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سیمینار مبارزه با فساد برای ادارات اجرا 
 کننده و تطبیق کننده

 اداره شفافیت و مبارزه با فساد اداری
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 اهداف اصلی

 با پالیسی های مبارزه با فساد اداری بانک ازدیاد آگاهی و وفق

 انکشاف آسیایی

 در قبال ظرفیت های موارد نامنظم در  بلند بردن سطح آگاهی

 تدارکات و تطبیق قرارداد

در کشف و جلوگیری از موارد نامنظم شفافیت بهبود مهارت ها 

 



 چگونه شما باید عمل کنید؟. 5

 مطالعه قضایا

 پریزنتیشن/ساختار ارایه

 ما چرا اینجا هستیم؟. 1

 فساد و تقلب چه است؟. 2

 فساد و تقلب در کجا است؟. 3

 فساد و تقلب را چگونه ما شناسایی کنیم؟. 4

3 
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 نقش و مسولیت های اداره شفافیت و مبارزه با فساد اداری 

پاراف کردن قرارداد که ادعای 
 تخطی های شفافیت بر آن باشد

اجرای بازبینی مرتبط با 
 تدارکات پروژه 

گسترش آگاهی در مورد 
 پالیسی های مبارزه با فساد

شفافیت در باریک 
 بینی 

تحقیق در مورد ادعا های 
 فساد و تقلب



5 

 بانک انکشاف آسیایی

 یک آسیا و منطقه پاسفیک خالی از فقر

کمک به کشور های در حال رشد خود جهت 

 کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی آن مردم

آرزو   

ماموریت   



(2014)شفافیت بین المللی : منبع  

 رشوه مانع توسعه می گردد
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شاخص مشاهدات فساد دیده بان شفافیت بین 

و درجه بندی فقر بانک  2015المللی در سال 

 انکشاف آُیایی

 کشور
رتبه شاخص 

 مشهادات فساد
 نفوس زیر خط فقر

 1 دنمارک

 10 بریتانیا

 16 ایاالت متحده

 %16.3 37 جمهوری کوریا

 66 ترکیه

 %21.9 76 هند

 %7.2 83 چین

 %11.2 88 اندونیزیا

 %12.4 117 پاکستان

 119 روسیه

 %25.2 130 نیپال

 %32.0 136 تاجیکستان

 %19.7 153 ازبکستان

 %39.1 166 افغانستان



 رتبه تی آی 

2015 

(1-168) 

آزادی از فساد 

 اداری

2016  

 (0-100نمره از )

 آسانی تجارت

 کردن

2015  

(1-189) 

پول خارج شده از کشور  مجموع

 بصورت غیر قانونی

2004-2013 

مجموع همکاری های بانک 

2016انکشاف آسیایی تا جون   

 4,102,490,000 1,331,000,000 175 بدون رتبه 166

 افغانستان



شاخص مشاهدات فساد از دیده بان شفافیت بین المللی برای سالهای 

2010-2015  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سال

 166/168 172/175 175/177 174/174 180/182 176/178 رتبه

 افغانستان



 ما چرا اینجا هستیم؟

 
 خالصه

 

 تقلب و فساد به نتایج ناکامل، غیر معیاری و ارایه ناشده پروژه

 منجر می گردد

 

 فساد با ناکامی در ارایه خدمات عامه و انکشاف انسانی ارتباط

 دارد

 

 

 

 

10 



 ما چرا اینجا هستیم؟. 1

 فساد و تقلب چه ها هستند؟. 2
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 قرضه های مستقل و تمویل بواسطه کمک بالعوض

(1968-2016) 

 میلیارد 220 $ <

 زراعت
 تعلیم و تربیه 12%

5% 

 انرژی
21% 

 مالی
11% 

 صحت 
2% 

 صنعت و تجارت 
3% 

Multisector 
4% 

 مدیریت سکتور عامه
11% 

 حمل و نقل
31% 

 آب  
0% 
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(2016-1970) بانک انکشاف آسیایی و افغانستان   

 سکتور 
ها و کمک  قرضه

 های بالعوض
 % مقدر در دالر امریکایی

 %50.0 2,050,900,000 24 ترانسپورت 1

 %28.7 1,179,000,000 17 انرژی 2

 %13.2 542,710,000 23 زراعت 3

سکتور چندین 4  1 167,180,000 4.1% 

 %1.6 65,000,000 3 مالی 5

 %1.3 55,000,000 2 مدیریت سکتور عامه 6

 %0.7 30,000,000 2 آب 7

 %0.1 5,700,000 1 صنعت و تجارت 8

 %0.1 4,000,000 1 تعلیم و تربیه  9

 %0.1 3,000,000 1 صحت 10

 %100 4,102,490,000 75 مجموع
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 پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی

