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الف .کلیات
بخش یک .هدف حسابرسي

مفهوم و فلسفه وجودي حسابرسي در ذات مدیریت مالي عمومي یا به نوعي مدیریت وجوه عمومي
نهفته و به ایجاد اطمینان منجر ميشود .حسابرسي فينفسه ،هدف محسوب نميشود اما بهعنوان
بخشي الینفک از سامانهاي قاعدهمند است که هدف آن آشكار سازي به موقع انحرافهاي بهوقوع
پیوسته از استانداردهاي پذیرفته شده و کشف تخطي از اصول قانوني ،کارآیي ،اثربخشي و صرفه
اقتصادي مدیریت مالي در کوتاهترین زمان ممكن است و منجر به ایجاد این امكان خواهد شد که
بتوان اقدامات اصالحي را بكار گرفت ،مسئولیت را به اشخاص پاسخگو یادآوري نمود ،ضرر و زیان
را جبران کرد و یا اقدامات الزم براي پیشگیري از وقوع موارد مزبور و یا حداقل کاهش اثرات سوء
آتي آنها اتخاذ نمود .هدف دیوان محاسبات کشور از حسابرسي ،اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي
به منظور پاسداري از بیتالمال ميباشد.

بخش دو .کانون توجه حسابرسي

 .0رویدادها (شامل پدیدهها ،فعالیتها و عملیات) بههعنهوان موضهوعات حسابرسهي ،کهانون توجهه
حسابرسي و یا رسیدگي ميباشند.
 .2رویدادها یا موضوعات حسابرسي شامل طیف گستردهاي ميشوند که بهعنوان مثال ميتهوان بهه
تصمیمات ،فعالیتها ،اقدامات ،نظامها ،قوانین و مقررات و  ..اشاره نمهود .بههطهورکلي هرآنههه کهه
پیرامون آن ادعایي وجود دارد و یا دیوان محاسبات کشور تشخیص ميدهد حسابرسي و یا رسیدگي
آن موجب پاسداري از بیتالمال ميشود و ارزیابي آن از طریه حسابرسهي و یها رسهیدگي موجهب
اطمیناندهي به ذينفعان ميشود ،یک رویداد محسوب شده که ميتهوان بههعنهوان یهک موضهوع
حسابرسي تعریف نمود.
 .3تصمیمات ،زماني بهعنوان موضوع حسابرسي تعریف ميشوند که منجر به اقدام عملي شده باشد
و یا اقدامات الزم در جهت اجراي آن در جریان باشد.

بخش سه .حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل

 .0خدمات حسابرسي داخلي توسط دستگاههاي اجرایي انجام مهيشهود و دیهوان محاسهبات کشهور
مسئولیت انجام خدمات حسابرسي مستقل را عهدهدار است.
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 .2واحد حسابرسي داخلي ضرورتاً زیرنظر باالترین مقام دسهتگاه اجرایهي انجهام وظیفهه مهينمایهد.
بنابراین باید شرایطي در ساختار تشكیالتي ایجاد شود که حتي االمكان واحهد حسابرسهي داخلهي از
لحاظ سازماني و عملكردي مستقل عمل نماید.
 .3دیوان محاسبات کشور مسئولیت اعالمنظر درخصوص لزوم وجود مرجع کنتهرلکننهده داخلهي را
برعهده دارد .این وظیفه در راستاي حفظ حقوق بیتالمال صورت گرفتهه و در صهورتيکهه بهه ایهن
نتیجه برسد که واحد حسابرسي داخلي دستگاه اجرایي بطور مؤثر عمل ميکنهد ،مهيتوانهد از نتهایج
حسابرسي داخلي استفاده نماید.

