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 تمهيد
 

شملت جهود الحكومة، خالل السنوات األخيرة، تنفيذ جملة إصالحات هيكلية من بينها تعزيز دمج 

 الميزانية ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو االقتصادي.

دمج الميزانية، فإن من أهم التدابير المتخذة : )أ( تسوية ملف األجور ؛ )ب( عقلنة و ترشيد  ففي مجال

    اإلعفاءات الضريبية لزيادة الوعاء الضريبي وتقليل اعتماده على إيرادات القطاع اإلستخراجي ؛ 

ستثمار الممول )ج( إنشاء إطار مؤسسي لصياغة وانتقاء وبرمجة االستثمارات العمومية ؛ )د( دمج اال

على مصادر خارجية في ميزانية الدولة لشمولية الرؤية ؛ )هـ( اتخاذ القرار بإصالح الهيئات الالمركزية 

  للدولة ؛ )و( القيام بإصالحات داخل المؤسسات و الشركات العمومية.

ليف عمال تنفيذا للمرحلة األولى من هذه اإلصالحات تم القضاء على العجز في األجور، واعتماد تكا 

المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة في بند "الرواتب واألجور" من ميزانية الدولة ودمج تسييرها 

( والشبكة اآللية لضبط أجور ورواتب الموظفين الرشادضمن الشبكة اآللية لسلسلة اإلنفاق العمومي )

 (.الراتبالمدفوعة على كشف )

لثانية من اإلصالحات، توفير البيانات المالية للمؤسسات ومن ضمن األهداف المنشودة في المرحلة ا

والشركات العمومية و تحسين جودتها. ومن هذا المنظور، أصبح من الضروري تزويد الفاعلين 

 الرئيسيين في المؤسسات العمومية وهيئاتها المداولة بآليات تسمح لها بالقيام بمهامها بشكل أمثل.

(، من خالل مديرية الوصاية المالية و.إ. م.قتصاد والمالية )وفي هذا اإلطار، أعدت وزارة اال

)م.و.م.(، أربع أدلة توضح مهام كل من اإلداري )ممثل وزارة(، مجلس اإلدارة، الجمعيات العامة و 

 مفوض حسابات المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري )م.ع.إ.(.

مديرية الوصاية المالية )م.و.م.( بإشراف  لهذه األدلة هي ثمرة عدة أيام من العمل و التشاور داخ

 (.م.إ.ق.ع.خبيرين استشاريين وبدعم مالي من مشروع إدارة القطاع العام )

سيتضح أن هذه األدلة هي أدوات ال غنى عنها لعمل مجالس اإلدارة والجمعيات العامة و اإلداريين  و

 و مفوضي الحسابات و تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

أعضاء مجالس اإلدارة والجمعيات العامة و اإلداريين و مفوضي الحسابات و نظرا ألن صفة 

 كموظفين عموميين و مسؤوليتهم المهنية والمدنية والجنائية تمنحهم وضًعا خاًصا وتضمن استقالليتهم،

والمؤسسات فإن هذه األدلة تهدف إلى تحقيق هذا الطموح لجميع المتدخلين في إدارة و تسيير الشركات 

 العمومية والهيئات المماثلة بطريقة واضحة وموجزة وتربوية.

لذا، فإننا ننتظر من كل واحد منكم أن يفي بمهمته وفقًا للمبادئ التوجيهية لهذه األدلة، والتي هي ملزمة 

كأدوات عمل، و ندعوكم لالتصال باإلدارة المسؤولة عن الوصاية المالية للحصول على أي توضيح 

 مفيد.
 