 پالیسی

 

شامل ادارات اجرا کننده و تطبیق کننده، قراراداد کنندگان، مشاورین، تهیه کنندگان، کارمندان بانک 

انکشاف آسیایی و هر فرد که در فعالیت های تمویل شده ویا اداره شده توسط بانک انکشاف آسیایی 

. ارتباط داشته باشد  

 
http://www.adb.org/site/integrity/publications 
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 پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی

 (1.14پارا )رهنمون های تدارکات 

 ( 1.23پارا )رهنمون های استفاده از مشاورین 

توافقات قرضه ها و کمک های بالعوض 

 3، بندهای 1سکتور )معیاری ( شرط بندی)اسناد درخواست 

 (  4و 

قرارداد ها 

اسناد بررسی واجد شرایط بودن 

راهنمایی های اداری پروژه 
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 تخطی ها از شفافیت

 فساد
 تقلب

 دسیسه اجبار

 تعاریف هماهنگ شده ام دی بی



 فساد

رشوه 

پس زدن ها/عکس العمل ها 
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ادعاهای غلط 

رکورد های جعلکاری شده 

ارایه نادرست 

ناکامی در نشر معلومات 

 

 تقلب
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 اجبار

 باج گیری 

اخاذی با تهدید 

تهدید کردن 

شکنجه 
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تبانی/ساخت و باخت  

جایزه قبل از مذاکره 

 دست بدست کردن شرط

 (درخواست)

 دست کاری شرط

 درخواست)

 فاش کردن معلومات و

مشخصات تخنیکی 

 (درخواست)شرط 
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 سوء استفاده

 یک وسیله یا وسایل دزدی

که برای فعالیت مرتبط به 

بانک انکشاف آسیایی 

 خریداری شده باشد

 استفاده نا مناسب ویا

شخصی ابزار و وسایل 

خریداری شده برای انک 

 انکشاف آسیایی
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 عالیق خانوادگی ویا

 خویش قوم پرستی

 مرتبط با شرکت های

درخواست دهنده یا 

 شرط گذارنده

 مشاور که صالحیت

های وظیفه خویش را 

 خودش نوشته باشد

 تضاد منافع
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 دروغ گفتن به تحقیق

کنندگان بانک انکشاف 

 آسیایی

 از بین بردن ویا پنهان

کردن شواهد یک 

تحقیق بانک انکشاف 

 آسیایی 

 عمل مشکل تراشانه
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 ادعا های تخطی از شفافیت

مجموع شکایات     (1998-2016)  3324 

مجموع تحقیقات   (1998-2016)  1616 

 54  (2016-1998)شکایات مربوط به افغانستان

 24  (2016-1998)تحقیقات مربوط به افغانستان
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 افغانستان در کل

 4 1165 شرکت های تحریم شده

تحریم شده اشخاص  757 4 

 ادعا های تخطی ها از شفافیت
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شکایات شفافیت و فساد در پروژه های تمویل شده توسط بانک  

(2016-1998)انکشاف آسیایی   

 اجبا
2% 

 تبانی
10% 

 تضاد منافع
1% 

 فسا
30% 

 تقلب
39% 

 فساد/تقلب
 دیگران 2%

16% 
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شکایات شفافیت و فساد در پروژه های تمویل شده توسط بانک  

(2016-1998)آسیایی در افغانستان انکشاف   

 تبانی
15% 

 فساد
33% 

 تقلب
40% 

 دیگران
12% 



 راهکارهای عملی در برابر تخطی ها از شفافیت که ثابت شده باشد

   

 هشدار

 سرزنش

 جلوگیری

 تعلیق موقتی

 جبران /اعاده مصرف

جلوگیری 

 

 جلوگیری همراه با

 بازگرداندن شرطی

 

عدم جلوگیری شرطی 
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 راهکارهای عملی در برابر تخطی ها از شفافیت که ثابت شده باشد

   

هیچ: حد اکثر افراد  

7: حد اکثر شرکت ها  

 بدتر کردن

وضعیت ها   

 

 بهتر کردن و تخفیف دادن 

 وضعیت ها

 

