقات و افشاسازیاوراق کاری، اوراق حامی مصارف رسد ومشاهده نمی
 باشد.می

 

 های حسابداریپالیسی                                                           Accounting Policies 
، قواعد، اساس، میثاقها و های حسابداری عبارت است از یک سلسله اصولپالیسی
های روشنی که یک سازمان در ترتیب و ارائه صورتهای مالی خود از آن استفاده عملکرد

های حسابی خود از در فرایند ثبت معامالت و رویداد بطور مثال، یک سازمان)کند. می
که با طرف های ثالث ی کند و یا از تعهدی، آیا معامالتبنای حسابداری نقدی رعایت میم

یا با توجه  ؟کندهای تاریخی ثبت مییا خیر، قروض خارجی را به هزینه سازددارد افشاء می
، آیا در صورتهای مالی صرف معامالت مربوط به ؟به میزان تورم مجدداً ارزیابی میکند

کزی را نشان میدهد و یا معامالت تصدی های دولتی، شهرداری ها و نمایندگی های مر
 و غیره(. ؟کند، پرداختهای قبلی را چگونه تعدیل می؟دیگر نهاد را نیز نشان میدهد

 

 حسابدهی                                                                                         Accountability 
یا جامعه در استفاده از منابع  و است که یک سازمان یاز اصول و قواعدهی عبارت حسابد

اند تا از چگونگی مصرف آن منابع به افراد مکلف اساس آن نمایند و برعامه آنرا رعایت می
ها و و اداری از بابت پروژه ییهای اجراحات دهند. مفهوم حسابدهی در نهادذینفع توضی

و یا کدام نهاد شان در برابر پارلمان منابع عامه بستگی به پاسخگویی دهها و استفابرنامه
 و بصورت کل در برابر مردم دارد.  ؛لیت این کار را داشته باشدوئدیگر، که اگر مس
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 د به چارچوب قانونی و گزارش دهی،اداره عالی تفتیش بستگی دار مفهوم حسابدهی در
 که از موارد ذیل اطمینان دهد: یهایفعالیتهایراهبردی، طرزالعملها و ساختار تشکیالتی، 

  ادارات عالی تفتیش با توجه به حدود صالحیتها و گزارش دهی الزم از چارچوب قانونی
 خود خارج نشود.

 خویش را ارزیابی نموده و آنرا های ادارات عالی تفتیش باید عملکردها و تاثیرات تفتیش
 گیری کند.پی

  مات و اشمول اقدهعامه، ب انونی بودن و موثر بودن وجوهقگزارش اداره عالی تفتیش از
 فعالیتهای خود اداره و استفاده از منابع اداره عالی تفتیش.

 ر برابر تمام رئیس اداره عالی تفتیش، اعضای )موسسات دانشگاهی( و کارکنان آن د
 لیت دارند.وئفعالیتهای خویش مس

 

 تخصیص                                                                                                 Allotments 
که در جریان سال مالی طبق است  یتخصیص عبارت از صالحیت مصرف وجوه

ها یندگیها، ادارات و نماشود. وزارت مالیه تخصیص وزارتمی های بودجودی دادهصالحیت
های مصارف خویش را طبق صالحیتکند تا ، صادر می22را طی یک فورم رسمی، ب

باشد. بطور مثال، تخصیص بودجودی اجراء نمایند. تخصیصات دارای شرایط مشخص می
با توجه اصل بودجه منظور شده  ،شود و وزارت مالیه از مصارفشکل ربعوار صادر میهب

کند. در بسیاری موارد، بخصوص در قسمت بودجه انکشافی، مجموع همواره نظارت می
اداره در مقایسه با مجموع بودجه آن بسیار اندک  یصات صادر شده برای یک وزارت/تخص
 باشد. می

 

 استهالک                                                                                              Amortization 
در جریان عمر مفید  های مشهود و غیر مشهودتهالک عبارت از کاهش مصرف داراییاس

های غیرمشهود مانند هرگاه ارزش دارایی باشد.استفاده از یک روش مشخص می آنها با
عنوان مصرف در دفاتر حسابداری ثبت شود، این مصرف هحق چاپ، حق انحصاری و غیره ب

در یک دوره مشخص تحت عنوان قسط استهالک وضع میشود. بطور مثال، هرگاه حق 
میلیون افغانی برای ده سال خریداری  01فروش یک محصول به ارزش  انحصاری تولید و
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میلیون افغانی بعنوان مصرف استهالک با استفاده از روش خط  0شود، هر سال مبلغ 
عنوان هصورت حساب مفاد و ضرر( ب)از ابن بابت وضع شده و در صورتهای مالی  مستقیم

    بازپرداخت قروض در یک دوره این، استهالک مفهوم  شود. عالوه برمصرف ثبت می
 کند.شکل اقساط را نیز افاده میهب
 

 طرزالعملهای تحلیلی                                                            Analytcal Procedures 
ن اطالعات مالی روابط ممکن میا و تحلیل تجزیه ابی معلومات مالی از طریقعبارت از ارزی

ها جهت شناسایی ای تحلیلی شامل اجرای بعضی بررسیطرزالعمله .استی و غیر مال
شکل هکه با سایر معلومات مالی سازگار نبوده و با ارزشهای متوقع ب ینوسانات یا روابط

شناسایی و موجودیت رابطه میان عناصر  ؛باشد. هدف از تحلیل مالیمتفاوت می یچشمگیر
 . استهای مالی مختلف صورت

دقیق مورد تحلیل  وه بر اجرای طرزالعملهای تحلیلی، صورتهای مالی را بصورتمفتش، عال
 تا از موارد ذیل اطمینان حاصل کند: دهدمی و تجزیه قرار

 .یرابق به معیارات قبول شده حسابدحصول اطمینان از ترتیب صورتهای مالی مطاالف( 

 .مرجع تحت تفتیش حصول اطمینان از ارائه صورتهالی مالی با توجه به شرایطب( 

 .های مالیتمام حسابات مرتبط به صورت یحصول اطمینان از افشاج( 

 ی مالی.هاگیری و ارائه درست صورتزهحصول اطمینان از ارزیابی، انداد( 
 

 بودجه سالیانه                                                                                   Annual Budget 
. این بودجه شامل هیچ استشده برای یک سال مالی  بودجه سالیانه عبارت از بودجه منظور

باشد. سیستم بودجه سازی افغانستان ل مالی و یا بعد از سال مالی نمینوع وجوه قبل از سا
-صالحیت مالی و مصارف عامه، تمام قانون امور 11با توجه به ماده  .استشکل سالیانه هب

گردد، مگر اینکه قانون طور دیگری ختم همان سال ملغی می ی سال مالی باهای بودجو
 حکم نموده باشد.

اساس  رب تواندمی قانون امور مالی و مصارف تصریح شده است که وزارت مالیه 33در ماده 
پیشنهاد ادارۀ دولتی مربوط که اقالً )سی( روز قبل از اختتام سال مالی ارائه گردیده باشد، 

صرف ناشده مندرج در صالحیت بودجوی را به سال مالی آینده انتقال دهد. این وجوه م
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بخش  و شتر به بودجه انکشافیسهولت، انتقال وجوه مصرف ناشده به سال مالی بعدی، بی
ده است که بودجه بر همین قانون آم 22شود. به همین ترتیب، در ماده ها مربوطه میپروژه

 ،ترتیب گردیده امنیت و ساختار اقتصاد ملی تهیه و ،انکشاف های چندین سالهمبنای برنامه
 باشد. موضوعات بودجوی حداقل دو سال مابعد می حاوی مسائل و

 

 گزارش سالیانه                                                                                 Annual Report 
شود. این که هر سال توسط یک نهاد صادر میگزارش سالیانه عبارت از سندی است 

 . استی مالی و گزارش تفتیش هاگزارش شامل صورت
 

 خالف قاعده                                                                                                Anomaly 
 دیتابیس صورتهای مالی/ در حسابداری/

 ط و یا تخطی در ط و یا تخطی است نشان دهنده اظهارات غلعبارت از اظهارات غل
 باشد. های مالی نمیصورت

 

 تخصیص وجوه / صالحیت بودجوی                                    Appropriaiton of Funds 
که در قانون یا  یهایه پارلمان جهت تخصیص وجوه در بخشعبارت از صالحیتی است ک

صالحیت بودجودی عبارت از  ؛میباشد. بطور مثال ؛دیگر تصریح شده استمشابه مورد کدام 
به وزارت مالیه جهت  مطابق به طرزالعمل بودجه سالیانه ،تی است که شورای ملییصالح

اعطا کرده و  های بودجوی مختلف در افغانستان، به واحد22یصات، ب صدور فورم تخص
رایط قانون امور مالی و مصارف عامه و طی آن اجازه مصرف مبلغ منظور شده را مطابق ش

 دهد. سایر قوانین می
 

 بودجه منظور شده                                                                          Approved Budget 
بودجه منظور شده عبارت از صالحیت مصرف با توجه به قوانین نافذه، فورم تخصیصات، 

 بینی شدهایر تصامیم مربوط به تحقق و جمع آوری عواید و رسیدات پیشفرامین دولت و س
بودجه منظور شده عادی و انکشافی و یا بودجه عواید توسط  بطور مثال،) در سال بودجودی

 باشد.شورای ملی افغانستان( می
 

 

 



01 

 هادارایی                                                                                                            Assets 
. اقالم با ارزش است سازمان ها عبارت از منابع اقتصادی و یا اقالم با ارزش یک نهاد/دارایی

   پیامدهای قبلی، یهباشند. در نتیح ولی داشتهکند که ارزش پرا افاده می یهایییامفهوم دار

در راستای عرضه خدمات از آنها  باشندسازمان می یک نهاد/ تحت کنترولکه  یهایدارایی
ورند. پیامد قبلی به مفهوم مصارف سرمایوی جهت آو مفاد افتصادی بدست می کننداستفاده می

ر سرک برای استفاده مردم، خریداری ماشین آالت تولیدی، اعمار ساختمان برای کرایه، اعما
های دریافت کمک، دهی، مساعدتقرضهدهی، خدمات گذاری برای مفاد، سود قرضهسرمایه
غیره میباشد. پیامد قبلی شامل منابع اقتصادی که دولت در اختیار دارد )یا از گذشته ها به  شده و
های دفاعی و یا میراثی و یا حریم هوایی و امواج الکترو برده است( مانند حق زمین، داراییارث 

یا نیروی خدماتی به مفهوم  این، مفاد اقتصادی  بر باشد. عالوهمغناطیسی و یا منابع مدنی نیز می
. مفاد ؛ نیز هستیدآنهاد بدست می های یک سازمان/داختن داراییعوایدی است که با به کار ان

میشن، سود، امتیاز و اقتصادی شامل عوایدی است که از طریق فروش یک محصول، کرایه و ک
لت و یا ظرفیت تهیه خدمات خصوصی و عامه ید. نیروی خدماتی عبارت از سهوآیغیره بدست م

 . استه سازی، آبرسانی، سرک و غیره مانند خان
 

 های ثابتدارایی                                                              Physical or Fixed Assets 
مربوطه از آنها  عبارت از اقالمی است که دارای عمر طوالنی بوده و سازمان ،های ثابتدارایی

اند از زمین، ورد. این اقالم عبارتآیا خدماتی بدست میسال مفاد اقتصادی  یک برای بیشتر از
. از این اقالم در راستای پیشبرد فعالیتهای ، وسایط نقلیه و غیرهتجهیزات ساختمان، ماشین آالت،

و بعد از استفاده مرور زمان های ثابت به . دارایییستندد و برای فروش نیک سازمان استفاده میشو
بد. برخی دارایی وجود دارد، مانند زمین، که یایکاهش م هاگردند و ارزش آنمکرر مستهلک می

رود. به همین ترتیب، برخی دارایی دیگری نیز وجود مستهلک نمی گرددد و ارزش آن باال می
کنالوژی و ا توجه به پیشرفت تدارد، مانند حریم فضایی و امواج الکترو مغناطیسی، که ارزش آنها ب

 کند.می افزایش پیدا  یا سطح تقاضا بعضاً کاهش
 

 های جاریدارایی                                                                                 Current Assets 
مربوطه از آنها های جاری عبارت از اقالمی است که دارای عمر کوتاه بوده و سازمان دارایی

ورد. آدست میهصرف در طی یک سال عملیاتی یا دوره حسابی مفاد اقتصادی و خدماتی ب
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اجناسی که برای فروش )ها، اجناس، و موجودی اجناس یاند از بدهکاراین اقالم عبارت
های بانکی، اقالم معادل نقد و ی( وجوه نقد، بیالنسهای تولیدت، مواد خام برای فعالیآماده

اجناس تکمیل )های عاجل عملیات و فروشاتاز این اقالم برای رفع نیازمندی باشد.غیره می
در بانک، موجودی اجناس و  های جاری، مانند وجوه نقدشده( استفاده میشود. ارزش دارایی

  .دارندو بعضاً سیر نزولی ر بوده بعضی اوقات سیر صعودی یها، همواره در حال تغییبدهکار
 

 های مالیدارایی                                                                                Financial Assets 
شته باشد. این اقالم شامل است که ماهیت مالی دا یهایدارایی مالی عبارت از دارایی

رضه داده ها و پولهای قیهای مالی جاری مانند وجوه نقد، بیالنس بانکی، بدهکاردارایی
 باشد. شده می

 

 معامله بدون رابطه                                                        Arm’s Length Transaction 
میان خریدار و فروشنده در شرایطی است که هیج  ایمعامله زمعامله بدون رابطه عبارت ا

با استفاد از روش رقابتی و )نوع رابطه میان طرفین وجود ندارد و صرف به منفعت شخصی 
 ترین قیمت هستند(که دنبال نازل تر برای اشخاصیگیری جهت ارائه قیمت خوبیا نرخ

  اندیشند.می در کمال میل و رغبت و مستقالنه خود
 

 اعالمیه                                                                                                        Assertion 
دهی اعالمیه به مفهوم اظهار قطعی مدیریت مرجع تحت تفتیش از رعایت چارچوب گزارش

. این اعالمیه شامل ارائه و افشاء، تصنیف است های مالیمالی مربوطه در ترتیب صورت
بطور مثال، حصول )ها معامالت و بیالنس حسابات و ارائه اطیمنان از مکمل بودن یادداشت

مل باشند، حساب قطعیه ها و معلومات که باید شامینان از شامل بودن تمام یادداشتاط
ها و حساب های پیشکی به مستوفیتشمول پرداختهها و نهاد بودجودی بخانهوزارت

طور مثال، حصول اطمینان از ثبت و  هگیری مبلغ )بزیابی و اندازهصحت، ار قطعیه نهایی(،
انی و یا برعکس آن ثبت نشده مثال: مبالغ دالری به افغ .درستشکل هب درج تمام مبالغ

یا تخصیص  ،AFMISحصول اطمینان از عدم ثبت معامالت بطور مکرر در سیستم  .باشد
شاء و ثبت تمام طور مثال، حصول اطمینان از افهب)بودجه(، وقوع و قطعیه معامالت 

مالی مربوطه و ارائه تعدیالت  در دوره های مالی مربوطهها در صورتمعامالت و رویداد
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های اطمینان از موجودیت تمام دارایی طور مثال، حصولهقبلی بطور جداگانه(، موجودیت )ب
طور مثال، حصول اطمینان از هب)نقدی و دیون مانند قروض(، تصنیف و افشاء معلومات مالی 

ت گرفته باشد، در های سومی، اگر صورشمول پرداخت برای طرفهارائه و افشاء معامالت ب
ین نافذه در تمام طور مثال، حصول اطمینان از رعایت قوانهب)های مالی( و قانونیت صورت

باشد. مدیریت مرجع تحت ی مالی( میهاها و اطالعات مندرج صورتمعامالت/رویداد
طور مثال، حساب هب)تفتیش باید از رعایت قوانین، مقررات نافذه و سایر احکام مربوطه 

های بودجودی افغانستان ه با توجه به مواد قانون امور مالی و مصارف عامه و لزومیتقطعی
  های مالی نیز اطمینان دهد.ترتیب و اراده شده است( در ارائه صورت

عنوان اعالمیه تفتیش در جهت شناسایی و کشف اشتباهات همفتش ممکن از این اعالمیه ب
 استفاده نماید.  ؛که ممکن صورت گرفته باشد ایلقوهابا
 

 سنجش خطر                                                                                          Assess Risk 
های مالی ارائه موارد بزرگ غلط در صورت ؛تحلیل و تجزیه خطر مفهومسنجش خطر به 

طور مثال، این خطرات هردد. بگبوده که در نتیجه موجب عدم رعایت قوانین و مقررات می
، ذاتی و کشف( عدم خطرات کنترولی)های کنترول داخلیهای تفتیش، سیستمر اعالمیهد

زیاد معامالت غیر  های مهم مانند تهیه اجناس از منابع خارج از کشور، حجمرعایت، رویداد
در دور داشته باشد. تشخیص خطرات یکی از فعالیتهای بسیار مهم  معمول و غیره وجود

بندی مراجع تحت تفتیش ر اداره عالی تفتیش را در اولویترود. این کاشمار میهتفیتش ب
میزان خطر موارد  تعیینکند. جهت بازرسی و تفتیش، در کنار تفتیش رعایت، کمک می

 . باشدزم قضاوت مسلکی میلتهای مالی مسبزرگ غلط تشخیص شده در صورت
 

 فعالیت اطمینان                                                                Assurance Engagement 
های ی آن میزان اعتبار استفاده کنندهکند که طاز این طریق مفتش یک نظریه را ارائه می

از نتیجه تفتیش و بازرسی و مقایسه موضوع  را مسئولبه استثنای مرجع  ی؛های مالصورت
 صورت عموم، اطمینان به دو شیوه ارائه هدهد. بتیش افزایش میتفتیش شده با معیار تف

 شود، اطمینان مناسب و اطمینان محدود. می
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 اطمینان مناسب                                         Reasonable Assurance Engagement 
سطح قابل قبول و  در یکتیش کاهش میزان خطرات تف،هدف از اطمینان مناسب

در بخش تفتیش رعایت آمده  های اساسی انتوسایباشد. در معیارگیری مثبت مینتیجه
شف تا از ک های تفتیش و بازرسی باید طوری طرح و دیزاین شودفعالیت است که

ارات گردد. اد اصلاطمینان مناسب ح ،های غیر قانونیها و فعالیتنظمیاشتباهات، بی
های یتمحدود و تی، منابع انسانی و زمانیذا هایعالی تفتیش با توجه محدودیت

 011یا )تواند از درست بودن حسابات اطمینان مطلق امنیتی در مناطق ناامن نمی
کند تا در رابطه به کمک می مفتشبه فیصد( دهد. بدین ترتیب، ارائه اطمینان مناسب 
موضوع  طور مثال، به عقیده من اینهبموضوع تفتیش شده نتیجه گیری مثبت نماید. 

اصول و قواعد حسابداری بوده  اشده( در تمام موارد عمده مطابق بموضوع تفتیش )
  است.

 

 اطمینان محدود                                                  Limited Assurance Engagement 
در یک مورد سطح قابل قبول کاهش میزان خطرات تفتیش در  ،هدف از اطمینان محدود

های مرجع تحت تفتیش و گیههای موضوع تحت تفتیش، ویژگیهخص، با توجه به ویژمش
محیط آن و یا کدام موضوع دیگری که اگر مدیریت مرجع را متاثر سازد، جهت ارائه اظهار 

باشد. بصورت کل، سطح خطرات در ارائه اطمینان محدود نسبت به سطح نظر منفی می
مورد  ی. هرگونه بازرسی که با چنین محدودیتاستبیشتر  ،در ارائه اطمینان مناسب خطرات

مفتش  هاشود. با اجرای این فعالیتته میتفتیش نه بلکه یک ارزیابی گف ؛اجراء قرار گیرد
 کند. نظر منفی ارائه می ،در مورد موضوع تفتیش شدهو  اطمینان الزم حاصل نکرده 

 

 خطر تفتیش                                      Assurance Engagement Risk / Audit risk 
 که های مالی، زمانیارائه نظر منفی باالی صورت خطر تفتیش عبارت است از خطر

های خطر کی از عملکرد. این کار یشتباهات بزرگ و عمده باشدی مالی متاثر از اهاصورت
 باشد. اشتباهات بزرگ و خطر کشف می
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 مزایده                                                                                                            Auction 
، است ها از طریق اعالم قیمتاجناس و دارایی نا کرایه دادی مزایده به مفهوم روند فروش

اد سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی باالتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنه
شود. دولت از این باالترین قیمت فروخته می یدهنده کنند. در نهایت کاال به پیشنهادمی

منقول خود مانند معادن، خطوط غیر های منقول/کرایه دادن داراییفروش و یا  کار برای
کند و هیچ می تعیینقیمت اول را  کند. در بعضی موارد، دولتهوایی و غیره استفاده می

 را پیشنهاد کند.  یترنیحق ندارد که قیمت پای ایندهیشنهاد دهپ
 

تفتیش                                                                                                                Audit 
ها و طرفانه دفاتر حسابی، معامالت مالی، یادداشتبارت است از معاینه و ارزیابی بیتفتیش ع
و مناسب بودن ان از درست نیمحصول اط منظورهبباشد. این کار های یک نهاد میعملکرد
نام هب ؛گیرد. این تفتیشهای مالی یک نهاد و ارائه نظر باالی آن مورد اجراء قرار میصورت

منظور حصول اطمینان از هین ترتیب، بعضی اوقات تفتیش بشود. به همتفتیش مالی یاد می
این تفتیش گیرد که های یک نهاد مورد اجراء قرار میدیت، مفیدیت و موثریت عملکردقتصاا

رعایت  منظور حصول اطمینان ازهب ی کهتفتیش در شود. همچنانمی بنام تفتیش عملکرد یاد
 شود. بنام تفتیش رعایت یاد می نیز گیردمورد اجراء قرار می قوانین و مقررات نافذه

 

 اعالمیه تفتیش                                                                                 Audit Assertions 
ها، معامالت مالی و نفس فعالیت ها درداللت بر تطبیق برخی از اعالمیه اعالمیه تفتیش

   ها وابطه به انحرافکند که مفتش در راطالعات مربوط به مرجع تحت تفتیش می
های رعایت با توجه به قانون رعایت، اعالمیهگیرد. مختلف در نظر می یلقوهاای بهاتخطی

مفهوم رعایت قوانین، مقررات و غیره را توسط مرجع تحت تفتیش و کارکنان خدمات ملکی 
ها شامل موضوع تحت تفتیش که توسط مرجع تحت تفتیش ارائه کند. اعالمیهافاده می

د. در تفتیش مالی، به معلومات نشومه جداگانه تعریف مییا در یک نا و هستند ؛شودمی
  جعه کنید.امربوط به اعالمیه ها در فوق مر

 

 
 



