
ستون هفتم
بررسی و تفتیش بیرونی

External scrutiny and audit

ستون ششم
محاسبه و راپوردهی

 Accounting and reporting

ستون پنجم
پیش بینی و کنرتول اجرأی بر بودجه

 Predictability and control
in budget execution

ستون چهارم
بودجه سازی و اسرتاتیژی مالی مبنی بر پایسی

 policy-based �scal strategy
and budgeting

ستون سوم
مدیریت دارایی و قروض

Management of assets and liabilities

ستون دوم
شفافیت در امور مالی عامه

Transparency of public �nances

ستون اول
باورمندی بودجه

 Budget reliability 
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پیفــا وســیلۀ ارزیابــى وضعیــت مدیریــت مالــى 
عامــه اســت کــه پیرامــون اجــراآت و عملکــرد 
مدیریــت مالــى عامــه تحلیــل جامــع و بررســى 

دقیق و مبتنى بر شواهد را ارائه میدارد.
ــۀ  ــوان بگون ــا را میت ــوژى پیف ــول و میتودل اص
جهــت  هــا  ارزیابــى  در  مجــدد  و  متواتــر 
بازنگــرى تغییــرات بوجــود آمــده در طــول 

زمان مورد استفاده قرار داد. 
البته از زمان تأســیس آن در سال 2005 م، پیفا 
بیشــتر از هــر زمــان دیگر در ســال 2016 جامع 
ــرفت در  ــاء و پیش ــن ارتق ــل تری ــن و کام تری

ساختار خود را تجربه نموده است.

حمایت از دستیابى به اهداف انکشاف پایدار 
در سال 2016 م معیار هاى جدید و بروز شده در اقدامات بین الملى 

چارچوب پیفا شامل گردید که در زمینۀ ارزیابى عملکرد مدیریت مالى 
عامه روش ها و طرزالعمل هاى مؤثر بدسترس قرار داده و نشاندهندة 

سهم این چارچوب در توسعه پایدار بین المللى مى باشد. 

تمرکز بیشتر بر بودجه سازى و پالن گذارى میان 
مدت 

پیفا روى ایجاد ساختار هاى کلیدى پالیسى مالى میان مدت، مؤثر و 
قابل اعتماد تأکید داشته که بر اساس آن بر بررسى پیش بینى أمور 
مالى برزگ، استراتیژى مالى میان مدت، مسأله دیدگاه میان مدت 

بودجه سازى مصرفى و نیز همخوانى پالن هاى استراتیژیک با 
تخصیص بودجه تمرکز صورت گرفته است.

هماهنگ سازى ارزیابى هاى تمویل کننده گان 
خارجى با شاخص هاى سیستم عملکرد 

نتایج و تأثیر گذارى اقدامات تمویل کننده گان بین المللى بر مدیریت 
مالى عامه از طریق شاخص هاى وسیع بررسى و راپور آن بگونۀ 

منسجم ارائه میگردد.     

استفاده و تطبیق سیستم نمره دهى شفاف و آسان
طور مثال درجۀ ”D“ به عملکرد تعلق مى گیرد که پائین تر از معیار و 
استندر ابتدایى مورد اجراء قرار گرفته و شواهد و مدارك اثباتیۀ کافى 

نسبت به عملکرد جهت دریافت نمره بلند ارائه نگردیده باشد. 
به همینگونه زمانیکه در یک عملکرد شاخص ها مورد استفاده قرار مى 
گیرند و در رابطه به آن معلومات بسنده ارائه نگردیده باشد براى نشان 

دادن چگونگى وضعیت هم چون عملکرد از درجۀ ”D“ استفاده مى 
شود. البته قبًال از کود NR (NOT RATED) کار گرفته مى شد، اما 

اکنون با درجۀ ”D“ جایگزین گردیده است. 