 ضرر وارده، سوالهای در مورد پروژه ویا عالیق بانک

 انکشاف آسیایی
 

پیچیده سازی تخطی از شفافیت 
 

سطح دید و بهبود 
 

اهمیت نقش بازی شده 
 

 اگر تخطی از شفافیت اداره داشته ویا توقف داده شده

 بنا بر آگاهی تحقیق
 

میزان همکاری در جریان یک تحقیق 
 

تحریم شدگان قبلی و فعلی 
 

دیگران 

 

 



زمانی که تحت 
...تحریم  

 تخطی ها از قرارداد

بازگرداندن به حالت 
 گذشته

 قرارداد فعلی

 پیشنهادات آینده
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زمانی که تحت 
...تحریم  

 تخطی ها از قرارداد

بازگرداندن به حالت 
 گذشته

 قرارداد فعلی

 ? پیشنهادات آینده

? 

X 
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عواقب تخطی ها از شفافیت پروژه های تمویل شده توسط 

 بانک انکشاف آسیایی

وضع تحریم روی اشخاص و افراد 

به تعلیق در آوردن قرضه ویا اختصاص های کمک بالعوض 

لغو قرضه ویا اختصاص های کمک بالعوض 

 بازگرداندن قرضه ویا منابع کمک بالعوض بانک انکشاف

 آسیایی که از آن سو اساتفاده صورت گرفته باشد

تغیرات در ترتیبات اداری 

تقاضای تحقیق ویا تبدیل کارمندان دولتی 

 



www.adb.org/integrity 
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www.adb.org/integrity/sanctions 
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 قابل دسترس به مردم عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 :قابل دسترس و محافظت شده با کود برای

کارمندان بانک انکشاف آسیایی 

هیت مدیران 

دیگر جوانب که باید بدانند 

 سازمان های بین امللی و شرکای حکومتی و چند جانبه
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 قابل دسترس به مردم عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 :قابل دسترس و محافظت شده با کود برای

کارمندان بانک انکشاف آسیایی 

هیت مدیران 

دیگر جوانب که باید بدانند 

 سازمان های بین امللی و شرکای حکومتی و چند جانبه
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 قابل دسترس به مردم عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 :قابل دسترس و محافظت شده با کود برای

کارمندان بانک انکشاف آسیایی 

هیت مدیران 

دیگر جوانب که باید بدانند 

 سازمان های بین امللی و شرکای حکومتی و چند جانبه
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 EA/IAها به لیست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی 

 دسترسی 

 151   با دسترسی های EA/IAمجموع 

 4 افغانستان EA/IA دسترسی
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 دسترسی به فهرست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی

به لینک ذیل : مرحله اول

 مراجعه کنید

sanctions.adb.org 



 کلیک کنید SIGN-UPروی عالمت : 2مرحله  40

 دسترسی به فهرست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی



 تعقلب و فساد چه است؟

 خالصه

 

پالیس مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی 

نقش و مسولیت های اداره شفافیت مبارزه با فساد 

تخطی ها از شفافیت و عواقب آن 

شکایات، تحقیقات و تحریم ها 

دسترسی به فهرست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی 
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چرا ما اینجایی؟. 1  

تقلب و فساد چه است؟. 2  

تقلب و فساد در کجا است؟. 3  
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 دایره پروژ

 شناسایی پروژه ها

آمادگی و بررسی 

 پروژه

نظارت، تفتیش و 

 گزارش دهی

 تطبیق پروژه

 تکمیل و ارزیابی

 تایید قرضه
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 تدارکات

 تهیه می شود EA/IAکه توسط برنامه تدارکات 1.

 تهیه می گردد EA/IAکه توسط اسناد شرط یا پیشنهاد 2.

/  که توسط قرارداد کنندگانپروپوزل های شط یا پیشنهاد 3.

 مشاورین ارایه می گردد/ تهیه کنندگان

 انجام می شود EA/IAکه توسط ارزیابی شرط 4.

