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نعمت حبشي

2

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش ،مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور
توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران
می باشد و هدف کاربردی آن ،ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری
اسالمی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری
اسالمی ایران (نهادی ،بودجه ریزی ،قانونی ،پاسخگوئی) می باشد .جامعه آماری شامل خبرگان و
متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسالمی ایران در کلیه ردههای مدیریت (ارشد،
میانی و عملیاتی) می گردد .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که ،از نظر متخصصین و خبرگان دیوان
محاسبات جمهوری اسالمی ایران ،بین بودجهریزی بخش عمومی ،قوانین و استانداردها و رویههای
حسابرسی بخش عمومی ،ساختار و استقالل دیوان محاسباتها (موسسات عالی حسابرسی) ،نحوه
حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسباتها (موسسات عالی حسابرسی) ،نحوه گزارشگری دیوان
محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) و تنفیذ یافتهها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان
محاسباتها (موسسات عالی حسابرسی) کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی
ایران تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق (عوامل کلیدی نظام
حسابرسی بخش عمومی) ،می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات
کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و
حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) ،بودجه ریزی بخش عمومی ،استاندارد
حسابرسی بخش عمومی ،استقالل دیوان محاسبات ،ارزیابی عملکرد ،گزارشگری بخش عمومی ،نحوه
رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافتهها.
 -1دکترای مدیریت و عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران .AZARA@Modares.ac.ir

 -2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایرا ن (نویسنده مسئول)

.habashi05@yahoo.com
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ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران

نگاره ( :)1چرخه مسئولیت پاسخگوئی عمومی
در یک نگاه سیستمی به چارچوب تحلیلی نظام مسئولیت پاسخگویی عمومی  ،به این نتیجه
میرسیم که این نظام از مجموعهای خرده نظام یا سیستم فعال و هدفمند تشکیل شده است .این
خرده نظام ها یا زیرسیستمها عناصر کلی تشکیل دهنده مدیریت عمومی نوین میباشند.
«حسابداری» و «حسابرسی» ضمن تعامل و ارتباط با یکدیگر به عنوان دو سامانه هدفمند در
نظام پاسخگویی عمومی ،به ایفای نقش می پردازند .اگر در فرآیند مسئولیت پاسخگوئی ،به نقش
بودجه نیز به عنوان مبنای پاسخگوئی توجه شود ،آنگاه تصویر روشنی از سامانه پاسخگوئی آشکار
می گردد .گروههای اصلی استفاده کننده (شهروندان و نمایندگان آنان) ،با استفاده از گزارشهای
مالی حسابرسی شده بخش عمومی ،مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت را ارزیابی می نمایند.
(باباجانی 1390،و حبشی)1392،
در کشورهای مختلف ،دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) به عنوان نهاد عالی نظارتی و
حسابرس مستقل بخش عمومی ،مجری حسابرسی بخش عمومی بوده و بازوی نظارتی قوه مقننه
3
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مقدمه
در جوامع مردم ساالر که دولت ها بر اساس رأی مردم انتخاب می شوند و قدرت تبلور اراده
مردم است ،دولت و مقامات منتخب مردم به عنوان پاسخگو ،ملزم به ادای مسئولیت پاسخگویی
در مورد مصرف منابع و وضعیت مالی کشور می باشند (باباجانی 1390،و حسینی عراقی 1391،و
حبشی .)1392،چرخه مسئولیت پاسخگوئی عمومی در نگاره ( )1نشان داده شده است:
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 -2ضرورت و ابعاد پژوهش
انجام پژوهشها و مطالعات تطبیقی نظامهای حسابرسی بخش عمومی موجب میشود ،تا
قابلیتهای نظام حسابرسی بخش عمومی جمهوری اسالمی ایران به صورتی علمی مشخص گردد.
مطالعه نظامهای حسابرسی بخش عمومی استقرار یافته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
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میباشد (الینرت،ترجمه خاکباز 1387،و حسینی عراقی 1391،و حبشی.)1392،
در این پژوهش سعی خواهد شد ،بر مبنای انجام یک مطالعه نظری و پژوهش میدانی به پرسشهای
اصلی و فرعی زیر پاسخ مناسب داده شود :با مطالعات مقدماتی صورت گرفته و مدنظر قرار دادن
معیارهایی مانند درجه توسعه یافتگی کشورها از نظر سازمان ملل متحد و از سوی دیگر نقش
برخی کشورهای توسعه یافته ای که با انجام مطالعات بنیادی و پژوهشهای علمی نقش اساسی
در حسابرسی بخش عمومی ایفا نموده اند و در تکامل آن تاثیر چشم گیری داشته اند و استفاده
از تجربه کشورهای در حال توسعه ای و قابلیت دسترسی به اطالعات مورد نیاز فرضیه پژوهش و
موارد و ظرایف دیگری 10 ،کشور توسعه یافته شامل :ایاالت متحده آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،فرانسه،
آلمان ،نروژ ،استرالیا ،نیوزیلند (زالندنو) ،ژاپن ،کره جنوبی و سه کشور در حال توسعه شامل ترکیه،
آفریقای جنوبی و جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشورهای هدف ،در قالب ابعاد پژوهش مورد
مقایسه قرار گرفته اند .غالب کشورهای مذکور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» هستند.
(حبشی)1392،
پرسش اصلی -آیا با مطالعه تطبیقی کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) می توان زیر بنای
حسابرسی بخش عمومی کشور جمهوری اسالمی ایران را تعیین نمود؟
پرسشهای فرعی این پژوهش به شرح زیر است:
 -1آیا وجوه افتراقی بین بودجه ریزی بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟
 -2آیا وجوه افتراقی بین قوانین و استانداردها و رویههای حسابرسی بخش عمومی در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟
 -3آیا وجوه افتراقی بین ساختار و استقالل دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟
 -4آیا وجوه افتراقی بین نحوه ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟
 -5آیا وجوه افتراقی بین نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟
 -6آیا وجوه افتراقی بین تنفیذ یافتهها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات
(موسسه عالی حسابرسی) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران
وجود دارد؟
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مبانی نظری پژوهش
مطالعه نظری ابعاد پژوهش و بررسی آنها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه
و جمهوری اسالمی ایران به شرح ذیل است:
 -1-4بودجه ریزی بخش عمومی
تکنیکهای تهیه و تنظیم بودجه به شرح زیر سیر تکامل تدریجی داشته اند:
 -1بودجه ریزی اقالم– هزینه (بودجه ریزی متداول/سنتی/کالسیک) :بودجههای اقالم–هزینه
سنتی ،هزینه ها را بر مبنای دروندادها و منابعی که خریداری می شوند ،نشان می دهد .در این روش،
بودجه به صورت اقالم مجزای هزینههای جاری و سرمایه ای طبقه بندی می شود .در این روش،
توزیع و تخصیص منابع منحصرا ً معطوف به «دستگاه – مواد هزینه» میباشد .نوعی از بودجه ریزی
اقالم–هزینه ،بودجه ریزی افزایشی است.
 -2بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نسل اول :هدف بودجه ریزی عملیاتی ،تغییر کانون توجه دولت
از ورودی ها ،به وظایف و فعالیت ها و دستاوردهای دولت است.
 -3بودجه ریزی برنامه ای :در روش بودجه ریزی برنامه ای ،عملیات سازمانهای دولتی بر حسب
برنامه ها و فعالیت ها و طرح ها تفکیک شده و اعتبارات هر یک در قالب فصول و مواد هزینه محاسبه
و پیش بینی می شود .در این روش نظارت و کنترل مخارج دولت در چارچوب اعتبارات مصوب
تنها بر روی دریافتها و پرداختها (دروندادها و منابع) صورت میگیرد و حسابرسی عملکرد در این
روش کاربردی ندارد.
 -4نظام طرح ریزی ،برنامه ریزی و بودجه ریزی :بودجه ریزی طرح و برنامه به عنوان یک نظام
بودجه ریزی عملیاتی محسوب می گردد .فرضیه اصلی این نظام این است که برای اتخاذ بهترین
تصمیمات بودجه ای ،سطوح و انواع گوناگون عملکرد دولت را می توان دسته بندی ،کمی و تجزیه
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می تواند به تعیین روشهای حسابرسی مناسب بخش عمومی جمهوری اسالمی ایران با توجه به
اوضاع و احوال آن (نهادی ،بودجه ریزی ،قانونی و پاسخگوئی) کمک شایانی نماید .این روش ها نسبی
هستند و بایستی مداوم از آنها بازخورد گرفته شود ،تا جای خودشان را به نوع کامل تری بدهند.
با توجه به پژوهشهای اندک صورت گرفته در خصوص حسابرسی بخش عمومی جمهوری
اسالمی ایران ،پژوهشگر اعتقاد دارد این پژوهش می تواند راه گشای انجام مطالعات آتی در خصوص
حسابرسی بخش عمومی مورد نیاز جمهوری اسالمی ایران فراهم آورد ،که این موضوع بیانگر اهمیت
و ضرورت و جایگاه ویژه پژوهش حاضر می باشد.
ابعاد این پژوهش ،به عنوان عوامل کلیدی و موثر نظام حسابرسی و ارزیابی عملکرد بخش عمومی
دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عبارتند از:
 -1بودجه ریزی -2 ،استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی -3 ،ساختار سازمانی دیوان محاسبات،
 -4نحوه ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات -5 ،نحوه گزارشگری دیوان محاسبات و  -6نحوه رسیدگی
به تخلفات توسط دیوان محاسبات( .حبشی)1392،
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)4 . Performance Base Budgeting (PBB
)5. performance – reported budgeting (PRB
)6. performance – informed budgeting (PIB
)7. performance – based budgeting (PBB
)8 . performance – determined budgeting (PDB
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 -5نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف :هدف اصلی این نظام ،برقراری پیوند بین اهداف
تعیین شده دستگاههای دولتی و تقاضاهای بودجه ای آنها است .این نظام ،فرآیندی را بوجود آورد
تا مدیران دولتی در قبال دست یابی به خروجی ها و نتایج مورد توافق ،مسئول و پاسخگو باشند.
 -6بودجه ریزی بر مبنای صفر :پیترپیر بودجهریزی بر مبنای صفر را چنین توصیف کرده است:
یک برنامه عملیاتی و فرآیند بودجهای است که هر مدیر را ملزم میکند که به نحوی کامل ،مشروح
و مستدل درخواست بودجه خود را به جای سطح جاری از پایه صفر توجیه کند و مسئول اثبات این
امر باشد که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند.
4
 -7بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نسل دوم (بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی
ستانده محور) :در این روش زنجیره ای نتیجه محور (به صورت کمی) برای دستیابی به یک هدف
خاص طراحی و ارائه می شود و به دنبال ایجاد پیوند میان تخصیص منابع و شاخصهای عملکرد می
باشد .مطابق تجارب بین المللی ،این نوع بودجه ریزی در چهار دسته؛ بودجه ریزی مبتنی بر گزارش
دهی از عملکرد ،5بودجه ریزی مبتنی بر اطالع رسانی از عملکرد ،6بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد7و
بودجه ریزی مبتنی بر تعیین عملکرد8متمایز می گردد( .آذر،بیات 1394،و آذر،بیات،خدیور1392،
و حبشی 1392،و آذر،امیر خانی 1390،و یان الینرت،ترجمه افشین خاکباز 1389،و آذر)1392،
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جدول شماره ( :)2خالصه وضعیت بودجه ریزی بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران

آمریکا

کانادا

بودجه ریزی مشابه آمریکا
بر مبنای
( )1به همراه
روش
عملکرد ارائه بودجههای
بودجه
نسل دوم «اقالم–هزینه»
ریزی
(بودجه ریزی برای اطالعات
عملیاتی)
مالی

ویژگی
ممتاز
بودجه

بریتانیا

فرانسه آلمان

نروژ

استرالیا

بودجه
مشابه مشابه مشابه
ریزی بر
مشابه آمریکا
کانادا آمریکا آمریکا
مبنای
()1
()1
()1
()2
ستانده ها

برنامه ای
و مبادله
برنامه ای
مشابه آمریکا
موافقتنامه
و تخصیص
( )1همراه با ارائه
برای
منابع بر
اطالعات عملکرد
دستیابی
مبنای
غیرمالی
به اهداف
عملکرد
ستانده ها

برنامه
ای

مشابه
کانادا
()2

نیوزیلند ژاپن کره جنوبی ترکیه

مشابه مشابه مشابه
استرالیا آمریکا آمریکا
()1
()1( )7

مشابه
کانادا ()2
مشابه مشابه مشابه
مشابه
و تخصیص
کانادا فرانسه فرانسه
کانادا
منابع بر
()4
()4( )2
()2
مبنای
پیامد ها

بودجه
ریزی
قالم-
هزینه

آفریقای
جنوبی

جمهوری
اسالمی ایران

بودجه ریزی
اقالم–هزینه و
گزارش کننده
بودجه ریزی
عملیاتی  -از نوع
ضعیف و محدود

استفاده از
بودجه ریزی
برنامه ای،
همچنین
حرکت به
سمت استفاده
از نظام بودجه
ریزی بر
مبنای عملکرد
در حد ضعیف

برنامه ای
مشابه
مشابه فرانسه
و استفاده
فرانسه
()4
از اطالعات
()4
عملکردی محدود

علیالرغم تصویب قانونی ،کاربرد روش بودجهریزی عملیاتی از سال  1383به بعد ،در قوانین
مختلف از جمله قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه ،قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاستهای
کلی نظام تاکید شده است ،در حال حاضر ایران از روش بودجهریزی برنامهای استفاده می نماید .هر
یک از وزارتخانه ها ،سازمانها ،شرکتها و موسسههای دولتی ،عمومی و خصوصی در زمینه طراحی،
اجرا و استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فعالیتهایی انجام دادهاند .معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) نیز دستورالعمل بودجه ریزی بر مبنای
عملکرد را تهیه و در پیوست قانون بودجه سال  1393به کلیه دستگاه ها ابالغ کرد و برخی از
دستگاهها را مکلف به تهیه بودجه بر مبنای سیستم مذکور کرده است ،ولی سرعت آن رضایت بخش
نبوده و متناسب با زمانهای پیش بینی شده در قوانین نیست.
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کشورهای در حال توسعه

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96

استقالل (نهادی ،مالی ،مدیریتی و عملیاتی) :قانون باید استقالل دفتر حسابرسی مستقل (دیوان
محاسبات) را از سازمانی تضمین کند که مورد حسابرسی قرار می گیرد .استقالل از قوه مجریه باید تا
حد امکان کامل باشد.
عزل و نصب رئیس ،معاونان و کارکنان مرجع حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات) :قوه مقننه باید
مرجع اصلی انتصاب رئیس دفتر حسابرسی خارجی (دیوان محاسبات) و معاونان او باشد .این افراد به نوبه
خود باید از اختیار استخدام ،ارتقا و اخراج کارمندان بدون دخالت خارجی برخوردار باشند.
وظایف (انواع حسابرسی) :دست کم ،حسابرسیهای رعایت قانون و مقررات مدیریت مالی و حسابداری
باید انجام شود .بهتر است که حسابهای مالی تایید شوند .اثر بخشی حسابرسیهای داخلی باید بررسی
شود .استاندارد بهتر ،به حسابرسیهای عملکرد از جمله کارایی ،صرفه جویی و اثر بخشی نیازمند است.
این استانداردها عملکرد و مدیریت غیر مالی را پوشش می دهند .روابط مرجع حسابرسی مستقل با قوای
مقننه و مجریه و مسئولیتهای آن در رابطه با این قوا باید تعیین شود .می توان در قوانین تصریح کرد
که برنامه کار سالیانه مرجع حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات) تا حد زیادی به وسیله خود این مرجع
تعیین شود یا اینکه به تصویب قوه مقننه برسد.
تعهدات مرتبط با ارائه گزارش :در مدت کمتر از  9ماه از پایان سال مالی ،گزارش سالیانه دیوان
محاسبات باید تدوین و به قوه مقننه ارائه شود .این گزارش و سایر گزارشهای موردی که قوه مقننه
درخواست کند؛ باید منتشر شود .موارد استثناء از جمله دفاع ملی باید به صراحت بیان شوند.
اختیارات بازرسی :قانون باید اختیار دسترسی به همه اسناد و اطالعات مورد نیاز را برای اجرای وظایف
محوله به دفتر حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات) تفویض نماید.
تضمین پیگیری پیشنهادهای گزارشهای حسابرسی :قوانین یا مقررات باید تعهدات اعضای قوه
مجریه را درباره پاسخ گویی به مسائلی که در گزارشهای حسابرسی مطرح شده تشریح نماید .پاسخهای
مکتوب در مورد اقدامات کنونی یا آتی که به کمیسیونهای پارلمانی تسلیم می شود ،رویه ای عادی
است.