    2018يونيو   06   انواكشوط
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 مقدمة عامة

 

 

للتحقق من السجالت والصناديق يكلف مفوض الحسابات بمهمة شرعية 

السنوية حسابات الووالميزانية والقيم ولتدقيق مصداقية الجرد واألمالك 

 العمومية: فهو يتكلف بالرقابة البعدية للتسيير.للمؤسسة 

 

 تتمثل مهمة مفوض الحسابات بالتالي في: 

إبداء الرأي المبرر حول شرعية وصحة والصورة الصادقة للحساب  -

  المالي؛

التحقق من صدق ومطابقة المعلومات المالية المقدمة لمجلس اإلدارة  -

 في إطار تقري التسيير؛ و 

إطالع الوزير المكلف بالمالية على الخروقات وعدالة الوقائع  -

  التي تعرف عليها خالل تأديته لمهمته.الجنائية

 

  يتم تعيين مفوض الحسابات بمقرر من الوزير
من األمر القانوني  24)المادة المكلف بالمالية 

90.09.) 

 

 

يجب على مفوض الحسابات مسك ملف عام يحتوي على مجموعة  

، خاصة نظمة لتسيير المؤسسات العموميةمالنصوص والوثائق ال

 والذي يجب تحيينه بانتظام. اإلداري،ذات الطابع 

 

ولتمكين المفوض من القيام بمهمته على أحسن وجه فإن هذا الدليل سيمكن 

ذات الطابع اإلداري والمؤسسات مفوضو حسابات المؤسسات العمومية 

إنه  .مومسؤولياته مو واجباته ممن التعرف أكثر على التزاماته المشابهة
ية لمفوضي الحسابات الموجودين في باقي أداة مرجع يمكن أن يكون أيضا

 المؤسسات والشركات العمومية.
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  لقد تم إعداد هذا الدليل طبقا للقوانين المعمول
الصادر بتاريخ   90.09 بها )األمر القانولي رقم

و الذي يحدد النظام األساسي  1990أبريل  4
ة والشركات ذات رأس المال وميملمؤسسات العل

، عالقات هذه الكيانات مع الدولة حددالعام، و
 23بتاريخ  الصادر 89.012األمر القانوني رقم 

و الذي يحدد التنظيم العام  1989يناير 
 90.118رقم  المرسوم ، وللمحاسبة العمومية

و الذي يحدد  1990أغسطس  19المؤرخ 
وتنظيم وعمل الهيئات المداولة  تكوين

و  (للمؤسسات العمومية ونصوصها التنفيذية
  .الممارسات الجيدة

 

لمفوضي الحسابات يشكل هذه الدليل أداة منهجية ووثيقة مساعدة 

ذات الطابع اإلداري  المؤسسات العمومية خصوصا أولئك العاملين لدى

بغية تمكينهم من تأدية مهامهم طبقا للقواعد المهنية ومع احترام للتشريعات 

  المعمول بها.
 

 ستة أجزاء على الشكل التالي: يتمحور هذا الدليل حول
 

  الجزءI  :تفويض مفوض الحسابات ؛  
 

  الجزءII  :؛والسلطات وحق التحري واجبات ال 
 

  الجزءIII  :؛ إبالغ الوثائق 
 

  الجزءIV  :؛ طريقة العمل 
 

  الجزءV  :؛ و تقرير مفوض الحسابات 
 

  الجزءVI  :العقوبات المنتظرة. 
 

مفيدة مكملة له تمكن من تجسيد  يتضمن هذا الدليل كذلك ملحقات 

وتبرير المهام المنجزة من طرف مفوض الحسابات في إطار 

 مهمته.
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I. تفويض مفوض الحسابات 
 

 مدة التفويض .1
 

ذات  ال حد زمني لتفويض مفوض الحسابات لدى المؤسسات العمومية

ي القانوناألمر  لم تنص النصوص على أي حد خصوصا) الطابع اإلداري
القرار  و 71.072المرسوم رقم  90.118، المرسوم رقم 90.09رقم 
 (. /إ و م ع./و.م919

 

  يمكن تحديد مدة تفويض مفوض الحسابات من
وثيقة طرف الوزير المكلف بالمالية في إطار 

المأمورية وإال فإن  )مقرر، رسالة،إلخ( التعيين
 .ةمستمر

 

 يتم إنهاء تعيينه بنفس اإلجراء المتبع لتعيينه.
 