  /  مسلکی مختصراصطالحات فرهنگ 09

 سازی تفتیشمستند                                                            Audit Documentations 
دارک مرتبط و اجراء شده، م سازی تفتیش عبارت است از یادداشت طرزالعملهای مستند
 کند. باشد. اصطالح اوراق کاری نیز این مفهوم را افاده میگیری مفتش مینتیجه

 

 مدارک تفتیش                                                                                 Audit Evidence 
اساس آن اظهار نظر  مدارک تفتیش عبارت است از اطالعات و معلوماتی است که مفتش بر

کند. مدارک تفتیش شامل معلوماتی است که در نتیجه بازرسی و سفارشات خود را ارائه می
 ید. آدست میههای حسابی و غیره بشتایادد

 

 کفایت مدارک تفتیش                                            Sufficiency of Audit Evidence 
دهد. کمیت مدارک مورد نیاز در ت مدارک تفتیش را نشان میکمی ،کفایت مدارک تفتیش

های مالی و کیفیت مدارک متاثر اشتباهات عمده در صورت وجوداساس خطر  تفتیش بر
 شود. می

 

 موثقیت مدارک تفتیش                                   Appropriatness of Audit Evidence 
تبط و شایسته، مر ؛یا مدارکآت مدارک تفتیش را که میزان کیفی ،فتیشمدارک ت موثقیت

ها و ها، فعالیتگیری مفتش را در رابطه با برنامهو قضاوت و نتیجه هستندمناسب 
حمایت ؛ باشداساس آن می های تفتیش شده که اظهار نظر و سفارشات مفتش برعملکرد

 دهد. نشان میرا کند یا خیر، می
 

 قیمومت تفتیش                                                                                 Audit Mandate 
نظر به قانون است که  یو وظایف هامسئولیتها، مومت تفتیش به مفهوم تمام صالحیتقی

 در مثال، طورهب. است شده داده تفتیش عالی اداره به یریگون دناساسی و یا کدام قا
اساس  تفتیش حساب قطعیه دولت و تفتیش رعایت، بر شمولهب ها،تفتیش تمام افغانستان،

 شماره معیار در. دگیریقرار م مور مالی و مصارف عامه مورد اجراقانون تفتیش و قانون ا
های تفتیش باید شامل معیارات تفتیش انتوسای تصریح شده است که فعالیت 011031

 قیمومت اداره عالی تفتیش باشد. 
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 ف تفتیشهد                                                                                   Audit Objective 
    شمارهب تفتیش اجرای و ذاریگنموارد بسیار مهم در مرحله پال هدف تفتیش یکی از

 اساس بر تفتیش اجرای یهشیو تا شود بیان روشن بسیار شکلهب باید تفتیش هدف. رودمی
 تفتیش)مقررات قوانین رعایت از اطمینان حصول شامل تفتیش هدف. شود تنظیم آن

و ارزیابی عملکرد  های مالی(تفتیش صورت)های مالیر باالی صورتنظ اظهار ،(رعایت
های تفتیش، معیار تفتیش و باشد. اعالمیهمی عملکرد( تفتیش) های آنمرجع و برنامه

 شود.می تعییناس اهداف تفتیش اس بر ،ییهای اجرامقیاس
اظهار نظر روی  سکتور خصوصی محدود بر درهای مالی هدف تفتیش در تفتیش صورت

 روی نظر اظهار از تررگباشد و در سکتور عامه هدف تفتیش بزها مییک سلسله اعالمیه
 مالی دهیشگزار چارچوب و اصول به مطابق آیا کهاین است. مالی هایصورت ترتیب
 عامه سکتور نهادهای هایمکلفیت یا و تفتیش قیمومت. باشدمی ،خیر یا است شده ترتیب

شود که این کار ممکن بعضی اوقات تصریح می دولت هایپالیسی یا و مقررات قانون، در
 شامل هالیتئومس این. ددگر شامل فوق اهداف استثنای به نیز را ریگبرخی اهداف د

 کنترول هایسیستم موثریت و مقررات و قوانین از رعایت معد موارد ی،اجرای هایطرزالعمل
ولی مردم  ،کندن دنبال را یاهداف چنین اهگچهی است تفتیش ممکن هرچند. باشدمی داخلی

 .شود داده زارشگ توقع دارند که در این مورد نیز ،و جامعه کمک کننده
 

 تفتیش اریگذپالن                                                                              Audit Planning 
 معیارات به نظر. رودمی شمارهب تفتیش دوره در کلیدی و مهم مراحل از یکی ذاریگنپال

 به توجه با آن کیفیت تا نماید ذاریگنپال طوری را تفتیش باید مفتش ،انتوسای تفتیش
 . کند حاصل اطمینان مفیدیت و موثریت اقتصادیت، اصل

 بصورتاستراتیژی تفتیش  تعیین تفتیش، حدود و هدف توضیح شامل تفتیش ذاریگنپال
باشد. انسانی و تخصیص این منابع، زمان اجرای تفتیش و غیره می ،شمول منابع مالیهکل ب

معیار اهمیت و  تعیینهای تفتیش، همچنان این مرحله شامل طرح و دیزاین طرزالعمل
    های تفتیش و معیار تفتیش ش، موضوع تحت تفتیش و اعالمیهفتیارزیابی خطرات ت

 باشد. می
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ط بوب کنترول داخلی و رواچل آشنایی با مرجع تحت تفتیش، چارش شامتفتی ذاریگنپال
 .رددگیحسابدهی و جوانب مدیریت مالی و غیره نیز م

 

 مرجع تحت تفتیش                                                                                  Audit Entity 
که تحت  تابیسیا یک دی ت از یک سازمان، برنامه، فعالیتمرجع تحت تفتیش عبارت اس

ک دولت، یک اداره یا ی تواندفته است. مرجع تحت تفتیش میگر تفتیش و بازرسی قرار
 شهرداریها، دولتی، هایتصدی ها،یتفومست ادارات، / هاوزارت از یگروه یاوزارت مشخص 

 ها، پروژه ها و غیره باشد. دتها، مساع، والیات، قراردادAFMIS سیستم
مراجع مصرفی و عایداتی متعدد، از جمله سطوح مهم مورد تفتیش مراجع ذیل در کنار سایر 

 رود:می شمارهبدر تحت قیمومت تفتیش اداره عالی تفتیش 
 

 کیاطالعات الکترونی تسهیالت تفتیش 
Audit of Electronic Data Processing Facilities 

 این رسدمی مصرف به فتینگه نیکی وجوهکه روی تسهیالت اطالعات الکترویاز آنجای
 صورت هاسیستم اساس بر باید تفتیش این. ردگی تفتیش و بازرسی قرار مورد باید نیز بخش

 کارمندان از استفاده تجهیزات، از اقتصادی استفاده ها،نیازمندی چون یموارد و فتهگر
. ردگییم بر در را آمده دستهب اطالعات موثریت تجهیزات، از استفاده سوء شایسته،
ی های متذکره ضرورت به اجراتمسیس در هاکنترول از اطمینان حصول جهت همچنان

 .هستتفتیش تکنالوژی معلوماتی نیز 
شهرداری ) FMISالی افغانستان(، )سیستم م AFMISتفتیش سیستم  ادر افغانستان صرف

 شود.سیستم عواید( شامل تفتیش اطالعات برقی می)SIGTAS کابل( و
 

 عامه فوایدو  تفتیش قرارداد ها     Audit of Public Contracts and Public Works 
 هایفعالیت بخش در قراردادها طریق از نیز را فتینگهای عامه مبالغ هبه همین ترتیب نهاد

 .است بازرسی و تفتیش مستلزم نیز بخش این که رسانندمی مصرف به هعام
مناسب جهت دریافت پیشنهاد  هایمعامالت بدون رابطه( یکی از طرزالعمل)داوطلبی عامه

باشد. در صورت عدم داوطلبی عامه، اداره عالی قیمت مناسب با توجه به کیفیت آن می
 را مشخص نماید. تفتیش باید دلیل آن
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های عامه باید اصول و قواعد مناسب را جهت لی تفتیش حین اجرای تفتیش فعالیته عاادار
 ها معرفی نماید. تنظیم چنین فعالیت

های مربوطه باشد، بلکه موثریت مدیریت های عامه نباید تنها شامل پرداختتفتیش فعالیت
 باشد.باید شامل آن های ساختمانی نیز و کیفیت فعالیت
های عامه در افغانستان معموال با توجه شرایط قانون تدارکات و رهنمود تفتیش قرارداد

 صرف نباید و است شده تصریح شرایط این چند هر یرد،یگتدارکات دونر مورد اجراء قرار م
د مورد تفتیش و ایها نیز برکز باشد بلکه موثریت آن قراردادهای تحت تمبخش پرداخت

 .قرار گیردبازرسی 
 

 ای تجاریهتفتیش تصدی                              Audit of Commercial Enterprises 
 در دولتی هایتصدی یعنی اقتصادی، یهافعالیت سترشگ های تجاریاز تصدی منظور

 متذکره هایتصدی ،باشد رگدارای سهم بز هااین تصدی در دولت اهرگه. است افغانستان
 .ردگی قرار بازرسی و یشتفت مورد تفتیش عالی اداره توسط باید

ها مورد اجراء شود در این تصدیها است که میاز بهترین تفتیش یاجرای تفتیش بعدی یک
 اطمینان حاصل هابرنامه( عملکرد تفتیش) مفیدیت و موثریت بودن، صادیتاق از تا یردگ قرار

  .رددگ
 هاحدودیتم بعضی اعمال موجب مردم و پارلمان به دولتی هایتصدی تفتیش زارشگ

 .شودمی کشور در صنعتی و تجاری سکتور حفظ جهت
دهد، صرف تفتیش رعایت را در این تصدی مورد اجراء می ،اداره عالی تفتیش افغانستان

 تفتیش عملکرد و تفتیش صورتهای مالی را مورد اجراء قرار نمی دهد.
 

 سبسایدی شده تفتیش موسسات                    Audit of Commercial Enterprises 
عنوان سبسایدی یا کمک داده بهعامه را که  تفتیش باید صالحیت تفتیش وجوهاداره عالی 

 مورد تفتیش و بازرسی قرار دهد. ؛شودمی
 ید و سرمایه موسسه کمک شده،عوا با رابطه در یا و خود ذات در شده کمک وجوه اهگهر

تفتیش باید تمام مدیریت مالی سازمان را  را تشکیل دهد، اداره عالی ایمبلغ قابل مالحظه
 مورد تفتیش و بازرسی قرار دهد.
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 اظهار نظر تفتیش                                                                               Audit Opinion 
 هایصورت تفتیش ختم در مفتش نهایی یریگاظهار نظر تفتیش عبارت است از نتیجه

 در مالی هایصورت آیا که داردمی اعالم نظر اظهار طی مفتش. باشدمی نهاد یک یمال
درست و  صورتبه را سازمان مالی وضعیت و شده ئهارا مناسب شکلهب عمده موارد تمام
المللی ترتیب شده های قبول شده بینق به لزومیتیا حداقل مطابدهد نشان می بینانهواقع

 است خیر.
که  شود، معموال شکل معیاری دارده میهای مالی ارائفتیش، که باالی صورتاظهار نظر ت

 ذیربط هایدهنکن استفاده برای را الزم مفهوم و کرده یریوگاین کار از طویل بودن آن جل
کار برده میشود متاثر از چارچوب قانونی هظر بن اظهار در که ایواژه و الفاظ. کندمی افاده

فق و یا در یا موا مشروط ؛دارد که این اظهار نظربه وضاحت بیان می بوده ولی محتوای آن
 !و یا مخالف هم باشد مسئولیتکه رد تواند  بعضی موارد خاص می

 

  شکل –اظهار نظر تفتیش                                                       Audit Opinion-Form 
 

 اظهار موافق                                         Unqualified / Unmodified Audit Opinion  
دود فعالیت تفتیش اشتباه بزرگ یا اساسی وجود نداشت و ح لی،های مادر صورت هرگاه

 مالی هایصورت که است مفهوم این به داشت؛ و مورد رضایت مفتش قرارمحدود نشده 
باشد، در این صورت مفتش می کامل و شده ترتیب مالی دهی زارشگ چارچوب به مطابق

 کند. اظهار نظر موافق صادر می
های مالی عاری از هرگونه ابهام، کند که صورتمفتش زمانی اظهار نظر موافق صادر می

یش محدود نشده است. همچنان هرگاه تاساسی بوده و حدود فعالیتهای تف اشتباه بزرگ و یا
 های متذکره:صورت

صورت هه بهای مربوطداری قبول شده ترتیب و پالیسیسابمطابق به اصول و روش ح (أ
 .دار تطبیق شده باشددوام

 .های قانونی و مقررات نافذه باشدمطابق به لزومیت (ب

 .دانش مفتش و مرجع تحت تفتیش باشدشکل مطابق به  (ت

 تمام موضوعات عمده و اساسی بصورت واضح انعکاس داده شده باشد.  (ث
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 موضوع تاکیدیه                                                                            Empahsis of Matter 
 های مالیهای صورتد که جهت آشنایی استفاده کنندهناددر برخی موارد مفتش الزم می

موافق به بعضی  ش در اظهار نظرترا به بعضی موضوعات مشخص جلب کند. مف نشاتوجه
کند، چرا که این کار اظهار نظر مفتش را مالی اشاره نمیهای انب مشخص صورتجو

 ،های مالیسازد. بدین ترتیب، جهت جلوگیری از سوء تفاهم در رابطه با صورتمشروط می
نماید تا توجه بیان می "موضوع تاکیدیه"این موضوع را طی یک فقره جداگانه تحت عنوان 

آوری است که مفتش از فقره د. قابل یادای مالی به آن جلب شوههای صورتاستفاده کننده
عنوان یک فقره بدیل برای اظهار نظر هموضوع تاکیدیه نباید برای رفع یک نقص عمده یا ب

 مشروط استفاده کند. 
 

 اظهار نظر مشروط                                         qualified / Modified Audit Opinion 
های مالی موافق نبود و یا نسبت به یک بخش های صورتش با برخی از بخشتهرگاه مف

    ولی فهم و آگاهی وی را در کل در رابطه با  استهای مالی مشکوک مهم صورت
کند. بصورت عموم، هرگاه اظهار نظر مشروط صادر می ؛های مالی متاثر نساخته بودصورت
 های قبول شده حسابداریهای مالی مکمل نباشد یا قسماً مطابق به اصول و معیارصورت
  یا اصطالحات این اظهار نظر  کند. شکل وش اظهار نظر مشروط صادر میتمف نباشد؛
باشد ولی به استثنای مواردی که گیری مثبت و قناعت بخش میدهنده یک نتیجهنشان

 هرچند مفتش همیشه اظهار نظر مشروط صادر  !باشدمفتش نسبت به آن مشکوک می
    های وک و مبهم را برای استفاده کنندها این کار میزان موارد مشککند، ولی بنمی

 سازد. های مالی مشخص میصورت
 

 اظهار نظر مخالف                                                                            Adverse Opinion 
الی قادر به اظهار نظر باالی های مبر اشتباهات مهم و اساسی در صورت بنا هرگاه مفتش

شود در متن این اظهار نظر به صراحت بیان می. کنداظهار نظر مخالف ارائه می ؛آن نباشد

ان یبنانه بیشکل مناسب و واقعههای مالی بصورت که وضعیت مالی سازمان مربوطه در
مشخص  صورتهبهای مالی ها در صورتنظمیها و بینشده است، همچنان تمام مغایرت

 شود. یو مختصر بیان م
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  مسئولیتاظهار نظر رد                                                           disclaimer of opinion 
های قابل مالحظه در حدود تفتیش قادر به ارائه اظهار نظر بر محدودیت هرگاه مفتش بنا

کند. در متن ارائه می مسئولیتهار رد اظ ؛های مالی نشدمشروط و یا مخالف باالی صورت
توانیم باالی این شود که ما نمیبطور مشخص بیان می این نوع اظهار نظر به صراحت و

 کنیم.  نظر های مالی اظهارصورت
 

 نمونه گیری تفتیش                                                                           Audit Sampling 
 یشیوه به فیصد ارقام تحت بازرسی 011های تفتیش باالی کمتر از بیق طرزالعملتط

شکل مساوی داده شده باشد و هفرصت انتخاب شدن ب ،که برای تمام ارقام طوری ؛انتخابی
شود. این کار با گیری گفته مینمونه کند؛ رقام متذکره نمایندگیارقام انتخاب شده از کل ا

کند تا و پولی جهت بازرسی کل ارقام کمک می انسانی زمانی، هایتوجه به محدودیت
شکل نماینده انتخاب کرده و بعد از تفتیش و بازرسی آن از درست بودن هبعضی از ارقام را ب

   دست بیاوریم.هحداکثر اطمینان را ب ،های مالیو نبودن صورت
 

 های تفتیشسیستم                                                                           Audit Systems 
های مختلف های تفتیش خارجی است که در کشورهای تفتیش به معنی شکلسیستم

 گیرد:به سه شکل ذیل مورد اجراء قرار می صورت عموم تفتیش خارجیهنماید. بفعالیت می
 

 رئیس عمومی تفتیش                                                        Auditor General Model 
های دولت مفهوم ها و عملکردمنظور تفتیش امور مالی و فعالیترئیس عمومی تفتیش به

 کند که در راس آن رئیس عمومی تفتیش موجودیت یک اداره عالی تفتیش را افاده می
ه اجرائیه( بوده مستقل از قو)رئیس عمومی تفتیش یک نهاد مستقل  ،باشد. در این شکلمی

کند. شکل رئیس عمومی تفتیش برای اولین بار در وگزارش خود را به پارلمان ارائه می
 0611اساس قانون سال  کشور پادشاهی انگلستان زمانی بوجود آمد که ادارات دولتی بر

دند تا از جانب رئیس عمومی خود ش هایحساب ئه صورتاداره تفتیش مکلف به ترتیب و ارا
ای جهان مثل ه. ادارات عالی تفتیش اکثریت کشورمورد تفتیش و بازرسی قرار گیرد ،تفتیش

و غیره  د، پاکستان، ایاالت متحده امریکادیش، کانادا، هندوستان، نیوزیلنلیا، بنگلهاکشور آستر
شود. در راس اداره عالی تفتیش افغانستان نیز رئیس بنام رئیس عمومی تفتیش یاد می
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های جدید تفتیش مستقل بوده و صالحیت ر دارد و نظر به قانونعمومی تفتیش قرا
 های مختلف را دارد. تفتیش

 

 مدل بورد یا دانشگاهی                                                Board or Collegiate Model 
یک مدل دانشگاهی و یا بورد با مدل رئیس عمومی تفتیش فرق دارد، هر چند این مدل نیز 

کند. این مستقل از قوه اجرایه( و گزارش خویش را به پارلمان ارائه می)اداره مستقل بوده 
. در استگیری با مدل رئیس عمومی متفاوت ساختار تشکیالتی و فرایند تصمیم مدل از نظر

که در راس آن رئیس عمومی قرار  های بزرگ توسط یک کمیسیونیگیریاین مدل تصمیم
دولت و گزارش  شود. وظیفه این کمیسیون تجزیه و تحلیل عواید و مصارفاتخاذ می ؛دارد
های اندونیزیا، جاپان و ادارات عالی تفتیش کشور باشد.های مربوطه به پارلمان مییافته

 باشد. کوریا جنوبی به این مدل می
 

 مدل تفتیش / دیوان محاسبات                          Court of Accounts/Audit Model 
کشور فرانسه در  برای اولین بار در است؛ دیوان مفتشین()آن دیوان محاسبات که مفهوم

که این مدل با مدل رئیس عمومی  یترین تفاوتتوسط ناپلئون ایجاد گردید. مهم 0612سال 
ایی های شبه قضمدل دیوان محاسبات دارای صالحیت و مدل دانشگاهی دارد این است که

های غیر قانونی کارکنان خدمات ملکی در نزد این اداره جرای پرداختبوده و در صورت ا
شود. بازنگری که از منظر قضایی توسط دیوان محاسبات مورد ل پنداشته میوئشخصاً مس

های مالی و رعایت که توسط رئیس فعالیتهای این اداره به بازرسی .گیرداجراء قرار می
 که هاسازد. در این بازنگریمتمایز می کامالً ؛گیردعمومی تفنتیش مورد اجراء قرار می

می گیرد توجه این اداره روی رعایت قوانین و مقرراتتوسط دیوان محاسبات صورت می
، ترکیه و اکثریت سپانیا، پورتگالاهای فرانسه، ایتالیا، باشد. ادارات عالی تفتیش کشور

. بطور مثال، اداره عالی استهای افریقایی به این شکل التین و کشور یکشورهای امریکا
و از صورت  تفتیش در فرانسه روی رعایت قوانین و مقررات توسط دولت قضاوت کرده

ها، زارتوشمول هتمام ادارات دولتی ب ،دهد. دیوان محاسباتعامه اطمینان می مصرف وجوه
های نهاد را که قیمومت اداره باشد و های دولتی و نهاد تجاری و صنعتیادارات و نمایندگی

 دهد.می امنیتی اجتماعی را مورد تفتیش و بازرسی قرار
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 شبرآورد و یا محدوده مفت                    Auditor’s Estimate or Auditor’s Range 
ش است که از البالی مدارک و شواهد تفتی یعبارت است از محدوده و یا میزان اطالعات

 ید.آدست میهیریت بهای مدجهت استفاده در ازریابی برآورد
 

 ردیابی اسناد                                                                                             Audit Trail 
ها تا و معامالت حسابی و مالی و رویداداطالعات  ردیابی اسناد به مفهوم ردیابی گام به گام

ستگی به یک سلسله اطالعات و معلومات دارد که مفتش باشد. ردیابی اسناد بمنبع آن می
های مشخص که میشود از آن طریق مدارک نشانهرا به دفاتر حسابی و یا اسناد مربوطه و یا 

آورد. دست هتفتیش در رابطه به فساد و اشتباهات بزرگ و یا تخطی از قوانین و مقررات ب
یا افشای  از آن بمنظور کشف و توانمیهای تفتیش است که ردیابی اسناد یکی از تخنیک

به مدارک تفتیش، تفتیش دقیق، بیرق سرخ فساد، )ها استفاده کرد فساد، اشتباهات و تخطی
 .آزمونهای محتوا مراجعه کنید(

 

  تحلیلABC              ABC Analysis 
های میتدارد که از اه یها و یا اسنادبستگی به سلسله تحلیل اقالم، فعالیت ABCتحلیل 

در  برخوردار است و باید به شیوه مختلف تنظیم و تحت کنترول قرار گیرد. یمتفاوت و ویژه
تعداد شوند، آن تقسیم می Cو  A ،Bخانه به کتگوری حویلتاین روش تمام اقالم و اموال 

که در  ی، اقالمهستنداند اقالم مهم و اساسی شده جابجا Aکه در کتگوری اموالیاز 
هم کمتر از کتگوری  باز Cاند کمتر مهم است و اقالم کتگوری گنجانیده شده Bکتگوری 

B  مهم است. تحلیلABC گیرد:معموالَ به شکل ذیل صورت می 

 کتگوری A :21  فیصد کتگوریA  باشد. فیصد ارزش مواد استفاده شده می 21معادل 

 کتگوری B :31  فیصد کتگوریA باشدده میفیصد ارزش مواد استفاده ش 23معادل. 