 . صورت می گیرد EAکه توسط اعطای قرارداد 5.
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 (هشدار ها)برنامه تدارکات . 1

محدود کردن رقابت -دو بخش کردن بسته بندی 

 خریداری در مقابلNCB  و در مقابلICB 

پیشنهاد دهندگان شناخته شده را مورد توجه قراردادن 

توجه خاص کردن به همه پیشنهاد کنندگان 

 مثال ساختن ساختمان )بزرگ، قرارداد های همه در یک بسته

و + برنامه آموزشی + کتاب های درسی + ابزار البراتوار + مکتب

   -(غیره

ابزار غیر مهم و پیچیده چون تکنولوژی جدید 
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(هشدار ها)اسناد پیشنهاد یا شرط . 2  

 .  3بخش 

تجربه ساخت و ساز 

حالت مالی 

 تنظیم می گردد EA/IAنیازمندی های کارفرما که توسط . 6بحش 

اختصاصی -مشخصات 

اختصاصی -نقشه ها 

نیازمندی های کارمندان و ابزار 

نیازمندی های خدمات محلی محدود سازنده 
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 EAاسناد شرط تهیه دشه توسط . 2

 تخطی های شفافیت

 (رشوه، بازپرداخت)عمل فاسد 

تنظیمات میان )  عمل دسیسته آمیزEA  و شرکت های شرط

 ، ویا میان خود پیشنهاد دهندگان(پیشنهاد دهنده)دهنده 

 میان )تضاد منافعEA   و پیشنهاد کنندگان  میان خود پیشنهاد

 کنندگان
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پروپوزل های شرط توسط پیشنهاد کنندگان یا شرکت ها یا . 3

(هشدار ها)افراد که شرط بندی می کنند   

 شرایط واجد شرایط بودن و مشخصات. 2بخش 

 مشخصات. 2

 واجد شرایط بودن 2.1

 (در مقابل اظهارات مالی)دعوای قضایی درحال اجرا  2.2

 وضعیت مالی 2.3

« که مشخص کردن آن دشوار است»)تجربه ساخت و ساز  2.4

 (موقعیت ها
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 شرایط واجد شرایط بودن و مشخصات. 3بخش 

 واجد شرایط بودن 3.1

 (4.2ماده فرعی  -آی تی بی)ملیت  3.1.1

 (4.3ماده فرعی  -آی تی بی)منافع تضاد  3.1.2

 -آی تی بی)واجد شرایط بودن برای بانک انکشاف آسیایی  3.1.3

 (4.4ماده فرعی 

 (4.5ماده فرعی  -آی تی بی)نهاد دولتی  3.1.4

 (4.7ماده فرعی  -آی تی بی)تحریم های سازمان ملل  3.1.5
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  
(4.4ماده فرعی  -آی تی بی)واجد شرایط بودن برای بانک انکشاف آسیایی  2.1.3  
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 دعوای قضایی در حال جریان 2.2
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 تجربه ساخت وساز 2.4

 قرارداد های با اندازه و نوعیت مشابه 2.4.1
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 تجربه ساخت و ساز در فعالت های کلیدی 2.4.2
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 وضعیت مالی 2.3

 تاریخچه عملکرد مالی 2.3.1
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 اوسط سالیانه گردش مالی ساخت و ساز 2.3.2
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 فورم های وضعیت مالی

 

 



57 

(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 منابع مالی 2.3.3
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(هشدار ها)های شرط پروپوزل   

 بررسی کنیدتجربه ساخت و ساز در مقابل نیازمندی های مشخصات را 

 مرور وب سایت پیشنهاد کننده 

 در تماس شدن با کارفرما های قبلی شرکت  برای بررسی مقدار

 قرارداد، زمینه کاری، زمان قرارداد و عملکرد

تقاضای گواینامه تکمیل کار 

گوگل کردن قرارداد های گذشته برای پیدا کردن کارفرما ها 

استفاده از گوگل ایرت برای چیک کردن ساختمان کامل شده 
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 شرایط مشخصات. 2

 واجد شرایط بودن 2.1

 تضاد منافع 2.1.2  

واجد شرایط بودن برای بانک انکشاف    2.1.3         

 آسیایی

 نهاد که مالک آن دولت باشد 2.1.4         

 دعوی قضایی در حال جریان 2.2



 درس های آموخته شده
 

 ارزیابی دقیق توسطEA  برای ارزیابی شرط  که در کشف

 غلط بودن نوعیت گواهینامه رهنمون می کند

هیچ تکذیبی را از ارزش اسمی جعلی قبول نکنید 

 جعل کنندگان، وقتی با شواهد غیر قابل انکار مواجه شوند

 .مسولیت آنرا اقرار و قبول می کند
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(هاهشدار )پروپوزل های شرط . 3  

 فورم های شرط بندی 
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 فورم های شرط بندی

 



63 

(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  
 (ارزیابی ویا مراحل مذاکره قراراداد@)فورم های شرط بندی 
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 (ارزیابی ویا مراحل مذاکره قراراداد@)فورم های شرط بندی 
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 فورم های شرط بندی 
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(هشدار ها)پروپوزل های شرط . 3  