 نهاية التفويض .2
 

 تنتهي مأمورية مفوض الحسابات تلقائيا أو بمبادرة منه.
 

 ا.  النهاية التلقائية للمأمورية
 

 تنتهي مأمورية مفوض الحسابات تلقائيا:

في حالة المأمورية الثابتة فإنها تنتهي فور المصادقة على  -

للسنة المالية األخيرة المنصوص عليها في قرار  الوضعيات المالية

 التعيين، و

المنهى في حالة المأمورية المتواصلة يتم ذلك ابتداءا من تاريخ قرار  -

 .بديلهأو القاضي بتعيين  لمأموريته

 

  ينتهي تفويض مفوض حسابات مؤسسة عمومية
ذات طابع إداري إن كان موظفا تلقائيا فور 

عمومية ذات طابع صناعي تحويلها إلى مؤسسة 
 أو تجاري أو إلى شركة عمومية.
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 ب.  انتهاء التفويض بمبادرة من مفوض الحسابات
 

يتوفر مفوض الحسابات استثنائيا على الحق في اإلستقالة الطوعية ألسباب 

  شرعية ويتعلق األمر ب: 

وضع الحد النهائي أو المؤقت لنشاطه )الوضعية الصحية، ممارسة  -

 إلخ(؛ نشاط تجاري،

 عراقيل ال يمكن تجاوزها يواجهها إبان تأديته لمهمته، -

وقوع حدث من شأنه التأثير على اإلستقاللية أو الموضوعية من  -

 قبيل عدم المطابقة أو التعارض.
 

 تتعلق حاالت عدم المطابقة المنتظرة ب:

تعيين قريب من الدرجة الرابعة أو حليف أو شريك حياة كأعضاء  -

 يين؛مداولين أو تنفيذ

استالم راتب أو تعويض من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية أو من  -

لدن أزواجهم من قبيل وظيفة عدى تلك المتعلقة بوظيفة مفوض 

 ;الحسابات؛

 ؛ و حالة تحريم شغل وظيفة مسير أو إداري -

من األمر القانوني  26المادة شركاء األشخاص المذكورين أعاله ) -
90.09.) 

 

يمكن لمفوض الحسابات أن يستقيل للتخلي عن التزاماته الشرعية والتي  ال

 هي على الخصوص:

 إجراء التنبيه؛ -

تنبيه الوزير المكلف بالمالية على الخروقات واإلعوجاجات  -

 المالحظة؛

 إعالن الوقائع الجنائية للعدالة؛ و -

 إبداء رأيه حول الحساب المالي. -
 

 ي يجب أن ال يستقيل مفوض الحسابات ف
ظروف تؤدي إلى المضرة )عشية اجتماع الهيئة 

 المداولة المخصص للحسابات، إلخ(.
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II. التزامات وسلطات وحقوق تحري مفوض الحسابات 
 

 التزامات .1
 

 .مهنية تبليغية وفنيةتتعلق التزامات مفوض الحسابات بثالث عينات: 

 

  ا. التزامات المهنية
 

بغية الحصول على  بعنايةيجب على مفوض الحسابات القيام بمهمته 

 ضمانة معقولة على أن :

 الحياة االجتماعية تجري بطريقة منتظمة دون أخطار كبرى؛ -

  شذوذ معتبر؛ وعدم احتواء الحسابات على أي  -

 أن الكشوف السنوية تعكس الوضعية بصدق. -
 

 

  تتطلب الضمانة المعقولة التزاما بالوسائل وليس
  التزاما بنتيجة.

 

لكنها ليست مطلقة بأن  فهي تعني ضمانة عالية
 المعلومة المتحقق منها ال تتضمن شذوذا معتبرا.