بخش چهار .حسابرسي رعایت ،صورتهاي مالي و عملكرد

 .0بخشي از حسابرسيهاي دیوان محاسبات کشور کهه بهه ارزیهابي ادعاههاي موجهود درخصهوص
رعایت قوانین و مقررات و استانداردهاي حسابداري مربوط ميشهود ،در قالهب حسابرسهي رعایهت و
مالي اجرا ميشود.
 .2عالوه بر حسابرسيهاي رعایت و صورتهاي مالي که از اهمیهت خاصهي برخهوردار مهيباشهند،
گونهاي دیگر از حسابرسي که با حسابرسيهاي مذکور از نظر اهمیت برابهري مهيکنهد ،حسابرسهي
عملكرد است .کانون توجه حسابرسي عملكرد رسیدگي بهه کهارآیي ،اثربخشهي و صهرفه اقتصهادي
دستگاههاي اجرایي است .حسابرسي عملكرد طیف وسیعي از رویدادها را در برميگیرد.
 .3اهداف حسابرسي دیوان محاسبات کشور ،اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري
از بیتالمال است .این اهداف با انجام انواع حسابرسي و رسیدگي بر حسب اولویتهاي تعیین شهده،
محق ميشود.
 .4بنیاد و اساس حسابرسيها و رسیدگيها بها توجهه بهه سیاسهتههاي تعیهین شهده و بهر اسهاس
گزارشهاي مالي ،عملیاتي و محاسباتي ميباشد.

ب 0استقالل
بخش پنج .استقالل دیوان محاسبات کشور

 .0دیوان محاسبات کشور به منظور انجام وظایف خود با رعایهت اصهل بهيطرفهي و بهه صهورت
کارآمد از واحد مورد رسیدگي مستقل بوده و از عوامل بیروني تاثیر نميپذیرد.
 .2دیوان محاسبات کشور با توجه به قانون اساسي جمههوري اسهالمي ایهران مسهتقیماً زیرنظهر
مجلس شوراي اسالمي است و با توجه به قانون دیوان محاسبات کشور از استقالل سازماني ،اداري
و وظیفهاي الزم براي اجراي وظایف قانوني خود برخوردار است.
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بخش شش .استقالل مسئوالن و کارکنان دیوان محاسبات کشور

 .0استقالل دیوان محاسبات کشور رابطهاي ناگسستني با استقالل اشخاصي دارد که تصهمیماتي را
براي دیوان محاسبات کشور اتخاذ مينمایند و در مقابهل آن بهه اشهخاص ثالهس پاسهخگو هسهتند.
منظور از اشخاص در دیوان محاسبات کشور ،رئیس ،دادستان یا هیات عمومي ميباشد.
 .2استقالل این اشخاص باید در قوانین تامین شود و روشهاي عزل و تغییر آنان تابع مقرراتي باشد
که استقالل را موجب شود.
 .3اشخاصي که عهدهدار وظایف حسابرسي و رسیدگي ميباشند ،در انجام وظهایف حرفههاي خهود
نباید تحت نفوذ دستگاههاي اجرایي قرار گیرند و نیز نباید به دستگاههاي اجرایي وابسهتگي داشهته
باشند.

بخش هفت .استقالل مالي دیوان محاسبات کشور

 .0بهمنظور انجام فعالیت ها و وظایف مندرج در قوانین موضوعه ،بایستي منابع مالي مورد نیاز دیوان
محاسبات کشور بهطور کامل تامین گردد.
 .2منابع مالي مورد نیاز دیوان محاسبات کشور باید بطور مستقیم پس از تاییهد کمیسهیون برنامهه و
بودجه مجلس شوراي اسالمي در بودجه کل کشور درج شود.
 .3دیوان محاسبات وجوه اختصاص یافته را در محلي که در بودجه پیشبیني شده است بههمصهرف
ميرساند.

پ.