 کتگوری C :31  فیصد کتگوریA  باشد.فیصد ارزش مواد استفاده شده می 3معادل 

فیصد  21شود. یعنی ارزش نیز یاد می 21/61بنام قانون پارتو و یا قاعده  ABCتحلیل 
 عکس آن. و یا بر ،فیصد 61اقالم معادل 

فته است به مفهوم گر Vitalاز کلمه  Vاست.  VEDبسیار مشابه به تحلیل  ABCتحلیل 
از کلمه  Dو گرفته شده به مفهوم ضروری  Essentialاز کلمه  Eباشد، حیاتی می
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Desirable تحلیل است به مفهوم مطلوب .ABC  به اساس ارزش استفاده اقالم صورت
اهمیت و یا حساس بودن اقالم و یا اهمیت هدف  VEDکه در تحلیل گیرد در حالیمی

 باشد. کلی آن اساس می
 هاخانههای تحلیل و تجزیه مدیریت تحویلیکی دیگر از روش((HMLبه همین ترتیب، 

قلیل، مشکل و آسان( و )یا  0SDEاساس قیمت فی واحد و  رود. این ارزیابی برشمار میهب
اساس  ها برخانهحویلتان بعضی اوقات گیرد. همچنزمان موجود برای خریداری صورت می

 گیرد. سریع، آهسته و صفر( نیز مورد تحلیل و تجزیه قرار می)نس تکرار استفاده از یک ج
       اساس خطر در در کتگوری بندی مراجع تحت تفتیش برVEDیا  ABCتحلیل 

 گیرد. گذاری تفتیش و ترتیب و نگهداری مدارک تفتیش نیز مورد اجراء قرار میپالن
 

 بیالنس شیت                                        Balance Sheet 
دیون یک سازمان نیز  ها وورت حساب وضعیت مالی و یا دارایینام صهبیالنس شیت که ب

دیون( یک سازمان را در یک تاریخ مشخص، معمول )ها( و تعهداتدارایی)منابع ؛شودیاد می
نس المللی پول، بیالصندوق بین GFSM10دهد. با توجه به در یک دوره حسابی، نشان می

ها دیون یک سازمان را در ختم دوره حسابی نشان داده و شامل ارزش خالص ت داراییشی
یر در ارزش یها منفی دیون(. تغخالص عبارت است از مجموع دارایی ارزش)باشدآنها می

 باشد. خالص یک وسیله بسیار خوب جهت ارزیابی دوام فعالیت مالی مالی یک سازمان می
 

 تطبیقات بانکی                                     Bank Reconciliation 
حساب اداره با صورت بیالنس نقدی مرجع/ منظور تطبیقهحساب تطبیقات بانکی بصورت

ال یادداشت دولتی و غیر دولتی معمو هایت و نهادشود. ادارابانک و یا دفتر بانک ترتیب می
نمایند. بعضی حفظ و نگهداری مینقدی و بانکی خود را در دفاتر جداگانه  ایهپرداخت

. شودمی مالحظهاوت فشود که میان دفتر وجوه نقدی و دفتر بانک تاوقات طوری واقع می
یا چک توسط مرجع و بانک و یا اشتباه  بر زمان صدور و اجرای پرداخت ها یا بنااین تفاوت

شود. بدین در دبت و یا کردیت ساختن حسابات حین ثبت آن در دفاتر حسابی واقع می
 شود. جهت رفع و یا اصالح این اشتباهات ترتیب می ترتیب صورت حساب تطبیقات بانکی

                                                            
1  - Scarce, Difficult and Easily available  
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ولی این  ،کندهای خود چک صادر مییک سازمان برای یکی از طلبکار -بطور مثال، اول
که کند، در حالیبانک مراجعه نمی بهخود  لشخص در موقع مقتضی جهت اخذ برداشت پو

 ؛تاریخ که چک صادر شده است از حساب سازمان متذکره خارج گردیدهمبلغ حاوی چک در 
شخص متذکره در همان تاریخ  -مدو باشد.ولی در حساب بانک در همان تاریخ موجود می

ولی از اینکه روند تصفیه حساب  ده و پول خود را برداشت کرده استبه بانک مراجعه کر
همان تاریخ در صورت حساب بانک نشان باشد مبلغ متذکره ممکن در گیر میبانک زمان

 که در دفتر حساب سازمان نشان داده شده است.داده نشده باشد، در حالی
که درج دفتر وجوه نقدی میشود بعضی اوقات تفاوت  یمیان مبلغ حاوی چک و مبلغ -سوم 

 ید. آبوجود می

 کهحالی رد نمایدمی کردیت را مشخص مبلغ یک ممکن بانک موارد بعضی در –چهارم 
اساس  برعکس آن، بانک بعضی اوقات بر و یا ه باشددر دفتر وجوه نقدی ثبت نشد مبلغ این

  فیس، کمیشن، سود و غیره( را از حساب وی دبت )پیشنهاد قبلی سازمان بعضی مبالغ 
که این موارد معموال باعث  ؛در حالیکه این مبلغ از دفتر وجوه نقدی دبت نشده است ،کندمی

 شود.حساب بانک میمیان دفتر وجوه نقد و صورتتفاوت 
 

 یاساس حسابداری و بودجه ساز        Basis of Accounting and Budgeting            
 .مراجعه به اصطالح اساس حسابداری و اساس بودجه سازی

 

 ،(مناقصه پیشنهاد برای خرید )مزایده                             Bids 
یا قیمتی که پیشنهاد کننده در پاسخ به تقاضا و یا  دطلبی، پیشنهاومفهوم داهپیشنهاد ب

 میباشد.  ؛دهددرخواست برای تهیه اجناس، کار، خدمات و یا تدارکات می
 

 تضمین پیشنهاد                                Bid Security 
در زمان داوطلبی ارائه است که پیشنهاد کننده  یعبارت است از تضمین ،تضمین پیشنهاد

کند. این سند تعهدات پیشنهاد کننده را جهت اشتراک در یک قرارداد تدارکاتی تضمین می
کننده کرده تا از آن در مراحل پیشنهاد منصرف نشود. بصورت عموم، برای تضمین اشتراک 

گاه تقاضا نمیشود تا ارزش ضمانت . از جانب دیگر، هیچاست به یک مبلغ مشخص نیاز
صد مشخص قیمت پیشنهاد باشد، چرا که در بسیاری موارد پیشنهاد مطابق به یک فی
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شود. با توجه به قانون مالیات بر عایدات پیشنهاد بعد از ارائه ضمانت پیشنهاد کننده باز می
افغانستان، معموالً یک مقدار پول نقد به این منظور به بانک انتقال داده میشود که این پول 

و یا پیشنهاد کننده  بانکی یاد میشود. همچنان بعضی اوقات لیتر اف کردیدت بنام ضمانت
کدام وسیله دیگر طوری که برای اداره هیا بگذارد های ثابت را به ضمانت میدارایی بعضی

 دهد. قابل قبول باشد این کار را انجام می
 

 قرضه       Borrowings /Loans                           
 باشد. تضمین می عبارت از دیون و تعهدات سازمان است که مستلزم بعضی شرایط/قرض 

 

 قرض سیال               Liquidity Borrowings 
قتی وهای کوتاه مدتی است که برای حداکثر سه ماه جهت تمویل کسر معبارت از قرضه

 آید، اخذ وجود میدجه به بودجه که باالثر نوسانات عواید و مصارف در جریان تطبیق بو
  .گرددمی

 

 هزینه قرضه           Borrowing Cost                             
ها شود، این هزینهاست که در گرفتن قرضه واقع می یهزینه قرضه عبارت از هزینه های

مختلف مانند ضمانت و غیره افزایش  بر عوامل است که بنا یاند از قرضه و یا دیونعبارت
منظور هسود و غیره( را که یک سازمان ب)کند. بصورت عموم، هر گونه مصارفیدا میپی

 . گویندمیهزینه قرضه  ؛گرفتن قرضه متقبل میشود
 

 بودجه             Budget 
عواید قابل تحصیل و  رسمی دولتی است که طی آن رسیدات/ سندبودجه عبارت از 

   سکتور عامه، و دولت یدوضعیت اقتصاگیرد و که در سال مالی صورت می یمصارف
های حساب رسیدات و پرداخت بینی میشود. به عباره دیگر بودجه عبارت از صورتپیش

ی باید منظوری پارلمان را جهت تطبیق آن دریافت کرده و از سال مالی بوده که نهاد اجرای
به )زارش دهند صورت تطبیق آن و وضعیت اقتصادی کشور در اخیر سال مالی به پارلمان گ

 اصطالح برآورد مراجعه کنید(.
 

 بودجه اصلی           Original Budge                              
 شود. بودجه اصلی عبارت از بودجه ابتدایی است که برای سال مالی ترتیب می
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 بودجه نهایی                           Final Budge      
که در دوره  ی، مبالغباشدمی هاز بودجه اصلی است که در تمام بخشبودجه نهایی عبارت ا

های انکشافی که به سال مالی بعدی انتقال بطور مثال، مبلغ پروژه)مالی قابل انتقال است 
های احتیاطی، تخصیصات مجدد، تعدیالت و سایر ها، هزینهکند(، انتقاالت، تخصیصمی
 تعدیل شده است.  ؛باشدتطبیق می یرات قانونی که در سال مالی قابلیتغ

 

 بودجه چندین ساله                                 Multi-Year Budget     
شده باشد. این است که برای بیشتر از یک سال منظور  ایعبارت از بودجه ؛بودجه چندین ساله

 . یستن ،های خارج از دوره بودجهبودجه شامل برآوردهای بعدی یا طرح
 

 عادی / بودجه عملیاتی        Operating Budget              
بطور مثال، مصارف عملیاتی سال  یا جاری دارد عملیاتی بستگی به مصارف عملیاتیبودجه 

 باشد.های اجتماعی و غیره مید معاشات و امتیازات، کمک، اعانهروان مانن
 

 بودجه انکشافی         Development Budget                               
هر نوع  به . بطور مثال،استبه مصارف سرمایوی و دراز مدت بودجه عملیاتی مربوط 

که مفاد دایمی  مدت طوریهای درازخش ایجاد ظرفیت، زیربنا و داراییکه در ب یمصرف
 شود.مصارف سرمایوی گفته می ،داشته باشد

 

 مالیات انتفاعی                Business Receipts Tax 
است که از سرجمع عواید  ایهعایدات افغانستان، عبارت از مالینظر به قانون مالیات بر 

  :قرار ذیل اخذ می گردد ،)فروشات( قبل از وضع هر نوع کسراتناخالص
)قبل از وضع کسرات( از خدمات انتفاعی اشخاص حکمی و حقیقی هدو فیصد عواید حاصل

ها و خانهها یا مهماند و از هوتلنقابل قیمت عرضه می نمایکه اجناس یا خدمات را در م
 گردد.اخذ می ؛افغانی باشد 231111که درآمد ماهوار آنها کمتر از یهایرستورانت

ها یا خانهها، مهمانات هوتل)قبل از وضع کسرات( از خدمپنج فیصد عواید حاصله
های باشد و از خدمات سالونها و کلوپافغانی  231111که درآمد آنها بیشتر از یهایرستورانت

 شود.برگذاری محافل اخذ می
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ترانسپورت هوائی، )قبل از وضع کسرات( از درک خدمات مخابرات، ده فیصد عواید حاصله
 .گرددهای دارای خدمات باال اخذ میرستوران ها وهوتل

 

 عمل / فعالیت / خطر تجارت                Business Risk             
م رسیدن به عث عداست که باای باالقوههای تجارت عبارت از خطرات و یا تهدیدخطر 

 برتواند شود. این عوامل میبر عوامل مختلف می بنا هاها و استراتیژیها، برنامههدف فعالیت
 تعیینعدم ص و گذاری ناقهدف و یا استراتیژی منظم بوجود آید و یا پالن تعییناثر عدم 

منافع  ،سیاسی عاین، خطرات مربوطه به اوضا ورت منظم و غیره باشد. عالوه بروظایف بص
های قوانین و مقررات به محتوای نهاد ها یا عدم رعایت ازعامه و حساس بودن برنامه

، رویدادها، وضعیت، دولتی/سکتور عامه بستگی دارد. خطر تجارت در نتیجه حاالت
های سازمان را ها و تواناییآید که این کار قابلیتعملکردها و یا رکودهای مختلف بوجود می

 سازد. ها ضعیف میبه هدف مطلوب و تطبیق استراتیژی برای رسیدن
 

 اساس بودجه سازی             Budgetary Basis               
که  هدی، نقدی و یا کدام روش دیگریمفهوم اساس حسابداری تع ؛اساس بودجه سازی

ه و کند. بودجشود را بیان میه منظور و در ترتیب بودجه از آن پیروی میتوسط قوه مقنن
غیره،  مانند افغانستان، بنگالدیش، هندوستان، پاکستان و حسابات آن در بسیاری از کشورها،

لیا، شود و در برخی دیگر از کشوها، مانند آستراساس روش حسابداری نقدی ترتیب می بر
اساس روش  شود( برکه بنام بودجه و حسابات منابع یاد می)نکانادا، نیوزیلند، انگلستا

اساس  شود. همچنان امکان این هم وجود دارد که بودجه برحسابداری تعهدی ترتیب می
های مالی به اساس روش حسابداری روش حسابداری نقدی ترتیب شود و حسابات/صورت

 مراجعه به اساس حسابداری(.)تعهدی ترتیب شود 
 

 دوجوه نق                  Cash               
باشد. چک نیز بخشی از های بانکی و معادل پول نقد میجوه نقد عبارت از پول نقد، سپردهو

شود که یک مطرح می شود. موضوع کنترول از وجوه نقدی زمانیوجوه نقد محسوب می
کند و یا از آن سود  خواهد تا برای رسیدن به هدف مطلوب از وجوه نقد استفادهسازمان می

 .تفاده از وجوه نقد ایجاد شده استجهت تنظیم اس یببرد که بدین ترتیب طرزالعملهای
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 وجوه سردستی              Petty Cash                                                    

مره زاست که یک سازمان برای مصارف رو یوجوه نقد یمقدار زی عبارت اتوجوه سردس
   خود و ترتیب و تنظیم خریداری های کوچک، کرایه ترانسپورت و غیره نزد خود نگهداری 

ی هاهای کوچک تطبیق طرزالعملترتیب بعضی خریداری کند. هرگاه برای تنظیم ومی
دیگر،  تشود. به عبارتدارکاتی و اخذ منظوری مشکل باشد از وجوه سردستی استفاده می

و  کوچکمنظور تنظیم خریداری هاست که یک سازمان ب یلغ کوچکوجوه نقد عبارت از مب
کند تا بدین ترتیب از مصارف اضافی غیر حساس بطور نقد در نزد خود حفظ و نگهداری می

مانند ترتیب، امضاء و صدور چک جلوگیری شده باشد. هرگونه مصرف که از وجوه سردستی 
سند، )اد شده تصفیه و محسوبی آن باید مطابق به اصول و قواعد ایج ،ردیگصورت می

 انوایس، رسید و غیره( موجود باشد. 
-22های شماره صارف از وجوه سردستی باید از کودنظر به جدول حسابات افغانستان، م

که از  ی. نظر به معلوماتشود اجراء( هاپیشکی –)اجناس و خدمات  221-211-22111
ادارات افغانستان وجوه  ها/وزارت  ثرتقریباً اک ،ت آمده استبدس AFMISطریق سیستم 

سردستی در اختیار دارند که بدین ترتیب در اخیر سال مالی برخی مبالغی وجود دارد که 
 تصفیه نشده است. 

 

 بیالنس نقدی                Cash Balance 
   رسیدات نقدی( و رفت)مبلغی است که بعد از جریان آمد بیالنس نقدی عبارت از

تاریخ گزارش دهی( در حساب باقی )نقدی در ختم سال مالی  ای نقدی( وجوههپرداخت)
 مانده است. 

 

 دفتر وجوه نقدی           Cash Book              
دفتر وجوه نقدی عبارت از یک دفتر حساب است که یک سازمان جهت ثبت و درج تمام 

ای بانکی حفظ و نقدی، چک و غیره( و تطبیق آن با صورت ه)معامالت نقدی خود
 به تطبیقات بانکی مراجعه کنید(. )کند نگهداری می
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 معادل وجوه نقد                       Cash Equivalents 
های کوتاه مدت است که دارای یک ارزش ثابت گذاریمعادل وجوه نقد عبارت از سرمایه

ی یر ارزش پولیارا بوده و خطر تغبوده و قابلیت تبدیل شده به وجوه نقد را در کمترین وقت د
 های کوتاه مدت.آن بسیار کم باشد، مانند ضمانت

 

 جریان وجوه نقد       Cash Flow              
 باشد.رفت وجوه نقدی می عبارت از جریان آمد و

 

 پرداخت نقدی                Cash Payments              
 باشد.فت وجوه نقد میهای نقدی عبارت از جریان رپرداخت

 

 نقدی رسیدات               Cash Receipts 
 باشد.عبارت از جریان آمد وجوه نقدی می

 

 حساباتهای لیست کود                      Chart of Accounts 
تلف مانند بودجه، حسابات و های مختصنیف حسابات در کتگوری جدول حسابات عبارت از

ها مکلف باشد که سازماندیون می ها ورسیدات، مصارف، دارایی واید/ایی عدهی نهگزارش
یا  های اقتصادی، وظیفوی. جدول حسابات شامل تصنیف کتگوریهستند به تطبیق آن

 باشد. های اقتصادی نیز میسکتوری
خدمات،  چون معاشات و امتیازات، اجناس و یهایل کتگوریتصنیف اقتصادی شام

  هاکسب دارایی و های اجتماعیهای سود، سبسایدی و اعانهرداختبازپرداخت قرضه و پ
  .است

، دیورهای دولت بوده و عبارت از صحت، تعلیم و تربیه، هوانتصنیف وظیفوی شامل فعالیت
صنایع، زراعت، اقتصاد، امنیت، مخابرات، حفظ اجتماعی، فواید عامه،  انرژی، تجارت، معدن،

 گردند. می یماساس وظایف تنظ ها و ادارات بروزارتنکشاف دهات و غیره میباشد. ا
های مختلف اقتصادی تصنیف شده و مصارف صنیف سکتوری، مصارف براساس سکتوردر ت

ا عبارت از سکتور هگیرد. این سکتوراز طریق روند بودجه سازی سالیانه مورد اجراء قرار می
عی، تعلیم و تربیه، صحت، زراعت یتحکیم قانون، سکتور زیربنایی و منابع طب امنیت، سکتور

 باشد.و انکشاف دهات، حفظ اجتماعی و تنظیم اقتصادی می



  /  مسلکی مختصراصطالحات فرهنگ 11

اول  باشد.)نظر به جدول حسابات( در افغانستان در چهار ردیف میتصنیف مصارف و عواید
رقم( و کودهای و  3)های کوچکسه رقم(، کود)های فرعی دو رقم(، کود)های اساسیکود
 باشد. ( میرقم 3)های اقتصادی کود

 

  ختتامیهانرخ                     Closing Rate             
 باشد.می ، یا آخر سال،عبارت از نرخ تبادله در تاریخ گزارش دهی اختتامیهرخ ن
 

 طرف()صداقت، استقاللیت، واقعبین و بی آئین اخالق برای مفتشین 
Code of Ethics for Auditors – Integrity  

Independence, Objectivity and Impartiality  
های روزمره مفتشین را ها که فعالیتاند از مجموعه از اصول و ارزشرتآئین اخالق عبا

معیارات تفتیش انتوسای به صراحت تصریح  31کند. این موضوع در معیار شماره تنظیم می
دی آئین یلشهای مهم و کطرفی از جمله ارزو بی بینیشده است. صداقت، استقاللیت، واقع

افع شخصی مفتشین باشد. این ارکان بستگی دارد به صداقت و عدم مالحظه مناخالق می
 .است رکز تمم ؛اساس مدارک و تمایالت شخصی باشد شان که باید بردر مرجع و گزارش

هسته آئین اخالق مفتشین محسوب میشود.  صداقتنظر به معیارات تفتیش انتوسای، 
شان با مرجع تحت تفتیش از عالیترین معیارات رابطه جریان تفتیش و درمفتشین در 

نسبت به  د جهت حفظ و نگهداری اعتماد مردممسلکی و اخالقی رعایت نمایند. مفتش بای
توجه به ماهیت واژه صداقت، مفتش باید هم در  ابمشکوک و متزلزل نباشد. ؛ موضوعات

 ودر جریان تفتیش مستقالنه  ا رعایت کرده وشکل و در محتوای تفتیش معیارات اخالقی ر
در فعالیتها  و های خویش را نظر به منافع مردم اتخاذ کندتمام تصمیم ،بینانه عمل نمایدقعاو

 تفتیش و استفاده از منابع اداره عالی تفتیش صادق باشد. 
ی و های بیرونی ذینفع یک امر حتمین از مرجع تحت تفتیش و سایر طرفاستقاللیت مفتش

باشد. این کار بدین مفهوم است که مفتش باید طوری عمل نماید که استقاللیت را می مالز
تنها استقاللیت خویش را در مرجع حفظ هنه اینکه ضعیف سازد. مفتشین ن ،تقویت نماید

بینانه عمل نمایند. های مربوطه و موضوع تحت بازرسی واقع گروهنمایند بلکه در برخورد با 
در عمل باید نشان دهند که  روی کاغذ و در شعار باشد، بلکه تنها درهمفتشین ناسقاللیت 

یند. بب بر منافع شخصی و یا خارجی صدمه گاه نباید بنااند. استقاللیت مفتش هیچمستقل
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به افراد، های خارجی، تعصبات مفتش نسبت بر فشار ش بناتفبعضی اوقات استقاللیت م
یا  ام اخیر در مرجع تحت تفتیش ودها، استخیا برنامهها و مرجع تحت تفتیش، پروژه

متعهد باشد  متاثر گردد. مفتش باید؛ معامالت مالی و شخصی ممکن باعث تضاد منافع شود
 که در آن منافع شخصی دارد اجتناب ورزد. یتا از فعالیتهای

خصوص در گزارش تمام مراحل فعالیتهای تفتیش، به مفتش باید در به همین ترتیب
گیری مفتش باید صرف به اساس و بیطرفی خود را حفظ کند. نتیجهبوده   بینخویش، واقع

باشد. مفتش باید از تمام اطالعات  ؛دست آورده استهب اسناد و مدارکی که در جریان تفتیش
ها در اختیار وی قرار داده است استفاده سایر طرفکه مرجع تحت تفتیش و  یو معلومات
ن اظهار نظر نماید. مفتش همچنان باید در رابطه با نظریات مرجع تحت اساس آ کرده و بر

 ها معلومات جمع آوری کند ولی این نظریات نظر مفتش را متاثر نسازد. تفتیش و سایر طرف
 

 وثیقه         Collateral               
سپارد. می مانتنزد قرض دهنده به ا ،اقالمی است که قرض گیرنده به عنوان ضمانت وام

ها تواند از داراییخص وام دهنده میدر صورت عدم ایفای شروط وام توسط وام گیرنده، ش
 جهت بازیافت وجوه خود استفاده کند. 