 

يتعلق الشذوذ بمعلومة محاسبية أو مالية غير 
أو  اءخطأو منسية بسبب األدقيقة أو غير كافية 

 .التزوير
 

 

يجب على مفوض الحسابات التحقق من الوثائق المحاسبية والتأكد من 

 مطابقتها للتشريعات وصدقيتها.

 

ال التحقق من كافة العمليات و أن  يجوز له بصفة مبررة و مدعومة، عدم

يبحث بشكل منتظم عن كافة األخطاء واألمور الشاذة التي قد تتضمنها 

 الحسابات. 
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  يمكن لمفوض الحسابابت تحليل كافة الوثائق
في مجملها أو العمل على  للعمليات التبريرية

عينة بطريقة مبررة. يجب أن تكون العينة التي 
سيتم تحليلها مختاررة بطريقة موضوعية 

انطالقا من  و أهمية وتكون ذات مغزى ومبررة
 .المعنية مؤسسةنشاط النوعية 

 

على الوقائع والتصرفات بالسرية المهنية يلزم مفوض الحسابات 

  من خالل وظيفته.  والمعلومات التي تحصل عليها
 

على مفوض الحسابات قبل البدء الفعلي لمهمته  الخلف يجبفي حالة 

 اإلتصال به وأخذ كافة المعلومات الضرورية لمهمته.
 

من شأنها أن للمؤسسة ت على معرفة شاملة جب أن يتوفر مفوض الحساباي

 المجاالت واألنظمة المعتبرة.تمكنه من توجيه مهمته وضبط 
 

يجب على مفوض الحسابات خالل ممارسته لصالحياته أن يقوم هو 

إن كان حجم العمل يتطلب ذلك حالة الحاجة نفسه بالعمل ويمكنه 

تحت مسؤوليته من طرف أعوان يقوم باختيارهم ويطلع اإلستعانة 

   اإلدارة عليهم.
 

 يلزم أعوان مفوض الحسابات بالمحافظة على السرية المهنية.  
 

  مفوض الحساب أن يبلغ إجباريا يجب على
 زمالءه بهذا التوجيه.

 

إن مسؤولية مفوض الحسابات وحيدة وال تتجزأ وتتطلب لكي ال يتم 

 ارتهانها احترام القواعد المهنية التالية:

 فة حدوده.راإلستقاللية ومع النزاهة: -

 .المسبق الحكم وعدمن ساإلعتقاد الح الموضوعية: -

 رية.السر المهني والس التحفظ: -

 الصرامة والكفاءة. المصداقية: -
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 . إجبارية اإلبالغب
 

 يجب على مفوض الحسابات أن:

إبالغ الوزير المكلف بالمالية بتنفيذ التفويض الموكل إليه بصفة  -

 مباشرة ومن خالل مجلس اإلدارة؛ 

إبالغ الوزير المكلف بالمالية باإلختالالت والشذوذ التي اكتشفها  -

اإلستغالل بطريقة مباشرة ومن خالل وكل خطر محتمل لتوقف 

 (. و   90.09من األمر القانوني  27المادة مجلس اإلدارة )

إخبار العدالة بالوقائع الجنائية التي اكتشفها خال تأديته لمهمته  -

  (.90.09من األمر القانوني  33المادة )
 

 يجب على المفوض أن يخبر بصفة خطيًا وزير المالية في أي يجب
أن يحسي بمخاطر من الممكن أن تضع المؤسسة في وقت بمجرد 

  .  مصاعب

 

 . اإللتزامات الفنيةج
 

يجب على مفوض الحسابات التأكد في إطار مهمته السنوية من أنه يتم 

 مسك محاسبة المؤسسة في احترام تام للقوانين المعمول بها.  
 

يجب عليه في هذا اإلطار التأكد أن الوثائق المحاسبية اليومية  

  والدورية يتم مسكها بصفة منتظمة.
 