 فورم های شرط بندی
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که توسط پیشنهاد کنندگان ارایه شده پروپوزل های شرط . 3

 اند
 تخطی ها از شفافیت

 (رشوه ، باز پرداخت)عمل فاسد 

 (ارایه غلط، حذف)عمل جعلکارانه 

 (تهدید، صدمه)عمل اجباری 

 بین )عمل دسیسته آمیزEA  و پیشنهاد کنندگان و میان خود

 (پیشنهاد کنندگان

 بین )منافع تضادEA  و پیشنهاد کنندگان و میان خود پیشنهاد

 (کنندگان
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(هشدار ها)ارزیابی شرط . 4  

عضویت در کمیته ارزیابی شرط 

ارزیابی پروپروزل های شرط بصورت غیر شفاف و متناقض 

ناکامی در تعقیب رهنمون های تدارکات و خدمات مشاوره دهی 

استثنا قایل شدن، به اقارب و دوستان نزدیک فرصت بیشتر دادن 

حذف عمدی معلومات مهم 
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(هشدار ها)ارزیابی شرط . 4  

 تخطی ها از شفافیت

 (رشوه ، باز پرداخت)فاسد عمل 

 (ارایه غلط، حذف)عمل جعلکارانه 

 (تهدید، صدمه)عمل اجباری 

 دسیستهعمل 

 منافعتضاد 
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 رهنمون بانک انکشاف آسیایی و ارزیابی شرط 

http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation 

http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
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 :اسناد برای خدمات مشاوره دهی شامل یاد داشت رهنمون روی موضوع ارزیابی مالی پروپوزل

-opportunities/operational-www.adb.org/site/businesshttp://

procurement/consulting/documents 

http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents


برای امن 
ساختن 

 قرارداد ها

برای ایجاد 
پول و 
 تمویالت

برای تقرر 
 خودی
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 جعل واقعیت ها ساخته می شوند



73 

شرکت ها ویا افراد چه کاری باید انجام دهند 

 تا بصورت تخنیکی رقابنی بتشمئ

متشبه کردنتجربه 

 (مهارت و قابل دسترس بودن)متشبه کردن  کارمندان   

 شریک راهبردی با شرکتی برای تجربه مورد نیاز، فقط به

 ظاهر

قراردادهای از همه کمتر دادن 
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 مذاکره قرارداد

 شرکت ها به دنبال مذاکره کردن روی پپرسود ترین شرایط

قرارداد چون تعدیالت، تقسیم اوقات پرداخت های قبل از موقع 

 هستند

 شرکت ها متخصصین را به بدون دالیل موجه تغیر و تبدیل می

یا بیشتر از آن مشکوک  2میتواند تصادقی باشد ولی  1) نمایند

 (است

 بعضی از وجه « بی ارزش جلوه دادن»شرکت ها به دنبال

 .  های بازده ها و نیازمندی های گزارش دهی قرارداد هستند
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«دام گذاشتن و تبدیل کردن»  

شرایط شرکت 

جایگزینی کارمندان وعده شده 

مریضی 

قبولی یک پست دیگر 

دیگران 
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 در جریان اجرای قراراداد

 شرکت ها مصارف شان را حد اقل و نفع شان را به حد

 اکثر می رساند

جایگزینی کارمندان 

برگه جدول زمان و مصارف جعلی 

تقاضا های تغیر در مصارف 

استفاده دوباره از اجناس که در قرارداد های پروژ  ]

 های قبلی استفاده شده بوده اند



77 

(هشدار ها)نظارت قرارداد   

تفتیش و نظارت ناکافی از ساحه 

قبولیت کار، خدمات ویا اجناس با کیفیت پایین 

 صادر کردن گواهینامه نهایی قرارداد که نامنظم باشد و کار نیز تکمیل

 نشده باشد

 قبولیت تغیرات بی اساس در قراراداد مخصوصا در تعالیالت، مقدار

 قراراداد، ساحه کاری، کمیت ها و غیره
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 نظارت قرارداد

 زمانی که در شک هستید

 بازرسی ها 

بازدید از ساحه بصورت دوامدار 

مالقات با کارمندان کلیدی قرارداد کننده 

تضمین اینکه اینجینیر قرارداد سر وظیفه است 

 از صادر کردن گواهینامه قبولیت، بازرسیی نهایی تمام ساحات  قبل 
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 نظارت قرارداد
 تخطی ها از شفافیت