 

 معلومات مقایسوی          Comparative Information             
که میان سال های مالی است ها در صورتیمعلومات مقایسوی عبارت از مبلغ یا آشکار ساز

 ،مالی جاری با یک و یا دو سال قبلی با توجه به چارچوب گزارش دهی مالی قابل اجراء
 گیرد.صورت می

 

 تفتیش رعایت         Compliance Audit             
یق رعایت قوانین، ای است که از طریق آن از تطبفتیش و یا بازرسی رعایت یک عملیهت

شرایط توافق شده و غیره توسط مرجع اطمینان حاصل  ، قواعد وها، اصولمقررات، پالیسی
شود. به صورت شود. تفتیش رعایت در برگیرنده یک سلسه موضوعات بسیار زیاد میمی

حت تفتیش با معیار کل، تفتیش رعایت از نتیجه ارزیابی و یا میزان مطابقت موضوع ت
 دهد. های ذیربط اطمینان میتفتیش به نهاد



  /  مسلکی مختصراصطالحات فرهنگ 17

 (INTOSAI) تفتیش رعایت با توجه به اصول و قواعد اساسی تفتیش انتوسایدر اجرای 
 دو موضوع در نظر گرفته میشود:

 مندرج اطالعات یا و معامالت ها،فعالیت تمام مطابقت – (regularity)الف( قانونیت
 و  ،باشدها و غیره میت نافذه، قوانین بودجه توافقنامهین، مقرراقوان با مالی هایصورت

قواعد عمومی مدیریت مالی سکتور عامه و رفتار رسمی  اصول و -(propriety)( قواعد ب
 سکتور عامه.

شامل رکن  تواندمیهای اداره عالی تفتیش یش رعایت با توجه به حدود صالحیتتفت
 یا رکن قانونیت و قواعد باشد.  قانونیت و یا رکن قواعد و

سهولت به اهداف تفتیش دست یافت، در هشود بیکه با اجرای تفتیش قواعد نم یاز آنجای
دست آورد. در این هبعضی موارد غیر ممکن است که حداکثر اطمینان را از این طریق ب

بینانه وجود ندارد تا در مقایسه به آن مناسب بودن تفتیش معموالً یک معیار روشن و واقع
که در بخش  حالییک موضوع را به یک حد قابل قبول در یک بخش سکتور عامه، در

 دیگر سکتور عامه قابل قبول نباشد، اندازه نمود. 
 

 جزء                   Components               
های مالی بطور جداگانه ترتیب و بعدا با صورت .نهاد است ها و یااز فعالیت ئیعبارت از جز

 شود.های مالی عمومی ترکیب میصورت
 

 اهمیت جزء               Component Materiality                  
 شود.می تعیینی گروهاهمیت یک جزء توسط کمیسیون عمومی و 

 

 های تفتیش به کمک کمپیوترتخنیک 
Computer Assisted Audit Tools & Techniques – CAATs 

نیز  CAATs)که بنام که با استفاده از ابزار کمپیوتریهای تفتیش است عبارت از طرزالعمل
است  یاز وسایل ییک 0گیرد. بطور مثال، نرم افزار ایدیاشناخته شده است( مورد اجراء قرار می

 های تحلیلی از آن استفاده میشود. که برای طرزالعمل
 

 

                                                            
1- IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis)  
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 های کنترولیفعالیت                        Control Activities 
های مدیریتی ممد واقع تطبیق رهنمودی است که در یهاها و طرزالعملعبارت از آن پالیسی

های کنترولی یکی از بخشهای سیستم کنترول داخلی است که باید حین شود. فعالیتمی
 ارزیابی قرار گیرد.  مورد غور و ،اجرای تفتیش رعایت

 

 محیط کنترول                               Control Environment 
ها و اقدامات مدیریتی و حکومتداری گاهیآها، ردویکحیط کنترول عبارت از عملکردها، رم

گیرد. سیستم کنترول داخلی یک مرجع مورد اجراء قرار می ل دروئاست که توسط افراد مس
 باشد.محیط کنترول نیز یکی از بخشهای سیستم کنترول داخلی می

 

 خطر کنترول                    control risk 
تنهایی از اهمیت خاصی برخوردار است یا هیا ب اهاتی است کهعبارت از اشتب ؛نترولخطر ک

در سیستم کنترول داخلی مرجع در موقع مقتضی کشف، جلوگیری یا  یگروهشکل هب
 مراجعه به خطر ذاتی، خطر کنترول و خط کشف(.) شودنمیاصالح 

 

 های احتمالیدارایی           Contingent Assets               
و  باشد های ممکن است که از گذشته باقی ماندهی احتمالی عبارت از داراییهادارایی

موجودیت آن بعنوان یک دارایی برای مرجع بستگی به یک و یا چندین رویداد بعدی دارد 
که این وضعیت برای مرجع از نظر زمان و ارزش معلوم نبوده و یا از کنترول مرجع کامالً 

     زمان و قیمت آن از جمله بودن  بر عدم روشن ی بناهای احتمال. داراییباشد خارج
 شود.های مرجع محسوب نشده ولی بعنوان یک یادداشت نشان داده میدارایی

 

 های احتمالیبدهی         Contingent Liability              
های احتمالی عبارت از تعهدات ممکن و حاضر مرجع است که از سالهای قبل باقی بدهی

یا چندین رویداد بعدی یک بدهی برای مرجع بستگی به یک مانده و موجودیت آن بعنوان 
ز کنترول مرجع دارد که این وضعیت برای مرجع از نظر زمان و ارزش معلوم نبوده و یا ا

رزش و زمان تحقق آن از ا بودنبر عدم روشن  های احتمالی بنا. بدهیاستکامالً خارج 
  شود.وب نشده ولی بعنوان یک یادداشت نشان داده میهای مرجع محسجمله بدهی
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سکتور عامه( و )اً مربوط به ضمانت های کتبی دولت تهای احتمالی در دولت عمدبدهی
 های امنیت اجتماعی میباشد. تعهدات برنامه

 

 قرارداد           Contract 
های یک از طرفص است که هر شخچند یا   داد عبارت از یک سند حقوقی میان دوقرار

سازد. قرارداد، به توجه به زمان، ذیربط را مکلف به اجرای بعضی از تعهدات مشخص می
اساس  )برای یک دوره مشخص(، براساس زمان شکل کلی، برهمحتوا و نتیجه آن، ب

قیمت خرید اجناس خریداری  اساس فیصدی مجموع قیمت پروژه/ های برفیصدی)پرداخت
قراردادی مکلف به اجرای  ،هادر این قرارداد)0له(، قراردادهای امادهمجموع عواید حاص شده/

که در )اساس میزان ها و غیره میباشد(، برشمول قراردادهای فرعی، خریداریتمام فعالیتها، ب
   گیرد( ها صورت میاساس میزان اکمال فعالیت این قرارداد پرداخت برای قراردادی بر

 باشد.می
 

 فساد       Corruption              
 از نظر فلسفی و اخالقی، فساد عبارت از ناپاکی اخالقی و معنوی و یا انحراف از اصول و

ستگویی مشهور باشند ا. بطور مثال، هرگاه گروهی از مردم به رقواعد اخالقی پذیرفته شده
 شوند. ولی همواره دروغ گویند، مفسد و یا فساد پیشه گفته می

واعد و یا سوء استفاده از جدید، فساد عبارت از تخطی از قوانین، مقررات، قهرچند، در مفهوم 
 هم های وظیفوی به سود شخصی میباشد. فساد هم در سکتور عامه وجود دارد وصالحیت

شتر است، چرا که این کار روند یدر سکتور خصوصی، ولی ضرر فساد در سکتور عامه ب
 کشد. م بی بضاعت و غیره را به چالش میانکشاف، کاهش فقر، عرضه خدمات برای مرد

اساس روابط  ها برگیرد. اکثر مقرریصورت می هاسکتور عامه، فساد بیشتر در مقرریدر 
در  .د نه براساس لیاقت، دانش و تجربهگیرقوم پرستی( صورت می)شخصی و شناخت قبلی

ها، ز مشتریهای نظارتی او پروسه هاصرف نظر از قوانین و سیستم دبسیاری موار
پول/خدمت، جنس( صورت ) رشوه یها و شهروندان و غیره تقاضاکنندهها، عرضه قراردادی

یط، تخطی از قوانین و های دولتی برای اشخاص و افراد غیر واجد شراگیرد؛ اعطای جوازمی

                                                            
1- Turnkey contract 
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گان در عوض تقاضای رشوه؛ تقاضای ی، همکاری با مالیه دهندهیهای قضایی و جزاسیستم
 . هستنداز فساد  هاییغیره همه اینها نمونهرشوه و 
مداران، وزرا و مامورین، سیاست)با صالحیت ر دفاتر عامه توسط اشخاص و افرادفساد د

شمول نبود و یا هبر عوامل مختلف، ب کنند( بناهای دولتی کار میکه در پست سایر اشخاصی
از  گروهان دخیل بودن یک گیرد. فقدسوء استفاده از یک سیستم نظارتی منظم، صورت می

ه همین ترتیب، نبود تواند. بکارمندان در یک فعالیت نیز یکی دیگر از عوامل فساد بوده می
ی منظم در اجتماع که موجب عدم ترس مجرمین از مجازات در صورت ییک سیستم جزا

 گردد یکی از عوامل دیگری فساد محسوب میشود.تخطی و یا فساد می
)مبلغ کوچک( های کوچکمختلف صورت گرفته میتواند. فساد ه به اشکالفساد در اداره عام

)استفاده غیر گیرد و فسادهای بزرگ و دستبردهاین رتبه صورت مییکه توسط مامورین پا
توسط اشخاص  (خصی و مقاصد غیر رسمیشعامه به سود  ها و وجوهییقانونی از دارا

نگفت های دولتی، برداشتن پولهای هنحیت. این فساد عبارت از غصب زمیکلیدی و با صال
های غیره میباشد. استفاده از صالحیت های وظیفوی ودولتی با استفاده از صالحیت

یاسی یاد وظیفوی توسط اشخاص با صالحیت جهت مقاصد و اهداف شخصی بنام فساد س
سوء های مختلف، مانند رشوه، قوم گرایی، حمایت یا پیشبانی، همیشود. این فساد به شیو

زمینه انتقال  است ناین، این نوع فساد ممک گیرد. عالوه براستفاده و اختالس صورت می
 و قاچاق انسان را فراهم سازد. شویی پول مواد مخدر،

های کاهش فقر، رفت و انکشاف یک کشور را در عرصهبا توجه به اینکه فساد روند پیش
    سی مورد نیاز جداً به چالش عرضه خدمات تعلیم و تربیه و صحت و سایر خدمات اسا

های المللی و سازمانها، نهادهای بینکشد، مبارزه به آن یک وظیفه مهم و اساسی دولتمی
شود تا یک چارچوب منظم نظارتی در سعی رود. در این راستا باید شمار میهغیر دولتی ب

آن به  ها درتوانایی ها وکشور ایجاد شود تا اعمال صالحیت چوکات قوانین و مقررات نافذه
 یک شیوه هدفمند و بی طرف اطمینان حاصل گردد. 

تصویب شده  2113فساد که در سال  با ( برای مبارزهUNCAC)پیمان سازمان ملل متحد 
یک پیمان همه جانبه بوده و در مورد با تمام اعضای سازمان ملل گفتگو صورت  .است

فساد  اشده و بین المللی در مبارزه بشناخته گرفته است. این پیمان در واقع اولین وسیله 
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س انکوسای در ازمان انتوسای که چهاردهمین اجالاساس اعالمیه س محسوب میشود. بر
و این سازمان باید در در شهر اروگوئه تصویب شد، تمام ادارات عالی تفتیش عض 0116سال 

 گیرند.  سهم فعال ،فساد و ارائه سفارشات الزم جهت اصالح امور امبارزه ب
 

 هزینه                 Costs 
    است که برای تبادله بعضی اجناس و یا خدمات در نظر گرفته یهزینه عبارت از منابع

ارزش پولی است  عبارت از ؛های تولیدی، تحقیقاتی و حسابداری، هزینهشود. در فعالیتمی
گیرد. بصورت قرار مییا کسب یک دارایی مورد استفاده  ، خدمتشئیکه جهت تولید یک 

عموم، هزینه عبارت از ارزش پولی مصارف مواد خام، خدمت، کار، تولید، تجهیزات و سایر 
  باشد که برای استفاده یک سازمان خریداری شده است.اقالم می

 

 هزینه عملیاتی            Operating Costs                            
شکل هواحد تولید، خدمت و یا هزینه سالیانه است که ب هره هزینه عملیاتی عبارت از هزین

 یهایی و یا هزینهاههزینه عملیاتی شامل مصارف سرمای گیرد.دار مورد اجراء قرار میدوام
عملیاتی . هزینه نیست ،رسدبه مصرف می یک پروسه جدید یکه در مرحله دیزاین و اجرا

باشد. مصارف عملیاتی می (2شده هت عرض( قیمت اجناس فروخته شده و خدما0متشکل از
( مصارف 2( مصارف اداری0. شودصورت عموم به دو بخش تقسیم میمصارف عملیاتی ب

فروش و توزیع. مصارف اداری شامل کرایه، معاشات، بیمه، فیس و غیره بوده و مصارف 
نام هتی بباشد. مصارف عملیاها و غیره میت، معاشات فروشندهفروش و توزیع شامل اعالنا

شود. مصارف کلی در یک سازمان عبارت از مصارفی است که در مصارف کلی نیز یاد می
 رسد. مانند:راستای حفظ وجودی آن به مصرف می

 پرداخت کرایه دفتر. 

 پرداخت مصرف برق. 

 پرداخت معاشات بعضی از اشخاص دفتر. 

این  .گرددمییاد  نام مصارف اضافیهب شودکه خارج از این بخش مصرف  وجهیهرگونه 
شمول هزینه منابع ههای خدمات عرضه شده و اقالم فروخته شده، بمصارف عبارت از هزینه

باشد. هرگاه و غیره( که برای تولید اجناس و خدمات ضروری است، می )مواد خام، ابزار کار



11 

نقطه  مهزینه اجناس فروخته شده و خدمات مساوی با هزینه عملیاتی باشد، این حالت را بنا
و کمتر از آن ضرر گفته  ؛سر باشد مفادهکه بیشتر از نقطه سرب ییاد میشود. هر مبلغ سرهسرب
 باشد. شود. هزینه عملیاتی متشکل از هزینه های ثابت و متغیر میمی

 

 های ثابتهزینه      Fixed Costs             
عملیات جریان داشته  هت، چکه در همه حاال است یهایهای ثابت عبارت از هزینههزینه
کرایه ساختمان، معاش  گیرد. این هزینه ها عبارت اند ازیا نداشته باشد، صورت میباشد 

 . غیره وکارمندان 
 

 های متغیرهزینه                            Variable Costs 
یا زیاد  ه نظر به حجم فعالیت و خدمات کم است ک یهایاند از هزینههای متغیر عبارتهزینه

چون مواد خام، برق، آب و غیره در تولید اجناس  یبطور مثال، مصرف منابع شود.می
 باشد. متفاوت می ،مختلف

 

 طلبکار         Creditors                             
شود. پرداخت می در آیندهکه پول آن  وم خریداری یک جنس و خدمت طوریمفههطلبکار ب
که  یشخصی است که یک سازمان در برابر آن از بابت خدمات عرضه شده و اجناس طلبکار

بدهکار بوده  ،صورت عموم یک سازمان از طلبکارهباشد. ببه قرض فروخته است بدهکار می
 و طلبکار جز دیون جاری سازمان محسوب میشود. 

 

 معیار            Criteria                             
 ،غلط بودن یک موضوع در مقایسه به آنیا  است که درست یهایمعیار عبارت از محک
تواند رسمی و یا غیر رسمی باشد. برای ارزیابی یک شود. معیار میارزیابی و سنجیده می

شکل ههای مختلف وجود داشته باشد. برای ارزیابی یک موضوع بتواند معیارموضوع می
در  باشد. بطور مثال، اگرهای مناسب و قضاوت مسلکی نیاز میظم به میعاردرست و من

معیار جهت  ."استفاده از وجوه تخصیص داده شده باشد"اموضوع م ،جریان تفتیش رعایت
باشد. به همین ترتیب، اگر یارزیابی این موضوع قانون مربوطه و بودجه منظور شده م

 تواند باشد. ن تدارکات و شرایط قرارداد میباشد معیار تفتیش قانو "تدارکات"موضوع
 چون: یهایگیشان دهنده ویژموجودیت معیار مناسب جهت ارزیابی موضوع تحت ارزیابی ن
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 .کندمی ها کمکتصمیم گیرنده گیری توسطتصمیم روند در- (relevance) مرتبط
 .گیریجهت نتیجه موضوع بودن مکمل – (completeness) مکمل بودن

 .معیار معتبر در ارزیابی موضوع موثر واقع میشود - (reliability) اعتبار
 کند.می نگهداری دور تعصب از – (neutrality) طرفیبی

بطور شفاف و  ،گیری موضوعدر نتیجه معیار قابل فهم -(understanbility)قابل فهم
 کند. روشن کمک می

 

 محصول گمرکی                              Custom Duty 
محصول گمرکی عبارت از مالیاتی است که دولت باالی اجناس وارداتی و صادراتی وضع 

مدت برخی یشرفت و انکشاف کشور در درازکرده است. در بعضی موارد دولت با توجه به پ
 کند. گمرکی معاف می اقالم وارداتی و یا صادراتی را از وضع محصول

 

 تاریخ منظوری صورتهای مالی  Date of Approval of the Financial Statements 
های مالی که متشکل های مالی تاریخی است که در آن تمام صورتتاریخ منظوری صورت

مرجع در قسمت ترتیب  هایمسئولیتترتیب شده و نشان  است؛ حسابی یهاداشتاز یاد
قطعیه دولت ه در آن حساب . در رابطه به حساب قطعیه دولت، تاریخی است کوجود داردآن 

 شود. مالیه امضاء می زیرتوسط و
 

 تاریخ گزارش تفتیش                Date of the Auditor’s Report 
کند. در ارائه میرا الی م هایدر مورد صورتست که در آن مفتش گزارش تفتیش تاریخی ا

 باشد. می رابطه به گزارش تفتیش حساب قطعیه، روز اخیر شش ماه اول سال مالی بعدی
 

 های مالیتاریخ صورت                          Date of the Financial Statements 
که در آن ریخی . تااست شده تعیینخرین روز دوره مالی آهای مالی عبارت از تاریخ صورت

 مردم، ) شده برای افراد ذینفع ،مالی تفتیشهای مفتش گزارش تفتیش را روی صورت
 کند. یره( ارائه میداران و غماسه

 

 قروض / بدهی                Debt               
در مفهوم امور مالی عامه؛ بدهی عبارت از مجموع کسری است که دولت در طول سال 

رداخت است که بمنظور مالی به آن مواجه شده است. بدهی عبارت از یک مبلغ قابل پ
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شود، در یک سال بنام کسر بودجه یاد میمصارف، که  های مجموع عواید وتطبیق تفاوت
ایجاد میشود. بدهی یک تعهد مشخص و جاری است که بعنوان دیون در دفاتر ثبت میشود. 
بدهکار شخصی است که متعهد به اجرای بعضی تعهدات در یک سازمان بوده، در صورت 

نام هور بی که باشد، بدهی مذکبر ورشکستگی و یا هر دلیل دیگر عدم انجام تعهدات بنا
  .خواهند شدها از صورتهای مالی حذف شود. این بدهیر قابل حصول یاد میهای غیبدهی

 

 دبت و کردیت                           Debit & Credit 
ود، طرف شدر سیستم حسابداری مضاعف هر معامله در دو طرف دفتر حسابی ثبت می

که طرف راست دفتر حسابی ت )و طرف کردی( استکه طرف چپ دفتر حسابی )دبت
 (. مجموع طرف دبت و کردیت یک دفتر حسابی باید مساوی باشد. است

قرار ذیل  ها، دیون، مصارف و عوایدو کردیدت حسابات سرمایه، دارایی یا قواعد دبت اصول 
 است:

 معامله هاییادار کاهش صورت در و شودمی دبت معامله –هادر صورت افزایش دارایی 
 شود.می کردیت

 /در صورت کاهش دیون/ شود وسرمایه معامله کردیت می در صورت افرایش دیون 

 .شودسرمایه معامله دبت می

 شود و در صورت کاهش مصارف معامله معامله دبت می ،در صورت افزایش مصارف
 .شودکردیت می

 /رآمد د د/یشود و در صورت کاهش عوادرآمد معامله کردیت می در صورت افزایش عواید
 شود. معامله دبت می

 ها:مثال
 دالر امریکایی آغاز کند، با این کار  21،111 با هرگاه یک شخص یک فعالیت تجاری را

 و نقد وجوه مربوطه، حساب -یابدمیامریکایی افزایش  دالر 21،111دارایی تجارت به ارزش 
 .کندمی پیدا افزایش سرمایه -سرمایه
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 حساب وجوه نقد
 10/10/2103الرمبلغ به د 
 (Dr) سرمایه 2111 1 

 
 حساب سرمایه

   10/10/2103مبلغ به دالر

   (Cr) وجوه نقد 2111 1

 

  یداری شود بدین ترتیب، هزار دالر امریکایی خر 1111هرگاه عراده موتر به ارزش

 کند. دارایی( کاهش پیدا می)دارایی)موتر( افزایش کرده و وجوه نقد

 

 حساب موتر

 12/10/2103دالرمبلغ به  
 (Dr) وجوه نقد 1111 

 

 حساب وجوه نقد

    12/10/2103مبلغ به دالر

  (Cr) موتر 1111

 

 2311 وجوه کند و دارایی )ب مصارف افزایش میدالر پرداخت معاش کارمندان. بدین ترتی

 نقد( کاهش. 