 تتمثل الوثائق المحاسبية اليومية اإلجبارية في:

 الكشف العام )الممركز(؛ -

 الكشوف الثانوية )الخزينة، الصندوق، إلخ(؛ -

 كشف الديون؛ -

 سجل المحاسبة المادية؛ -

 اإلقتطاعات؛ ودفتر  -

 من التعميم القاضي بتطبيق 1الفقرة د.دفاتر السلفات الممنوحة ) -
 (89.012األمر القانوني 
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 تتمثل الوثائق الدورية اإلجبارية في:

 كشف مقارنة حسابات الخزينة؛ -

 وضعية الديون؛  -

من التعميم القاضي بتطبيق األمر  2الفقرة د.وضعية اإلقتراضات ) -
 ( 89.012القانوني 

 

يجب على مفوض الحسابات التأكد من أن المؤسسة العمومية تتوفر  

 مالية وحصيلة وحسابات.على جرد لكل سنة 

 

يجب على مفوض الحسابات في هذا اإلطار التأكد من أن المؤسسة 

العمومية تقوم بجرد سنوي ألمالكها ولقيمها وأنها تتوفر على كشف 

 باألسماء لكل عناصر األمالك الثابتة والمنقولة والمتنقلة.

 

  يمكن للمفوض أن يشارك في الجرد وإال فعليه
من خالل لجنة أو من التأكد من دقة إنجازه 

خالل اإلطالع على المحاضر. تجب عليه 
 .اإلشارة في تقريره على طبيعة األعمال المنفذة.

 

على مفوض الحسابات كذلك التأكد من أن المؤسسة العمومية تعد كل  يجب

 سنة الحساب المالي )حساب التسيير( الذي يتضمن:

 ؛في حالة ضبط محاسبة تيجارية الميزان النهائي للحسابات -

 تفاصيل النفقات واإليرادات حسب الفصول؛ -

 تفاصيل نتائج السنة المالية؛ -

 ؛حاسبة تيجارية الميزانية السنوية في حالة ضبط م -

 (.89.012من األمر القانوني  179المادة ميزان القيم الثابتة ) -

 

 يجب أن يتضمن الحساب المالي في ملحقاته كذلك:

 كشف أمالك المؤسسة؛ -

التغيرات وضعية العمال الحاليين في نهاية السنة المالية مع ذكر  -

 التي حدثت خالل السنة؛
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 إن وجد )المتأخرات(؛ و كشف المتبقى للدفع والمتبقى للتحصيل -

كشف الضرائب والرسوم المدفوعة للخزينة العمومية ولصندوق  -

من التعميم القاضي بتطبيق األمر  2الفقرة د.الضمان االجتماعي )
 .(89.012القانوني 

-   

  يجب على مفوض الحسابات التأكد من أن المؤسسة تقوم بمسك

التسريحات واإلحاالت كشف عمال محين يبين اإلكتتابات الجديدة و 

  إلى التقاعد لكل سنة مرجعية.

 

  يجب أن يبين كشف العمال الئحة الموظفين
أماكن عملهم نوع ومرجع عقودهم والتعويضات 
التي استلموها خالل السنة المرجعية حسب 

 طبيعتها )أجور، عالوات، إلخ(.

 

  يجب على مفوض الحسابات التأكد من أن المؤسسة تتوفر على

  لمتأخراتها بموجب كل سنة مرجعية.وضعية 
 

  تتمثل المتأخرات في النفقات المتعهد بها والتي
لم يتم دفعها بما فيها اإلقتطاعات عند المصدر 
واإلشتراكات )متبقى للدفع( واإليرادات 
موضوع فواتير والتي لم تقبض )المتبقى 

 للتحصيل(.

 

يجب على مفوض الحسابات في حالة مسك محاسبة عامة من طرف 

المؤسسة التحقق من أن المتأخرات تم ترحيلها بشكل جيد إلى السنة المالية 

 الموالية بصفة انفرادية حسب المورد أو الزبون. 