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران

نگاره ( :)3عناصر هنجارهای قانونی حسابرسی مستقل
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 -2-5قوانین و استانداردها و رویههای حسابرسی بخش عمومی (دولتی)
مبنای نظام حسابرسی دولتی و بخش عمومی در جهان به دو شکل میباشد :الف) قانون جامع
حسابرسی عمومی (قانون دیوان محاسبات) ،ب) استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی.
الف) قانون جامع حسابرسی عمومی (قانون دیوان محاسبات) :اختیارات ،نقش ها و مسئولیتهای
مرجع حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات) باید در قانون حسابرسی مستقل (قانون دیوان محاسبات)
تشریح شود .قانون حسابرسی خارجی باید در اصل ،هنجارهای مبتنی بر قانون اساسی اینتوسای را
تشریح نماید .حداقل معیارهای احتمالی برای یک قانون حسابرسی خارجی در نگاره ( )3نشان داده
شده است( .نک.خالصه مندرج در صندوق بین المللی پول 2001،ج ،کادر )24

11
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استقالل :تاسیس موسسات عالی حسابرسی ملی و میزان استقالل مورد نیاز باید در قانون
اساسی تعیین شود .جزئیات این مسئله را می توان در قوانین موضوعه تعیین کرد.
عزل و نصب :استقالل اعضا باید در قانون اساسی تضمین شود .رویه عزل (اعضا) باید در قانون
اساسی گنجانده شود و نباید به استقالل آنان آسیب برساند.
روابط با پارلمان :رابطه میان موسسه عالی حسابرسی ملی و پارلمان باید در قانون اساسی و بر
اساس شرایط و الزمات هر کشور تعیین گردد.
گزارش های سالیانه :موسسه عالی حسابرسی ملی باید به موجب قانون اساسی مجاز و ملزم
به ارائه گزارش سالیانه و مستقل یافته های خود به پارلمان یا هر مرجع دولتی دیگر باشد .این
گزارش باید منتشر شود.
(الینرت،ترجمه خاکباز 1387،و حبشی 1394،و حبشی 1392،و 1997,INTOSAIو 2004,IFAC
&) IMF
راه حلهای مختلفی برای وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابرسی در سطح جهان بدین شرح
وجود دارد:
99تدوین استانداردها توسط جوامع حرفهای حسابرسی کشور مانند دیوان محاسبات ،سازمان
حسابرسی ،انجمن حسابرسی عمومی و،...
99تدوین استانداردها توسط جوامع حرفهای حسابرسی کشور و تصویب آن توسط مراجع عمومی
مانند پارلمان و دولت،
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(الینرت،ترجمه خاکباز 1387،و حبشی 1394،و حبشی 1392،و  1997,INTOSAIو.) 2001c,IMF
در بعضی از کشورها قانون دیوان محاسبات (قانون جامع حسابرسی عمومی یا حسابرس کل) تنها
به بیان برخی کلیات می پردازد .اما در بعضی دیگر ،استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی به شکل
قوانین ویژه حسابرسی عمومیاند که به بیان جزئیات می پردازند که داشتن این نوع قانون ،عملیات
حسابرسی را از ضمانت اجرایی باالیی برخوردار میسازد.
ب) استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی :تدوین استانداردهای مناسب حسابرسی بخش
عمومی و دولتی موجب ارتقاء سطح کیفی کار حسابرسان این بخش گردیده و حدود مسئولیتهای
آنان را مشخص مینماید .سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی دولتی (اینتوسای) و
فدراسیون بین المللی حسابداران (ایفاک) استاندارد هایی را برای حسابرسی مستقل بخش دولتی
و حسابداری دولتی منتشر نموده اند .پارلمان هر کشور می تواند قوانینی را به تصویب برساند که
استانداردهای اینتوسای (یا هر مرجع بین المللی دیگری) را از نظر قانونی الزام آور سازد .اینتوسای
در بیانه لیما در سال  ،1977چهار استاندارد مرتبط با حسابرسی خارجی بخش عمومی را به شرح
نگاره ( )4منتشر کرد.
نگاره ( :)4گزیده هایی از بیانیه لیمای اینتوسای
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در نهایت ،شمول قانون و استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی بسیار مهم بوده و مشخص
کننده شمول نظارت موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات ها) بر سازمانهای دولتی میباشد
که این موضوع در کشورهای مختلف ،متفاوت است .عالوه بر حسابرسی بودجه کل کشور و همه
واحدهای دولتی و نیمه دولتی ،در برخی از کشور ها تعدادی از سازمان های عمومی و عام المنفعه
نظیر سازمانهای تامین اجتماعی و خانوادگی ،صندوق ها ،انجمن ها ،شهرداری ها ،کمک بگیران از
دولت و همچنین نهادهای دارای وظایف عمومی و کلیه موضوعات و فعالیت های مالی و غیر مالی
دولت نیز مشمول حسابرسی دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) قرار می گیرد.
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99تدوین استانداردهای حسابرسی توسط مراجع منتخب دولت یا پارلمان مانند هیاتی از حسابرسان
خبره،
99پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابرسی مانند استانداردهای مصوب فدراسیون موسسات بین
المللی (اینتوسای) و فدراسیون بین المللی حسابداران (ایفاک) .در این حالت ،تنها پارلمان (قوه
مقننه) هر کشور میتواند این استانداردها را از نظر قانونی الزامآور سازد.
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بریتانیا

فرانسه

کشورهای توسعه یافته

آلمان

نروژ

استرالیا

نیوزیلند

مشابه آمریکا ()1

مشابه آمریکا ()1

-1اصول حسابرسی
استانداردهای
-1استانداردهای
عمومی ()1997
حسابرسی بین
حسابرسی جامع
-2استانداردهای بین
دستورالعملبازبینی
المللی در چارچوب
(حسابرس کل)
مشابه آمریکا
مشابه کانادا مشابه کانادا
المللی حسابرسی
حسابها با پشتوانه
حسابرسی جامع
-2دستورالعمل
()1
()2
()2
انگلستان و ایرلند شمالی
قانونی شفاف
با پشتوانه قانونی
حسابرسی و با پشتوانه
(حسابرسی مالی)
شفاف
قانونی شفاف
-3رهنمودهای فنی و با
پشتوانه قانونی شفاف

ژاپن

ترکیه

کره جنوبی

مشابه
آمریکا ()1

جمهوری اسالمی
آفریقای جنوبی
ایران

مشابه آمریکا ()1

تالش برای تدوین
استانداردها
و رویههای
حسابرسی
مشابه آمریکا
دولتی ،اما دارای
()1
دستورالعمل ها
و چارچوبهای
گزارشگری

مشابه آمریکا
مشابه آمریکا
مشابه آمریکا ()1
()1
()1

مشابه نروژ ()6

کشورهای در حال توسعه
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کانادا

استانداردها به
شکل قانون می
باشد .از جمله
قانون حسابرسی
جامع (حسابرس
کل) ( )1977و
اصالحیههای بعدی
آن و...

پارلمان

انجمن حسابرسی
عمومی

-1فدراسیون بین
المللی موسسات
عالی حسابرسی
مشابه آمریکا
مشابه کانادا مشابه کانادا
(اینتوسای)
()1
()2
()2
-2فدراسیون بین
المللی حسابداران
(ایفاک)

دولت و نهادهای
وابسته به آن و
دولت و
نهادهای سلطنتی،
نهادهای وابسته مدارس هیات امنایی،
دستگاه ها ،شر کت ها
به آن
کلیه مراجع محلی و
و فعالیتهای دولتی
شعباتآنها،هیئتهای
به استثنای دولتهای
مستقل قانونی و سایر
محلی و منطقه ای
مراجع عمومی
هر استفاده کننده از
بودجه کل کشور (به
هر نحوی از انحاء)،
شهرداریها و تمامی
مجامع وانجمن ها
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استانداردها و
رویههای حسابرسی
دولتی

آمریکا

«مجموعه استانداردهای
عنوان قانون یا پذیرفته شده حسابرسی
دولتی »11در چارچوب
استانداردها و
رویههای حسابرسی حسابرسی جامع و با
دولتی
پشتوانه قانونی شفاف

مرجع صدور
استانداردها و رویه ها

دیوان محاسبات

سازمانها و شرکتهای
دولتی ،نیمه دولتی،
دولتهای ایالتی ،سایر
سازمانهایغیرانتفاعی
نظیر شهرداریها،
شمول استاندارد و
کمک بگیران از دولت،
رویه ها
پیمانکاران طرف
دولت و اموال توقیفی
به استثنای اعتبارات
فعالیتهای سری و
اطالعاتی

کل مدیریت
مالی و
هر استفاده کننده از
بودجه دولت ،دستگاه
وجوه عمومی و دارای
هرگونه های دولتی،
سازمانها و شرکتهای
وظایف عمومی به
مشارکت دولت ،شرکتهای
دولتی و سلطنتی،
استثنای اهداف دستگاه،
سازمانهای بیمه دولتی و
کمک بگیران از
دولتهای محلی،
وخانوادگی ،نیمه دولتی،
دولت و مسائلی که
سرزمینهایاسکاتلند،
کمک بگیران از موسسات
به کل دولت تاثیر
ولز و ایرلند شمالی
دولت و اتحادیه تامین
می گذارد
(دارای حسابرس کل
اجتماعی و
اروپا
مستقل اند)
تصمیم های
سیاسی

14
هر استفاده کننده از
بودجه کل کشور (به
هر نحوی از انحاء)،
سازمان های تأمین
اجتماعی ،صندوق
کلیه بخشهای
کلیه موضوع ها ها ،شهرداری ها و
دولتی (از نظر
و فعالیتهای مؤسسات وابسته
هر استفاده کننده
پولی و مالی)
مالی و غیرمالی به آنها ،مؤسسات
از بودجه کل کشور
و فعالیت آنها
دولت مرکزی خاص به استثنای
(به هر نحوی
در همه سطوح
و شرکتهای بانک مرکزی ،رادیو
از انحاء)
ملی ،ایالتی و
عمومی و تلویزیون دولتی،
محلی
بنیاد دولتی تعاون
مسکن و شرکتهای
دولتی ( حسابرسی
توسط سازمان
حسابرسی ترکیه)

سال هفدهم
شماره 66
بهار 96

جدول شماره ( :)5خالصه وضعیت استانداردها و رویههای حسابرسی بخش عمومی در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96
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(حبشی 1394،و حبشی 1392،و حسینی عراقی 1391،و مرکز تحقیقات و برنامه ریزی دیوان
محاسبات کشور 1389،و یان الینرت،ترجمه خاکباز و المعی 1389،و نازی قزلبالغ 1374،و دیوان
محاسبات کشور 1390،و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دفتر بررسیهای حقوقی1378،
و  www.GAO.govو www.court des comptes.govو  www.ANAO.govو
 www.OAG.govو www.BA.govو  www.OAGC.govو www.NAO.govو www.
 Bundesrechnungshof.govو  www.Riksrevisjonen.govو  www.BAI.govو
 www.TCA.govو .)www. AGSA.gov
 -3-5استقالل و ساختار سازمانی موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات ها):
 -1-3-5استقالل موسسات عالی حسابرسی :میزان استقالل دیوان محاسبات باید در قانون
اساسی تعیین و جزئیات آن در قوانین موضوعه بیان گردد .همچنین روابط دیوان محاسبات با قوای
مقننه و مجریه و مسئولیت های این نهاد در رابطه با قوای مذکور باید در قانون اساسی و بر اساس
شرایط و الزامات هر کشور تعیین گردد.
حسابرسان دیوان محاسبات می بایست در کار حرفه ای خود با درستی ،واقع بینی و بی طرفی و
بی غرضی عمل کنند .رابطه حسابرس با صاحبکارانش باید بدون هرگونه وابستگی و جانبداری باشد و
رسیدگیهایش باید تنها بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و قوانین و مقررات مربوطه
انجام شود تا وی بتواند نظر حرفه ای خود را بی طرفانه و با استقالل رای اظهار کند و بطور کلی از
نظر جامعه ،مستقل بنظر برسد( .حبشی 1394،و ارباب سلیمانی و نفری 1392،و اکبری 1385 ،و
ارباب سلیمانی)1379 ،
 -2-3-5ساختارهای گوناگون موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات ها) :ساختار سازمانی،
چارچوبی است که بوسیله آن فعالیتهای سازمان شامل تقسیم کار ،سازماندهی و هماهنگی مورد
بررسی قرار می گیرد .چاندلر یکی از نظریه پردازان علم مدیریت می گوید :ساختار باید از استراتژی
پیروی کند .نکته مدنظر چاندلر آن است که چالشهای جدید ،نیازمند ساختارهای جدید هستند.
بنابر این یکی از مولفههای بسیار مهم در توفیق سازمان ها ،طراحی ساختار تشکیالتی آنهاست ،ولی
نه با دیدگاه سنتی ،بلکه ساختاری برای یک سازمان استراتژی محور با رویکرد فرآیندی الزم است.
(اتابکی و سیفی 1388،و حبشی 1394،و حبشی)1392،
برای موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات ها) پنج نوع ساختار سازمانی در جهان به شرح
زیر وجود دارد:
الف) دادگاهی مستقل که دارای صالحیت قضایی بوده و اعضای آن قضاتی هستند که درباره
حسابهای دولتی قضاوت می کنند و در صورت لزوم از اختیار تعقیب قانونی برخوردارند .این دادگاه
ها شامل دو نوع می باشد:
ً
الف )1-مرجعی مستقل که کامال در اختیار قوه مقننه قرار دارد و رئیس آن کارمند پارلمان
محسوب می شود .در بعضی از کشورها برای رئیس دیوان (حسابرس کل) کارکرد کنترلی نیز در نظر
گرفته شده است که وی را ملزم به امضای تمام مبالغ بودجه وزارتخانههای هزینه ساز می نماید.
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الف )2-مرجعی مستقل که در اختیار قوه مقننه بوده و به قوه مجریه نیز خدمات ارائه می دهد.
ب) ساختار دانشگاهی (مدیریت باال به پایین) بدون صالحیت قضایی ،که یکی از ویژگیهای آن
می تواند مدیریت شورایی باشد .این نوع موسسات عالی حسابرسی نیز به دو شکل زیر می باشند:
ب )1-ممیزان پارلمانی یا هیئت مشاوران که از خدمات یک دفتر حسابرسی مستقل استفاده می
نمایند.
ب )2-اداره حسابرسی وابسته به دولت با یک رئیس (حسابرس کل).
ج) سازمانی مستقل و مجزاء از هیئت وزیران ،اما تحت نظارت قوه مجریه که دارای صالحیت
حسابرسی در سطح فدرال (مرکز) ،ایالتی (استانی) و محلی می باشد( .الینرت،خاکباز1387،و
حبشی 1394،و حبشی)1392،
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جدول شماره ( :)6خالصه وضعیت ساختار سازمانی و استقالل دیوان محاسبات ها در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران

آمریکا

وابسته به قوه
قضاییه ،ولی
مشابه آمریکا مشابه آمریکا
موظف به
()1
()1
پاسخگوئی به
درخواست مجلس

دیوان محاسبات
جنبه دادگاه عالی
مالی دارد و از
صالحیت قضایی
مشابه آمریکا مشابه آمریکا برخوردار است و
ساختار سازمانی
()1
()1
آن را غالبا شعبات
دادگاه تشکیل
می دهد.