 (رشوه ، باز پرداخت)عمل فاسد 

 (ارایه غلط، حذف)عمل جعلکارانه 

 (تهدید، صدمه)عمل اجباری 

 عمل دسیسته آمیز( بینEA/PMO  قراردادکنندهو) 

 منافع تضاد( بینEA/PMO  قرارداد کنندهو) 

 



قرارداد بعد ازنظارت های   

 بعد را انجام دهیدقبل زمانی که در شک هستید، مرور 

6-12  ،دوره اطالع از عیب و در جریان ماه بعد از تهویلی
  قرارداد نقض 

با اینجینیران متخصص و واجد شرایط -بازرسی تخینیکی 

 استفاد هاز قویدات قرارداد ویا به عبارت دیگر عیب ها و

 خسارات

 استفاده از مکانیزم تحریم سازی ملی و همچنان از بانک انکشاف

 آسیایی
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 تاثیر روی پروژه

 کیفیت پایین

 مصارف زیاد شده

 تعلیقات



 فساد وجعلکاری در کجا موجود است؟
 خالصه

آمادی برنامه های تدارکاتی 

آمادگی اسناد شرط بندی 

تسلیمی پروپزل های شرط بندی 

ارزیابی پروپوزل های شرط بندی 

مذاکره قرارداد ها 

در جریان اجرای قرارداد 

در جریان نظارت قرارداد 

در جریان بازرسی بعد از قرارداد 
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 مرور تدارکات مربوط پروژه

پروژه های تمویل  بازبینی تصدیق قبولیت
شده توسط بانک 

انکشاف آسیایی در 
تمرکز روی جلوگیری و شناسایی تخطی های  حال جریان

 شفافیت

ارزیابی کنترل داخلی در ساحه، شناسایی هرگونه مورد نامنظم و 
عدم قبولیت در ساحه، بازرسی بازده های پروژه، توصیه های 

 بهود

عدم یک ارزیابی برای سنجش موثریت در حال رشد پروژه های 
 تمویل شده توسط بانک انکشاف آسیایی

 بازده ها و تاثیر دوامدار پروژه مرور نمی شود



84 

مرور تدارکات مربوط پروژهساحات پوشش شده توسط   

EA ارزیابی 

84 



پروژه، پروژه های افغانستان مرور تدارکات مربوط   

http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review 

85 

 زیر ساخت های افغانستان، اعمار و احیای مجدد پروژه

(2009) 



Common Procurement Irregularities  

& Non-Compliance 
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 یافته های معمول مدیریت مالی
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 یافته های معمول بررسی دارایی



  چگونه فساد و جعلکاری را شناسایی کنیم؟

 خالصه

 

بررسی تدارکات پروژه 

ارزیابی نهادهای اجرا کننده  

بررسی روند تهیه و تدارک  

ارزیابی مدیریت و هزینه های مالی  

بازرسی دارایی ها و بازده های پروژه 
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 ارزیابی دقیق شفافیت

90 
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روند ارزیابی جامع و  ارزیابی دقیق  
سیستماتیک و بررسی شفافیت 

 . اطالعات است



 چرا ارزیابی دقیق را انجام می دهیم؟ 

پیشگیری بهتر از درمان 
 است 

 نقش کارمندان

 ADBحفاظت از منافع 

 منفعت هیئت رهبری

تأثیرگزاری باالی تمام 
 ADBپروژه های 

92 



 ارزیابی دقیق را چه وقت انجام می دهیم؟ 

 قبل از پروژه 

به طور مداوم در جریان پروژه 

دهد  هر زمان تغییر بسزایی رخ می

یا احتمال وقوع تغییر بزرگی وجود 

برای مثال تغییر در _ دارد 

 .  کار، مالکیت، غیره پیمان
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 ارزیابی دقیق ر اچگونه انجام می دهیم؟ 

 تحقیق 

 سواالت

 استخدام کننده ها
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 چه کسی باید ارزیابی دقیق را انجام دهد؟ 

 تیم های اجرایی پروژه 

 کارمندان بانک انکشاف

 آسیایی

 اداره شفافیت و مبارزه با

فساد برای مشوره دهی، 

 کمک رسانی، و بررسی 

 استخدام کننده ها در صورت

 لزوم
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 ارزیابی دقیق مسئولیت تک تک ما است   

 

 فرض نکنید کس دیگری انجامش می دهد 
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تأمین مالی تروریزم/ مبارزه با پول شویی  