رابطه با مجلس و سایر قوا

بخش هشت .رابطه با مجلس

هر چند دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شوراي اسالمي اداره ميشهود امها حتهي در
مواقعي که به نمایندگي مجلس شوراي اسالمي یا سایر مقامات مجاز به موجب قانون و بهر اسهاس
ماموریت مفوض اقدام به حسابرسي و رسیدگي مينماید ،کماکهان بههصهورت مسهتقل از روشهها،
رویهها ،استانداردها و رهنمودهاي حرفهاي حسابرسي و رسیدگي تبعیت مينماید.
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بخش نه .رابطه با دستگاههاي قواي سه گانه

دیوان محاسبات کشور فعالیتهاي دستگاههاي اجرایي را حسابرسي ميکند .این موضوع به معنهاي
تابعیت دستگاههاي مزبور از دیوان محاسبات کشور نميباشد .بهطور مشهخص ،مسهئولیت کامهل و
مطل فعالیت و عملكرد دستگاههاي مذکور با آنهان بهوده و نمهيتواننهد بها اسهتناد بهه یافتههههاي
حسابرسي و نظرات کارشناسي ه مگر اینكه چنین یافتهها ونظراتي از نظر قانوني معتبر و الزماالجرا
باشد ه مسئولیت را از خود ساقط نمایند.

ت.

اعمال صالحیت دیوان محاسبات کشور

بخش ده .صالحیت حسابرسي و رسیدگي

 .0دیوان محاسبات کشور در چارچوب قوانین و مقررات باید به تمامي سواب و مستندات مهرتبط بها
مدیریت مالي دستگاههاي مورد رسیدگي دسترسي داشته باشهد و از اختیهار قهانوني درخواسهت ههر
گونه اطالعات الزم به صورت کتبي یا شفاهي برخوردار باشد.
 .2حسابرسي و رسهیدگي دسهتگاههاي اجرایهي بهه تشهخیص دیهوان محاسهبات کشهور در دیهوان
محاسبات کشور یا محل خود آن دستگاهها انجام ميگیرد.
 .3زمان ارائه اسناد و مدارك و همهنین گزارشهاي عملیاتي ،صورتحسابها و صورتهاي مهالي
براساس قوانین و مقررات موجود مشخص ميگردد و دستگاههاي اجرایي حسابهاي خود را بهراي
رسیدگي به دیوان محاسبات کشور ارائه مينمایند.

بخش یازده .ضمانت اجرایي یافتههاي حسابرسي و رسیدگي دیوان محاسبات کشور

 .0دستگاههاي اجرایي مورد رسیدگي در زمان مقرر توسط دیوان محاسبات کشهور نظهرات خهود را
درباره یافته هاي حسابرسي ارائه و اقدامات و تدابیري کهه در نتیجهه یافتههههاي حسابرسهي اتخهاذ
نمودهاند ،حسب پیگیريهاي دیوان محاسبات کشور اعالم مينماید.
 .2حتي در مواردي که یافتههاي حسابرسي موید انحراف از از احكام قانوني و الزماالجرا نميباشهد،
دیوان محاسبات کشور اجازه دارد با مقام یا مقامات مسئولي که موظف به اتخهاذ اقهدامات و تهدابیر
الزم هستند ،ارتباط برقرار نموده و شخص مسئول را به قبول مسئولیت ملزم نماید.
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بخش دوازده .نظریات کارشناسي و مشاورهاي

 .0در صورت لزوم ،دیهوان محاسهبات کشهور مهيتوانهد دانهش حرفههاي خهود را در قالهب نظهرات
کارشناسي در مورد لوایح قانوني ،آییننامهها ،دسهتورالعملهها ،مقهررات مهالي و سهایر مقهررات بهه
مجلس شوراي اسالمي و سایر دستگاههاي اجرایي ارائه نماید؛ پذیرش یا رد نظرات ارائهه شهده بها
مراجع مذکور است .نظرات کارشناسي باید بر اساس رهنمودهاي (دستورالعملهاي) مربوطه تهدوین
شده باشد و نباید موجب دخالت در اختیارات مدیریت دستگاه ذیربط گردد.