کانادا

بریتانیا

فرانسه

رئیس دیوان
ممیز و
رئیس دیوان
محاسبات
حسابرس
رئیس و اعضای
محاسبات توسط توسط فرماندار
کل دیوان
شعب دیوان
رئیس جمهور (رئیس کل (رئیس
محاسبات با
محاسبات بر
قوه مجریه) ،از بین قوه مجریه) و
معرفی نخست اساس حکم
حسابداران رسمی ممهور به مهر
وزیر (رئیس هیات وزیران (قوه
استقالل مدیریتی برای مدت  15سال ،سلطنتی (شاه)
قوه مجریه) و مجریه) منصوب
با تصویب مجلس سنا برای مدت 10
تایید مجلس می شوند و این
(قوه مقننه) منصوب سال منصوب
(قوه مقننه) ،اعضاء غیرقابل عزل
و عزل وی توسط
می شود و
توسط ملکه (مادام العمر) و
کنگره (قوه مقننه)
عزل وی
(شاه) منصوب انتقال می باشند.
صورت می گیرد .توسط ایشان
می گردد.
می باشد.

استقالل نهادی

وابسته به پارلمان

ساختار سازمانی
دیوان محاسبات
برای تحقق اهداف
راهبردی آن طراحی
شده و فاقد بخش
قضایی و دادستان می
ساختار سازمانی
باشد و غالب ارکان
آنرا دوایر (هیاتهای)
حسابرسی برای انجام
حسابرسی موضوعات
و سازمانهای مختلف
تشکیل می دهند.

ساختار سازمانی
و استقالل دیوان
محاسبات

استرالیا

دیوان محاسبات
دارای هیئت
رئیسه بوده و
رئیس و معاون
آن به پیشنهاد
دولت (قوه
مجریه) ،توسط
مجلس (قوه
مقننه) برای 12
سال (غیرقابل
تجدید) انتخاب
می شوند.

مشابه آمریکا
()1

ار کان دیوان
محاسبات
از شش تیم
مختلف شامل
خط مشی
حسابداری و
حسابرسی،
حقوقی ،دولت
محلی ،پارلمانی،
حسابرسی
عملکرد و تحقیق
و توسعه تشکیل
شده است.

نیوزیلند

مشابه آلمان ()5

مشابه آمریکا ()1

ژاپن

وابسته به قوه
مجریه

مشابه آلمان
()5

مشابه جمهوری
مشابه آمریکا ( )1اسالمی ایران
()11

کره جنوبی

ترکیه

رئیس دیوان
محاسبات به
پیشنهاد مجلس
(قوه مقننه)،
توسط رئیس
جمهور (رئیس
قوه مجریه)
برای 10-5
سال (غیرقابل
تمدید)منصوب
می شود.

مشابه آمریکا
()1

مشابه آمریکا
()1

آفریقای جنوبی

رئیس ،دادستان
و اعضای هیاتهای
مستشاری دیوان
محاسبات پس
از افتتاح هر دوره
قانونگذاری (هر 4
سال یکبار) توسط
نمایندگان مجلس
(قوه مقننه) انتخاب
می شوند.

مشابه آمریکا
()1

مشابه فرانسه
( )4و همچنین
دارای  4معاونت
حقوقی،مجلس
و تفریغ بودجه،
امور اجرایی و
پشتیبانی ،فنی و
حسابرسی امور
عمومی و اجتماعی
و امور اقتصادی و
زیربنایی (با 24
تیم حسابرسی) و
یک مرکز آموزش
و برنامه ریزی در
حوزه مرکزی دیوان
می باشد.

جمهوری اسالمی
ایران

کشورهای در حال توسعه

رئیس دیوان
محاسبات توسط
اعضای کمیسیون
رئیس هیات
رئیس دیوان
رئیس دیوان
فرماندار کل
حسابرسی (تصمیم (تصمیم گیرنده)
اعضای
محاسبات توسط
محاسبات توسط
(رئیس قوه مجریه)
گیرنده) توسط کابینه برای  4سال توسط
کمیسیون
فرماندار کل
رئیس جمهور
و با تصویب
دولت (قوه مجریه) و رئیس جمهور
حسابرسی پنج
(رئیس قوه
(قوه مجریه) و با
مجلس عوام (قوه
موافقت مجلس (قوه (رئیس قوه مجریه)
نفره از بین
مجریه) و به
موافقت پارلمان
مقننه) از بین
مقننه) برای  7سال و با موافقت مجلس
متخصصین
پیشنهاد مجلس
(قوه مقننه)
حسابداران رسمی
انتخاب می شوند و شورای ملی (قوه
توسط مجلس
نمایندگان (قوه
برای هفت 7
و خبره برای یک
امپراتور (شاه) گواهی مقننه) منصوب
(قوه مقننه)
مقننه) برای
سال منصوب
دوره  5-3سال
می دهد .انتصاب مجدد و  6عضو دیگر به
برای  4سال
دوره غیرقابل
می شود .عزل
منصوب می شود
بالمانع است .عزل تنها پیشنهاد رئیس
منصوب
تمدید ( 7سال)
تنها با تصمیم
و عزل وی با حکم
با تصمیم هر دو مجلس و انتخاب رئیس
نماید.
منصوب می
پارلمان صورت
مجلسین (قوه
(قوه مقننه) صورت جمهور (رئیس قوه
شود.
می گیرد.
مقننه) و حاکم
می گیرد.
مجریه) می باشد.
(شاه) می باشد.

سازمان اداری مشابه آمریکا
()1
مستقل

مشابه آمریکا
()1

مشابه آمریکا
مشابه فرانسه ()4
( )1اما طراحی
و غالب ارکان
ساختار سازمانی
آنرا گروههای
با توجه به انجام مشابه آلمان
حسابرسیهای
()5
حسابرسیهای
مالی و عملکرد
مالی و عملکردی
تشکیل می دهد.
موضوعات
مختلف

آلمان

نروژ

کشورهای توسعه یافته
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(حبشی 1394،و حبشی 1392،و حسینی عراقی 1391،و محمدی و ارائی 1389،و یان
الینرت،ترجمه خاکباز و المعی 1389،و عالیه ارفعی 1372،و دیوان محاسبات کشور 1389،و نازی
قزلبالغ 1374،و دیوان محاسبات کشور 1390،و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دفتر
بررسیهای حقوقی 1378،و قاضی 1372،و شهبازی 1373،و صفی زاده 1390،و دیوان محاسبات
کشور 1388،و بهرامی 1391،و  GAO,2011و  www.GAO.govوwww.court des
 comptes.govو  www.ANAO.govو  www.OAG.govو www.BA.govو www.
 OAGC.govو  www.NAO.govو  www.Bundesrechnungshof.govو www.
 Riksrevisjonen.govو  www.BAI.govو  www.TCA.govو  www.AGSA.govو
 www.dmk.govو  2009,State Audit in the European Unionو .)1997,Poncelet
 -4-5نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد توسط موسسات عالی حسابرسی (دیوان
محاسبات ها)
 -1-4-5نظام حسابرسی بخش عمومی :محدوده واژه حسابرسی بخش عمومی (دولتی) در هر
کشوری بنا به مقتضیات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و نحوه اعمال نظارت بر عملکرد دولت با توجه
به قوانین و مقررات مربوط تعیین میشود .به بیان ساده حسابرسی بخش عمومی ،عبارتست از
رسیدگی یا بررسی معامالت ،حساب ها و کنترلهای یک موسسه عمومی توسط حسابرس به منظور
اظهارنظر حرفه ای در مورد اینکه :الف) فعالیتهای مالی و اقتصادی طبق اصول متداول حسابداری
بخش عمومی در صورت ها و گزارشات مالی انعکاس یافته است ،ب) کنترل ها و روشهای عملی
ناظر بر رعایت قوانین و مقررات از کفایت الزم برخوردار است ،ج) دستگاه از کارایی الزم مشتمل
بر پیشرفت مناسب فیزیکی کار ،استفاده بهینه از منابع (مالی،انسانی و فیزیکی) ،حرکت صحیح
به سمت تحقق اهداف کمی و کیفی طرح ها ،حفاظت از مدارک مالی و ارائه به موقع اطالعات و
گزارشات و تحویل و تحول به موقع داراییهای تکمیل شده برخوردار است( .حسینی عراقی1391،
و حبشی 1394،و حبشی)1392،
حسابرسی دولتی از دیدگاه ماهیت و نحوه رسیدگی به فعالیت ها و عملیات به سه بخش اصلی
زیر تقسیم می گردد:
الف) حسابرسی مالی ،ب) حسابرسی رعایت ،ج) حسابرسی عملکرد شامل :حسابرسی کارایی
(حداکثر بازدهی با حداقل مصرف منابع) ،حسابرسی اثر بخشی (انطباق نتایج حاصل از فعالیت های
انجام شده با نتایج مورد انتظار) ،حسابرسی صرفه اقتصادی (حداکثر محصول با کیفیت با مصرف
هزینه مناسب) ،حسابرسی زیست محیطی (اجرای فعالیت ها و عملیات ها بدون آالیندگی محیط
زیست) و...
مجموع سه حسابرسی فوق را «حسابرسی جامع» می نامند.
 -2-4-5ارزیابی عملکرد :ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری ،ارزش
گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی یک دوره معین می پردازد .چنانچه هدف فرآیند گزارشگری
مالی بخش عمومی را ارائه اطالعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان و ابزار ایفای مسئولیت
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پاسخگوئی دولت قلمداد نمائیم ،فعالیت تفریغ بودجه به نوعی یک ابزار ارزیابی عملکرد و گزارش
تفریغ بودجه ابزار انتقال یافتههای ناشی از این ارزیابی به ذینفعان قلمداد می شود .هر یک از انواع
حسابرسی شامل حسابرسی مالی ،رعایت و عملکرد ،به نوعی ارزیابی عملکرد محسوب می شوند .در
حسابرسی عملکرد عمدتاً تاکید بر حسابرسی سه مولفه «کارآیی»« ،اثربخشی»« ،صرفه اقتصادی»
می باشد که اخیرا ً «حسابرسی زیست محیطی» نیز به آنها اضافه شده است .قوانین بسیاری از
کشورها حسابرسی عملکرد را نیز الزامی ساخته اند .همچنین به موجب قوانین ،دفاتر حسابرسی
مستقل (دیوان محاسبات ها) از اختیار تحقیق درباره سوء مدیریت مالی نیز برخوردارند( .حسینی
عراقی 1391،و دیوان محاسبات کشور 1389،و نازی قزلبالغ 1374،انصاری 1378،و حبشی1394،
و حبشی)1392،
همچنین سایر خدمات حسابرسی نظیر خدمات گواهی دهی (صدور تاییدیه نهایی) ،حسابرسی
سیستم های اطالعاتی ،کنترل شرکتی (کنترل شخصیت حقوقی) ،بررسیهای ویژه و ...توسط دیوان
محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) ارائه می گردد.
همچنین در برخی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،کنترل بودجه و عدم
تداخل منابع حسابهای مستقل و تجزیه و تحلیل بودجه کل کشور به منظور تهیه گزارش تفریغ
بودجه اجرا می شود.
اکنون قوانین بسیاری از کشورها عالوه بر حسابرسیهای کنترلی ،حسابرسی رعایت قوانین،
حسابرسی عملکرد را نیز الزامی ساخته اند .همچنین به موجب قوانین ،موسسات عالی حسابرسی
(دیوان محاسبات ها) از اختیار تحقیق درباره سوء مدیریت مالی نیز برخوردارند.
دیگر وظایف قانونی ،تکمیل کننده وظایف اصلی (انواع حسابرسی) دیوان محاسبات می باشد.
(حبشی 1394،و حبشی 1392،و حسینی عراقی 1391،و محمدی و ارائی 1389،و یان
الینرت،ترجمه خاکباز و المعی 1389،و عالیه ارفعی 1372،و دیوان محاسبات کشور 1389،و نازی
قزلبالغ 1374،و دیوان محاسبات کشور 1390،و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دفتر
بررسیهای حقوقی 1378،و قاضی 1372،و شهبازی 1373،و صفی زاده 1390،و دیوان محاسبات
کشور 1388،و بهرامی 1391،و ترجمه نجاتیان و مظفری 1391،و زارعی 1384،و مرکز تحقیقات
و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور 1391،و باباجانی 1388،و  www.GAO.govوwww.
 court des comptes.govو  www.ANAO.govو  www.OAG.govو www.BA.gov
و  www.OAGC.govو  www.NAO.govو  www.Bundesrechnungshof.govو
 www.Riksrevisjonen.govو  www.BAI.govو  www.TCA.govو www.AGSA.gov
و  www.dmk.govو  2009,State Audit in the European Unionو  2001,Joxeو
.),2001Cieutat

19

آلمان

فرانسه

کشورهای توسعه یافته
نروژ

مشابه آمریکا ()1

استرالیا

نیوزیلند

ژاپن

کره جنوبی

ترکیه

آفریقای جنوبی

جمهوری اسالمی ایران

کشورهای در حال توسعه

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران

آمریکا

کانادا

بریتانیا

مشابه آمریکا ( )1مشابه آمریکا ()1

-1حسابرسی مالی
-2حسابرسی رعایت
-3حسابرسی ارزش
(کارایی مالی /بررسی
اصول مدیریت صحیح)

-1کنترل
-1تحقیق در
مستمر بررسی ،بازرسی
زمینه استفاده یک
حسابهای و حسابرسی
نهادعمومی از منابع،
دولتی،
حسابهای
-2ارائه سایرخدمات
-2تعیین نهایی دولت و
حسابرسی از جمله
دقیق
نتایج عملکرد
ارزیابی کنترلهای
هزینههای سازمان دولتی و
مدیریت منابع در
قطعی
کارکنان آنها
اختیار.
سالهای قبل.

-1حسابرسی مالی
-1حسابرسی مالی
-2حسابرسی رعایت
مشابه آمریکا ()1
-2حسابرسی رعایت
مشابه آمریکا مشابه نیوزیلند
-3حسابرسی کارائی
مشابه آمریکا (-3 )1حسابرسی مشابه آفریقای جنوبی ()12
بدون خدمات گواهی
()8
()1
-4حسابرسی نظام اطالعات
دهی
عملکرد (در حد
* «حسابرسی اثربخشی» زیر
ضعیف)
نظر نخست وزیر.

-1حصول اطمینان از واریز
وجوه به حسابهای ذیربط،
با توجه به جستجوی
-2رسیدگی به حساب
صورت گرفته از سایت
موجودی انبارها،
دیوان محاسبات نروژ
-3ارتقای نقش حسابرسی
موردی یافت نشد.
داخلی برای فعالیتهای
غیرمالی.