 روندی که از طریق آن عایدات جرایم به پول یا دارایی مشروع و

 قانونی مبدل می گردد 

 (: استفاده ی سوء از سیستم مالی)به شمول دیگر جرایم مالی 

 مالی تروریزم ( تمویل)تأمین 

 فرار از مالیات 

فرار از جرایم بین المللی 

 پول شویی چیست؟ 
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 منابع بانک انکشاف آسیایی برای اهداف از قبل تعیین

 روند  شده به کار می

 خطرهای پول شویی و تأمین مالی تروریزم حقیقی

 باشند می

 AML /CFTچرا 
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 تنها باالی مبارزه علیه پول شویی عایدات جرایم

 و تأمین مالی تروریزم تمرکز می کند

 بین المللیمعیارهای AML   وCTL  را وضع

 می کند

 (1989)یک ارگان پالیسی ساز درون حکومتی 

 (FATF)اقدامات مالی ( نیروی)گروه 
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 (2012فبروری )FATFچهل تذکر 

 

 مشتریان خود را بشناسید 

 سیستم های کنترل و گزارش دهی 

 شفافیت و مالکیت سودمند 

 تنظیم مقررات، نظارت، اجرا 

همکاری بین المللی 

 (FATF)اقدامات مالی ( نیروی)گروه 
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 :اعالم می دارد FATF، یک بیانیه عمومی 2016جون  24سر از 

حوزه های مستلزم به انجام اقدامات ( 1

 جمهوری دموکراتیک مردم کریا گیرانه پیش

103 

حوزه های فاقد روحیه ی همکاری و توأم با ریسک 

 باال

حوزه های مستلزم به ارزیابی های دقیق ( 1

 ایران مضائف



 روند جاری – AML /CFTبهبود تطبیق جهانی 

 :دارند  AML/ CFTحوزه هایی که ضعف استراتژیک 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانستان •

 بوسنیا و هرزگویینا •

 عراق•

 PDRالئوس •

 سوریه •

 یوگاندا •

 وانوواتو •

 یمن•

104 



 

 خوب از طریق ( حکمرانی)ترویج و توسعه ی حکومت داری

های کمک های ساحوی و مختص به کشورها در کشورهای  برنامه

 عضو در حال توسعه 

 کمک به کشورهای عضو در حال توسعه برای تشکیل و اجرای

 نهادی و قانونی  CFT /AMLهای  رژیم

 AML /CFTپالیسی بانک انکشاف آسیایی درمورد 
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 بانک انکشاف آسیایی وجوه پرداختی 

    

 (  دریافت کنندگان وجوه)به پیمان کاران، فروشندگان، مشاورین، و ارائه دهندگان خدمات 

 آیا پرداخت وجوه در حوزه های فاقد روحیه ی همکاری و توأم با ریسک باال صورت می گیرد؟ 

 مالکین بهره ور نهایی کی ها اند؟ 

 آیا با نهادهای تضمین و تصدیق یافته سر و کار داریم؟ 

 آیا با نهادهای غیرمطلوب که فعالیتهای غیرقانونی دارند سر و کار داریم؟ 

 آیا با نهادهایی طرف هستیم که به عنوان پیشگامان غیرمطلوب به کار می روند؟ 

 آیا به خطراتML  وFT   توجه و رسیدگی کرده ایم؟ 

 CFT /AMLارزیابی دقیق 
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 بانک انکشاف آسیایی را در جریان روند تهیه و ( تأیید)لیست تضمین

 تدارک چک کنید 

 در صورت شک با اداره شفافیت و مبارزه با فساد مشوره کنید 

 از دریافت کنندگان وجوه مالی بخواهید تا مدارک ثبت تجارت خود را

 ارائه کنند 

 بررسی کنید که بانک دریافت کنندگان وجوه مالی در حوزه های فاقد

 روحیه ی همکاری و توأم با ریسک باال نباشد 

 اطمینان حاصل کنید که اطالعات داده شده در مدارک دریافت پول با

 اطالعات قرارداد همخوانی دارند

 

 چگونه تسهیل بخشیم و جلوگیری کنیم؟ 
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 درخواست پرداخت به حساب بانکی کهa ) در جایی که پروژه اجرا شده است