 حساب معاش

 13/10/2103مبلغ به دالر 
 (Dr) وجوه نقد 2311 

 
 دحساب وجوه نق

    13/10/2103مبلغ به دالر

  (Cr) معاش 2311
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  دالر امریکایی از بابت کرایه موتر دریافت گردید. بدین ترتیب دارایی )وجوه نقد(  131مبلغ

 بد. یاو عواید افزایش می

 

 حساب وجوه نقد 

 11/10/2103مبلغ به دالر 
 (Dr) کرایه 131 

 

 حساب کرایه

   11/10/2103مبلغ به دالر

  (Cr) وجوه نقد 2311
 

 

 بدهکار                          Debtors 
ز بابت خریداری ا یدیگر شخص هشخاص حقیقی و حکمی است که ببدهکار عبارت از ا

ها از جمله حسابات قابل دریافت است و . حساب بدهکاراست مدیون ؛اجناس و یا خدمات
 شود.جز دارایی جاری مرجع محسوب می

 

 یستم کنترول داخلیکاستی در س                           Deficiency in Internal Control 
 ید که:آکاستی و یا نقص در سیستم کنترول داخلی زمانی بوجود می

 طرح و دیزاین شده باشد که قادر به کشف، جلوگیری و  ایسیستم کنترول داخلی به شیوه
 .های مالی در موقع مقتضی نگرددورتو ص ها، فعالیتهاعملکرد اصالح اشتباهات در

 های مالی را در ه بتواند اشتباهات موجود در صورتک ایسیستم کنترول داخلی به شیوه
 وجود نداشته باشد. ؛موقع مقتضی کشف و تصحیح نماید

 

 یادداشت انتقال               Delivery Note 
دی ترتیب و توسط نماینده با رسمی است که توسط قراردا یسند عبارت از ؛یادداشت انتقال

شود و طی آن از رسید اجناس خریداری شده در مرجع صالحیت مرجع مشتری امضاء می
 نمایند. تصدیق می
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 یادداشت کاالی دریافت شده                  Goods Received Note            
تدارکات ترتیب و یادداشت کاالی دریافت شده نیز یک سند رسمی است که توسط واحد 

 نماید. خانه و یا گدام تصدیق میحویلتآن از اضافه شدن اجناس در  طی
 

 استهالک                  Depreciation               
در جریان عمر مفید آنها با استفاده از روش  هایتهالک عبارت از کاهش مصرف دارایاس
که در این روش ارزش زیشن(م امورتایو)به مفه باشد. بر خالف واژه استهالیل میذ

نوان مصرف در دفاتر حسابی غیره بع های غیر مشهود مانند حق چاپ، حق انحصاری ودارایی
های مشهود/ دارایی فزیکی مانند ساختمان، ماشین شود، در این روش ارزش داراییثبت می

تهالک عبارت از دیگر، اس تشود. به عبارغیره در دفتر حسابی ثبت می آالت، تجهیزات و
جای هثبت مصارف سرمایوی یک دارایی در دفاتر حسابی در یک دوره مشخص حسابی، ب

 مراجعه به واژه امورتایزیشن(.)شکل مجموعی، میباشدهثبت آن ب
های مشهود و غیر مشهود در جریان عمر مفید آنها با استفاده از یک کاهش مصرف دارایی

های غیرمشهود مانند حق چاپ، حق انحصاری راییباشد. هرگاه ارزش دامشخص می روش
عنوان مصرف در دفاتر حسابداری ثبت شود، این مصرف در یک دوره مشخص هو غیره ب

  شود.تحت عنوان قسط استهالک وضع می
 

 خطر کشف             Detection Risk                                          
شکل هبه تنهایی و یا ب شف و یا افشاء اشتباهات عمده،کخطر کشف عبارت از خطر عدم 

ها جهت کاهش بعضی طرزالعمل ش با اجرایهای مالی است که مفتی، در صورتگروه
      بر ضعف در  بنا تواندمی دهد. اینخطرات به میزان قابل قبول در مرجع انجام می

خطر مراجعه به )جود آید شکل عمدی جهت کتمان اطالعات بوهگذاری تفتیش و یا بپالن
 (. کنترول و خطر ذاتی

 

 های اختیاریتفتیش      Discretionary Audit             
     ه اداره عالی تفتیش بعد از است ک یهایاز آن تفتیش های اختیاری عبارتتفتیش
چون زمان و کارمندان خویش روی دست  یمنابع های الزامی و با توجه به وجودتفتیش

های قانونی اداره عالی های اختیاری بستگی به صالحیتگیرد. حدود و وسعت تفتیشمی
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هرگاه اداره عالی تفتیش  دارد. بطور مثال، ؛که در قانون تصریح شده است تفتیش طوری
های یک نهاد در قسمت جمع آوری عواید از منابع نستان بخواهد اجراات و یا عملکردافغا

    به )ین کار تفتیش اختیاری گفته میشودی قرار دهد، امختلف مورد تفتیش و بازرس
 های الزامی مراجعه کنید(. تفتیش

 

 نهاد اقتصادی                        Economic Entity 
یا متشکل از یک نهاد کنترولی و یک  ها است کهنهاد ی ازگروه ارت ازنهاد اقتصادی عب

 باشد. نهاد قابل کنترول می چند
 

 های مالیصورت اجزای                 Elements of a Financial Statements    
 های مالی است. یا یک صورت حساب صورت ءعبارت از یک بخش، جز

 

 فقره موضوع تاکیدیه                                           Emphasis of Matter Paragraph 
را موضوعی  ست که طی آن مفتشارش تفتیش اهای گزفقره موضوع تاکیدیه یکی از فقره

افشاء و یا منعکس  ،باشدهای مالی مهم میهای صورتبرای استفاده کننده اشکه به عقیده
های سومی و یا های مالی شامل پرداخت از جانب طرفسازد. بطور مثال، هرگاه صورتمی

طی یک فقره  آن وردهای حسابداری باشد، مفتش باید در مجه خارجی پالیسیمصارف بود
 معلومات دهد. "تاکیدیه"جداگانه تحت عنوان فقره موضوع 

 

 اسناد مرتبط                                 Engagement Documentation 
ه و نتیجه گیری عمومی های اجراء شده، نتایج حاصلعبارت از یادداشت فعالیت اسناد مرتبط

که از آن  است بط عبارت از اوراق کاری مفتشرتدیگر، اسناد م ت. به عباراستمفتش 
 . کندیاستفاده م خودتثبیت ادعای بعنوان مدارک تفتیش جهت 

 

 روند ارزیابی خطر در یک نهاد          Entity’s risk Assessment Process 
منظور شناسایی خطر اهداف هکنترول داخلی بوده و ب های سیستماین کار یکی از بخش

 گیرد. مورد اجراء قرار می مالی و اتخاذ تصامیم الزمی گزارش ده
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 تفتیش محیطی         Environment Audit               
باشد که بمنظور لف میهای مختاصطالح جامع بوده و شامل بازرسی تفتیش محیطی یک

بصورت گیرد. های رعایت سیستم مدیریتی و محیطی مورد اجراء قرار میءشناسایی خال
تفتیش محیطی  (2( تفتیش محیطی رعایت و0دو نوع تفتیش محیطی وجود دارد، عموم،

 سیستم مدیریت. 
فدرال، مقررات دولتی از رعایت مقررات  حصول اطمینان ؛ایتهدف از تفتیش محیطی رع

گیرد. تفتیش رعایت شامل بازرسی و های داخلی مورد اجراء قرار میاصول و جوازنامه
 باشد.آب و هوا، فاضالب و غیره می به محیط، مانند موضوعات مربوطم تفتیش تما

ل فعالیتهای محیطی و تاثیرات ( شناسایی و کنترو0تفتیش محیطی سیستم مدیریت شامل
( اجرای یک روش سیستماتیک جهت 3دار و( بهبود عملکردهای محیطی بطور دوام2 آن،

 ها. اهداف محیطی جهت تحقق این فعالیت تعیین
مشخص  2111کاری انتوسای در بخش تفتیش محیطی سه نوع تفتیش را در سال  وهگر

 شود. کرده اند که موضوعات تفتیش محیطی در آن در نظرگرفته می
 : گیردمیغور و ارزیابی قرار تفتیش مالی: در تفتیش مالی موضوعات ذیل مورد  (0

 .حیطیت اصالحی در راستای خسارات ماقدما ابتکارات پیشگیرانه،الف( 

 .ابع قابل تجدید و غیر قابل تجدیدحراست از منب( 

 .تخطی از قوانین و مقررات محیطیج( 

 دهی که از جانب تحمیل میشود.د( ب

 :گیردمیغور و ارزیابی قرار موضوعات ذیل مورد  ،تفتیش رعایت: در تفتیش رعایت( 2

ملی و ) هاو پالیسی معیارات ها مطابق به قوانین محیطی،فعالیت یاجرا ارائه اطمینان ازالف( 
 .المللی(بین

 :یردگمیغور و ارزیابی قرار موضوعات ذیل مورد  ،تفتیش عملکرد: در تفتیش عملکرد( 3

های محیطی با توجه های محیطی و اجرای برنامهحصول اطمینان از تحقق شاخصالف( 
 مفیدیت.  به اصل اقتصادیت، موثریت و
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 موضوعات محیطی            Environmental Matters  
خسارات محیطی،  جبران مات اصالحی در راستایاعبارت از ابتکارات پیشگیرانه، اقد

که در قانون و مقررات یا قرارداد  حراست از منابع قابل تجدید و غیر قابل تجدید طوری
و . این موضوع همچنان شامل موارد تخطی از قوانین و مقررات محیطی تصریح شده است

 باشد.های دیون خسارات قبلی نیز میمداعی و غیره و پییخسارات وارده به منابع طب
 

 گزارش اجراات محیطی        Environmental Performance Report-EPR            
های مالی بوده و طی آن مفتش از تعهدات گزارش اجراات محیطی جدا از گزارش صورت

ها در قسمت تنظیم ها و اهداف، دست آوردفعالیت، پالسیقبال جوانب محیطی  سازمان در
       ت در رابطه اجراات محیطی به ها و خطرات محیطی و معلوماروابط میان فعالیت

 دهد. افراد ذینفع گزارش می داران/سهام
اجراات محیطی را به بعنوان یک بخش از تفتیش عملکرد که توسط اداره عالی تفتیش مورد 

 توانیم.گیرد نیز مورد غور و ارزیابی قرار داده میمی اجراء قرار
 

 خطرات محیطی     Environmental Risk              
     مراجعه به خطر ذاتی( در مرحله )امل مربوط به ارزیابی خطرات ذاتیدر بعضی موارد، عو

 باشد. گذاری تفتیش شامل خطرات عمده از بابت موضوعات محیطی نیز میپالن
 

 شتباها                 Error 

شمول حذف و یا انعکاس یک مبلغ، که در هغیر عمدی است، ب اشتباه عبارت از یک غلط
 ی مالی ممکن واقع شود.هاصورت

 

 خطای تخمینی              Estimation Uncertainty              
بر  های مرتبط بوده که بنایب پذیری برآورد حسابی و افشاگریخطای تخمینی عبارت از آس

 شود.دقیق واقع می ص وخشگیری مفقدان اندازه
 

 تفاوت اسعاری     Exchange Difference               
از  داخلیدهی اسعار خارجی به اسعار بارت از تفاوتی است که در اثر گزارشع اسعاری تفاوت

 شود. های مختلف تبادله واقع میطریق نرخ
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 رینرخ اسعا                           Exchange Rate 
 عبارت از تناسب تبادله میان دو اسعار. اسعارینرخ 

 

 مفتش ورزیده     Experienced Auditor              
های هعملی تفتیش بوده و با تمام پروس شخصی است که دارای تجربه مفتش ورزیده

، محیط های قانونیو لزومیت (IFAC) یفکیا بازرسی، معیارات تفتیش انتوسای، ا تفتیش
 دهی مالی مربوطه آگاهی داشته باشد. کاری مرجع و چارچوب گزارش

 

 مصارف                       Expenses 
 یهایا )استهالکات( و یا تحمیل بدهیهاهش در منابع، استفاده از داراییمصرف عبارت از ک

تاثیرات دهی که در جریان دوره گزارش زمانسا لقوهااکه باالی سود اقتصادی و خدمات ب
 شود. های خالص میمنفی داشته باشد. این باعث کاهش در دارایی

 

 اقالم غیرعادی      Extraordinary Items                
که  یهایدر نتیجه تحقق معامالت و رویداد اقالم غیر عادی عبارت از جریان وجوه نقد که

یا اقالمی است که بطور منظم واقع  ید،آوجود میهب است؛ عادی سازمان مجزا از فعالیتهای
باشد. بطور مثال، مصارف اضطراری در حاالت حوادث نشده و خارج از کنترول سازمان می

)امواج میخانیک مخابراتی اجرین، کرایه و یا فیس امواج الکتروهعی، مستقر شدن میطب
 باشد. هوایی( و غیره می

 

 خارجیهای کمک                     External Assistance 
های خارجی دریافت است یک سازمان از طریق نهاد یهای خارجی عبارت از منابعکمک

های مساعدت نقدی و غیر نقدی(، کمک)های خارجی شامل مساعدتکند. کمکمی
کند،  تخنیکی، ضمانت و غیره، که یک سازمان از آن برای رسیدن به هدف خود استفاده

 باشد. می
 

 تصدیق خارجی               External Confirmation 
   ی از جانب طرف سومی، بشکل کتهتصدیق خارجی عبارت از مدارک تفتیش است که ب

 شود. شکل برقی و فریکی، دریافت میهب
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 تفتیش مالی               financial audit 
است که با اجرای آن از وضعیت مالی، نتایج و  تفتیش مالی عبارت از یک بازرسی مستقل

دهی مالی اطمینان حاصل یک سازمان مطابق به چارچوب گزارشاستفاده منابع توسط 
 شود. می

 

 های مالیصورت      Financial Statements                
سابی ح یهاشمول یادداشتههای مالی عبارت از انعکاس وضعیت مالی یک سازمان، بصورت

یک سازمان را منابع اقتصادی و یا تعهدات  ،های مالیباشد. صورتمی ل مالیدر جریان یک سا
های دهد. یادداشتمالی نشان می اساس چارچوب گزارش دهی یا مالی بر در ختم دوره حسابی

 باشد. های حسابداری و معلومات اضافی میهای مالی معموالً شامل پالیسیصورت
با توجه به  های مالی رااز صورت ایالً مفهوم مجموعهای مالی معموهاصطالح صورت

دهد. بطور مثال، در سیستم شکل مکمل نشان میهچارچوب گزارش دهی مالی، ب
 های مالی شامل:حسابداری نقدی، صورت

 و 0هاپرداخت صورت حساب رسیدات و ، 

 باشد.صورت حساب بیالنس وجوه نقد می 

 باشد. های حسابداری و تطبیقات بودجوی نیز شامل میپالیسی های مالی،در این صورت
 باشد:ی مالی شامل حسابات ذیل میهاتدر سیستم حسابداری تعهدی، صور

 اجراات مالی()2حساب مفاد و ضررصورت. 

 3صورت حساب جریان وجوه نقد. 

 و دیون(. هاحساب داراییصورت) 1بیالنس شیت 

 شود. های مالی نشان داده میبودجوی نیز در این صورتهای حسابداری و تطبیقات پالیسی
 

 های مالیفعالیت       Financial Activities              
در میزان و ترکیب سرمایه و  راتیعث تغیاست که با یهایهای مالی عبارت از فعالیتفعالیت
خت قرضه، سود های مالی شامل روند اخذ و بازپرداشود. فعالیتهای سازمان میقرضه

                                                            
1 Receipt and Payment Statements, 
2 Profit and Loss Accounts 
3 Cash Flow Statements 
4 Balance Sheet 
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های عملیانی و های مالی همراه با فعالیتباشد. جریان وجوه نقد فعالیتسهام و غیره می
 شود. حساب جریان وجوه نقد نشان داده میسرمایوی در صورت

 

 دارایی مالی            Financial Assets              
قوقی دارای ارزش پولی یا مالی، ه تعهدات حدارایی مالی عبارت از دارایی است که نظر ب

های مالی در بیالنس دارایی باشد. ی از یک سازمان دیگریا اخذ دارایی مالتعهد پرداخت 
های بانکی و غیره سابات قابل پرداخت، قروض و سپردهها، حشیت شامل وجوه نقد، بل

 .باشدمی
 

 کسر مالی                              Fiscal Deficit 

مالی عبارت از فزونی مجموع مصارف دولت بر عواید که صرف نظر از قروض واقع کسر 
شود مساوی با کسر مالی دریافت می که در جریان سال یشود. بصورت عموم، قروضمی
ولت در ختم دوره این، مجموع کسر مالی سالیانه نشان دهنده قرض د باشد. عالوه برمی

 . استمالی 
( و منابع عایداتی .....عواید مالیاتی و غیر مالیاتی و)ان عواید داخلیدیگر، تفاوت می تربه عبا

شود. می ها( و مصارف سالیانه در یک سال مالی کسر مالی گفتهمساعدت)غیر قرضه
تمویل عملیات جاری استفاده  ها نباید در راستایمدیران مالی به این باوراند از قرضه

 مراجعه به قرضه).کرد
 

 پالیسی مالی                  Fiscal Policy              
میزان مالیه، میزان چون  یمفهوم پالیسی مصرف دولت را افاده کرده و موارد ؛پالیسی مالی

های مختلف قرار دارد تنظیم که در اولویت سکتور یدولت را در فعالیتهای سود و مصارف
امور مالی عامه( )سی مالیاساس پالی ش دولت در بخش اقتصادی بصورت کل برقکند. نمی

 شود.مشخص می
 

 پیش بینی          Forecast 
فرضیات مسلکی( )اساس فرضیات معلومات مالی آینده است که بر از بینی عبارتپیش

ه که در نظر گرفته شد یهایمدیریت سازمان توقع دارد رویدادهای بعدی در تاریخ ترتیب و
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مراجعه به )باشدبه مفهوم ترتیب بودجه نیز میبینی است مطابق به آن واقع شود. پیش
 معلومات مالی پیش بینی شده و تحقق یافته(.

 

 تفتیش دادگاهی                          Forensic Audit  
 است و هاها و سازمانتفتیش دادگاهی عبارت از بازرسی امور حسابی و اقتصادی شرکت

ین ترتیب، در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. بدشود که گزارش آن طوری طرح و دیزاین می
علیه فساد و اختالس  بوده و بمنظور جمع آوری مدارک تفتیش تحقیقاتی این تفتیش نوعی 

 گیرد. می قرار جرامورد ا

ها، ها جهت بازرسی کنترولهای مشخص، مانند آزموندر این تفیتش برخی طرزالعمل
های محتوا و ، آزمون0های کمپیوتری تفتیشتخنیک های تحلیلی، تطبیقاجرای طرزالعمل

غیره، جهت پیگیری موضوع تحت تفتیش و جمع آوری مدارک بطور بسیار دقیق مورد 
 گیرد. اجراء قرار می

ها، دیون، دارایی)این است تا از وضعیت مالی سازمانبا اجرای تفتیش دادگاهی سعی بر 
ت حسابی جریان وجوه نقد و معامالت نقدی یک درآمد، جریان وجوه نقد و غیره( و اشتباها

 تصویر واضح و شفاف ارائه شود. 
های تخصصی در حوزه حسابداری بوده و مفتش و یا حسابرسی دادگاهی یکی از فعالیت

ارش از پیگیری و افشای موارد متذکره گز مفتش دادگاهی و یا بازرسی کننده تقلب و فساد
حسابرسی یا تفتیش  سابداری/ح در رشته مالی/ الٌدهد. یک مفتش دادگاهی معمومی

کند تا نتایج تفتیش باشد. این کار کمک میو با قانون جزایی نیز آشنا می داشته تخصص
یک قضیه را ترتیب دهد. هرگاه مدیریت  ،اساس آن طوری تفسیر شود که حارنوال بتواند بر

شکوک باشد، تفتیش دادگاهی یک سازمان از وقوع فساد و یا تقلب در اداره مربوطه خود م
تا با اجرای آن از وقوع و یا عدم وقوع فساد اطمینان حاصل  استله بسیار خوب یک وسی

بسیار خوب آموزشی در این  هایکند. انستیتیوت تفتیش دادگاهی در شهر بلژیم یکی از نهاد
رخی خش حسابدار مجاز نیز بهای تعلیمی در باین، سایر نهاد باشد. عالوه بربخش می

 دهند. دسترس مفتشین دادگاهی قرار میهها را در بخش تفتیش دادگاهی ترتیب و برهنمود
 

                                                            
1 CAATS (Computer Assisted Audit Tools & Techniques) 
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 اسعار خارجی                        Foreign Currency 
دهی عبارت اسعاری است که اسعار گزارش .دهی تفاوت داردا اسعار گزارشاسعار خارجی ب

کند. معامالت مالی افغانستان که از ارانه می مرجع صورتهای مالی خود را در آن ترتیب و
حساب  (0شود. شود در دو حساب حفظ و نگهداری میطریق ریاست خزائن ترتیب می

 باشد. ( می111012)( حساب اسعار خارجی 2( و 111011افغانی )
 

 کاری فریب / فساد               Fraud 
و غیر منصفانه نفعت غیر قانونی منظور کسب مهکه ب فساد عبارت از یک عمل عمدی

ساختن فساد و  گیرد. کشف و برمالشخص در یک سازمان صورت می توسط یک و یا چند
ازمان انتوسای دهی محسوب میشود. با توجه به اعالمیه سهای حسابمولفه تقلب یکی از

 در شهر اروگوئه تصویب شد، تمام ادارات 0116س انکوسای در سال که چهاردهمین اجال
فساد و ارائه سفارشات الزم جهت اصالح  باعالی تفتیش عضو این سازمان باید در مبارزه 

 امور سهم فعال گیرند.
 