-1حسابرسی مالی
-2حسابرسی رعایت
-3حسابرسی عملکرد
-4کنترل شخصیت
حقوقی (کنترل
شرکتی)

-1رزیابی و تحقیق حتی از
مدیران سازمانها و مجامع
-1ارزیابی تاثیر
تحت نظارت آنها-2،نظارت
سیاست ها بر
-1ارائه مشورت قبل از
-1کنترل
بودجه ای و مدیریت مالی
اقتصاد ،کارایی
صدور مقررات،
مدیریت مالی
سه ماهه (حسابرسی
واثربخشی،
-2شرکت در مذاکرات
دولت-2 ،پردازش
ضمنی)-3،کنترل صحت
-2رسیدگی به
بودجه ای-3 ،ادای
الکترونیکی داده ها،
احکام وضع/تغییر عوارض
ابزارهای دستیابی
شهاد ت در گفت و
-3شرکت در امحاء،
نواحی-4 ،پیگیری حق
به اهداف و
گوهای مقدماتی با
-4انعقادقرارداد برای
دسترسی به دیوان محاسبات
چگونگی اخذ
روسای کمیته تخصیص
خدمات حرفه ای.
در دادگاه صالحه و تعیین
تصمیم ها در
مجلس.
مهلت برای ارائه پاسخ
دستگاه ه.ا
مکتوب به مکاتبات دیوان
محاسبات.
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نحوه ارزیابی
عملکرد

انواع
حسابرسی
(شیوههای
ارزیابی
عملکرد)

-1حسابرسی مالی
-2حسابرسی رعایت
-3خدمات گواهی دهی
-4حسابرسیعملکرد
-5بررسیهای ویژه

-1ارائه مشاورههای حقوقی-2 ،
تدوین استانداردهای حسابداری
و حسابرسی بخش عمومی،
-3طراحی و تنظیم سیستم
حسابداری خزانه داری کل،
-4نظارت بر نحوه اداره وسازما
ندهی دوایردولتی-5 ،اجرای
کنترلهای داخلی و مدیریت
دیگر وظایف مالی دولت-6 ،تحلیل بودجه و
قانونی دیوان آمارهای مالی سازمان بودجه و
محاسبات خزانه داری-7 ،حق سرپرستی
در نحوه تخصیص و مصرف
اعتبارات انتخاباتی نامزدهای
ریاست جمهوری-8 ،پیگیری
حق دسترسی دیوان محاسبات
در دادگاه-9 ،بررسی و کنکاش
در برنامه ریزیهای دولتی،
-10نظارت بر اجرای بودجه
ریزی عملیاتی دولت.
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-1کنترل بودجه-2،عدم
تداخل منابع حسابهای
مستقل-3،اعمال کنترل و
نظارت مستمر مالی-4،بررسی
وقوع عملیات مالی-5،رسیدگی
به موجودی حساب اموال
و دارایی ها -6 ،بررسی
جهت اطمینان از برقراری
با توجه به با توجه به جستجوی روش ها و دستورالعملهای
مناسب مالی-7 ،اعالم نظر
جستجوی صورت صورت گرفته
گرفته از سایت از سایت دیوان در خصوص لزوم وجود مرجع
دیوان محاسبات محاسبات آفریقای کنترل کننده داخلی و یا عدم
کفایت آن-8 ،رسیدگی به
ترکیه موردی جنوبی موردی
حساب کسری ابوابجمعی و
یافت نشد.
یافت نشد.
تخلفات مالی و هرگونه اختالف
حساب مأمورین ذی ربط
دولتی-9 ،ارائه نقطه نظرات و
کارشناسی موضوعات ارجاعی
از طرف مجلس-10 ،رسیدگی
به موارد تخلف مالی و
محاسباتی-11 ،شرکت در امحاء
اسناد و مدارک و ...

سال هفدهم
شماره 66
بهار 96

جدول شماره ( :)7خالصه وضعیت نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد توسط دیوان
محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران
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 -5-5نحوه گزارشگری موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات ها)
ماحصل انواع حسابرسیهای بخش عمومی توسط دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) در گزارش
حسابرسی نمود پیدا می کند ،بنابراین به تعداد انواع حسابرسی بخش عمومی می تواند گزارش حسابرسی بخش
عمومی وجود داشته باشد .همچنین بررسیهای ویژه و خاص نیز نوعاً می تواند به گزارشات خاص منجر گردد.
قوانین اساسی یا قوانین حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات) ،تعهدات گزارش دهی را تعیین می کنند.
به موجب قوانین بسیاری از کشورها گزارشهای حسابرسی بخش عمومی باید به طور مستقیم به قوه مقننه
ارائه شود؛ اما در بیشتر کشورهای اروپای شمالی ،دفاتر حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات ها) گزارش خود
را به حسابرسان پارلمانی و آنها نیز این یافته ها را به صحن علنی پارلمان ارائه می نمایند .در سوئد ،حسابرس
ارشد بخش عمومی گزارشهای حسابرسی مالی و عملکردی را (به جز گزارشهای سازمانهای تحت پوشش
دولت) به دولت ارائه می دهد .گزارش حسابرسی حسابهای سالیانه دولت ،به دولت و پارلمان تسلیم می شود.
هیئت مشاوران ممکن است گزارش ها را به پارلمان تسلیم کنند .به موجب قانون کره جنوبی ،گزارشهای
دفتر حسابرسی مستقل (دیوان محاسبات) ،باید به طور همزمان به قوای مجریه و مقننه تسلیم شود .در ژاپن،
به موجب قانون مالیه عمومی کابینه (مرجعی که دارای جایگاه قانون اساسی است) گزارش حسابرسی حساب
ها را به پارلمان تسلیم می نماید و هیئت مشاوران ابتدا باید گزارش حسابرسی خود را به کابینه ارائه دهد .به
طور خالصه ،درباره ترتیبات پاسخگویی تفاوتهایی وجود دارد که ناشی از قوانین حسابرسی مستقل است.
قانون بودجه باید محدوده و محتوای گزارش های اجرای بودجه و حساب های مالی سال گذشته را –که به
همراه گزارش سالیانه حسابرسی مستقل تا تاریخ معینی پس از پایان سال مالی ارائه میشوند -تصریح کند.
با رایانهای شدن روزافزون حسابرسی بخش عمومی ،میتوان مهلتهای قانونی ارائه گزارش ها و حسابرسی
حساب های سالیانه را به پارلمان کاهش داد( .باباجانی 1390،و باباجانی 1388،و الینرت،ترجمه خاکباز1387،و
حبشی 1394،و حبشی 1392،و )2002a,OECD
توزیع گزارشات حسابرسی دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) متاثر از استقالل نهادی و مدیریتی
آن میباشد.
به موجب قوانین بسیاری از کشورها ،گزارشهای حسابرسی ،باید به طور مستقیم به قوه مقننه ارائه شود؛ اما
در بیشتر کشورهای اروپای شمالی ،موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسباتها) ،گزارش خود را به حسابرسان
پارلمانی و آنها نیز این یافتهها را به صحن علنی پارلمان ارائه میکنند .در بعضی از کشورها گزارشهای
حسابرسی مالی و عملکردی (به جز گزارشهای سازمانهای تحت پوشش دولت) به دولت ارائه میشود .گزارش
حسابرسی سالیانه حسابهای دولت معموالً ظرف مدتی کمتر از  9ماه پس از پایان سال مالی ،به طور همزمان
به دولت و پارلمان تسلیم میشود .بنابراین گزارشهای حسابرسی دیوان محاسباتها باید به مراجع ذیل ارائه
شود ،مگر اینکه محدودیتهای قانونی مانع شود .الف) پارلمان (قوه مقننه) ،ب) دولت شامل رئیس جمهور،
کمیته عملیات (برنامه ریزی) دولت ،سازمان های دولتی مورد رسیدگی ،ج) شهرداریها (شوراهای شهرداریها).
کلیه گزارشها باید در پایگاه اینترنتی دیوان محاسبات و همچنین از طریق روزنامه رسمی کشور انتشار و در
دسترس عموم مردم (صاحبان اصلی منابع عمومی و پرداختکنندگان مالیات و عوارض) قرار گیرد .موارد استثناء
و مسائل محرمانه از جمله دفاع ملی و تحقیقات محرمانه باید به صراحت بیان گردند.
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بریتانیا

فرانسه

کشورهای توسعه یافته

آلمان

-1گزارش سالیانه عملکرد دیوان
محاسبات -2 ،گزارش تفریغ -1گزارشهای
بودجه (گزارش اجرای بودجه سالیانه حسابرسی،
یا اظهاریه کلی) و حکومتهای -2گزارشهای
محلی)-3 ،گزارش اجرای ویژه حسابرسی،
قانون تامین منابع مالی تامین -3نظریههای
اجتماعی -4 ،گزارش درباره منتشر شده عملکرد
مصرف مواد ذخیره شده در انبار دولت و رهنمودهای
ها ،تجدید آنها ،ضایعات مشهود انتشار یافته.
و مسئولیت های پیش آمده و...

نروژ

استرالیا

نیوزیلند

ژاپن

-1گزارش جامع
(نهایی) حسابرسی
مشابه
(شامل گزارشهای
آمریکا ()1
حسابرسیهای مالی،
اما گزارشهای
گزارش سالیانه
رعایت و عملکرد)،
حسابرسی
مشابه آمریکا ()1
حسابرسی مالی
-2گزارشی از دارائی
عملکرد تنها
حساب های دولتی
های دولت،
شامل حسابرسی
-3گزارشی ازحساب
های کارائی می
های نهایی سازمان
گردد.
رادیو و تلویزیون.

کشورهای در حال توسعه
آفریقای
جنوبی

مشابه کانادا
( )2به همراه
ارائه گزارشات
حسابرسی
اختیاری و
گزارشهای
عمومی.

-1گزارش
حسابهای سالیانه
 -1صورت تاییدیه
درآمدها و
کلی یاگواهی
هزینههای دولت،
حساب)-2 ،گزارش
 -2گزارش
حسابرسی فعالیت
حسابرسی
کلی دستگاه های
رعایت،
دولتی و محلی،
-3گزارش
-3گزارش ارزیابی
حسابرسی
حسابرس کل
استفاده از
مستقل (رئیس
صندوق ذخیره
دیوان محاسبات).
ارزی ( شرایط
اضظراری).

تمام گزارشات دیوان
محاسبات تقدیم
پارلمان می گردد.
در پایان حسابرسی
ها باید یک نسخه
از گزارش های
صورت تاییدیه کلی و
گزارش فعالیت کلی
به دستگاه دولتی یا
محلی مربوط ارسال
می گردد .رئیس
سازمان دولتی موظف
به پاسخگویی است.

کره جنوبی

جمهوری اسالمی
ایران

-1گزارش تفریغ بودجه
سالیانه-2 ،گزارشهای
حسابرسی رعایت،
-3گزارشهای حسابرسی
(در حد ضعیف)،
-4گزارشهای حسابرسی
عملکرد (در حد ضعیف)،
-5گزارش های ویژه
(خاص)-6 ،گزارش
عملکرد ساالنه دیوان
محاسبات.

گزارشهای گزارش تفریغ بودجه
حسابرسی دیوان محاسبات پس
از تهیه و تایید جهت
دیوان
محاسبات نظارت پارلمانی به
آفریقای مجلس شورای اسالمی
جنوبی به تقدیم و در صحن علنی
مجالس مجلس قرائت می شود،
مختلف مانند اما منتشر نمی گردد.
پارلمان ملی ،گزارش عملکرد ساالنه
مجالس ایالتی دیوان محاسبات به
و شوراهای کمیسیون برنامه ،بودجه
شهرداری و محاسبات مجلس
ها ارائه می شورای اسالمی تقدیم
می گردد.
گردد.

ترکیه

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران

نحوه
گزارشگری

آمریکا

کانادا

-1گزارش عملکرد
ساالنه دیوان محاسبات ،مشابه آمریکا ( )1به
-2گزارش حسابرسی همراه ارائه گزارش
مالی-3 ،گزارش های ویژه (خاص)
انواع گزارشات
حسابرسی رعایت،
*حسابرس کل
حسابرسی
-4گزارشهای
می تواند عالوه بر
دولتی
حسابرسی عملکرد گزارشات باال حداکثر
(گزارش هایی از قبیل تا سه گزارش دیگر را
گزارش کفایت ،اثر
ارائه دهد.
بخشی و.)...

-1گزارش فرابخشی
(گزارش سالیانه دیوان
محاسبات)،
-2گزارش بخشی (در
 22بخش از حوزه
های مختلف اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی)،
-3گزارش های
حسابرسی مدیریت
(جامع) دستگاهی (به
تفکیک  24دستگاه
دولتی).
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گزارشات دیوان
 -1گزارشهای
گزارش رئیس دیوان
محاسبات به مقامات
حسابرسی مدیریت
محاسبات حتما باید به
رسمی سازمان تحت
(جامع دستگاهی دیوان
اطالع مجلس عوام
حسابرسی و مقامات
محاسبات عمومی به
(نمایندگان) برسد.
رسمی که نیاز به
مجلس عوام (نمایندگان)
گزارش فرابخشی ابتدا
انجام حسابرسی را
ارائه می شود،
به رئیس هیات خزانه
الزامی می دانند یا
-2ارائه گزارش سالیانه
داری تسلیم و سپس
توزیع و انتشار
ترتیب انجام آن را
دیوان محاسبات به
ظرف  15روز به مجلس
گزارشات
داده اند ،نظیر کنگره
وزارت دارایی و سپس به
عوام (نمایندگان) ارائه
کمیته عملیات دولت
مجلس عوام،
می گردد .در صورت
ارائه شود ،مگر آنکه
-3تحویل حساب های
ارائه گزارش اضافی،
محدودیتهای قانونی
صندوق متمرکز و سایر
باید ظرف  30روز پس
نظیر محرمانه بودن
حساب های تخصیص
از ارسال یادداشت به
اطالعات مانع شود.
به حسابرس های خزانه
مجلس عوام ارائه گردد.
داری.

کلیه گزارشات دیوان محاسبات
به مجلس عوام (نمایندگان)
تقدیم می شود ،اما گزارش
عملکرد دیوان محاسبات خطاب
به رئیس جمهور صادر و به
مجلس ارائه می شود.
گزارشی حاوی پاسخ های
وزیران و سایر کارگزاران دولت
به پیشنهادهایی که دیوان
محاسبات در گزارش های
منتشر نشده ارائه داده است
در روزنامه رسمی جهت اطالع
عموم الزامی است* .موضوعات
محرمانه مرتبط با دفاع ملی و
امنیت داخلی و خارجی کشور
و مسایل پزشکی و تحقیقاتی
در گزارشهای دیوان محاسبات
ارائه نمی شود ،اما حسابرسی
آنها توسط این دیوان صورت
می پذیرد.
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تاییدیه حسابهای
مهمترین بهره
نهایی مخارج و
گزارشهای حسابرسی
گزارشات حسابرسی
بردار گزارشات
درآمدهای دولت
دیوان محاسبات از
دیوان محاسبات به گزارش حسابرسی
اداره ملی
به همراه گزارش
طریق خزانه داری به
مجالس نمایندگان سالیانه دیوان
حسابرسی (دیوان
حسابرسی سالیانه
وزارت دارایی ارائه و
(عوام) و سنا و محاسبات به مجلس
دیوان محاسبات
محاسبات)
دیوان محاسبات
وزیر مربوطه نیز ظرف
دولت فدرال ارائه عوام (نمایندگان)
موظف است،
استرالیا ،پارلمان
میبایست در قالب
 10روز آنرا به مجلس
می گردد.
و دولت ارائه می
هر سال ،نتایج
می باشد.
گزارش مکتوب توسط
نمایندگان (عوام)
هر سال حدود  600گردد و انتشار آن در
حسابرسی ها
دیوان محاسبات
هیأت دولت در خالل
ارائه می دهد .دیوان
گزارش ماموریت قانون اساسی بیان
و بازرسیهای
استرالیا با انتشار
سال مالی بالفاصله
محاسبات نیوزیلند
حسابرسی نیز به
شده است.
خود را به رئیس
«راهنمای
پس از دوره (در ماه
می تواند هر مرجع
سازمان های مورد انتشار گزارش
جمهور (دولت)
عملکرد بهتر»
دسامبر) تقدیم مجلس
دیگری اعم از نظارتی
رسیدگی ارائه حسابرسی سالیانه
و مجلس شورای
تجربیات
(دیت) می گردد.
و اجرایی گزارش دهد.
می شود.
تنها در قانون
ملی (نمایندگان)
حسابرسی خود را
گزارش دارائی های
کلیه گزارش ها در
*هرگونه مشاهدات اساسی نروژ بیان
گزارش دهد.
در اختیار بخش
دولت و حساب های
پایگاه اینترنتی دیوان
محرمانه باید به
شده است.
دولتی نیز قرار
نهایی سازمان رادیو و
محاسبات در دسترس
مخاطبان محدوتری
می دهد.
تلویزیون در پایان سال
عموم قرار می گیرد.
ارائه شود.
مالی تقدیم مجلسین
می گردد.