 در محل اسکان و ثبت طرف قرارداد موقعیت ندارد ( bموقعیت ندارد؛ و یا 

 درخواست تغییر در اطالعات حساب بانکی، یا اینکهa ) در جایی که پروژه بانک

در محل اسکان و ثبت طرف قرارداد ( bاجرا شده است موقعیت ندارد؛ و یا 

 موقعیت ندارد 

 در ساختار سازمانی، به طور مثال ( ات)تغییرGreensleeves Co. Ltd.  به

Greensleeves Inc.  و بانک نهادa ) در جایی که پروژه اجرا شده است

 در محل اسکان و ثبت طرف قرارداد موقعیت ندارد ( bموقعیت ندارد؛ و یا 

 تغییر در مالکیت سهم های سازمان و سهام دارهای جدید کمپنی هایی می باشند که

در خارج از کشور ثبت شده اند یا افرادی که از بانک های واقع در خارج استفاده 

 .  می کنند

 ساختار پروژه استفاده از حوزه ای را در بر دارد که در خارج از کشور موقعیت

 . دارد

 (عالئم خطر)بیرق های سرخ 



Link: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.157346298.1183259512.1463473870 

برای نهادهایی که در اوراق پاناما 
(PANAMA PAPERS ) ذکر گردیده اند
برای بررسی و مشوره به اداره شفافیت و  –

 !مبارزه با فساد گزارش دهید



Link: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.157346298.1183259512.1463473870 

 :هنگامی که حوزه های خارجی در یکی از کشورهای ذیل واقع باشند خطر کار افزایش می یابد

 (بررسی عالی ساختارهای شفافیت مالیه)برای رفتن به مرحله ی دوم اجازه نیست 1.

 

 

 

 

 (مورد بررسی مرحله یک و دو قرار گرفته اند)( مطیع)نسبتاً مناسب  حوزه های. 2

 مایکرونزیا •

 گواتیماال •

 قراغستان •

 لبنانب•

 الیبریا •

 ناورو •

 ترینیداد و توباگو •

 کوستا ریکا•

 آندورا •

 آنگوال •

 آنتیگووا و باربودا •

 باربادوس•

 کوستا ریکا •

 کوراکائو •

 اندونزیا •

 اسرائیل •

 سنت لوسیا•

 ساموئا •

 سنت مارتین •

 ترکیه•



 ما چرا اینجاییم؟ . 1

 جعلکاری و فساد چیست؟ . 2

 کالهبرداری و فساد در کجاها وجود دارد؟ . 3

 چگونه کالهبرداری و فساد را شناسایی کنیم؟ . 4

 چگونه باید عمل کنید؟ . 5
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 . با حسن نیت گزارش دهید: باید

اطالعات غلط یا گمراه کننده : نباید
 .  گزارش دهید

 بانک انکشاف آسیایی پیروی کنیداز پالیسی مبارزه با فساد 

 اتهامات و تخطی ها از شفافیت را به اداره شفافیت و مبارزه با

 فساد گزارش کنید

 ...  چگونه باید عمل کنید 

http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud 
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 رازداری



 و محافظت از شاهد( پرده برداران از راز)هشدار دهنده 

 به شکایت کننده یا کسی که اتهامات

کالهبرداری و فساد یا سوء رفتار را 

پرده برداران )گزارش می کند هشدار دهنده 

 .  می گویند( از راز

 اداره شفافیت ومبارزه با فساد تمام تالشش را

برای تشویق و محافظت از هشدار دهنده ها 

 .  و شاهدها خواهد کرد( پرده برداران از راز)
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کمک کنید تا سرمایه ها طوری که برنامه ریزی شده 

 به مصرف برسند
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 ...  جلوگیری از کالهبرداری و فساد می تواند

 در وقت صرفه جویی کند

 در پول صرفه جویی کند

 به گسترش بهره وری پروژه ها منتهی گردد

 به گسترش تأثیرگزاری پروژه ها منتهی گردد

 تأخیر در اجرای پروژه ها را کاهش دهد

 رضایت بهره برداران را فزایش دهد   

 توسعه ی اقتصادی را قوت بخشد  

 در کاهش فقر کمک کند
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 خالصه

 را با پالیسی مبارزه با فساد ( پیروی)درک و تطبیق

 بانک انکشاف آسیایی افزایش دهید 

 در ارتباط با تخطی های احتمالی در تدارک و اجرای

 قرارداد آگاهی ببخشید 

 مهارت ها را در شناسایی و جلوگیری از تخطی ها

 در شفافیت توسعه بخشید



 اگر سوالی دارید با ما به تماس شوید

 اداره شفافیت و مبارزه با فساد

Website:     www.adb.org/integrity 

Email:         anticorruption@adb.org 

         integrity@adb.org 

Tel:        +63-2-632 5004 

Fax:         +63-2-636 2152 
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