ث.

روشهاي حسابرسي ،کارکنان حسابرسي و تبادل بینالمللي تجربیات

بخش سیزده .روشها و رویههاي حسابرسي

 .0دیوان محاسبات کشور ،حسابرسيها و رسیدگيهاي خود را مطاب برنامهه از پهیش تعیهین شهده
اجرا مينماید .ایهن موضهوع شهامل مهواردي نمهيشهود کهه اشهخاص ذيصهال خواسهتار انجهام
حسابرسيهاي خاص ميباشند.
 .2با توجه به اینكه حسابرسي نميتواند به صورت تمامرسي انجام شهود ،دیهوان محاسهبات کشهور
بهعنوان یک قاعده ،هر جا که ضرورت داشته باشد از نمونهگیري اسهتفاده خواههد نمهود .نمونهههها
بایستي برمبناي الگویي مشخص انتخاب شود و از کیفیت و کفایت الزم برخهوردار باشهد تها زمینهه
الزم را براي اظهارنظر حرفهاي پیرامون موضوع حسابرسي فراهم سازد.
 .3شیوههاي حسابرسي باید با پیشرفت علوم و تكنیکهاي مالي و حسابرسي همگام باشد.
 .4بهههمنظههور ایجههاد زمینههه الزم بههراي کههارآیي حسابرسههي ،دیههوان محاسههبات کشههور مههيتوانههد
دستورالعملهاي الزم را براي انجام حسابرسي تهیه نماید.

بخش چهارده .کارکنان حسابرسي

 .0کلیه اشخاصي که عهدهدار وظایف حسابرسي و رسیدگي ميباشند ،براي انجهام کامهل وظهایف
خود بایستي از صالحیتهاي حرفهاي الزم برخوردار و به اصول اخالق حرفهاي پایبند باشند.
 .2دیوان محاسبات کشور اطمینان معقول از دانش و مهارتهاي حرفهاي اشخاصهي کهه متقاضهي
استخدام در این سازمان هستند ،کسب خواهد نمود .این اطمینان بهگونهاي خواهد بهود کهه از بهین
متقاضیان بهترین افراد گزینش شوند.
 .3بهمنظور بسط دانش نظري و مهارتهاي حرفهاي کارکنان و کلیه اشخاصي که عهدهدار وظایف
حسابرسي و رسیدگي ميباشند  ،برنامههاي آموزش ضمن خدمت ،دانشگاهي و بهینالمللهي مهدنظر
قرار ميگیرد و حمایت الزم مالي و سازماني از آن با توجه به قوانین و مقهررات بهه عمهل مهيآیهد.
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آموزشهاي مذکور فراتر از آموزشهاي طراحي شده در چارچوبهاي سنتي دانشهاي حسهابداري،
اقتصاد و حقوق بوده و شامل مباحس کاربردي و دانشهاي نوین وبین رشته اي ميشود.
 .4بهمنظور حصول اطمینان از کیفیت عالي حسابرسهي ،جبهران خهدمات (حقهوق و مزایها) بایسهتي
متناسب با مشاغل و پستهاي سازماني صورت پذیرد.
 .5در موارد کمبود حسابرس و یا در مواردي که نیاز به مهارت خاصي باشد ،دیوان محاسبات کشهور
حسب ضرورت ميتواند از خدمات حسابرسان و کارشناسان خارج از سهازمان حسهب مهورد اسهتفاده
نماید.

بخش پانزده .تبادل بینالمللي تجربیات

 .0دیوان محاسبات کشور بهمنظور تبادلنظرات و تجربیات ،با مؤسسات عالي حسابرسهي در سهطح
بینالمللي و منطقهاي همكاري مينماید.
 .2کنگرهها و همایشهاي آموزشي که به صورت مشترك با سازمانههاي بهینالمللهي و منطقههاي
برگزار ميشود و همهنین تشكیل و شرکت در کارگروههاي منطقهاي و انتشهار مجهالت حرفههاي،
زمینه تبادل نظرات و تجربیات را فراهم ميسازد.
 .3دیوان محاسبات کشور اقدامات الزم را براي توسعه و تقویت این فعالیتها و تالشهها بههعمهل
خواهد آورد.