 بیرق سرخ          red flags 
مشکالت  یهشدار و نشان دهنده معنیهفساد و تقلب واژه بیرق سرخ ب بادر مفهوم مبارزه 

. بمنظور کشف و جلوگیری از فساد و است های نامطلوبعملکرد ها ولقوه و یا فعالیتااب
 شود. از سیستم کنترول داخلی محسوب می ئیها جزاکثریت سازمان تقلب، بیرق سرخ در

 مراجعه به اختالس و فساد()
 

 عوامل خطر فساد                       Fraud Risk Factors 
شکل  هب یا ه فساد رااست که زمین یهایفساد عبارت از حاالت و یا رویدادعوامل خطر 
 سازد. شکل جبری فراهم می هعمدی و یا ب

 

 دهی مالی تقلبیگزارش Fuadulent Financial Reporting                           
که  است یشمول حذف و یا افشای مبلغهی شامل اشتباهات عمدی، ببلدهی مالی تقگزارش

به  مراجعهگیرد )می های مالی صورترتهای صوکننده منظور فریب دادن استفادههب
 اشتباه(.
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 های عمومی تکنالوژی معلوماتیکنترول 
General Information Technology Control 

منظور استفاده موثر و مفید از کاربرد هاست که ب یهایها و طرزالعملعبارت از پالیسی
رول از تکنالوژی معلوماتی معموالْ تشود. کنایجاد می هتکنالوژی معلوماتی و برنامه مربوط

رات و یایجاد سیستم، تغی ،شامل کنترول از مرکز اطالعات، کارکرد شبکه، نرم افزار
 باشد. های امنیتی و انکشافات مینگهداری، دسترسی به کود

 

 که هدف عمومی را تامین کند یچارچوب                      General Purpose Framework 

 های عمومیلی است که بمنظور تامین نیازمندیی ماهدیک چارچوب گزارشعبارت از 
 یهای مختلف، طرح و دیزاین شده باشد. چارچوب گزارشدهی مالی چارچوباستفاده کننده

های وب رعایت اصول حسابداری و صالحیتمطابق به چارچ ،مناسب برای ارائه حسابات
 است دهی مالیمعنی چارچوب گزارش به "مناسب چارچوبارائه ". اصطالحاستبودجوی 

 های چارچوب و:که مستلزم رعایت از لزومیت
ضرورت به  است مدیریت مرجع ممکن. های مالی تصدیق نمایداز ارایه مناسب صورت (أ

 افشای برخی موارد داشته باشد که در چارچوب الزم نباشد، و

که تمام طوری طهصورت مستقیم، ماورای چارچوب مربوههای مالی باز ارائه صورت (ب
 نماید.نیز تائید می را  معلومات مورد نیاز مدیریت شامل آن باشد

 الزم دیده شود. است موارد نادر ممکن این کار در
که با رعایت  استدهی مالی به معنی یک چارچوب گزارش "چارچوب رعایت"اصطالح 

 ( اطمینان ندهد. و ب لفا)ترتیب شده باشد ولی از موضوع فوق ،وبچهای آن چارلزومیت
 

 تصدی دولتی           Government Business Enterprises             
های مالی)نهادهای مانند خدمات( و تصدی)های تجاریهای دولتی شامل تصدیتصدی
که فعالیتهای مشابه را در چوکات  هاییتصدی اب یهای دولتی هیچ تفاوت. تصدیاستمالی( 

های دولتی به صورت کل برای منفعت خود تصدی .ندارد ؛ندنکیتصدی خصوصی عرضه م
قسمت عرضه  ها دارای تعهدات بسیار محدود درچند بعضی تصدی فعالیت کرده؛ هر

ا بودن برا  شانهایباشند که بدین ترتیب، فعالیتها میمات و اجناس برای افراد و سازمانخد
  کنند.کمیشن یا با کمیشن بسیار ناچیز عرضه می
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 :هستند های دولتی دارای تمام خصوصیات ذیلتصدی
 .صالحیت عقد قرارداد تحت نام خود (أ

 .مقامات مالی و عملیاتی جهت اجرای بعضی فعالیتها تعیین (ب

 و  .نمی باشد شکل دوام دارهب های مالی دولمتکی به کمک (ت

 شود.توسط یک نهاد سکتور عامه کنترول می (ث
 

 های دولتینهاد                   Government Entities 

ها، وزارت ها، بوردها، ریاستها، دیوانگیها، نماینددهای دولتی عبارت از دفاتر، واحدنها
 . هستندها و غیره خانه

 

 داریحکومت                   Governance 
ن در راستای نظارت از مسیر داری به معنی نقش یک شخص و یا یک سازماحکومت

 مراجعه به مدیریت(.)باشدزمان و تعهدات وی در قسمت حسابدهی سازمان مییژی ساتاسترا
 

 تولید ناخالص داخلی             Gross Domestic Product             
، تولید ناخالص داخلی عبارت از ارزش تولید کل اجناس و خدمات کشور در یک سال مالی

اخالص داخلی با استفاده از سه روش ذیل . تولید ناستتثنای درآمد ناخالص خارجی به اس
 سنجیده میشود:

 .صارف: چی مقدار پول مصرف شده استاساس م بر (أ

 و .اساس تولید: چی مقدار کاال و یا خدمت فروخته شده است بر (ب

 اساس درآمد: مجموع درآمد چی مقدار بوده است.  بر (ت

در آن صورت تولید هرگاه درآمد خالص خارجی باالی تولید ناخالص داخلی اضافه شود، 
 شود. ناخالص ملی نامیده می

 

 تضمین      Guarantees               
دهد و طی آن تضمین عبارت از اطمینان قانونی است که یک سازمان به یک سازمان دیگر می

الً بمنظور به حداقل رساندن کند. از تضمین معمولقوه ضمانت میاااز اجرای تعهدات حقیقی و یا ب
دیگر تضمین عبارت از  تبارگیرد. به عکوتاهی در اجرای تعهدات استفاده صورت میخطر 

های قراردادی بوده و از آن بعنوان بدهی احتیاطی در یک مبلغ، زمان و حاالت خاص لزومیت
 های قراردادی و ضمانت(.های حقوقی، لزومیتلزومیت )مراجعه به شود.ستفاده میا
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 تاریخی / تهمعلومات مالی سنوات گذش                  historical financial information 
معلومات مالی سنوات گذشته به معنی معلوماتی است که از طریق سیستم حسابی سازمان 

 .AFMISاساس سیستم  بوجود آمده باشد. بطور مثال، ترتیب حساب قطعیه سالیانه بر
 

 نظمیبی                 Inconsistency 
های خالف آنچه در صورت گفته میشود که بر ثبات به معلوماتینظم و یا بیومات بیمعل

ممکن از اثر نظی عمده و اساسی باشد. بطور مثال، یک بی ؛مالی منعکس گردیده است
 های مالی بوجود آید.گیری تفتیش و اساس اظهار نظر باالی صورتسوءظن در مورد نتیجه

 

 تفتیش تکنالوژی معلوماتی        Information Technology – IT Audit                
های مدیریتی های مالی عبارت از بازرسی کنترولتفتیش تکنالوژی معلوماتی و سیستم

حصول اطمینان هدف از اجرای این تفتیش  تاسیسات تکنالوژی معلوماتی یک سازمان میباشد.
و اهداف عملیاتی توسط سیستم معلوماتی ها، حفظ تمامیت و صحت اطالعات از حفظ دارایی

جا یا بطور جداگانه با یک تواندمیاین تفتیش  .است رسیدن به اهداف و مقاصد سازمانبرای 
  های مالی، تفتیش داخلی و یا تفتیش رعایت مورد اجرا قرار گیرد.تفتیش صورت

خودکار ایند تفتیش تکنالوژی معلوماتی و یا سیستم معلوماتی همچنان بنام تفتیش فر
 الکترونیکیو یا تفتیش فرایند اطالعات (Automated Data Processing) اطالعات

(Electronic Data Processing) .نیز یاد میشود 
، "یانتوسا"عالی تفتیش،لمللی برای ادارات امعیارات بین 0022ه معیار شماره با توجه ب

یالت فرایند اطالعات برقی به خش تسهکه در ب تفتیش تکنالوژی معلوماتی با توجه به پولی
ها سیستم ها براساسباشد. این نوع تفتیشو بازرسی می مستلزم تفتیش ،رسدمصرف می

گذاری نیازسنجی، استفاده اقتصادی از تجهیزات فرایند صورت گرفته و شامل پالن
ها و د شرایط، جلوگیری از سوء استفادهاطالعات برقی، استخدام کارمندان مجرب و واج

 باشد. های اطالعاتی میموثریت فرآورده
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  /  مسلکی مختصراصطالحات فرهنگ 19

 دهی مالیسیستم معلوماتی مربوط به گزارش 
Information System Relevant to Financial Reporting 

که شامل  است دهی مالی بخشی از سیستم کنترول داخلیسیستم معلوماتی مربوط به گزارش
های مقدماتی، فرایندها و گزارش معامالت و یادداشت هادهی مالی، طرزالعملسیستم گزارش

 باشد.ها، دیون و سرمایه میان و حفظ حسابدهی در قسمت داراییهای سازمو رویداد
 

 خطر ذاتی              Inherent Risks 
از معامالت و یا حسابات است که  هیاشتباه در یک معامله و یا گرو ععبارت از فرصت وقو

       ها، عمده تلقی اشتباهات، قبل از اجرای کنترول جا با سایریک د و یایا در نفس خو
 خطر کشف مراجعه کنید(. به خطر اشتباهات بزرگ، خطر کنترول)شودمی

 

 پرس و جو             Inquiry 
کند برخی اطالعات پرس و جو عبارت از یک عملیه است که مفتش با اجرای آن سعی می

یت در داخل و خارج لی و هم در بخش غیر مالی، از افراد با صالحرا هم در بخش ما
 ورد. آسازمان بدست 

 

 بازرسی        Inspection 
منظور معاینه اسناد و اطالعات داخلی، خارجی، ههای تفتیش است و ببازرسی یکی از طرزالعمل

بازرسی فزیکی اجناس  گیرد.یک سازمان مورد استفاده قرار میدر   کدام شکل دیگرهبرقی یا ب
 باشد.نیز شامل این بخش میشود. بازرسی یکی از منابع مدارک و اساس نتیجه گیری تفتیش می

 

 وظایف تفتیش داخلی            Internal Audit Functions             
در چوکات  خدمت برای سازمان بازرسی است که بعنوان نوع تفتیش داخلی عبارت از یک

معاینه، ارزیابی و نظارت از کفایت  ،ولیت تفتیشئنقش یا مسو  شودایجاد می آنتشکیالتی 
  کند.ایفا می در کنار سایر وظایف را های ایجاد شدهو موثریت کنترول

 

 مفتش داخلی         Internal Auditors 
 طدوش دارند. مفتش داخلی یا مربوهاشخاص و افرادی هستند که وظایف تفتیش داخلی را ب

 یا کدام ریاست معادل آن.  استریاست تفتیش داخلی  به
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 کنترول داخلی             internal control 
شمول ساختار هها، بهای مالی و سایر کنترولنترول داخلی عبارت از تمام سیستمک

)که مدیریت جهت تفتیش امورات اقتصادی خویش ها و تفتیش داخلیتشکیالتی، طرزالعمل
های دار به شیوه موثر و مفید ایجاد کرده است تا از رعایت پالیسیمنظم و دوامشکل هب

های حسابی و ها و منابع، امنیت صحت و مکمل بودن یادداشتمدیریتی، حفظ دارایی
 تی معتبر در اوقات منظم اطمینان دهد(. یترتیب و ارائه گزارشات مالی و مدیر

 طمینان موثریت منظور حصول اهاست که بدیگر کنترول داخلی یک پروسه  تبه عبار
دهی مالی و رسیدن به اهداف سازمان با توجه به گزارش موثق بودنها، ها و عملکردفعالیت

 رعایت قوانین و مقررات طرح و دیزاین شده است. 
 

 معیارات بین المللی گزارشدهی مالی 
International Financial Reporting Standards 

المللی معیارات حسابداری صادر شده و دهی مالی توسط بورد بینالمللی گزارشمعیارات بین
دهی مالی و حسابی سکتور خصوصی و نهاد عامه عبارت از معیاراتی است که در گزارش

 باشد. قابل تطبیق می
 

 انتوسای                        INTOSAI 
اداره عالی  31با عضویت  0133ر سال المللی ادارات عالی تفتیش )انتوسای( دزمان بینسا

حال  باشد. درتفتیش خارجی می و تفتیش تاسیس شده و بعنوان چتر ادارات عالی تفتیش
. اداره عالی تفتیش استر ظعضو نا 1عضو دایمی و  010 حاضر این سازمان دارای

 باشد.عضویت این سازمان دارا می افغانستان نیز
 هگرو 2 ؛اف مربوطه و همکاری با ادارات عالی تفتیش عضومنظور ترویج اهدهاین سازمان ب

  است. هکاری منطقوی ذیل را ایجاد کرد
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 سال تاسیس کاری گروه شماره
 0113 یبائسازمان امریکایی التین و ادارات عالی تفتیش کار 0السیف

 0121 سازمان افریقایی ادارات عالی تفتیش 2افروسای

 0121 دارات عالی تفتیشسازمان عربی ا 3اربوسای

 0126 سازمان آسیایی ادارت عالی تفتیش 1اسوسای

 0162 اتحادیه ادارات عالی تفتیش اقیانوس آرام 3پسای

 0166 یبائدارات عالی تفتیش کار ا سازمان 1کروسای

 0111 سازمان اروپایی ادارات عالی تفتیش 2ایروسای

 0113 یبائی تفتیش کارسازمان امریکایی التین و ادارات عال 6السیف

 0121 سازمان افریقایی ادارات عالی تفتیش 1افروسای

 0121 سازمان عربی ادارات عالی تفتیش 01اربوسای

 0126 سازمان آسیایی ادارت عالی تفتیش 00اسوسای

 0162 اتحادیه ادارات عالی تفتیش اقیانوس آرام 02پسای

 0166 یبائدارات عالی تفتیش کاراسازمان  03کروسای

 0111 سازمان اروپایی ادارات عالی تفتیش 01ایروسای
 

                                                            
1 Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit 
Institutions(OLACEFS) 
2 African Organization of Supreme Audit Institutions(AFROSAI) 
3 Arab Organization of Supreme Audit Institutions 
4 Asian Organization of Supreme Audit Institutions 
5 Pacific Association of Supreme Audit Institutions 
6 Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions 
7 European Organization of Supreme Audit Institutions 
8 Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit 
Institutions(OLACEFS) 
9 African Organization of Supreme Audit Institutions(AFROSAI) 
10 Arab Organization of Supreme Audit Institutions 
11 Asian Organization of Supreme Audit Institutions 
12 Pacific Association of Supreme Audit Institutions 
13 Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions 
14 European Organization of Supreme Audit Institutions 



61 

 بررسی       Investigate 
های بررسی عبارت از بازرسی یک موضوع است که در نتیجه اجرای برخی از طرزالعمل

 وجود آمده است. هدیگر ب
 

 محیط تکنالوژی معلوماتی                        IT Environment 
است که یک سازمان  یهایها و طرزالعمللوماتی عبارت از پالیسینالوژی معمحیط تک
ملیاتی و غیره( و شیوه های عسخت افزار، سیستم)تکنالوژیهای ه آن زیرساختمطابق ب
، 0افمس کند. بطور مثال، سیستمهای مربوط تنظیم میآنرا در راستای تقویت فعالیت استفاده

 ل(.سیستم عواید شهرداری کاب)2سیستم سگتاس
 

 اریگذهای سرمایه فعالیت                  Investing Activities 
 یهایمدت و سایر سرمایههای درازایوی عبارت از کسب و مصرف داراییهای سرمفعالیت

حساب جریان وجوه صورت های سرمایوی در. فعالیتباشدکه شامل معادل وجوه نقدی نمی
 های مالی و عملیاتی(.عالیتمراجعه به ف)شود نقد نشان داده می

 

 صورت حساب            Invoice 
عرضه کننده  عرضه کننده/ سندی است که توسط قراردادی/ حساب عبارت ازصورت

 مشاور در بدل درخواست برای پرداخت، اجناس، کار، خدمت و غیره ترتیب خدمات/

 شود.می
 

 ثبت در روزنامچه                  Journal Entry 
 در اولیت دفتر حسابی. یدادهاوثبت و یا درج معامالت و ر

 

 های قانونیلزومیت           Legal Obligation                
ونی نرره، قرارداد و یا سایر اسناد قااساس مواد قانون، مق است که بر یلزومیت قانونی مکلفیت

 . است اقابل اجر
 

 

 

 

                                                            
1 AFMIS 
2 SIGTAS 
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 دیون         Liabilities 
از منابع  یسازمان مقدار ،با انجام آن های جاری یک سازمان کهعبارت از مکلفیتدیون 

دهد. بطور مثال، قرض، خریداری جنس به کردیت، تنفیض قانون جهت خود را از دست می
 عرضه برخی خدمات اجتماعی، پرداخت حقوق تقاعد و غیره(.

 

 دیون دراز مدت و جاری                    Long Term and Current Liabilities 
. باشیمف به پرداخت برای مدت یک سال نمیاست که مکل یازمدت عبارت از دیونردیون د
باشد. به همین مدت گرفته شده و اعطا شده میهای درازاز این دیون شامل قرضه یمثالهای

ه باید در مدت یک سال پرداخت است ک یترتیب، دیون کوتاه مدت عبارت از دیون
 ها(.ثال، حسابات قابل پرداخت، طلبکارطور مب)شود

 

 سازمان ثبت شده                   Listed entity 
بورس  در بازار آنهای زمانی است که سهم، سرمایه و بدهیسازمان ثبت شده عبارت از سا
ثبت  ؛های شناخته پیروی کندکه از اصول و قواعد معادل بازار سهام شناخته شده و یا بازاری

 راجستر باشد.و 
 

 مدیریت                  Management 
های یک سازمان لیت اداره و رهبری فعالیتوئو یا اشخاصی است که مسعبارت از شخص 

اداره  مسئولیتاست که  ی. در برخی موارد، مدیریت شامل تمام بخشهایدارددوش هرا ب
 های عامل. اداری و یا مدیر ای اجرایوی بورددوش دارند. بطور مثال، اعضهسازمان را ب

 

 تعصب مدیریتی        Management bias 
 .است تعصب مدیریتی عبارت از عدم روحیه بی طرفی توسط مدیریت در ترتیب اطالعات

 

 کارشناس مدیریت                Management’s expert 
های غیر شبخ دارای تجربه و دانش تخصصی درعبارت از شخص و یا سازمانی است که 

های از حسابداری و تفتیش باشد و یک سازمان از دانش و تجربه وی در ترتیب صورت
 مالی خود استفاده کند. 
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 نقطه برآورد مدیریت                 Management’s point estimate 
عنوان برآورد حسابی جهت شناسایی و هاست که ب ینقطه برآورد مدیریت عبارت از مبلغ

 شود.می تعیینهای مالی توسط مدیریت ء در صورتافشا
 

 مدیریت مسئولیت                Management’s Responsibility 
های مسئولیتکه  یهای مدیریت و بخشهایمسئولیتمدیریت مربوط میشود به  مسئولیت

دوش هسازمان برا در گیرد که مورد تفتیش و بازرسی قرار می یهایبخش و اداره و رهبری
های ذیل که برای انجام باید با وظایف و عملکرد مسئولهای دارند. مدیریت و سایر بخش

 باشد آشنایی داشته و تصدیق نمایند:تفتیش مهم می
 .های مالی مطابق به چارچوب گزارشدهی مالیترتیب و ارائه صورت (أ

رائه منظور حصول اطمینان از ترتیب و اهطرح و دیزاین سیستم کنترول داخلی ب (ب
 .از نواقص و اشتباهات اساسی باشد که عاری طوریهای مالی صورت

ها، اسناد و سایر موضوعات، تهیه تمام اطالعات و معلومات مورد نیاز، مانند یاددشت (ت
 برای هیئت تفتیش.

 

 های الزامیتفتیش           Mandatory audit 
به قانون مکلف به الی تفتیش نظر است که اداره ع یهایهای الزامی عبارت از تفتیشتفتیش

تفتیش انتوسای در رابطه معیارات  21100022باشد. در معیار شماره ها میاجرای آن تفتیش
زمان  و الزامی چنین تصریح شده است: ادارات عالی تفتیش در یهای اختیاربه تفتیش

در یک که نظر به قانون  یهایتفتیش های مختلف، بهتخصیص منابع خویش در تفتیش
باید اولویت دهد. بدین ترتیب، در مرحله استراتیژی  ؛چارچوب زمانی مشخص تکمیل شود

بندی یاری بطور منظم اولویتهای اختق باید مبذول داشته شود تا تفتیشتفتیش توجه دقی
 شوند. 

بطور مثال، در افغانستان تفتیش حساب قطعیه دولت یک تفتیش الزامی بوده و نظر به 
در شش ماه اول سال مالی بعدی تکمیل شود. به همین ترتیب، نظر به قانون  قانون باید

نیز تفتیش  گیرد،تفتیش، تفتیش رعایت، که توسط اداره عالی تفتیش مورد اجراء قرار می
 مراجعه به تفتیش اختیاری().استالزامی 
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 حذف و یا ارائه غلط ارقام با اهمیت / معیار اهمیت 
Materiality/ Material Omissions or misstatements 

ارائه غلط آن روی  با اهمیت و یا مهم گفته میشود که حذف و یصورت کل معلوماتهب
. معیار اهمیت بستگی به بگذاردهای مالی تاثیر منفی های صورتکنندهتصمیم استفاده

اساس قضاوت  میزان و ماهیت اقالم و یا اشتباهات موجود در یک بخش مشخص بر
 دارد. مفتش 

 

 هاسوء استفاده از دارایی       Misappropriation of assets 
الً کارمندان یک و معمو سازمان بوده یهاها شامل سرقت داراییسوء استفاده از دارایی

های دارایی بعضی اوقات مدیریت نیز از شوند. هرچندمرتکب می را این اشتباه سازمان
 ساختن آنها نسبتاً مشکل است. شخیص و برمالکند که تسازمان سوء استفاده می

 

 غلط اظهار                Misstatement 
های مالی صورت یوجود تفاوت میان مبالغ، تصنیف، ارائه و افشااظهار غلط عبارت از 

دهی قابل تطبیق. های چارچوب گزارشمعیار یشده با مبلغ، تصنیف و افشاگزارش داده 
که مفتش باالی  ید. زمانیآوع یک اشتباه و یا فساد بوجود میاظهار غلط در نتیجه وق

صورت درست ههای مالی بدارد که صورتکند و اعالم میی مالی اظهار نظر میهاصورت
های در واقع صورت .باشدغلط نیز شامل اظهار نظر می و مناسب ترتیب شده، موضوع اظهار

ی از اظهارات غلط با اهمیت و اساسی صورت درست و مناسب ترتیب و عارهب مالی باید
 باشد.

 

 نظر تعدیل شدهظهارا        Modified opinion 
 مسئولیتاظهار نظر تعدیل شده عبارت از اظهار نظر مشروط، اظهار مخالف و اظهار نظر رد 

 . دباشهای مالی میباالی صورت
 

 هانظارت از کنترول              Monitoring of controls 
منظور حصول اطمینان از هها عبارت از یک پروسه و یا روندی است که بظارت از کنترولن

گیرد. این کار شامل ارزیابی طرح و موثریت سیستم کنترول داخلی مورد اجراء قرار می
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ها . نظارت از کنترولاست ها در موقع مقتضی و ارائه پیشنهادات اصالحیاجرای کنترول
 شود. داخلی محسوب می بخشی از سیستم کنترول

 

 ضرر خالص عملیاتی     Net Operating Loss 
عملیاتی و مصارف عملیاتی است. از نظر  میان درآمد ءضرر خالص عملیاتی عبارت از خال

به  تمالیات بر عایدات، ضررخالص عملیاتی مبلغی است که بعد از وضع کسرات قانونی نسب
 کند.پیدا  عواید افزایش

 

 سرمایه / الصدارایی خ         Net assets/equity 
    سودی است که بعد از وضع تمام کسرات باقی  سرمایه عبارت از های خالص/دارایی

شود که مساوی است با دارایی سرمایه بنام ارزش خالص نیز یاد می ماند. دارایی خالص/می
 منفی دیون. 