سال هفدهم
شماره 66
بهار 96

جدول شماره ( :)8خالصه وضعیت نحوه گزارشگری دیوان محاسبات کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران

سال هفدهم

شماره 66

بهار 96

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران
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(حبشی 1394،و حبشی 1392،و حسینی عراقی 1391،و محمدی و ارائی 1389،و یان
الینرت،ترجمه خاکباز و المعی 1389 ،و عالیه ارفعی 1372،و دیوان محاسبات کشور 1389،و نازی
قزلبالغ 1374،و دیوان محاسبات کشور 1390،و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دفتر
بررسیهای حقوقی 1378،و قاضی 1372،و شهبازی 1373،و صفی زاده 1390 ،و دیوان محاسبات
کشور 1388،و بهرامی 1391،و ترجمه نجاتیان و مظفری 1391،و زارعی 1384،و قانون دیوان
محاسبات فرانسه 1967،و  www.GAO.govو www.court des comptes.govو www.
 ANAO.govو  www.OAG.govو www.BA.govو  www.OAGC.govو www.NAO.
 govو  www.Bundesrechnu ngshof.govو  www.Riksrevisjonen.govو www.
 BAI.govو  www.TCA.govو  www.AGSA.govو  www.dmk.govو State Audit in
 2009,the European Unionو  Silk and Walters op.citو.)1997 ,Magnet
 -6-5تنفیذ یافته ها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط موسسات عالی حسابرسی
وقتی دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) گزارشی را ارائه می کند که شامل پیشنهادی
خطاب به رئیس دستگاه اجرایی مورد رسیدگی است ،رئیس دستگاه باید گزارش مکتوبی از اقداماتی
که درباره این پیشنهاد انجام شده ،را ارائه کند ،که این گزارش باید در مدت زمان معینی به کمیتههای
مجلس نمایندگان ارائه شود ،که از آن تحت عنوان تنفیذ یافته ها یاد می شود .تعقیب موارد ممکن
است به وسیله کمیسیون حسابرسی یا یک کمیسیون پارلمانی انجام شود ،که مسئولیت پیگیری
پیشنهادهای مندرج در گزارشهای سالیانه یا ویژه دفتر حسابرسی خارجی را (دیوان محاسبات) بر
عهده دارد.
از سوی دیگر نظارتهای مالی و عملکردی دیوان محاسبات می تواند منجر به نظارت قضایی
شود .نظارت قضایی ،نظارتی است که نسبت به مقررات مالی و اجرای صحیح بودجه به طور
غیرمستقیم توسط دیوان محاسبات در مورد مسئولین مالی و محاسباتی که تحت قضاوت و محاکمه
دیوان محاسبات واقع میشود ،با عنوان “رسیدگی به تخلفات” می باشد .در نهایت ،نظارت ها و
حسابرسیهای دیوان محاسبات به اخذ تصمیم در خصوص تشویق یا تنبیه ،در قالب انتخاب مجدد یا
سلب اعتماد و عزل مقامات دولتی و نهادهای بخش عمومی توسط شهروندان (مردم) و یا نمایندگان
آنها و  ...منجر می گردد.
(حبشی 1394،و حبشی 1392،و حسینی عراقی 1391،و محمدی و ارائی 1389،و یان
الینرت،ترجمه خاکباز و المعی 1389 ،و دیوان محاسبات کشور 1389،و نازی قزلبالغ 1374،و
دیوان محاسبات کشور 1390،و شهبازی 1373،و صفی زاده 1390 ،و دیوان محاسبات کشور1388،
و زارعی 1384،و باباجانی 1388،و  1998& 1977,INTOSAIو  2004,INTOSAIو www.
 GAO.govو www.court des comptes.govو  www.ANAO.govو www.OAG.gov
و www.BA.govو  www.OAGC.govو  www.NAO.govو www.Bundesrechnu
 ngshof.govو  www.Riksrevisjonen.govو  www.BAI.govو  www.TCA.govو
 www.AGSA.govو  www.dmk.govو .)2009,State Audit in the European Union
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نروژ

کشورهای توسعه یافته

کشورهای در حال توسعه

استرالیا

آفریقای
جنوبی

جمهوری اسالمی ایران

نیوزیلند

ژاپن

کره جنوبی

ترکیه

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران

آمریکا

کانادا

بریتانیا

فرانسه

آلمان

دیوان محاسبات
فرانسه درباره
مشابه
مشاهدات خود با
کانادا (،)2
وزیران و سایر مدیران
همچنین در
ارشد سازمانهای
عمل دیوان
دولتی مکاتبه نموده
محاسبات
و پاسخ های آنها را
مشابه
گزارشی
کانادا ( )2منتشر می نماید .پس
را درباره
از مهلتی سه ماهه این
تأثیرات
مکاتبات به کمیسیون
حسابرسی
های پارلمانی یا
خود منتشر
کمیسیون های
می نماید.
تحقیق مجلس ارجاع
می گردد.
دیوان
محاسبات نروژ
راهنمایی و
ارشاد مدیران
دولتی را برای
مقرون به
صرفه نمودن
فعالیت ها و
ناکارآمدیهای
آتی در دستور
کار خود دارد.

دیوان محاسبات
ژاپن با توجه به
نتایج حسابرسی
خود ،اصالح
قوانین و احکام،
سیستم اداره امور
از جمله سیستم
حسابداری و مالی
را به مقامات
مسئول ابراز می
دارد.

رئیس دیوان محاسبات
استرالیا کارائی عملیات
و مسائل با اهمیت
دستگاههای دولتی را
به اطالع نخستوزیر،
وزیر مسئول و همچنین
هیئت خدمات دولتی
و اشخاص مسئول می
رساند و پیشنهادات خود
را ،در قالب نامههایی
با مضمون راهنمایی
و توصیه به منظور
بهبود رویهها ونظامهای
کنترلی به ایشان ارسال
می نماید.

در پایان
حسابرسیهای
دیوان محاسبات
ترکیه ،گزارشها
باید بر مبنای هر
سازمان عمومی
(دولتی) جمع بندی
و یک نسخه از آن
به سازمان مربوط
ارسال شود .رئیس
سازمان عمومی
موظف به پاسخگوئی
به موارد مندرج در
این گزارش است.

دیوان محاسبات
جمهوری اسالمی ایران
موارد ضعف کنترل
داخلی دستگاههای
دولتی را جهت انجام
اقدامات اصالحی به
ایشان اعالم می دارد و
مشابه
نیوزیلند ( )8همچنین قبل از ارسال
پروندههای تخلف به
دادسرا ،نسبت به اخذ
پاسخ کتبی دالیل
انجام تخلف از روسای
دستگاهها را دریافت
می نماید.

در قانون
حسابرسی
عمومی
نیوزیلند
ترتیبات
خاصی
برای تنفیذ
یافتهها
توسط
دیوان
محاسبات
اشاره نشده
است.

مشابه کانادا ()2

دیوان محاسبات
در نتیجه
حسابرسی و
بازرسیهای
خود معاملهای
را غیرقانونی یا
نامناسب بداند،
از وزیر مربوطه
خواستار اصالح
آن می شود.
وزیر مسئول
ملزم به رعایت
این درخواست
در مهلت مقرر
از سوی هیئت
حسابرسی دیوان
محاسبات می
باشد.

بر اساس
دیوان محاسبات
قانون اساسی
فرانسه دارای دادسرا
آلمان ،دیوان
و مقام دادستانی و
حسابرسی
مشابه
قدرت قضایی می
مشابه
از استقالل
آمریکا
باشد و درباره حساب
آمریکا ()1
قضایی
()1
های حسابداران
برخوردار
عمومی (دولتی)
است.
قضاوت می نماید.
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تنفیذ یافته ها و نحوه
رسیدگی به تخلفات

تنفیذ یافته ها

مشابه آمریکا (،)1
اما صرفاً مجاز به ارائه
گزارش به مقامات
مجاز می باشد و قادر
به پیگیری حقوقی
نیست.

اداره حسابرس کل
(دیوان محاسبات) کانادا
رئیس اداره پاسخگوئی از اختیار تنفیذ یافتههای
دولت (دیوان محاسبات) حسابرسی برخوردار
گزارشی را شامل
نیست ،بلکه اطالعات
پیشنهادی خطاب به و توصیههای خود را به
رئیس سازمان دولتی مجلس گزارش میدهد و
مورد رسیدگی ارئه می برای اجرای پیشنهادهای
نماید .سازمان مذکور خود به قدرت مجلس
باید گزارش مکتوبی و فشار افکار عمومی
از اقدامات خود را
متکی می باشد .دولت
ارائه نماید.
معموال ظرف مهلتی
معین معمو ًال دو ماه باید
پاسخ بدهد.

دیوان محاسبات آمریکا
صرف ًا به امور حسابرسی
می پردازد و فاقد دادسرا
و قدرت قضایی می
باشد .اما دارای دفتر
حقوقی و هیئت عمومی
نحوه رسیدگی به تخلفات
(تصمیم گیرنده قانونی
توسط دیوان محاسبات
بودن یا نبودن فعالیت
سازمان ها می باشد که
کلیه دعاوی حقوقی را
در دادگاههای قضایی
از جمله دیوان عالی
پیگیری می نماید.

مشابه فرانسه
( )4همچنین یکی
دیگر از وظایف
دیوان محاسبات،
بررسی و تصفیه
دعاوی حسابداری
مشابه کانادا و امور مالی
()2
طرفین ذینفع و
مقامات مسئول با
هدف جلوگیری
از تضییع وقت
حل اختالفات در
مراجع قضائی می
باشد.
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مشابه فرانسه ()4
همچنین در صورت
اختالف آراء میان
دیوان محاسبات و
دیوان عدالت اداری،
اگر این اختالف درباره مشابه آمریکا مشابه فرانسه ()4
مشابه کانادا ()2
()1
تکالیف مالی باشد رأی
دیوان عدالت اداری
الزم االتباع است ،اما
در سایر زمینه ها
رأی دیوان محاسبات
مقدم است.

سال هفدهم
شماره 66
بهار 96

جدول شماره ( :)9خالصه وضعیت تنفیذ یافته ها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات
(موسسه عالی حسابرسی) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران

سال هفدهم

موضوعات تخلف قابل پیگیری
شامل :الف) درصورتیکه مقامات
موارد تخلف قابل رسیدگی شامل )1 :عدم ارائه صورتهای مالی ،حساب
موارد تخلف قابل رسیدگی شامل )1 :مصرف بیش از حد منابع
مسئول نگهداری پول نقد یا اموال
درامد و هزینه ،دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک
بدون ایجاد زیان عمومی )2 ،ایجاد زیان عمومی (شامل ایجاد
منقول عمدا ً یا سهوا ً آن را مفقود
مانع در برابر افزایش یا کاهش منابع عمومی در نتیجه تصمیم ،موارد تخلف قابل پیگیری شامل )1 :عدم رعایت در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور )2 ،تعهد زائد براعتبار یا عدم
یا نابود نمایند ،ب) در صورتی که
مبادله ،اقدام یا ترک اقدامی که برخالف قوانین باشد )3 ،وصول الزامات قسمتهای مهم مالی (مواد 38لغایت 42رعایت قوانین و مقررات مالی )3 ،عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع
شخص مسئول اجرا و مصرف بودجه
و پرداخت بدون مجوز قانونی یا دریافت هرگونه هدیه یا کمک و 51لغایت )55قانون اساسی  )2انجام یا اجازه تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی و نیز وجوه سپرده یا وجهالضمان و
سازمان دولتی سهوا ً یا عمدا ً باعث
بالعوض با استفاده از اختیارات عمومی یا در مقابل ارائه خدمات انجام هزینه فاقد مجوز ،نامتعارف ،یا ناکارآمد و نظیر آنها )4 ،عدم پرداخت بموقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان
ایجاد هزینههایی برخالف مقررات
عمومی یا با ایجاد ارتباط با سازمان های عمومی یا هرگونه وصول بیحاصل )3 .خودداری عمدی یا سهوی هر یک به بیتالمال میگردد )5 ،سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و
قانونی شده و به هر نحو موجب ضرر
از مقامات سازمانها و شرکتهای دولتی از اعمال اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج یا تصمیم نادرست )6 ،..موارد اشاره شده
یا پرداخت تحت عنوان مشابه.
و زیان دولت شود ،ج) مسئوالنی که
دیوان محاسبات ترکیه مکلف به ارسال پرونده مسئولین متخلف و اجرای اختیارات یا وظایف )4 .در صورتی که در گزارشات حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات
مدیریت کاالهای دولتی را برعهده در زمینه اینکه
مرجع پاسخگو هیئت یا مرجعی است که از چند کشور )7 ،پروندههای کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط )8 ،ایجاد
به دادسرای دیوان محاسبات می باشد.
دارند و به این کاالها آسیب برسانند آیا مقام مسئول
عضو تشکیل شده ،هر یک از اعضاء به صورت موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط در قبال
امکان تجدید نظر وجود دارد.
یا به نحوی از انحاء به بیتالمال
یا هر فرد
فردی و جمعی در برابر تخلف مالی آن مرجع حسابرسان و کارشناسان دیوان در جهت وظایف )9 ،پرداخت و دریافت
در صورت تخلف جرایم شامل موارد زیر است:
زیان وارد نمایند .خواه به علت دیگری بر اساس
مسئول هستند.
هایی که خالف قوانین موجود به دستور کتبی مسئول صورت گیرد،
الف) جریمهای حداکثر تا دو برابر کل دریافتیهای هرماه برای
نقض قانون مدیریت کاالهای دولتی قانون ملزم به
اتهام تخلف مالی به یک مرجع پاسخگو باید بر  )10تأیید یا صدور رای نسبت به موارد مندرج در گزارشات حسابرسان
مصرف منابع بیش از حد،
باشد و خواه به علت سوء مدیریت جبران خسارات
داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمانهای زیربط.
ب) زیان عمومی که در جریان کنترل ها ،حسابرسیها و بررسیها اساس قوانین موضوعه یا سایر شرایط انتصاب
این کاالها ،دیوان محاسبات علت است دیوان
در حساب نهایی ثبت یا بر اساس رای دادگاه مشخص شود باید و استخدام که برای آنان قابل اعمال است و دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران فاقد آئیننامه دادرسی
موضوع را از دید تعمد و تسامح محاسبات اعالم
به همراه بهرههای قانونی از افراد مسئول دریافت شود .مقاماتی همچنین هرگونه مقررات دیگری که وزیر تعیین می باشد .دادستان پس از تحقیق و تفحص و بررسی الزم توسط
بیش از حد بررسی می کند .در نظر مینماید.
که با صدور اسناد خالف واقع یا امضاء یا تأیید عمدی چنین میکند بررسی ،استماع وتصمیم گیری شود .دادیاران ،در صورتی که موضوع تخلف را از مصادیق ماده ()23
صورت تخلف مسئوالن حسابداری دیوان محاسبات
قانون دیوان محاسبات تشخیص دهد ،موضوع را به منظور
اسنادی مانع از افزایش ثروت عمومی شوند یا موجبات کاهش آن تخلف مالی میتواند عالوه بر ترتیباتی که در
دولتی ،دیوان محاسبات ملزم می می تواند از
را فراهم سازند براساس قوانین جزایی ترکیه مورد تعقیب قضایی قوانین دیگر پیشبینی شده ،موجب عزل یا تعلیق رسیدگی به یکی از هیئتهای مستشاری ارجاع مینماید .هیئت
باشد که تخلف را به دادسرای وزیر مسئول
قرار میگیرند .افراد متخلف حداکثر به میزان دو برابر کل حقوق و عضو یا فرد مورد اشاره در بندهای (ج) یا (د) فوق پس از استماع دفاعیات کتبی و حضوری خوانده یا خواندگان،
عمومی اطالع دهد .اجرای قضاوت درخواست تنبیه
مزایای خالص ماهیانه و هرگونه مزایای دیگری جریمه میشوند ،یا اعمال سایر مجازاتها علیه آنان شود.
صدور رای می نماید .آرای صادره قابل تجدید نظر است .ضمن
و مجازات های دیوان محاسبات مقامات عمومی
ج) وصول و پرداخت مبالغ بدون مجوز قانونی و تحت عنوان هر مرجع پاسخگوئی و هر ذیحساب که عمداً جبران ضرر و زیان وارده توسط متخلفین ،مجازاتهای اداری
برای سازمانها و افراد ذیربط الزامی متخلف را
یا سهواً مفاد مواد  38و  39و 40را رعایت
ذیل نیز برای آنها صادر می گردد :الف)توبیخ کتبی با درج در
مشابه باید از مرتکبین وصول شود و به عنوان درآمد در
است ،تجدید نظر وجود دارد .جبران بنماید
بودجه ثبت شود یا در حسابهای انتظامی به منظور عودت به نکند و هر فردی که قصد دریافت وام یا صدور پرونده استخدامی ب)کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از
خسارت و قضاوت دیوان محاسبات
پرداختکنندگان نگهداری شود .عالوه بر این پیگیریهای حقوقی ضمانت ،تضمین خسارات یا وثیقه را برای به یک ماه تا یک سال ،ج)انفصال موقت از یکماه تا یکسال د)اخراج
فقط توسط مجلسین بخشیده یا
از محل خدمت،
و اداری باید براساس قوانین مربوط درباره افراد فوق اعمال شود ،نیابت از وزارتخانه ،شرکت عمومی یا موسسه یا
تقلیل خواهد یافت .در صورتی که
ه)انفصال دائم از خدمات دولتی.
د) روسای سازمانهای عمومی وظیفه اعمال جریمههای مندرج نهاد مندرج در قانون اساسی داشته باشد ،یا وارد
یکی از مسئوالن مالی زیانی به
در این قانون را برعهده دارند .این جریمهها باید بدون نیاز به هرگونه قرارداد دیگری شود که برای سازمانهای * تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهور و نخستوزیر و
بیتالمال وارد کرده باشد ،دیوان
فوق در آینده تعهدی را ایجاد کند ،مجرم وزراء باال و اثر مالی داشته باشد ،عالوه بر جبران ضرر توسط وی،
هیچگونه قضاوت دیگر،با کسر یکچهارم از کلیه دریافتیهای
محاسبات جبران یا عدم جبران ضرر
گزارش الزم برای اخذ تصمیم به مجلس ارائه میشود.
مرتکبین از جمله حقوق و دستمزد ،مزایا و پاداش اعمال شود ،محسوب میشود و به جریمه یا حداکثر  5سال
و زیان را رای خواهد داد .رئیس
در صورتی که موضوع تخلف از مصادیق جرایم عمومی باشد،
زندان محکوم میشود.
ه) از آغاز سال مالی پس از وقوع زیان عمومی و اقدام تنبیهی
وزارتخانه مربوطه موظف است به
ضمن اعالم رای از طرف دیوان محاسبات پرونده برای تعقیب به
فوق ،زیانهای عمومی و جریمههایی که ظرف مدت  10سال قابل
فرد خاطی دستور دهد تا براساس
مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
تعیین و وصول نباشد ،مشمول مرور زمان میشود.
رای دیوان محاسبات غرامت
پرداخت کند.
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با توجه به
جستجوی
سایت دیوان
حسابرسی
آلمان موردی
یافت نشد.