ج.

گزارشگري

بخش شانزده .گزارش به مجلس و مردم

 .0دیوان محاسبات کشور از طری ساز و کار مندرج در قوانین و مقررات و در قالب گهزارش تفریه
بودجه ساالنه ،یافتههاي حسابرسي و رسیدگي را منتشر ،به مراجع ذیهربط ارائهه و در اختیهار عمهوم
قرار ميدهد.
 .2دیوان محاسبات کشور یافته هاي حسابرسي و رسهیدگي موضهوعات خهاص و ارجهاعي از سهوي
مراجع ذيصال را به صورت مجزا و در قالب گزارش حسابرسي و رسیدگي ارائه مينماید.
 .3زماني که انتشار یافتههاي حسابرسي مستلزم افشاي مواردي ميباشد که از نظر قانوني انتشار آن
با محدودیت مواجه است یا منجر به تضییع منافع ملي ميشهود ،تصهمیمگیهري درخصهوص سهطح
افشا و دریافتکنندگان گزارش با توجه به منهافع حاصهل از افشهاي یافتههههاي حسابرسهي اتخهاذ
ميشود.
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بخش هفده .شیوه گزارشگري

 .0گزارشها باید به ارائه وقایع رويداده و ارزیابي آنها بهه شهیوهاي شهفاف و بهيطرفانهه پرداختهه و
منحصر به موارد ضروري و اساسي شود .شیوه تنظیم گزارش و واژگان آن بایهد دقیه و بههراحتهي
قابل فهم باشد.
 .2دیوان محاسبات کشور دیدگاههاي واحد مورد رسیدگي را در مورد یافتههاي حسابرسهي پهیش از
انتشار گزارش مورد توجه قرار ميدهد.

چ.

اختیار انجام حسابرسي توسط دیوان محاسبات کشور

بخش هجده .مباني قانوني اختیار انجام حسابرسي؛
حسابرسي مدیریت مالي بخش عمومي

 .0دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران کلیه دستگاههایي که بهه
نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتیبي که در قانون دیوان محاسبات کشور و
سایر قوانین و مقررات مربوط مشخص شده است ،حسابرسي و یا رسیدگي مينماید.
 .2دیوان محاسبات کشور مسئولیت نظارت بر اجراي بودجه کل کشور را بر عهده دارد و بهه منظهور
انجام این مسئولیت ،وظیفه بررسي سیاستهاي مالي تعیین شده در بودجه کل کشور بهراي بخهش
عمومي ،امري ضروري محسوب ميشود.

بخش نوزده .حسابرسي دستگاههاي اجرایي مستقر در خارج از کشور

دیوان محاسبات کشور مي تواند دستگاههاي اجرایي مستقر در خارج از کشور را بها لحهاظ قهوانین و
مقررات الزماالجراء مربوط مورد حسابرسي و یا رسیدگي قرار دهد.
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بخش بیست .حسابرسي منابع عمومي

 .0دیوان محاسبات کشور فرآینهد و نحهوه وصهول و ایصهال دریافهتهها را حسابرسهي و رسهیدگي
مينماید.
 .2حسابرسيها و رسیدگي هاي مذکور شامل انواع حسابرسيها ميباشد و زمینههاي مناسهب بهراي
ارزیابي ادعاهاي موجود پیرامون فرآیند وصول و ایصال دریافتها ایجاد مينماید.