 

 عدم رعایت          Non-compliance 
 ،عبارت از یک عمل حذف و یا چشم پوشی عمدی و یا غیر عمدی از اصول ؛عدم رعایت

که )مسئولشامل سوء رفتار اشخاص  ؛باشد. عدم رعایتقواعد قوانین و مقررات نافذه می
 . نیستهای مربوطه نباشد( مرتبط به سازمان و فعالیت

 

 خطر عدم نمونه گیری      Non-sampling risk 
که به اینبارت است از خطر رسیدن مفتش به نتایج مختلف بدون خطر عدم نمونه گیری ع

 گیری مربوط شود. خطر نمونه
 

 مشاهده                    Observation 
نظر اندازی به یک پروسه و یا طرزالعملی است که تحت استفاده یک  عبارت از ؛دههمشا

های خانه و یا تطبیق فعالیتویلحتنهاد دیگر قرار دارد. بطور مثال، مشاهده از روند شمارش 
 کنترولی توسط کارمندان سازمان.

 

 س افتتاحیهنبیال          Opening balances 
داشته دوره حسابی وجود  بیالنس افتتاحیه عبارت از بیالنس آن حساباتی است که در آغاز

و نشان دهنده اساس بیالنس اختتامیه سال مالی قبلی ترتیب شده  باشد. بیالنس افتتاحیه بر
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باشد. بیالنس افتتاحیه های حسابداری مییدادهای دوره قبلی و پالیسیونتایج معامالت و ر
 .هست همچنان نشان دهنده وجوه احتیاطی و تعهدات نیز

 

 داوطلبی باز                 Open Tender 
نامه روشی است که به اساس آن داوطلب آفر خویش را به رعایت مشخصات مندرج شرط

 کند. در مورد تدارکات مورد نظر به اداره مربوط تسلیم می
 

 های عملیاتیفعالیت       Operating Activities            
های روزمره، منظم و موضوعات جاری یک های عملیاتی یک سازمان شامل فعالیتفعالیت

 حسابها در صورتت. این فعالینیستهای سرمایوی و مالی فعالیت سازمان بوده و شامل
 های سرمایوی و مالی(.مراجعه به فعالیت)جریان وجوه نقد نشان داده میشود

 

 مصارف عملیاتی     Operating expenses 
های روزمره صورت گرفته مصارف عملیاتی عبارت از مصارفی است که در بخش فعالیت

اشات، کمیشن، حقوق عگردد. مصارف عملیاتی شامل منمی فعالیت تولیدیمنجر به ولی 
، کرایه، مصارف صارف ترانسپورتی و سفر، استهالکهای کارمندان، متقاعد و بخششی

های مختلف فرعی دیگر مانند مصارف باشد. این مصارف به کتگورییات میترمیم و مال
 مراجعه به هزینه عملیاتی()شود.داری و مصارف عمومی تقسیم میفروشات، مصارف ا

 

 تسایر اطالعا      Other Information                                             
های مالی و سایر اطالعات عبارت است از اطالعات مالی و غیر مالی، به استثنای صورت

 باشد.های مالی میاست که نظر به قانون و یا مقرره شامل صورت گزارش تفتیش
 

 فقره سایر موضوع             Other Matter paragraph 
انعکاس  یاست که در گزارش تفتیش گنجانیده شده و در آن موضوعات ایعبارت از فقره

ه قضاوت های مالی منعکس نشده باشد و این معلومات نظر بشود که در صورتداده می
 های مالی مهم باشد.های صورتکننده مفتش برای استفاده

 

 

 

 

 

 



68 

 استراتیژی کلی تفتیش                         Overall Audit Strategy   
ها مشخص شده ه در آن حدود، زمان و مسیر تفتیشاستراتیژی کلی تفتیش سندی است ک

 کند. و در ایجاد پالن مفصل تفتیش همکاری می
 

 شریک              Partner 
 .شخصی است که در شرکت سهم داشته باشد

 

 شراکت تضامنی     General partnership 
ۀ تمام قروض طور انفرادی یا دسته جمعی مکلف به تادیبهشرکتی است که هر یک از شرکا 

 .باشندمتعهد میو دیون شرکت 
 

 شرکت تضامنی مختلط     Special partnership 
شرکتی است که در آن یک یا چند شریک نسبت به قروض و دیون شرکت دارای 

  اندازه هب متباقی شرکا دارای مسئولیت محدود مسئولیت تضامنی و غیر محدود بوده و
  .باشندشان در شرکت میسهم

 

 المسئولیت شرکت محدود    Limited Liability Company 
نسبت به قروض و دیون شرکت مسئول  به صورت انفرادیشرکتی است که در آن شرکا 

   .است سهم وی در شرکت یهاندازهنبوده و مسئولیت هر شریک محدود ب
 

 تفتیش عملکرد        Performance Audit               
که  یاست که با اجرای آن از اقتصادیت، موثریت و مفیدیت منابع عملی ؛تفتیش عملکرد

. این تفتیش شود؛ اطمینان داده میکندیک سازمان برای رسیدن به هدف خود استفاده می
ش عملکرد در معیارات تفتیش انتوسای قرار شود. تفتیجویی نیز یاد میصرفه بنام تفتیش

 ذیل تعریف شده است:

   صول و قواعد سالم اداری و های اداری مطابق به اتفتیش اقتصادی بودن فعالیت (أ
 های مدیریتی؛پالیسی

علوماتی، ترتیبات های مشمول سیستمهتفتیش استفاده موثر از منابع انسانی و مالی، ب (ب
 که مرجع جهت اصالح اشتباهات خود اتخاذ کرده است.  یهایملی و طرزالعنظارتی و اجرای
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فعالیت در مقایسه تفتیش مفیدیت اجراات در ختم یک فعالیت و تفتیش تاثیرات مستقیم  (ت
 بینی شده.به تاثیرات پیش

باشد. ع و نتیجه میرابطه میان مناب اقتصادیت به مفهوم به حداقل رساندن هزینه با توجه به
و مفیدیت مفهوم رسیدن به  استوم استفاده حداکثر از منابع دست داشته موثریت به مفه

 کند. هدف مطلوب را افاده می
 

 یمعیار اهمیت اجرای                   Performance Materiality               
 اهمیت ای است که مفتش کمتر از معیارعبارت از یک مبلغ و یا اندازه ،معیار اهمیت اجرایی

  های مالی کند تا سطح موارد اشتباهات را در صورتمی تعیینمراجعه به معیار اهمیت( )
صورت کل به یک سطح قابل قبول کاهش دهد. بطور مثال، هرگاه مجموع مصارف یک هب

گذاری تفتیش اهمیت در مرحله پالن دالر امریکایی باشد و سطح معیار 231،111مبلغ  ،اداره
این معنی است که هر  شود، به تعییندالر امریکایی(  2311فیصد مجموع مصارف ) 0

عنوان اشتباه با اهمیت یا عمده هاشتباهی که ارزش آن باالتر از سطح معیار اهمیت باشد ب
اهمیت  شود. جهت کاهش این مبلغ به یک میزان مناسب، مفتش ممکن معیارشناخته می

دالر  2023فیصد مصارف را که مبلغ  63کند، بطور مثال  تعیینی را کمتر از این اجرای
کرده و بدین ترتیب هر اشتباهی که  تعیینی شود بعنوان معیار اهمیت اجرایمی امریکایی

ی بعنوان اشتباه با اهمیت محسوب شده و بیشتر از سطح معیار اهمیت اجرای ارزش پولی آن
 برای مفتش قابل قبول نمی باشد. 

 

 انتقال جریان وجوه نقد        Pass-through Cash Flows 
گی از یک داری، یک سازمان دولتی به نمایندهای ااز فعالیت یعنوان یکهدر برخی موارد ب

آوری کرده و به حساب بانکی وی قبل از انتقال به جمع نهاد دولتی دیگر عواید مربوط را
 کنندمیوه نقد یاد انتقال دهد. این نوع معامله را بنام انتقال جریان وج ،دریافت کننده نهایی

 :و مرجع مربوطه در چنین حالت
 نماید تحت کنترولال کند قبل از اینکه به طرف سومی انتقرا که جمع آوری می هیوجو (أ

 .دارد

 شود، واز سود این پول قبل از اینکه به طرف سومی انتقال کند مستفید می (ب
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ونی و اصول و قواعد های قانآوری شده مطابق به لزومیتمتعهد به انتقال عواید جمع (ت
 باشد.اداری می

 

 فراگیر         Pervasive 
کار برده میشود. این ههای مالی باست که در مفهوم اظهارات غلط در صورت ایفراگیر واژه

که در  های مالی اگر وجود داشته باشد، روی صورت تاثیرات ممکن اظهارات غلط را ،واژه
دارد. این واژه را مفتش با توجه تجربه بیان می ؛تدست نیامده اسهمورد مدارک کافی ب
 های مالی:برد که صورتکار میهمسلکی خود زمانی ب

 .برخی از حسابات و یا اقالم نباشد همحدود ب (أ

 .های مالی باشدانعکاس قسمت قابل مالحظه صورت همحدود ب (ب

    ای هکننده های بسیار مهم برای استفادهبخش ها، یکی ازعالمیهادر قسمت  (ت
 باشد.های مالی میصورت

    هر دو در نظر گرفته  فراگیرو موضوع  معیار اهمیت در ارائه اظهارنظر مخالف موضوع
 شود. می

 

 مجموع ارقام تحت بازرسی                Population /Universe 
گیری، اصطالح مجموع ارقام تحت بازرسی به معنی کل معامالت تحت در مفهوم نمونه

 کند. گیری میاساس آن نتیجه آنها را نمونه گرفته و بر از ازرسی بوده که مفتش برخیب
 

 تفتیش بعدی                   Post-Audit 
گیرد. تفتیش که بعد از انجام یک فعالیت مورد اجراء قرار می تفتیش بعدی عملی است

یوه بهتر در آینده بسیار از نظر اتخاذ تصامیم اصالحی و مدیریت وجوه عامه به ش ،بعدی
شود. این تفتیش یکی از وظایف بسیار مهم و اساسی ادارات عالی تفتیش مهم پنداشته می

ن برجسته شده و یمسئولهای تفتیش بعدی نواقص و کاستی یشود. در نتیجهمحسوب می
    ؛دولت متحمل شده استبه که از جانب ایشان  یعث جبران خساراتدر برخی موارد با

بطور )دهدگردد. اداره عالی تفتیش افغانستان این نوع تفتیش را نیز مورد اجراء قرار میمی
ه تفتیش بعدی محسوب های رعایت از جملتفتیش حساب قطعیه و اجرای تفتیش مثال،

 میشود(.
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 تفتیش قبلی         Pre-Audit              
های مالی و اداری قبل از وقوع آن دادیوتفتیش قبلی عبارت از بازرسی و معاینه معامالت و ر

ین دولتی، مسئولمنظور حصول اطمینان از مدیریت سالم وجوه عامه توسط هب باشد.می
. این تفتیش توسط اداره عالی تفتیش و یا کدام استاجرای تفتیش قبلی یک امر حتمی 

شته و شامل گیرد. تفتیش قبلی در واقع شکل کنترولی دانهاد دیگر مورد اجراء قرار می
های زیان ازتواند . با اجرای تفتیش قبلی مفتش میاستمعاینه یک معامله قبل از اجرای آن 

و  گان مالیکنترول کنندهآن جلوگیری کند. در افغانستان این وظیفه را  عقبل از وقووارده 
 دهند. ریاست خزائین در وزارت مالیه انجام می

 

 انتخاب / قبلی شرایط               Prequalification / Short Listing              
در پروسه خریداری اجناس، کاال، خدمات مشورتی و غیره، شرایط قبلی و یا انتخاب به معنی 

فروشنده واجد شرایط از میان اشخاص و افرادی است که برای  انتخاب عرضه کننده/
در این پروسه  دیگر،ت ند. به عبارامندی کردهاس، کاال و یا خدمات اظهار عالقهعرضه اجن

که پیشنهاد مناسب را جهت عرضه اموال و یا خدمات مورد نظر ای هر آن عرضه کننده
 شود. پیشکش کرده باشد جهت ارزیابی پیشنهاد مالی و تخنیکی انتخاب می

 

 تدارکات                   procurement 
طور پرچون و یا از به ،است که توسط ادارهتهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی 

 گیرد.طریق قراردادی در بدل وجوه عامه صورت می
 

 روش و یا پروسه تدارکات                  Procurement Processes & Methods  
 

 درخواست نرخ دهی               Request for Quotations – RFQ 
   اقل از سه عرضه کننده نرخ گرفته ت حدمادر این روش جهت خریداری اجناس و خد

گیرد که مبلغ خریداری بسیار بزرگ باشد. از این روش زمانی استفاده صورت می شود.می
یکی از  L0( انتخاب میشود. L0هر آن پیشنهاد کننده که نازلترین قیمت را پیشنهاد کند )

 های ارزیابی مالی است.روش
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 داوطلبی باز           Open Tendering 
مند اساس آن قراردادی عالقه های معمول تدارکاتی است که برطلبی باز یکی از روشداو
نامه پیشنهاد خویش را به اداره مربوطه تسلیم کند. عایت مشخصات مندرج شرطرتواند با می

معامله بدون  هایبی باز یکی از مثاللاستفاده میشود. داوط L0در این تدارکات از روش 
 شود.ابطه محسوب میر
 

 داوطلبی مقید            Restricted Tendering               
 اصرفرا مورد نظر خدمات  شود که اجناس و یااستفاده می یهایداوطلبی مقید در خریداری

 ؛های زیادده بتواند و یا جهت دعوت پیشنهادهای محدود تهیه کربرخی از عرضه کننده
، و با توجه به شیوه بینیشپی قابل در اختیار نباشد. در حاالت غیروقت و هزینه کافی 

 یتدارکاتی مرجع پیشنهاد دهنده، هرگاه تدویر پروسه داوطلبی باز ممکن نبود، تعداد محدود
بی دعوت لکه نباید کمتر از سه عرضه کننده باشد، در مجلس داوط هااز پیشنهاد کننده 

 شوند.می
 

 روش انتخاب منبع واحد              Single Source Selection – SSS 
گیرد که صورت می ،زمانی اجناس و خدمات مورد نظر با استفاده از روش انتخاب منبع واحد

در  تدارکاتی در زمان در نظر گرفته شده باشد. تیک عرضه کننده قادر به انجام تعهدا اصرف
نیازی که کدام بدیل دیگر وجود  این روش قراردادی نسبت به اموال، کار و خدمات مورد

از نظر صحت و رفاه عامه، امنیت و غیره  نداشته باشد یا به اجناس، کار و خدمات مذکور
 .کنداستفاده می ،از پروسه داوطبی نباشدضرورت مبرم باشد و امکان پیروی 

 

 داوطلبی بین المللی             International Tendering               
، یا روش رقابتی و اخذ سه نرخ در کشوراجناس، کار و خدمات مورد نظر با استفاده از  هرگاه

 شود. داوطلبی ملی میسر نبود از روش داوطلبی بین المللی استفاده می
 

 انتخاب نازلترین قیمت    Least Cost Selection – LCS 
   قراردادی است که  عرضه کننده و ترین قیمت به معنی انتخاب فروشنده/انتخاب نازل

ترین قیمت را برای اجناس مورد نظر پیشنهاد کرده است. در این روش، برای کیفیت یا نازل
شود، بعد از اینکه قرارداد در بخش تخنیکی پیشنهاد یک امتیاز مشخص در نظر گرفته می
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و در  شودپیشنهاد مالی وی باز می دست آوردهنتیجه ارزیابی تخنیکی امتیاز مورد نظر ب
بیشتر برای شود. این روش برنده اعالم می ؛که نازلترین قیمت را پیشنهاد کرده بودصورتی

های پیچیده و غیره( که در مورد معیارات )تفتیش، انجینیری، فعالیتانتخاب مشاورین
 . استمناسب  ،مشخص وجود دارد

 

 اساس کیفیت و قیمت انتخاب بر          Quality & Cost Based Selection- QCBS 
اساس قیمت و تجربه مسلکی و  این روش به معنی انتخاب یک فروشنده و یا قراردادی بر

کیفیت، تجربه، میتودولوژی، تحصیالت کارمندان، ساحه فعالیت، (های آنکیفیت فعالیت
شود. در این روش پیشنهاد مالی و تخنیکی پیشنهاد کننده بطور ظرفیت و غیره( انتخاب می

ها یک وزنه در نظر یرد و برای هر یک از این پیشنهادگه مورد غور و ارزیابی قرار میجداگان
میشود و  تعیینگرفته میشود. وزنه متذکره با توجه به ماهیت و مشخصات فعالیت مورد نظر 

 شود. برنده اعالم می ،در نهایت هر شرکتی که بلندترین امتیاز را دریافت کرد
 

 انتخاب براساس کیفیت            Quality Based Selection – QBS 
اساس کیفیت، تجربه کاری،  این روش به معنی انتخاب یک فروشنده و یا قراردادی بر

ها قیمت در دادرشود، در ارزیابی این گونه قرامیتودولوژی و حضور وی در بازار انتخاب می
 اولویت قرار ندارد. 

 

 انتخاب بودجه ثابت               Fixed Budget Selection – FBS 
. در این استاساس بودجه ثابت  این روش به معنی انتخاب یک فروشنده و یا قراردادی بر

روش پیشنهاد دهنده مبلغی را که برای خریداری اجناس و خدمات خود دارد در درخواست 
ی خود را با خواهد تا پیشنهاد تخنیکی و مالها میعرضه کنندهاز پیشنهاد نشان داده و  اخذ

توجه به بودجه اعالم شده بطور جداگانه ارائه نماید. بعد از آن، نخست پیشنهاد تخنیکی 
گردد. ارزیابی می ؛کیفیت و قیمت و اساس اصول و قواعد روش انتخاب دهنده بر پیشنهاد

شود و هر عرضه رد می ،هر پیشنهادی که ارزش آن بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده باشد
ده که بلندترین امتیاز را در جریان ارزیابی پیشنهاد تخنیکی دریافت کرد برنده اعالم شده کنن

شود و بدین ترتیب، نازلترین قیمت و جهت بحث و گفتگو در مورد قرارداد دعوت می
 انتخاب میشود. 
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 صورت حساب مقدماتی       Pro forma Invoice 
توسط آن پیشنهاد دهنده قیمت خود را از  که حساب مقدماتی عبارت از سندی استصورت

حساب زمانی ارائه کند. این صورتبابت عرضه اجناس و خدمات برای مرجع خریدار ارائه می
ارائه قیمت شان در آن  شود که مرجع کدام فورم مشخص برای عرضه کننده بمنظورمی

 ه نکرده باشد.ئفورمه ارا
 

 مسلکی قضاوت               Professional judgment 
های مرتبط، با توجه به مفهوم از استفاده آموزش، دانش و تجربه قضاوت مسلکی عبارت

تفتیش، حسابداری و معیارات اخالقی، در اتخاذ تصامیم آگاهانه و اقدامات منتاسب با محیط 
 باشد.و موضوع تفتیش می

 

 انتخاب عرضه کننده / شرایط قبلی      Prequalification/Short Listing of Bidders 
اجد شرایط به های وفهوم انتخاب شماری از عرضه کنندهشرایط قبلی و یا انتخاب به م

از این  .شده است تعیینهای مشخص است که توسط مرجع خریدار اساس بعضی از معیار
های ه و با استفاده از آن عرضه کنندههای موضوعات مغلق صورت گرفتخریداری روش در

 ط انتخاب و از ایشان تقاضا میشود تا پیشنهاد تخنیکی و مالی خود را ارائه کنند. واجد شرای
 

 شکاکیت مسلکی             Professional Skepticism               
است که شامل ذهن سوال برانگیر، هوشیار و دارای قدرت  یحالتاز شکاکیت مسلکی عبارت

. با توجه به معیارات اساسی تفتیش انتوسای در دانه مدارک و شواهد میباشداارزیابی نق
های کنترولی، نواقص ضعف ریح شده است که مفتش باید ازتص "توجه مقتضی"قسمت 

 ،ها، اشتباهات و معامالت غیر معمول، مصارف و فعالیتهای غیرقانونی ضایعاتدر یادداشت
الزم و  "ه مقتضیتوج"و  "شکاکیت مسلکی"آگاه و با خبر باشد. بدین ترتیب، اصطالح 

 ملزوم یکدیگر میباشند.
 

 پیش بینی       Projection 
 اساس موارد ذیل ترتیب شده باشد: اطالعات مالی که بر پیش بینی عبارت است از ارائه
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رود. ای مدیریتی که توقع اجرای آن نمیهها و فعالیتاطالعات فرضی در رابطه با رویداد (أ
رات بسیار عمده و اساسی در ییا تغی رحله آغازین باشدبطور مثال، هرگاه یک اداره در م

 .فعالیتهای خود بوجود بیاورد

 یک سلسله اطالعات ترکیبی و فرضی. (ب
 

 وردیاطالعات مالی برآ                         Prospective Financial Information 
ا که ممکن در هها و فعالیتاساس اطالعات فرضی از رویداد بر وردیاطالعات مالی برآ

یا ترکیبی ترتیب  ، حقیقیدیورشکل برآهآینده واقع شود ترتیب میشود. این اطالعات هم ب
 شود. می

 

 ذخیره         Provision 
. ذخیره زمانی ثبت استو یا تحقق آن نامعلوم  اجراعبارت از دیونی است که زمان  ذخیره

 میشود که:
 .ی باشدها دارای تعهد جاریک سازمان از گذشته (أ

 جهت تصفیه آن بعضی منابع و خدمات را سازمان متقبل شود، و (ب

 مبلغ آن بصورت مشخص برآورد شود. (ت

عنوان دیون هعنوان ذخیره شناخته نشده بههرگاه ذخیره مطابق به شرایط ذیل نباشد ب
 مراجعه به دیون اختیاطی() .های حساب نشان داده میشوداحتیاطی در صورت

 

 مالیه عامه              Public Finance 
کند. پالیسی مالی شامل نقش بسیار مهم و اساسی را ایفاء می پالیسی مالی در مالیه عامه

شمول استفاده منابع، وضعیت پولی و بدهی ملی، فشار هتاثیرات پالیسی مالی روی اقتصاد، ب
  بستگی به  نتی، مالیه عامه. بطور ساستعرفه و تامین رفاه اجتماعی مالیاتی، حفظ ت

 عامه؛ یهای پولی، مصرفی و مالیاتی دولت؛ میزان سکتور عامه؛ سهم آن در تقاضاپالیسی
یت اند تا موثرها در این اواخر مایلآن، کارشناس انداز دارد. عالوه برگذاری و پسسرمایه
ه دیون خالص، سرمایهای مالی، در راستای کاهش فقر، ثبات پالیسیهای مصرفی را پالیسی

های احیتاطی از حساب دولت جهت تامین حقوق تقاعد عامه مورد غور و خالص و برداشت
 ارزیابی قرار دهند. 
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 سکتور عامه                Public Sector               
)مرکزی، والیتی و ها سایر نهادهای دولتیتها، ادارات، وزارگیسکتور عامه به معنی نمایند

 محلی( میباشد. 
 