ساختار راپور دهى ساده و بسیط 
راپور هاى پیفا شامل خالصۀ اجراآت بمنظور انعکاس یافته هاى 

کلیدى و پیامد هاى ناشى از عملکرد مى باشد.
فارمت تصحیح شدة راپور پیفا داراى یک ساختار منطقى تر بوده که از 

محیط عملیاتى سیستم مدیریت مالى عامه، خصوصیات اجراآت و از 
پیامدهاى یک تصویر جامع ارائه میدارد. از اینرو، کاربران مى توانند 

بگونۀ بسیار ساده معلومات مورد نظر خویش را بدست آرند. 

تأکید بیشتر بر شفافیت
با ترویج دسترسى عامه به  معلومات همۀ جانبه مالى از جمله اسناد 

بودجوى، راپور هاى مالى، مسائل تدارکاتى، استراتیژى و خطرات 
مالى، در چارچوب پیفا بر شفافیت بیشتر تأکید گردیده است. 

ایجاد ثبات بیشتر در رویکرد
 

با در نظرداشت سیت مشخص شاخص ها و با درك اهمیت و مادیت 
اجراآت، در چارچوب پیفا رویکرد متداوم و ثبات تر اتخاذ گردیده 
است. این امر در نهایت منتج  به ایجاد سیستم نمره دهى شفاف 

گردیده و جایگزین تعریفات و اصطالحات مشخص پیفا مى شود که 
در رهنمود صندوق وجهى پول براى احصایۀ مالى دولت مورد استفاده 

قرار گرفته است.

معرفى ستون هفتم جهت بررسى مدیریت دارایى و 
قروض 

این ستون به عنوان عنصر کلیدى امور مالى عامه بر اهمیت برنامه 
ریزى معقول و مدیریت سرمایه گذارى عامه، دارایى ها و مدیریت 

قروض متمرکز است. 

تحت پوشش دادن ابعاد اضافى عملکرد مدیریت مالى 
عامه

پیفا در چارچوب 2016 خویش چهار شاخص جدید در زمینه ارزیابى 
سرمایه گذارى عامه، مدیریت دارایى ها، پیش بینى امور مالى بزرگ و 

ستراتیژى مالى به معرفى گرفته است. این شاخص ها چگونگى 
عملکرد ارائه خدمات عامه را بررسى، ساحه ارزیابى مدیریت عواید را 

گسترش و چارچوب کنترول داخلى را تقویت مى بخشد. 

تقویت تحلیل عواید دولت 

چارچوب پیفا با تحت پوشش قرار دادن عواید مالیاتى و غیرمالیاتى 
دولت ساحه ارزیابى هاى خویش را گسترش داده که بر مبناى آن 
تفاوت در ترکیب عواید بررسى و باورمندى بر تحلیل و بیش بینى 

عواید بیشتر تقویت مى گردد.
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بهبود مدیریت مالى عامه، حمایت از توسعه پایدار

مصارف عامه و حساب 
دهی مالی

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مالیه

ریاست بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه 

پیفا 2016
 10 مــوردى کــه بـایـد بـدانـید 



PEFA Partners

pefa.org 
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PEFA Secretariat
1818 H Street NW
Washington DC 20433, USA

 رهبرى پـــیفا
چارچــوب مصــارف عامــه و حســابدهى مالــى ( پــــیفا ) در ســال 2001 م توســط کمیســیون اروپایى، صنــدوق بیــن المللى پــول، بانــک جهانى، 

فرانسه، کشور شاهى ناروى، سوئیس و انگلستان بنیان گذارى گردید.
 

شــرکأى توســعه یــى پــــیفا بطــور مشــترك اهــداف، محــدودة، محتــوا و معیــار هــاى چارچــوب آنــرا تعریــف و تعیــن  نمــوده، بــراى تطبیق آن 
حمایت هاى نهادى و منابع الزم بسیج میسازند. 

کمیتــۀ رهبــرى و داراالنشــاء پــــیفا مســئولیت رهبــرى، مدیریــت و تطبیــق فعالیــت هــا و همچنــان نظــارت بــر فعالیــت هــاى این چارچــوب را 
به عهده دارند.