بخش بیست و یک .حسابرسي مصارف عمومي

 .0دیوان محاسبات کشور مصارف عمومي دستگاههاي اجرایي را حسابرسي و رسیدگي مينماید.
 .2حسابرسيها و رسیدگي هاي مذکور شامل انواع حسابرسيها ميباشد و زمینههاي مناسهب بهراي
ارزیابي ادعاهاي موجود پیرامون مصارف عمومي دستگاههاي اجرایي ایجاد مينماید.

بخش بیست و دو .حسابرسي سامانه هاي پردازش الكترونیكي دادهها

دیوان محاسبات کشهور سهامانهههاي پهردازش الكترونیكهي دادههها را از جنبههههایي نظیهر شهیوه
برنامه ریزي براي فائ آمدن بر شرایط خهاص  ،اسهتفاده اقتصهادي از تجهیهزات پهردازش دادههها،
استفاده از کارشناسان با تجربه و مناسب ،جلوگیري از سوء استفادهها و سهودمندي اطالعهات تولیهد
شده  ،مورد حسابرسي و یا رسیدگي قرار ميدهد .حسابرسي و یها رسهیدگي سیسهتمههاي پهردازش
الكترونیكي دادهها مبتنيبر سیستم صورت ميگیرد.

بخش بیست و سه .حسابرسي بودجه شرکتها ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

 .0دیوان محاسبات کشور بودجه شرکتها ،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را ماداميکهه
سهم دولت کمتر از حداقلهاي مذکور در قوانین و مقررات نیست و یا دولت قادر به اعمال نفوذ قابهل
مالحظه در دستگاههاي مزبور است ،مورد حسابرسي و رسیدگي قرار ميدهد .در مهورد دسهتگاههایي
که سهم دولت از حداقل میزان مقرر کمتر است ،حسابرسيها و یها رسهیدگيههاي دیهوان محاسهبات
کشور منحصر به سهم دولت خواهد بود.
 .2حسابرسيها و رسیدگيهاي مذکور شامل انواع حسابرسيها مهيباشهد و زمینههاي مناسهب بهراي
ارزیابي ادعاهاي موجود فراهم ميسازد .در مورد شرکتهایي که سهم دولت کمتر از نصهاب مقهرر در
قوانین و مقررات است ،نوع حسابرسي با توجهه بهه مقتضهیات و محهدودیتههاي ناشهي از قهوانین و
مقررات تعیین خواهد شد.
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بخش بیست و چهار .حسابرسي سایر موسسات ،نهادها یا سازمانهایي که در صالحیت حسابرسي و
رسیدگي دیوان محاسبات کشور قرار ميگیرند

 .0دیوان محاسبات کشور ميتوانهد سهایر موسسهات ،نهادهها یها سهازمانههایي کهه در صهالحیت
حسابرسي و رسیدگي دیوان محاسبات کشور قرار ميگیرند را مورد حسابرسي یا رسیدگي قرار دهد.

بخش بیست و پنج .حسابرسي کمکها ،یارانهها و وجوه بالعوض

 .0دیوان محاسبات کشور کمکها ،یارانهها و وجوه بالعوض پرداختي از محل بودجه کل کشهور را
حسابرسي و یا رسیدگي مينماید.
 .2هنگامي که مبال مذکور با اهمیت باشد و یا در مقایسهه بها منهابع و یها حقهوق صهاحبان سههام
دریافتکننده مبال مذکور با اهمیت باشهد ،دامنهه حسابرسهي مهيتههواند دربرگیرنهده تمهامي ابعهاد
مدیریت مالي شخص دریافتکننده وجوه باشد.
بخش بیست و شش .حسابرسي سازمانهاي فراملي و بینالمللي

 .0در حسابرسي سازمانهاي فراملي و بینالمللي که مخارج آنها از طریه کمهکههاي کشهورهاي
عضو تامین ميشود به میزان استفاده از منابع مزبور و وظایف ایهن سهازمانهها توجهه مهيشهود و از
اصولي مشابه با اصول حسابرسي ناظر بر اجراي حسابرسي تبعیت ميشود.
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