 خ بازدهرن               Rate of Return 
)اینکه عبارت از تناسب میان مفاد و ضرر ،یا میزان مفاد گذارینرخ بازده و یا بازده سرمایه

یصدی میباشد. نرخ بازده عبارت از ف ؛گذاری شدهه باشد یا نشده باشد( پول سرمایهثبت شد
، بطور سالیانه همیشهنه  ، ولی. نرخ بازده معموالاستگذاری شده مجموع پول سرمایه

 محاسبه میشود. 
 

 قوانین و مقررات تفتیش رعایت         Regularity Audit               
 قوانین و مقرراتت رعایمعیارات تفتیش انتوسای تفتیش  011031نظر به معیار شماره 

 عبارت از:
های معاینه یادداشت ار شامل بازرسی وهای حسابده. این کنهادتصدیق حسابدهی مالی  (أ

 های مالی میباشد.مالی و ارائه نظر باالی صورت

  شده توسط پارلمان کشور. تعیینمبلغ مصرف شده مطابق به اهداف از قبل تصدیق  (ب

شمول حصول اطمینان از رعایت قوانین و هها و معامالت مالی دولت، ببازرسی سیستم (ت
 مقررات،

 یش داخلی، وهای کنترول داخلی و تفتبازرسی سیستم (ث

 گزارشدهی هر موضوع که از نظر اداره عالی تفتیش مهم پنداشته میشود.  (ج

ال یک مفهوم را افاد معمو "تفتیش مالی"و  "قوانین و مقررات تفتیش رعایت"اصطالح 
های مالی و تفتیش مالی به معنی تفتیش صورت قوانین و مقررات کند. تفتیش رعایتمی

از ا الی ج )های اداره عالی تفتیش شامل موارد فوق یتو با توجه به حدود صالح است
 میباشد(.

 

 درخواست نرخ دهی              Request for Quotations – ROQ 
درخواست نرخ دهی به معنی خریداری اجناس و خدمات معیاری به قیمت مناسب، مطابق 

 به قانون نافذه، میباشد )مراجعه به اصطالح تدارکات(. 
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  وابسته / ذینفعاشخاص                Related party 
 است که یا: یمرجع ذیربط عبارت از مرجع

 دهی مالی نافذه تعریف شده است و یادر چارچوب گزارش (أ

دهی مالی لزومیت مرجع ذیربط تصریح نشده باشد و یا هر گاه در چارچوب گزارش (ب
 بسیار اندک باشد:

است که باالی مرجع گزارش دهنده  مرجع ذیربط عبارت از یک شخص و یا نهادی (ت
 شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق ابزار مختلف کنترول داشته باشد؛ یاهب

تحت کنترول مرجع گزارش دهنده بشکل  هیک شخص و یا یک نهادی است ک (ث
 مستقیم و یا غیر مستفیم از طریق ابزار مختلف باشد؛ و یا

 رجع گزارش دهنده در حاالت ذیل میباشد:شکل معمول تحت کنترول مهنهادی است که ب (ج

 کنترول ملکیتی معمول،الف(

 مالکین که عضو یک فامیل میباشند، وب( 

 مدیریت کلیدی معمولج( 

د از نماینمی یا محلی( فعالیت ملی، منطقوی وکه تحت کنترول دولت ) یهای، نهادهر چند
ترک به یک پیمانه بسیار شود الی اینکه دارای منابع مشجمله مراجع ذیربط محسوب نمی

 با یکدیگر انجام نداده باشند.  وسیع نباشند و یا معامالت بسیار بزرگ را
 

 اسعار گزارشدهی                    Reporting Currency 
دهی عبارت از اسعاری است که مرجع صورتهای مالی خود را در آن ترتیب و اسعار گزارش

 کند.ارانه می
 

 هیدتاریخ گزارش             Reporting Date 
 دهی سال مالی میباشد. دهی به معنی آخرین روز گزارشتاریخ گزارش

 

 عواید           Revenue 
لقوه است که در جریان یک ااعواید عبارت از درآمد ناخالص منفعت اقتصادی و یا خدمات ب

 کند.افزایش پیدا می سال مالی حاصل میشود و با کسب آن دارایی و یا سرمایه سازمان
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 های ارزیابی خطرطرزالعمل    Risk assessment procedures 
منظور آشنایی با مرجع و هاست که ب یهایهای ارزیابی خطر عبارت از فعالیتطرزالعمل

عمدی و )اشتباهات مهم شمول سیستم کنترول داخلی و شناسایی خطرهمحیط کاری آن، ب
 گیرد. ی مالی مورد اجراء قرار میهادر صورتعمدی( یا غیر

 

 مهم خطر اشتباهات             Risk of Material Misstatement 
های اساسی در صورت خطر اشتباهات مهم عبارت از خطر موجودیت یک اشتباه عمده و

 مالی قبل از تفتیش میباشد. این خطرات به دو نوع ذیل است:
از معامالت و  هیپذیری یک معامله و یا گرو خطر ذاتی عبارت از آسیب خطر ذاتی: (أ

بر پیچیدگی و تراکم در آن بخش میباشد و اشتباه مربوطه یا بطور انفرادی و یا  ها بنانسبیال
  عمده و اساسی تلقی شود. هیبطور گرو

عمدی یا )خطر موجودیت اشتباه عمده و اساسیخطر کنترول عبارت از  خطر کنترولی: (ب
ها بوده که مرجع قادر به از معامالت و یا بیالنس هیه و گروغیر عمدی( در یک معامل

 های کنترولی خود نشده باشد. سیستم ح آن در موقع الزم از طریقکشف، جلوگیری و اصال
 

 گیریخطر نمونه               Sampling Risk 
نمونه  گیری عبارت از خطر رسیدن به دو نتیجه متفاوت در نتیجه بازرسی ارقامخطر نمونه

گیری گیری باعث دو نوع نتیجههگرفته شده و کل موضوع تحت تفتیش میباشد. خطر نمون
 غلط میشود:

ها بیشتر از موثریت حقیقی آن موثر های کنترول داخلی، کنترولدر بخش ارزیابی سیستم (أ
گیرد، در اخیر تطبیق های مفصل مورد اجراء قرار مییا در قسمت ارزیابیمعلوم میشوند. 

در  ؛رسیم که کدام اشتباه عمده و اساسی وجود نداردهای تفتیش به این نتیجه میرزالعملط
عث ارائه یک متاثر ساخته و در برخی موارد با که وجود دارد. این کار موثریت تفتیش راحالی

 شود. اظهار نظر غلط می

ا تطبیق ها از نظر مفتش کمتر از موثریت حقیقی آن معلوم میشود و بو یا کنترول (ب
کند که موضوع تحت تفتیش متاثر از اشتباهات مفتش تصور می ،های تفتیشطرزالعمل

که کدام اشتباه عمده و اساسی وجود ندارد. این کار  باشد در حالیعمده و اساسی می
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های اضافی میشود تا از غلط عث اجرای فعالیتت تفتیش را زیر سوال برده و معموال باموثری
 دایی اطمینان گردد. بودن نتایج ابت

 

 گیریواحد نمونه               Sampling Unit 
گیری عبارت از اقالم انفرادی است که از مجموع معامالت جهت تفتیش و نمونهواحد 

 شود. بازرسی انتخاب می
 

 تضمینات         Securities 
 که است بانکی ضمینت یا منقول غیر اموال جنسی، یا نقدی مالی تضمینات عبارت از وجوه

 گذاشته تضمین به ایشهمکلفیت اجرای تضمین منظور به قراردادی و داوطلب طرف از

 گیرد:می میشود. بصورت عموم تضمینات به سه شکل ذیل صورت
 

 تضمین پیشنهاد                   Bid security 
نبی بر عقد منظور حصول اطمینان از ادای مکلفیت خویش مهوطلب مکلف است تا باد

بدون در نظرداشت فیصد )شنهادیپتضمین دهد. وجه الزم برای تضمین قرارداد تدارکات 
  شود. تضمین نامه مشخص میقیمت پیشنهاد( به حیث یک مقدار پول معین طبق شرط

ن آف کریدت، ره رتا اسناد معادل آن شامل افتتاح لیشکل پول نقد یا تضمین بانکی یهب
 یا سایر اشکالی که مورد قبول اداره باشد ارائه شده می تواند.  ملکیت غیر منقول و

 

 تضمینات اجرای قرارداد               Performance Security 
های ناشی از قرارداد در ن داوطلب برنده جهت تامین مکلفیتنوعیت، مدت و اندازه تضمی

قرارداد و ایفای تعهدات قراردادی گردد. بعد از ختم ه و یا در مطالبه پیشنهاد درج مینامشرط
 شود. تضمین اجرای قرارداد و مبلغ باقیمانده از پرداخت پیشرفت کار، به قراردادی مسترد می

 

 تضمینات پیش پرداخت             Advance Payment Security / Guarantee 
رارداد تدارکات از منظور ایفای تعهداتش مبلغ پیش پرداخت را به تاسی از قهکه ب یقراردادی

های ناشی از بازپرداخت کند، مکلف است تضمینی را جهت تامین مکلفیتاداره حصول می
نامه فراهم یک مبلغ را بطور پیشکی در صورت تخطی از شرایط قرارداد یا عدم رعایت شرط

 گردد. ها محاسبه و به قراردادی مسترد میین پیش پرداخت بعد از کسر پرداختنماید. تضم
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 نقص قابل مالحظه در سیستم کنترول داخلی 
Significant Deficiency in Internal Control 
نقص و یا شماری از نواقص در سیستم کنترول داخلی عبارت از کاستی است که نظر به 

 قضاوت مسلکی مفتش برای مدیریت مهم و قابل تقویت باشد. 
 

 خطر مهم           Significant Risk 
هم عبارت از خطر اظهارات غلط شناسایی شده است که از نظر مفتش مستلزم توجه خطر م

 باشد. دقیق و مسلکی می
 سهام دار                  Stakeholders 

و عملیات سکتور ها که نسبت به فعالیت از اشخاص و سازمانها هیدار عبارت از گروسهام
 های عامه ذینفع باشند. قانه برنامهکتور عامه و عرضه موفهای سعامه، تمویل نهاد

 

  و حسابداری "تفتیش"یسحسابر -معیارات 
Standards - Accounting and Auditing 

المللی حسابرسی و بداری عبارت از بهترین عملکردهای بینمعیارات حسابرسی و حسا
های تصدی /حسابداری میباشد. معیارات حسابداری برای سکتور خصوصی و دولتی

به همین ترتیب،  یاد میشود. 0دهی مالیالمللی گزارشالمللی( بنام معیارات بینبین)رتیتجا
المللی حسابداری نیز مبنای حسابداری تعهدی را بیان میدارد. این معیارات را معیارات بین

حسابداری صادر کرده است. معیارات حسابداری مربوط به سکتور عامه، المللی بینبورد 
یاد  2حسابداری سکتور عامهالمللی بینری نقدی و تعهدی، بنام معیارات مبنای حسابدا

المللی بینفدراسیون  IPSASدوش بورد هترتیب و ترویج این معیارت ب مسئولیت میشود.
معیارات تفتیش المللی بینتفتیش که توسط بورد المللی بینمیباشد. معیارات  3حسابداران

عیارات تفتیش مالی است که مورد استفاده مفتشین سکتور اطمینان منتشر میشود عبارت از م
 گیرد. خصوصی قرار می

                                                            
1 International Financial Rrporting Standards (IFRS) 
2 International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) 
3 Internatioanl Fedreration of Accountants (IFAC) 
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ادارات المللی بینبرای ادارات عالی تفتیش که توسط سازمان المللی بینهمچنان، معیارات 
های سکتور کردلهای رعایت، مالی و عمش)انتوسای( منتشر میشود در تفتیشعالی تفتی

 گیرد. عامه مورد استفاده قرار می
 

 گیری آمارینمونه    Statistical Sampling               
ذیل مورد اجراء قرار  هایگیری است که به شیوههای نمونهگیری آماری یکی از روشنمونه

 گیرد:می
 انتخاب تصادفی ارقام، و  (أ

 .گیریشمول ارزیابی خطر نمونههها، بنظریه احتمال جهت ارزیابی نمونه استفاده از (ب

د نمونه غیرآماری گفته و ب فوق صورت نگیر الفکه مطابق به بند گیری نمونههر نوع 
 میشود. 

 

  بندیطبقه                 Stratification 
های فرعی و هر کتگوری که ازرسی به کتگوریعبارت از تقسیم ارقام تحت ببندی طبقه

گیری محسوب های نمونهواحداز جمله  ،باشد خصوصیات مشابه، به ویژه از نظر پولی
 میشود.

 

 رویداد بعدی                    Subsequent Events 
های مالی و تاریخ گزارش تفتیش رویداد بعدی عبارت از رویدادی است میان تاریخ صورت

 واقع میشود و مفتش بعد از ارائه گزارش تفتیش متوجه آن میشود.
 

 های محتواییطرزالعمل             Substantive Procedure 

منظور کشف و برمال ههای محتوایی عبارت از یک طرزالعمل تفتیش است که بطرزالعمل
های محتوایی طرزالعمل گیرد.ساختن اظهارات غلط عمده و اساسی مورد اجراء قرار می

 شامل:
 ها و اعالمیه ها(،بخشی از معامالت، بیالنس) صلبازرسی مف (أ

 باشد. )بازرسی کنترولها( می محتوایی های تحلیلیطرزالعمل (ب
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 ی مالیهاخلص صورت             Summary Financial Statements 
اساس ، معلومات مالی سنوات گذشته یا تاریخی بر 0601المللی شماره با توجه به معیار بین

ترتیب هم طوری  ی مالی ترتیب میشود و نسبت به آن مختصر میباشد، ولی با آنهاصورت
   شود که وضعیت اقتصادی و تعهدات سازمان مربوطه را در یک موقع مناسب نشان می

 دهد. می
 

 معلومات متمم     Supplementary information 
های مالی ارائه میشود ولی نظر معلومات متمم عبارت از معلوماتی است که همراه با صورت

های معلومات معموالً یا بعنوان جدول د. اینباشارچوب گزارش دهی مربوطه الزم نمیبه چ
 شود.های اضافی ارائه میتکمیل کننده و یا یادداشت

 

 مالیه                    Tax 
عامه بدون انجام خدمت  هنظور تقویۀ بنیۀ مالی دولت و رفامالیه، تادیۀ الزامی است که به م

ها طبق احکام این قانون اخذ  یمتقابل یا ارایۀ جنس از اشخاص حقیقی، حکمی و خارج
 شود.مالیه بنام معامالت غیر تبادله نیز یاد می .گرددمی

 

 تفتیش مالیات       Tax Audit               
-هکه امکان دارد بی اداره عالی تفتیش صالحیت دارد تا فرایند جمع آوری مالیات را تا جای

قرار دهد. تفتیش مالیات در نخست یک شکل بسیار فراگیر و جامع مورد تفتیش و بازرسی 
که اداره عالی تفتیش تطبیق قوانین مالیاتی را مورد غور و  وظیفه قانونی است ولی زمانی

تیش کرده اهداف مالیاتی را نیز تف و تطبیق دهد موثریت سیستم آوری عوایدارزیابی قرار می
 کند.یز پیشنهاد میهای قانونی نرا جهت اصالح نهاد یهایو در صورت الزم پیشنهاد

 

 عواید قابل مالیه           Taxable Income 
لیت یا سایر ئومبلغی است که از عواید شخص، شرکت سهامی، شرکت محدود المس

است که مطابق  ندهها)مجرائی ازعواید مالیه دههای حکمی بعد از مجرائی معافیتشخصیت
مصارف بدست آوردن  )مصارف تولید ون به وی داده میشود( و وضع کسراتاحکام این قانو

( .و محافظه عایدات است که وضع نمودن آن از عایدات طبق احکام این قانون مجاز میباشد
 ماند. مندرج این قانون باقی می
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 داوطلبی        Tendering 
 ها ازست که از طریق آن پیشنهاد داوطلبداوطلبی عبارت از طرزالعمل تدارکاتی رقابتی ا

تقاضا شده بعد از دریافت مورد غور و ارزیابی قرار داده  تدارکات جنس، کار و خدمات بابت
به اصطالح تدارکات مراجعه )شود و در نتیجه قرارداد برای داوطلب برنده اعطاء میشود می

 کنید(.
 

 هاآزمایش کنترول          Tests of Controls 
های تفتیش باالی برخی یا کل ارقام تحت ها عبارت از تطبیق طرزالعملآزمایش کنترول

منظور ارزیابی موثریت هب ها بعنوان یک طرزالعمل تفتیشباشد. آزمایش کنترولبازرسی می
 شود. ها در راستای جلوگیری و کشف اشتباهات طرح و دیزاین میکنترول

 

 اشتباهات قابل قبول              Tolerable Misstatement               
میشود و سعی  تعییناشتباهات قابل قبول عبارت از یک مبلغ پولی است که توسط مفتش 

 مینماید تا ازعدم موجودیت اشتباهات بزرگتر از آن در ارقام تحت بازرسی اطمینان حاصل کند. 
 

 ها قابل قبولمیزان تخطی                  Tolerable Rate of Deviation 
است که برای مفتش در سیستم  یاندازه اشتباهاتآن ول عبارت از میزان اشتباهات قابل قب

های بزرگتر از تخطی نماید تا از عدم موجودیتمی کنترول داخلی قابل قبول میباشد و سعی
 آن در سیستم کنترول داخلی اطمینان حاصل کند. 

 

 های انتقالیپرداخت                                                                           Transfer Payments 
ت عرضه خدمات اجتماعی مختلف برت از مبالغی بودجه است که از باهای انتقالی عباپرداخت

ها شامل اص سومی اجراء میشود. این پرداختولی متناسب با قانون و اهداف دولت برای اشخ
یباشد. در های اجتماعی مسایر پرداخت های فامیلی وعدم اشتغال، حقوق تقاعد، امتیازهای امتیاز

ها از طریق یک حساب بانکی که در کنترول سازمان میباشد اجراء برخی موارد این پرداخت
-را که در دوره گزارش یصورت گیرد، سازمان مربوطه وجوه یمیشود. هرگاه چنین پرداختهای

لغ را که در جریان دهی به این منظور تخصیص داده شده است بعنوان رسیدات نقدی و مبا
دهی در که در اخیر دوره گزارش یهای نقدی و مبالغن دوره پرداخت شده بعنوان پرداختهمی

 بعنوان بخشی از بیالنس اختتامیه در دفاتر حسابی خود باید ثبت کند.  را حساب باقی مانده است
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 شفافیت                 Transparency 
ح و مرتبط پیرامون ه در موقع مقتضی، موثق، واضدهی عامشفافیت به معنی گزارش

شمول ه، مدیریت مالی، عملیات و اجراات سازمان بفعالیتهاها، استراتیژی، وضعیت، صالحیت
های اداره عالی تفتیش در این، شفافیت شامل مکلفیت اداره عالی تفتیش میباشد. عالوه بر

مردم به معلومات در رابطه به اداره های تفتیش و نتایج و دسترسی یافته گزارشدهیقسمت 
 عالی نیز میباشد. 

 

 حساب واحد خزائین            Treasury Single Account – TSA 
دولت از طریق آن مصارف واحدهای حسابی است که یک  حساب واحد خزائین عبارت از

الً ای خود را از طریق یک فعالیت خزانه داری مرکزی که معموهبودجوی و سایر نهاد
کند. دولت افغانستان یا حساب واحد خزائین یاد میشود تنظیم می "حساب واحد"بنام

رتیب، بدین ت های بودجوی خود را از طریق حساب واحد خزائین تنظیم میکند.مصارف واحد
به کنترول حسابات بانکی خود  های دولتی قادرسازمان سایرها و ها، ادارات، مستوفیتوزارت

النس نقدی مستقل ندارند. تمام پولهای دولت از طریق حساب واحد خزائین باشند و بینمی
دولت از طریق  ها و مصارفهای خارجی و پرداختتنظیم میشود. همچنان تمام مساعدت

ها، ادارات، وزارت رد. هرگونه پرداخت که به نمایندگی ازگیهمین حساب صورت می
ق همین حساب و میباشد صرف از طری جراهای دولتی قابل اها و غیره سازمانیتفومست

ز همین حساب الت ذیصالح در وزارت مالیه و موجودیت اسناد کافی ابعد از منظوری مقا
طی  01-ها مطابق به اصول و قواعد معمول مالی توسط فورم ماجراء میشود. پرداخت

خزائین ثبت میشود. حساب واحد  0مراحل شده و مطابق به آن در سیستم مالی افغانستان
یک حساب رسمی در د افغانستان بانک و یا کدام نهاد مالی دیگر میباشد که توسط وزارت 

 مالیه بمنظور مرکزی سازی وجوه عامه و سایر رسیدات بطور مطمئن کنترول میشود. 
 

 اظهارات غلط اصالح نشده                 Uncorrected Misstatements 

صی است که مفتش در جریان قاز آن اشتباهات و نوا نشده عبارتاظهارات غلط اصالح 
 ولی مرفوع نشده است.  ؛بازرسی به آن دست یافته است

 

                                                            
1 AFMIS 
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 اظهار نظر موافق                  Unmodified or Unqualified Opinion 
های مالی، در تمام موارد عمده و کند که صورتموافق ارائه می نظر زمانی مفتش اظهار

 به اصول و قواعد چارچوب گزارش دهی مالی ترتیب و ارائه شده باشد. اساسی، مطابق
 

 های شناخت سیستمآزمایش                    Walk-through Test 

 باشد.دهی مالی میبه معنی پیگیری یک یا چندین معامله در تمام مراحل سیستم گزارش
 

 ارائه کتبی              Written Representation 
مرجع تحت تفتیش( به هیئت تفتیش ارائه )مکتوبی است که مدیریتائه کتبی عبارت از ار

ائه کتبی کند. ارکند و طی آن برخی موضوعات را جهت تقویت مدارک تفتیش تائید میمی
  باشد.ها نمیدفاتر کمکی و یادداشتها های مالی، اعالمیهبه این مفهوم شامل صورت