اداره ملی حسابرسی ( دیوان
محاسبات) استرالیا ،میبایست
به بررسی و افشای مواردی
مانند استفاده بیش از حد
مجاز ،استفاده غیرمجاز،
استفاده نامنظم ،و سوء
مدیریت منابع عمومی به
استثناء اطالعات مربوط به
مسائل امنیتی و دفاعی و
روابط بینالمللی کشورهای
با توجه به
مشترکالمنافع،تصمیمات
جستجوی سایت
با توجه به جستجوی سایت
و مقاصد کابینه و یا کمیته
دیوان محاسبات
دیوان محاسبات نیوزیلند موردی
کابینه ،مسائل محرمانه
نروژ موردی
یافت نشد.
بپردازد.
یافت نشد.
بر اساس قانون ،جرائمی به
صورت دالری و یا حداکثر 12
ماه زندان و یا ترکیبی از هر
دو در نظر گرفته شده است.
این جرایم عدم ارائه اطالعات
درخواستی دیوان محاسبات
مصداق دارد.
جرایم فوق در صورت عدم
رازداری توسط مقامات دیوان
محاسبات نیز مصداق دارد.
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گزارشات شامل موارد تخلف دیوان موارد تخلف قابل پیگیری
شامل :الف) ضرر و
محاسبات کانادا به مجلس عوام
از جمله موضوع رسیدگی
زیان سهوی یا عمدی
شامل موارد زیر است:
دیوان محاسبات فرانسه
به دولت،
الف) حسابهائی که صادقانه و به
تاخیر در ارائه حسابها توسط
ب) تأخیر پرداخت های
درستی نگهداری نشده اند،
حسابداران عمومی (دولتی)
موضوعات تخلف قابل
ب) منابع مالی عمومی که حساب مربوط به قراردادهای
مطابق تصویب نامه قوه مجریه
پیگیری شامل :تجاوز از سقف
دولت،
آنها کامال پس داده نشده و یا
می باشد .ابالغ احکام و رای
تخصیصهای اصلی و فرعی
مطابق قانون به منابع مالی تلفیقی ج) عدم رعایت مقررات،
دیوان محاسبات تابع تصویب
و عدم رعایت مقررات مربوطه
د) عدم ارائه موارد مورد
واریز نشده اند،
نامه میباشد و توسط دبیرکل
توسط مقامات دولت فدرال
ج) ثبت های اساسی که نگهداری نیاز دیوان محاسبات،
دیوان محاسبات به حسابداران
می باشد.
ه) عدم جوابگوئی و
نشده،
موضوعات
عمومی ابالغ میگردد.
برای هر یک از مقامات یا
د) عدم رعایت قوانین و مقررات حضور مقامات مسئول
قابل رسیدگی
آئیننامه دادرسی دیوان
کارکنان دولت که آگاهانه و
مربوط به حفاظت و کنترل دارایی برای ارائه پاسخ به دیوان
(تخلفات مالی ( و
محاسبات فرانسه کتبی است
عامدانه ترتیبات قانونی تعیین
محاسبات.
های عمومی ،مخارج انجام شده
دادرسیهای کیفری
و جنبه ادعائی دارد .دادستان
شده را نقض نماید ،تنبیه
و جمع آوری و تخصیص مناسب در صورت تخلف کارمندان
(آئین رسیدگی و
کل موارد تخلف و افتتاح
اداری شامل جزای نقدی
خاطی رئیس دیوان
درآمدها،
مجازات ها)
پرونده کیفری را به وزیر
حداکثر  5000دالر آمریکا،
ه) مصرف منابع مالی در مواردی غیر محاسبات می تواند از
مربوط ،وزیر دادگستری و
زندان حداکثر تا دو سال،
از آنچه پارلمان تخصیص داده است .مقامات باالی وزارتخانهها
وزیر اقتصاد و دارائی گزارش
جزای نقدی و زندان ،تعلیق
و مسئولین ذیربط
و) منابع مالی که بدون توجه به
می نماید .دیوان محاسبات
از خدمت بدون پرداخت
صرفه اقتصادی ،کارائی،اثر بخشی تقاضای اجرای مجازاتهای
با صدور حکم نهائی ،بدهی
حقوق و عزل در نظر گرفته
انضباطی نماید.
بمصرف رسیده اند.
حساب حسابداران را تعیین
شده است.
اگر رئیس دیوان محاسبات کانادا مرجع حل اختالف بین
مینماید .در غیر این صورت
دریابد که منابع مالی بطور نامناسب دیوان محاسبات و دستگاه
مفاصا حساب ارائه میگردد.
در اختیار شخص مسئولی قرار دارد ،متخلف با دادگاه صالح
امکان تجدید نظر وجود دارد.
وی باید این موضوع را به اطالع (وابسته به قوه قضائیه)
میباشد.
رئیس هیات خزانه داری برساند.
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 -5پیشینه پژوهش
مهدی صالحی و وهاب رستمی ( )2010در مقاله ای با عنوان «مطالعه عملکرد دیوان محاسبات
جمهوری اسالمی ایران» به این نتیجه دست یافته اند که نقاط قوت و ضعفهایی در عملکرد دیوان
محاسبات جمهوری اسالمی ایران وجود دارد .حسابرسان دیوان محاسبات وظایف خود را صرفا بر
اساس قوانین و مقررات انجام می دهند .به عبارتی هیچ رهنمود و استاندارد و رویه ای به عنوان
پشتوانه انجام حسابرسی ها در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
عادل آذر ( )1389در مقاله ای با عنوان «بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد»
به این یافته دست پیدا کرده است که استقرار نظام بودجه ریزی و حسابرسی بر مبنای عملکرد به
روسای دستگاههای اجرایی و مقامات ارشد تصمیم گیرنده کشور به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر و
بکارگیری اثربخش تر منابع کمک می نماید و تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت دارد .به عبارتی
دیگر ،نظامهای حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صدد تحقق شعار سرآمدی
سازمان هستند.
جعفر باباجانی ( )1389در مقاله ای با عنوان «مزایای اجرای حسابرسی عملکرد در کشور و نقش
آن در پاسخگوئی» به این نتیجه دست یافته است که نظام پاسخگوئی نهادهای بزرگ بخش عمومی
نظیر دولت ،بر اساس نظریه سیستم ها از خرده نظامهایی تشکیل گردیده که در ارتباط و تعامل با
یکدیگر شرایط الزم را برای تحقق هدفهای آن فراهم می نمایند .نظام پاسخگوئی این قبیل نهادها
از انواع و سطوح مختلفی برخوردار می باشد که تحقق آن در گرو کارکرد خرده نظام هائی نظیر
بودجه بندی ،حسابداری و حسابرسی ،ارزیابی عملکرد و دسترسی آزاد و آسان به اطالعات و تناسب
منطقی این سیستم ها می باشد.
معبود محمدی و سید محمد مهدی ارائی ( )1389در گزارشی با عنوان «بررسی تطبیقی جایگاه،
کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در جمهوری اسالمی ایران با برخی کشورهای منتخب» به
این نتیجه دست یافته اند که مقایسه دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منتخب،
شباهت ها و تفاوتهای زیادی را نشان می دهد .تفاوت ها در مواردی نظیر جایگاه نظارت ،شمول
نظارت بر دستگاه ها ،نوع حسابرسی و نظارت ،نحوه گزارش و نتایج نظارت محرز می باشد.
غالمرضا اسالمی بیدگلی ( )1387در مقاله ای با عنوان «الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه
و حسابرسی مالی» به این یافته دست پیدا کرده است که بین ارقام برنامه و ارقام بودجه ،بین ارقام
برنامه و ارقام عملکرد و بین ارقام بودجه و ارقام عملکرد تفاوت معنی داری وجود دارد .تجدید نظر
در الگوی نظارت ،بودجه بندی و برنامه ریزی در کشورمان قویاً توصیه می شود.
اسماعیل نازی قزلبالغ ( )1374در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی قانون
دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران و مقایسه آن با قانون کشورهای ژاپن ،انگلستان ،فرانسه،
کانادا ،مصر و استرالیا» به این یافته دست پیدا کرده است که دیوان محاسبات جمهوری اسالمی
ایران دارای چندین ضعف اصلی می باشد و این امر موجب گردیده که این دیوان دارای نارسائیهایی
باشد .همچنین قانون دیوان محاسبات از جنبههای مختلف فاقد پارامترهای الزم و کافی می باشد و
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نیز ضعفهای اساسی در بسترهای نظام مالی ،اداری ،فرهنگی ،سیاسی و ...موجب ضعف نظام نظارت
می باشد.
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 -7جامعه و نمونه آماری و قلمرو پژوهش
 -1-7جامعه و نمونه آماری:
با توجه به موضوع پژوهش ،دو نوع جامعه به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:
الف -با مطالعات مقدماتی صورت گرفته و مدنظر قرار دادن معیارهایی مانند درجه توسعه یافتگی
کشورها از نظر سازمان ملل متحد و از سوی دیگر نقش برخی کشورهای توسعه یافته ای که با انجام

Downloaded from danesh.dmk.ir at 17:01 +0430 on Thursday June 21st 2018

 -6روش شناسی پژوهش
روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوائی به صورت دلفی و از نظر هدف ،کاربردی می باشد .انجام
پژوهش در چارچوب
استدالل قیاسی– استقرائی است .بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات
کتابخانه ای ،در قالب قیاسی و گردآوری اطالعات از روی مدارک و استدالل معتبر بصورت نظرخواهی
از متخصصین و صاحب نظران در تأیید یا رد فرضیه در چارچوب استقرائی انجام پذیرفته است.
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پس از بررسی مبانی نظری و همچنین مطالعه نظام
حسابرسی بخش عمومی و دولتی دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه مورد پژوهش ،از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در مقاالت و سایت
ها ،یک بسته نرم افزاری بر مبنای تفاوت نظام حسابرسی دولتی دیوان محاسبات (موسسات عالی
حسابرسی) کشورهای مورد مطالعه و جمهوری اسالمی ایران ،در چارچوب ابعاد و فرضیه پژوهش
تهیه و تنظیم گردید ،سپس برای اعتبار سنجی و رسیدن به یک نقطه نظر مشترک (کسب توافق
جمعی و اجماع نظر) در مورد وجوه افتراق عوامل کلیدی تحصیل شده از مرحله قبلی ،از طریق
پژوهش دلفی طی سه مرحله (سه دور متوالی) فرمهای نظر خواهی بصورت پایلوت در اختیار تعداد
محدودی از مدیران ،حسابرسان کل ،مستشاران دیوان محاسبات کشور و افراد صاحبنظر (اعضاء گروه
دلفی) قرار گرفت و نظرات آنها اخذ ،ارزیابی و در فرم نظرخواهی اعمال گردید .متخصصین فوق با
شدت و اطمینان کافی نظر موافق خود را در مورد عوامل و مولفههای کلیدی و تاثیر آنها در نظام
حسابرسی دولتی مورد عمل دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) ابراز نمودند .به عبارتی
این عوامل کلیدی می توانند به عنوان مولفههای قابل مقایسه در کشورهای مورد مطالعه و جمهوری
اسالمی ایران باشند ،که بر این اساس نیز فرمهای نظرخواهی اصالح و تدوین شد .در پایان به منظور
اجرای پیمایش و آزمون عملی وجوه افتراق مذکور ،اقدام به توزیع فرم نظرخواهی به تعداد حجم
نمونه در بین متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور ،نسبت به گردآوری اطالعات و دادههای
ثانویه و طبقه بندی و واکاوی و آزمون آنها اقدام شد،که نتایج این واکاوی ها در صفحات بعد ارائه
شده است( .حبشی 1394،و حبشی)1392،
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ردههای مدیریت

تعداد (نفر)

تعداد نمونه

مدیران ارشد

23

15

مدیران میانی

60

41

مدیران عملیاتی

100

68

جمع (حجم جامعه)

183

124

مأخذ :آمار دیوان محاسبات کشور
با توجه به فرمول کوکران و نگاره استاندارد مفروض که توسط کوهن ( )1969و کرجسی و مورگان
( )1970تنظیم و ارائه شده است ،نسبت به تعیین حجم نمونه گزینه گردید.
رابطه :1
می باشد.
که در آن
 -2-7قلمرو پژوهش :قلمرو زمانی پژوهش ،سالهای  1391-92و موضوع آن مطالعه روشهای
حسابرسی موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه
جهان در مقایسه با دیوان محاسبات کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد.
 -8تعریف متغیرهای عملیاتی پژوهش
دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) :دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) یک ضرورت
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مطالعات بنیادی و پژوهشهای علمی نقش اساسی در حسابرسی بخش عمومی ایفا نموده اند و در
تکامل آن تاثیر چشم گیری داشته اند و استفاده از تجربه کشورهای در حال توسعه ای و قابلیت
دسترسی به اطالعات مورد نیاز فرضیه پژوهش و موارد و ظرایف دیگری 10 ،کشور توسعه یافته
شامل :ایاالت متحده آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،نروژ ،استرالیا ،نیوزیلند (زالندنو) ،ژاپن،
کره جنوبی و  3کشور در حال توسعه شامل ترکیه ،آفریقای جنوبی و جمهوری اسالمی ایران به
عنوان کشورهای هدف ،در قالب ابعاد پژوهش مورد مقایسه قرار گرفته اند .غالب کشورهای مذکور
عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» هستند( .حبشی)1392،
ب -از آنجا که تعیین وجوه افتراق در زمینه ابعاد پژوهش به عنوان عوامل کلیدی و موثر نظام
حسابرسی و ارزیابی عملکرد دولتی در دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه مورد مطالعه و جمهوری اسالمی ایران به روش دلفی مد نظر بوده است ،لذا
بر این اساس صرفاً کلیه کارکنان متخصص و خبره دیوان محاسبات کشور در کلیه ردههای مدیریت
(ارشد ،میانی و عملیاتی) شاغل در دیوان محاسبات کشور جمهوری اسالمی ایران به منظور انجام
یک نظر سنجی تخصصی به شرح جدول شماره ( )10زیر انتخاب گردیدند.
جدول شماره ( :)10وضعیت جامعه آماری
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 -9فرضیه پژوهش
فرضیه این پژوهش عبارت است از :بین حسابرسی بخش عمومی توسط دیوان محاسبات (موسسه
عالی حسابرسی) کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران
تفاوت معناداری وجود دارد.
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برای فرآیند پاسخگوئی به منظور اعتباردهی و ارائه گزارش به پارلمان در خصوص حسابهای دولت
می باشند( .حبشی 1392،و )State Audit in the European Union,2009
استاندارد حسابرسی بخش عمومی :رهنمودی است که قدرت اعمال را در قلمرو هر موسسه عالی
حسابرسی (دیوان محاسبات) حفظ می نماید و معموال به شرایط حرفه ای حسابرس ،کیفیت کار
حسابرسی ،خصوصیات حرفه ای و گزارشهای حسابرسی مربوط می شوند( .حسینی عراقی1391،
و حبشی 1392،و) 1998,INTOSAI
استقالل دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) :قانون باید استقالل نهادی ،مالی ،مدیریتی
و عملیاتی دیوان محاسبات را از سازمانی تضمین کند که توسط آن مورد حسابرسی قرار می
گیرد .استقالل از قوه مجریه باید تا حد امکان کامل باشدINTOSAI,1997 ( .و حبشی 1392،و
)IMF,2001c
ارزیابی عملکرد :در یک نگاه کلی ،هر یک از انواع حسابرسی (شامل حسابرسی مالی ،رعایت و
عملکرد) به نوعی ارزیابی عملکرد قلمداد می شود .اندازه گیری عملکرد ،مقایسه وضع موجود با وضع
مطلوب بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده است .اما با نگاهی ویژه و محدود ،ارزیابی عملکرد،
از اهداف حسابرسی عملکرد محسوب می گردد .ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است که به سنجش و
اندازه گیری ،ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی یک دوره معین می پردازد( .انصاری1378،
و حبشی)1392،
تنفیذ یافته ها :وقتی دیوان محاسبات گزارشی را ارائه می کند که شامل پیشنهادی خطاب به
رئیس سازمان مورد رسیدگی است ،رئیس سازمان باید گزارش مکتوبی از اقداماتی که درباره این
پیشنهاد انجام شده را به دیوان محاسبات ارائه کند که این گزارش باید در مدت زمان معینی به
کمیتههای مجلس نمایندگان ارائه شود( .الینرت 1389،و حبشی)1392،
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مدارج
جنسیت و
متغیرهای جمعیت
تحصیلی و
رده
متغیرهای جمعیت شناختی
شناختی
سابقه خدمت
مدیریتی
جنسیت

رده
مدیریتی

مرد

124

زن

0

مدیران
عملیاتی

68

مدیران
ارشد

15

مدیران
میانی

41

مدارج
تحصیلی

سابقه
خدمت

متغیرهای جمعیت
شناختی

کارشناسی
ارشد

64

حسابداری

54

دکتری

11

مدیریت

43

کارشناسی

49

اقتصاد

10

بین  24الی
 27سال

58

بین  20الی
 23سال

26

بیش از 27
سال

40

رشته
تحصیلی

حقوق

17

حوزه فنی
حسابرسی

93

حوزه
مدیریت

5

حوزه
مدیریتی
(تجربه کاری) حوزه تفریغ
بودجه
حوزه
دادیاری

رشته
تحصیلی و
حوزه
مدیریتی

14
12

جدول شماره ( : )11متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
 -2-10آمار استنباطی :پاسخ دهندگان (اعضاء گروه دلفی) با اعالم نظر موافق یا مخالف نسبت به
سواالت اختصاصی فرم نظر خواهی در دامنه ای از نمرات ( 0صفر) یا ( 1یک) به ترتیب خیر یا بلی،
نظر تخصصی خود را در خصوص نظر پژوهشگر درباره وجوه افتراق هر یک از عوامل موثر و کلیدی
در یک نظام مطلوب حسابرسی بخش عمومی و دولتی در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه
و جمهوری اسالمی ایران اعالم می نمایند.
نحوه داوری فرضیه مطرح شده در این پژوهش در سطح معنی داری  0/01در نظر گرفته شده
است .این بدین معنی است که در صورتی که سطح معناداری به دست آمده از آزمون مورد نظر کمتر
از  % 1باشد فرض صفر رد می شود .شایان ذکر است ،واکاویهای فوق با استفاده از رایانه صورت
پذیرفته است( .آذر،مومنی 1390،و حبشی)1392،
 -11واکاوی استنباطی داده ها
برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون توزیع دو جمله ای در ابعاد مختلف پژوهش مطابق جدول

Downloaded from danesh.dmk.ir at 17:01 +0430 on Thursday June 21st 2018

 -10یافتههای پژوهش
 -1-10آمار توصیفی :متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش به شرح جدول شماره ()11
می باشد:
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( )12استفاده گردید:
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جدول شماره ( :)12آزمون توزیع دو جمله ای

حجم نمونه (جمع کل)

124

124

124

124

124

124

آماره توزیع دوجمله ای-
تعداد موافق

112

117

113

116

117

121

تعداد مخالف

12

7

11

8

7

3

آماره نرمال

8/98

9/87

9/16

9/69

9/87

10/59

سطح معناداری ()sig

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

نتیجه تایید یا رد وجود و
یا عدم وجود موارد افتراق

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

با توجه به دادههای جدول شماره ( )12و مشاهده سطح معناداری آزمون ( )p=0/000و کوچکتر
بودن آن از ( )p>0/01 = 0/000>0/01می توان مطرح نمود که تفاوت معناداری میان فراوانیهای
مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد ،در نتیجه فرض های صفر رد و فرضیه باال تایید می شود .به
عبارتی دیگر با اطمینان بیش از  0/99می توان نتیجه گرفت که طبق نظر متخصصین و خبرگان
دیوان محاسبات کشور:
بین بودجهریزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و بودجهریزی جمهوری اسالمی ایران
تفاوت معناداری وجود دارد.
بین قوانین و استانداردها و رویههای حسابرسی بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه و قوانین و استانداردها ورویههای حسابرسی بخش عمومی جمهوری اسالمی ایران تفاوت
معناداری وجود دارد.
بین ساختار و استقالل دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ساختار و
استقالل دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران تفاوت معناداری وجود دارد.
بین نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
و نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران تفاوت معناداری وجود
دارد.
بین نحوه گزارشگری دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نحوه گزارشگری
دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران تفاوت معناداری وجود دارد.
بین تنفیذ یافته ها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه و تنفیذ یافته ها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات جمهوری اسالمی
ایران تفاوت معناداری وجود دارد.

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی ديوان محاسبات جمهوری اسالمی ايران

نسبت افراد موافق

62

62

62

62

62

62
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بودجهریزی

استانداردها

ساختار
سازمانی

نحوه ارزیابی
عملکرد

نحوه
گزارشگری

نحوه رسیدگی
به تخلفات
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 -12پیشنهادها در راستای ابعاد و فرضیه پژوهش
با توجه به وجود افتراق بین روشهای حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات (موسسات عالی
حسابرسی) کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و روشهای حسابرسی دیوان محاسبات جمهوری
اسالمی ایران و مشاهده برخی اشکاالت و کاستی ها مواردی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
با توجه به وجود افتراق بین بودجه ریزی بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و
جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول شماره ( ،)2همانگونه که مشاهده گردید در حال حاضر ایران
از روش بودجهریزی برنامهای استفاده می نماید .استفاده از روش بودجه ریزی برنامه ای موجب
می شود ،تخصیص منابع و هزینهها از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نباشد .روش بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد نسل دوم (بودجه ریزی عملیاتی و ستانده محور) در کشورهای آمریکا ،کانادا ،بریتانیا،
فرانسه ،آلمان ،نروژ ،استرالیا ،نیوزیلند ،ژاپن ،کره جنوبی و قسمت محدودی از بودجه آفریقای جنوبی
استفاده می گردد .در این روش زنجیره ای نتیجه محور (به صورت کمی) برای دستیابی به یک هدف
خاص طراحی و ارائه می شود و به دنبال ایجاد پیوند میان تخصیص منابع و شاخصهای عملکرد
می باشد و توجه و تمرکز اصلی آن دستیابی به کارایی و اثربخشی عملیاتی و بهبود پاسخگویی در
قبال تحویل خدمات و محصوالت و عملکرد ستاندهها و نتایج و پیامدها و تاثیرات میباشد .بنابراین
با توجه به مطالب مذکور ،روش بودجه ریزی مناسب برای ایران ،بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نسل
دوم با رویکرد پیامد (نتیجه) محور می باشد .همچنین به همراه اجرای این روش می توان همانند
کشور کانادا اطالعات عملکرد مالی و غیرمالی را همراه با سند بودجه ارائه نمود و در صورت موفقیت
در اجرای این روش می توان رویکرد را به استفاده از روش بودجه ریزی مبتنی بر تعیین عملکرد و
اتصال مستقیم تخصیص منابع به واحد های عملکرد مانند استرالیا تغییر داد .در جمهوری اسالمی
ایران ،هر یک از وزارتخانه ها ،سازمانها ،شرکتها و موسسههای دولتی ،عمومی و خصوصی در زمینه
طراحی ،اجرا و استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فعالیتهایی انجام داده اند ،ولی
سرعت آن رضایت بخش نبوده و متناسب با زمانهای پیش بینی شده در قوانین نیست .الزم است که
سازمان ها نهایت تالش خود را در راستای تغییر نظام بودجه ریزی بکار گیرند.
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 -7-11نتیجه آزمون فرضیه پژوهش :همانگونه که در جدول شماره تحلیل یافتههای پژوهش
مالحظه می گردد ،با توجه به تایید سواالت اختصاصی پژوهش مبنی بر وجود افتراق بین ابعاد
پژوهش (عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی) به شرح باال توسط خبرگان و متخصصین
دیوان محاسبات کشور جمهوری اسالمی ایران و تائید آزمون توزیع دو جمله ای در ابعاد شناسایی
شده پژوهش ،می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین
حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات (موسسه عالی حسابرسی) کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) جمهوری اسالمی
ایران تفاوت معناداری وجود دارد .پس فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است( .حبشی1394،
و حبشی)1392،
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با توجه به وجود افتراق بین قوانین و استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول شماره ( ،)5در بعضی از کشورها
مانند جمهوری اسالمی ایران قانون دیوان محاسبات (قانون جامع حسابرسی عمومی یا حسابرس
کل) تنها به بیان برخی کلیات می پردازد .اما بعضی دیگر از کشورها مانند کانادا ،فرانسه ،آلمان،
ژاپن استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی به شکل قوانین ویژه حسابرسی عمومیاند که به
بیان جزئیات می پردازند که داشتن این نوع قانون ،عملیات حسابرسی را از ضمانت اجرایی باالیی
برخوردار میسازد .کلی و ناقص بودن قانون دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران به عنوان مبنای
نظام حسابرسی دیوان محاسبات کشور منجر به برداشتهای متفاوت ذینفعان از این قانون شده
است .از سوی دیگر نداشتن استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی موجب می شود سطح کیفی
کار حسابرسان دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران کاهش یابد .راه حلهای مختلفی برای
وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابرسی در سطح جهان وجود دارد .یکی از این راه ها ،تدوین
استانداردها توسط جوامع حرفهای حسابرسی کشور مانند دیوان محاسبات ،سازمان حسابرسی ،انجمن
حسابرسی عمومی و ...این روش در آمریکا ،بریتانیا ،استرالیا ،نیوزیلند ،کره جنوبی و آفریقایجنوبی
کاربرد دارد .بنابراین با توجه به شرایط ایران ،پیشنهاد می گردد ضمن اصالح قانون دیوان محاسبات
کشور و تدوین مجموعه استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی دولتی با همکاری و مشارکت جوامع
حرفه ای حسابرسی کشور و اساتید و صاحبنظران و تصویب این مجموعه استانداردها به عنوان
قانون توسط مجلس شورای اسالمی و دولت ،ضمانت اجرایی آن را تضمین نمود .از سوی دیگر،
شمول قانون و استانداردها و رویههای حسابرسی دولتی بسیار مهم بوده و مشخص کننده شمول
نظارت موسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات ها) بر سازمانهای دولتی میباشد که این موضوع
در کشورهای مختلف ،متفاوت است .لذا با توجه به شمول ناقص و غیرشفاف بودن حدود مسئولیت
حسابرسی دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران تنها به بودجه کل کشور و عدم شمول نظارت و
حسابرسی آن به سازمانها و وظایف عمومی و عام المنفعه نظیر سازمان تامین اجتماعی ،شهرداری
ها و کلیه فعالیتهای غیرمالی دولت و ...موجب کاهش کارایی ،اثربخشی و صرفه اقتصادی مصرف
منابع عمومی می گردد .لذا پیشنهاد می گردد به منظور بهره مندی از مزایای حسابرسی دولتی کارا،
دامنه شمول نظارت دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران افزایش یابد.
با توجه به وجود افتراق بین ساختار سازمانی و استقالل دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول شماره ( ،)6دیوان محاسبات کشورها در
جهان از نظر استقالل نهادی دارای دو نوع ساختار سازمانی (ارکان تشکیالتی) متفاوت میباشند:
الف) دادگاهی مستقل که دارای صالحیت قضایی بوده و از اختیار تعقیب قانونی برخوردار است .ب)
ساختار دانشگاهی (مدیریت باال به پائین) بدون صالحیت قضایی ،که یکی از ویژگیهای آن میتواند
مدیریت شورایی (کمیسیون یا هیئت) باشد .گروه الف به پنج دسته تقسیم میشود که دیوان
محاسبات جمهوری اسالمی ایران در دسته اول قرار دارد .یعنی مرجعی مستقل که کام ً
ال در اختیار
قوه مقننه بوده و روسای رده باالی آن توسط پارلمان (قوه مقننه) تعیین می گردند( .کاربرد در
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استرالیا و ایران) .دسته پنجم در این گروه ،کامل ترین نوع می باشد .در این دسته ،دیوان محاسبات
سازمان اداری مستقل بوده که به پارلمان (قوه مقننه) نیز خدمات ارائه می دهد ،در این حالت هم
از قوای سه گانه مستقل می باشد و هم به مردم و نمایندگان قانونی آنان خدمات ارائه می نماید.
(کاربرد در ترکیه ،آلمان ،ژاپن) .در کشور فرانسه دیوان محاسبات مرجعی مستقل است که وابسته
به قوه قضائیه بوده و به پارلمان نیز خدمات ارائه میدهد .بقیه کشورها در گروه ب قرار می گیرند.
لذا پیشنهاد می گردد ،با توجه به اوضاع و احوال جمهوری اسالمی ایران استقالل نهادی فعلی آن
به نوع کامل تر (یعنی دسته پنجم گروه الف) انتقال یافته و در این خصوص اصالحات الزم در قانون
دیوان محاسبات لحاظ گردد.
مدت انتصاب رئیس و اعضاء اصلی دیوان محاسبات در کشورهای مختلف به شرح ذیل متفاوت
میباشد:
آمریکا ( 15سال) ،کانادا ( 10سال) ،فرانسه (مادامالعمر) ،آلمان ( 12سال) ،نروژ و کرهجنوبی و
ایران ( 4سال) ،استرالیا ( 3الی  5سال) ،نیوزلند و ژاپن و ترکیه ( 7سال) ،آفریقایجنوبی ( 5الی 10
سال) .با توجه به شرایط ایران و به دلیل تخصصی و حرفه ای بودن کار دیوان محاسبات ،بایستی
انتصاب رییس و اعضای اصلی این سازمان ،بدون وابستگی به انتخابات مجلس شورای اسالمی به
مدت مناسب  7الی  10سال باشد ،زیرا در این حالت مدیران با صالحیت حرفه ای و مدیریتی
خواهند توانست علم و تجربه خود را از جهت اعتالی سازمانی دیوان محاسبات از هر جهت بکار
گیرند.
با توجه به وجود افتراق بین نحوه ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول شماره ( ،)7کاربرد حسابرسی عملکرد در
جهان به سه شکل است )1 :به شکل قوی :کاربرد در آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،فرانسه ،نروژ ،نیوزیلند،
ژاپن ،کره جنوبی و ترکیه )2 ،محدود به حسابرسی کارایی :کاربرد در آلمان و استرالیا  )3به شکل
ضعیف :کاربرد در جمهوری اسالمی ایران و آفریقای جنوبی .پیشنهاد می گردد با توجه به شرایط
ایران اجرای حسابرسی عملکرد (کارایی ،اثربخشی ،صرفه اقتصادی و زیست محیطی) و شیوه های
نوین دیگر در قانون دیوان محاسبات ایران به همراه حسابرسی مالی و رعایت به روشنی بیان گردد.
متناسب با این شرایط ،باید استاندارد ها و رویه های حسابرسی دولتی مناسب تدوین گردد ،زیرا
این موضوع عالوه بر ایجاد ضمانت اجرایی قانونی ،شرایط الزم را برای انجام وظایف اصلی دیوان
محاسبات فراهم می آورد.
همچنین سایر خدمات حسابرسی نظیر حسابرسی سیستم های اطالعاتی ،کنترل شرکتی (کنترل
شخصیت حقوقی) ،بررسیهای ویژه و ...توسط دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) ارائه
می گردد (کاربرد در آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،فرانسه ،نروژ ،استرالیا ،ژاپن ،ترکیه) .لذا پیشنهاد می
گردد ،با عنایت به شرایط جمهوری اسالمی ایران ،در قانون دیوان محاسبات سایر وظایف مربوطه نیز
به همراه وظایف اصلی (انواع حسابرسی) آن پیش بینی و تقویت گردد ،زیرا هر چه دامنه عملیات
دیوان محاسبات وسیع تر و شفاف تر باشد این سازمان به عنوان ابزار کنترلی قوی در جامعه عمل
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خواهد نمود ،که این موضوع سالمت و انظباط مالی و عملکردی و پیشرفت امور دولتی را تضمین
خواهد نمود.
با توجه به وجود افتراق بین نحوه گزارشگری دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه و جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول شماره ( ،)8نتایج حسابرسیهای دیوان محاسبات
در قالب گزارشات حسابرسی به نهادهای ذینفع ارائه میگردد .انواع گزارشات حسابرسی دیوان
محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) ،متاثر از انواع حسابرسی و وظایف اصلی آن میباشد،
که عبارتند از-1 :گزارش سالیانه عملکرد دیوان محاسبات-2 ،گزارش حسابرسی مالی-3 ،گزارش
حسابرسی رعایت-4 ،گزارشهای حسابرسی عملکرد (از قبیل کارائی ،اثربخشی ،صرفه اقتصادی،
زیستمحیطی و-5 ،)...گزارشهای ویژه (خاص)-6 ،گزارش های حسابرسی بر اساس حوزههای
مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی-7 ،گزارشهای حسابرسی بر اساس دستگاههای دولتی،
-8نظریهها و رهنمودهای منتشر شده عملکرد دولت-9 ،گزارش تفریغ بودجه سالیانه (گزارش
نهایی)-10 ،صورت تاییدیه کلی یا گواهی حساب-11 ،گزارش ارزیابی رئیس دیوان محاسبات
(حسابرس کل)-12 ،گزارش حسابرسی استفاده از صندوق ذخیره ارزی -13 ،گزارش حسابهای
سالیانه درآمدها و هزینهها -14 ،گزارشات حسابرسی اختیاری-15 ،گزارشهای عمومی( .کاربرد
در همه کشورها به صورت موردی) پیشنهاد می گردد هر کدام از گزارشات فوق متناسب با انواع
حسابرسی و سایر وظایف قانونی دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران ،در قانون دیوان محاسبات
و استانداردهای حسابرسی دولتی آن پیش بینی گردد.
توزیع گزارشات حسابرسی دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) متاثر از استقالل
نهادی و مدیریتی آن میباشد .کلیه گزارشها باید در پایگاه اینترنتی دیوان محاسبات و همچنین
از طریق روزنامه رسمی کشور انتشار و در دسترس عموم مردم (صاحبان اصلی منابع عمومی و
پرداختکنندگان مالیات و عوارض) قرار گیرد .موارد استثناء و مسائل محرمانه از جمله دفاع ملی
و تحقیقات محرمانه باید به صراحت بیان گردند( .کاربرد در همه کشورها به صورت موردی) لذا
پیشنهاد می گردد ،نسخه ای از گزارش حسابرسی سالیانه دیوان محاسبات (تفریغ بودجه) در پایگاه
اینترنتی در دسترس عموم مردم قرار گیرد و از طریق روزنامه رسمی کشور نیز منتشر گردد ،زیرا
ارزیابی و قضاوت مردم از عملکرد دیوان محاسبات بستگی به توزیع و انتشار با کیفیت این گزارشات
دارد.
با توجه به وجود افتراق بین نحوه تنفیذ یافته ها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان
محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسالمی ایران به شرح جدول شماره
( ،)9از نظر تنفیذ یافتهها دیوان محاسبات ها (موسسات عالی حسابرسی) به سه دسته کلی تقسیم
میشوند :الف) برخوردار از اختیار تنفیذ یافتههای حسابرسی (کاربرد در دیوان محاسبات های
آمریکا ،ترکیه ،نروژ ،استرالیا ،ژاپن ،کره جنوبی و فرانسه .ب) عدم اختیار تنفیذ یافته های حسابرسی
(کاربرد در دیوان محاسباتهای کانادا ،بریتانیا ،آلمان) .ج) در قانون حسابرسی عمومی (قانون دیوان
محاسبات) برخی کشورها نیز ترتیبات خاصی برای تنفیذ یافتهها توسط دیوان محاسبات مطلبی
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 -13پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
 )1مطالعه روشهای حسابرسی سازمانهای حسابرسی چند کشور نمونه توسعه یافته و در حال
توسعه جهان در مقایسه با سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران.
 )2انتخاب سازمانهای دولتی نمونه و بررسی و تعیین آثار ناشی از بکارگیری یا عدم بکارگیری هر
یک از موارد افتراق یاد شده در این پژوهش ،در حسابرسی سازمانهای دولتی نمونه.
 )3مطالعه روشهای حسابرسی داخلی سازمانهای دولتی (توسط ذیحسابی وزارت امور اقتصادی و
دارایی) چند کشور نمونه توسعه یافته و در حال توسعه جهان در مقایسه با جمهوری اسالمی ایران
 )4مطالعه روشهای حسابرسی داخلی سازمانهای خصوصی چند کشور توسعه یافته و در حال
توسعه جهان در مقایسه با جمهوری اسالمی ایران( .حبشی)1392،
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اشاره نشده است (کاربرد در دیوان محاسبات نیوزیلند ،آفریقای جنوبی و ایران).
با عنایت به اینکه قوانین و مقررات باید تعهدات اعضای قوه مجریه را درباره پاسخگوئی به مسائلی
که در گزارشهای حسابرسی دیوان محاسبات مطرح شده تشریح کنند و از سوی دیگر پاسخهای
مکتوب در مورد اقدامات کنونی یا آتی که به کمیسیونهای پارلمانی تسلیم میشود ،رویهای عادی
محسوب می گردد .لذا با عنایت به موارد فوق پیشنهاد می گردد با توجه به شرایط ایران ،برخورداری
از اختیار تنفیذ یافتههای حسابرسی و اطالع به تمامی مسئولین ذیربط ،در قانون دیوان محاسبات
ایران پیش بینی گردد ،زیرا این موضوع بازدارندگی زیادی در بهبود عملیات دولت خواهد داشت.
(حبشی 1392،و حبشی 1394،و آذر،بیات 1394،و آذر،بیات،خدیور 1392،و آذر،امیر خانی1390،
و یان الینرت،ترجمه افشین خاکباز 1389،و آذر 1392،و حسینی عراقی 1391،و محمدی و
ارائی 1389،و مرکز تحقیقات و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور 1389،و یان الینرت،ترجمه
خاکباز و المعی 1389،و نازی قزلبالغ 1374،و دیوان محاسبات کشور 1390،و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی دفتر بررسیهای حقوقی 1378،و قاضی 1372،و شهبازی 1373،و صفی
زاده 1390،و دیوان محاسبات کشور 1388،و بهرامی 1391،و ترجمه نجاتیان و مظفری 1391،و
زارعی 1384،و قانون دیوان محاسبات فرانسه 1967،و  2011,GAOو  www.GAO.govوwww.
 court des comptes.govو  www.ANAO.govو  www. OAG.govو www.BA.gov
و  www.OAGC.govو www.NAO.govو  www.Bundesre chnungshof .govو
 www.Riksrevisjonen.govو  www.BAI.govو  www.TCA.govو www.dmk.gov
و  2009,State Audit in the European Unionو  1997,Ponceletو www.AGSA
 .govو  2001,Joxeو 2001,Cieutatو  Silk and Walters op.citو.)1997,Magnet
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 -14فهرست منابع
11آذر ،عادل ،مومنی ،منصور ،)1390( ،آمار وکاربرد آن در مدیریت ،جلد اول ،چاپ سیزدهم،
تهران:انتشارات سمت.
22آذر ،عادل ،امیر خانی ،طیبه ،)1390( ،بودجه ریزی بخش عمومی :مفاهیم و نظریه ها ،چاپ اول،
تهران:انتشارات سمت.
33آذر ،عادل ،خدیور ،آمنه ،)۱۳۹۲( ،پارادایم های مدلسازی و اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد،
چاپ اول ،تهران :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.
44آذر ،عادل ،امیر خانی ،طیبه ،)۱۳۹۲( ،مدل پیادهسازی بودجه ریزی برمبنای عملکرد ،چاپ اول،
تهران:انتشارات مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه.
55آذر ،عادل ،بیات ،کریم« ،)1394( ،مدل اجرایی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمانهای
خدماتی (بانکداری و بیمه)» ،چاپ اول ،تهران :انتشارات راه ثریا.
66آذر ،عادل« ،)1392( ،پارادایمهای بودجه ریزی در گذر زمان» ،پنجمین کنفرانس بین المللی
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (با تاکید بر پیاده سازی) ،دبیرخانه کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای
عملکرد.
77آذر ،عادل ،بیات ،کریم ،خدیور و امیرخانی« ،)1392( ،خالصه گزارش جایزه بلوغ بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد» ،ویرایش سوم ،تهران :دبیرخانه کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد.
88ارفعی ،عالیه ،)1372( ،جایگاه دیوان محاسبات در کنگره ایاالت متحده آمریکا ،مجلس و پژوهش،
شماره  ،4صص.326-330
99باباجانی ،جعفر ،)1390( ،حسابداری و کنترلهای مالی دولتی ،چاپ هشتم ،تهران:انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبایی.
110باباجانی ،جعفر ،)1388( ،حسابداری و مسئولیت پاسخگوئی در بخش عمومی (مجموعه مقاالت)،
چاپ اول ،تهران:انتشارات ترمه،
111بهرامی ،سیامک( ،مترجم)« ،)1391( ،دیوان محاسبات آفریقای جنوبی» ،مجله حسیب ،شماره
 ،11صص.28-29
112حبشی ،نعمت« ،)1395( ،مطالعه نحوه گزارشگری توسط دیوان محاسبات (موسسات عالی
حسابرسی)دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسالمی ایران»،
فصلنامه دانش حسابرسی ،شماره  ،63تابستان ،1395صص.193-236
113حبشی ،نعمت« ،)1395( ،مطالعه مبانی قانونی دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی)
دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
ترجمان حسابرسی ،شماره  ،8فروردین و اردیبهشت  ،1395صص.50-84
114حبشی ،نعمت« ،)1394( ،مطالعه نحوه ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات (موسسات عالی
حسابرسی)دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسالمی ایران»،
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فصلنامه دانش حسابرسی ،شماره  ،59تابستان ،1394صص.147-174
115حبشی ،نعمت« ،)1394( ،مطالعه استقالل دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی)دوازده
کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه ترجمان
حسابرسی ،شماره  ،4مرداد و شهریور ،1394صص.43-65
116حبشی ،نعمت« ،)1394( ،مطالعه ارائه الگوئی موثر برای ساختار سازمانی دیوان محاسبات
جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه ترجمان حسابرسی ،شماره  ،5مهر و آبان ،1394صص.62-100
117حبشی ،نعمت« ،)1392( ،مطالعه روشهای حسابرسی دیوان محاسبات (موسسات عالی
حسابرسی)دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسالمی ایران»،
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،بهمن.1395
118حسینی عراقی ،سید حسین ،)1391( ،حسابرسی دولتی ،چاپ اول ،تهران:انتشارات دانشگاه
علوم اقتصادی.
119خسروی ،سارا( ،مترجم)« ،)1392( ،آشنایی با دیوان محاسبات فرانسه» ،مجله حسیب ،شماره
 ،22صص.30-31
220دفتر بررسیهای حقوقی« ،)1378( ،گزارش هم سنجی دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران،
ژاپن ،فرانسه» ،شماره مسلسل  ،11084ویرایش اول ،تهران:انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،صص.1-10
221دفتر بررسیهای حقوقی« ،)1375( ،گزارش تحوالت و جایگاه قانونی دیوان محاسبات کشور»،
شماره مسلسل  ،2701314تهران:انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،صص.1-17
222دفتر مطالعات برنامه و بودجه« ،)1389( ،گزارش ضرورتها و رویکردهای اصالح قانون دیوان
جلس شورای اسالمی،
شهای م 
محاسبات» ،شماره مسلسل  ،10194تهران:انتشارات مرکز پژوه 
صص.1-20
223دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها (مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات
کشور) ،)1391( ،پیش نویس استانداردهای بیانیه اصول بنیادی حسابرسی ،اصول استقالل ،اصول
اخالق حرفه ای حسابرسی ،کنترل کیفیت در دیوان محاسبات کشور ،صص.1-30
224دیوان محاسبات کشور ،)1389( ،برنامه راهبردی دیوان محاسبات کشور ،چاپ اول ،تهران:انتشارات
مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور.
225شباهنگ ،رضا ،)1386( ،حسابرسی عملکرد مدیریت (نشریه  ،)98چاپ چهارم ،تهران:انتشارات
سازمان حسابرسی ،صص،1-117
226صفی زاده ،سیدامیرعباس (مترجم)« ،)1390( ،دیوان محاسبات استرالیا» ،مجله حسیب ،شماره
 ،3صص.26-28
227صفی زاده ،سیدامیرعباس (مترجم)« ،)1390( ،دیوان محاسبات ژاپن» ،مجله حسیب ،شماره
 ،5صص.22-24
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و بودجه کشور:مبانی تطبیقی ،گزارش جلدهای  6و  7و.8
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