 

يجب على مفوض الحسابات الـتأكد من أن المؤسسة تعد سنويا  

فعها للخزينة وصندوق الضمان كشفا لإلقتطاعات المنجزة وأنه تم د

 االجتماعي وكذا لصندوق التأمين الصحي.
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 يجب على المفوض كذلك في إطار مهمته التأكد من أنه: 

  الرصيد من السيولة عند اختتام السنة المالية المنصرمة تم

 ترحيله بشكل تام من جديد إلى السنة المالية المرجعية؛ و

 خدامها طبقا لإلعانة المبالغ المرصودة بشكل مشروط تم است

المرفقة )إعانة تجهيز، منح، صيانة، إلخ( )احترام إجراءات 

 (.89.012 من األمر القانوني 158المادة 

 

 سلطات مفوض الحسابات .2

 

الحسابات سلطة غير محدودة نظرا لمشروعية مهمته وذلك  لمفوض

لضمان رقابة الحقة لحسابات المؤسسة بغية إصدار رأي مبرر حول 

 انتظام وصدق الحسابات دون أي تدخل في التسيير.  

 

  أنه يجب أن يكونوا يعني انتظام الحسابات
  مطابقين للقواعد القانونية الناظمة للمحاسبة.

 

الحسابات أنها يجب أن تعكس يعني صدق 
 الحقيقة االقتصادية والصورة الصادقة.

 

يتوفر مفوض الحسابات كذلك على سلطة استدعاء دورة طارئة لمجلس 

 (.90.09من األمر القانوني  24المادة اإلدارة )

 

  يعلن مفوض الحسابات لرئيس مجلس اإلدارة
طلب استدعاء دورة طارئة لهيئة المداولة وإال 

 نفسه باإلستدعاء. يقوم هو

 

 حق تحري مفوض الحسابات .3
 

يتوفر مفوض الحسابات على سلطة تحر هامة ال يمكن حدها وتتم 

 ممارستها على المؤسسة والغير.
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 ا.  التحري لدى المؤسسة
 

تمكن  صالحية دائمةيعتبر حق تحري مفوضي الحسابات لدى المؤسسة 

  .ممارستها في أي وقت من السنة
 

 لتأسيسمفوض الحسابات كل تحقيق ومراقبة يرى أنها واردة  يجري

من األمر القانوني  24المادة وجهة نظره على الكشوف والحسابات )
90.09 .) 

 

يجب على اإلدارة أن تضع تحت تصرف المفوض كافة الوثائق التي من 

شأنها أن تمكنه من التحقق من التقييد المحاسبي وتضمن السير الجيد 

تعلق األمر خصوصا بالجرد والحصيلة والحسابات و الوثائق لمهمته وي

من األمر القانوني  27المادة التبريرية للعمليات المحاسبية، إلخ )
90.09 .) 

 

  في حالة عدم توفير هذه الوثائق يجب على
رئيس مجلس اإلدارة مفوض الحسابات إبالغ 

ليأخذ اإلجراءات الضرورية وإن تطلب األمر 
 الوزير المكلف بالمالية.يمكنه إبالغ 

 

 ب . التحري لدى الغير
 

يمكن لمفوض الحسابات طلب تأكيد معلومة لكل شخص ثالثي له عالقة 

  .بالمؤسسة
 

  يمكنه في هذا اإلطار طلب تأكيد الرصيد لدى
الخزينة العمومية والبنوك والموردين والزبناء ، 

رسالة إلخ. وذلك عن طريق المؤسسة التي توقع
 .يدطلب التأك

 

ال يمكن في أي حال من األحوال لمفوض الحسابات إجراء رقابة مباشرة 

 لدى الغير أو لدى الهيئات ذات الصلة.
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III. إرسال الوثائق لمفوض الحسابات 

 

يجب على المؤسسات العمومية أن تضع تحت تصرف مفوض الحسابات 

كل سنة  و/ أو حساب إداري و حساب تسيير وحساباتوميزانية جرد 

مالية قبل اجتماع مجلس اإلدارة القاضي بالمصادقة عليهم والذي يجب أن 

 31يعقد مع نهاية أجل ثالثة أشهر التالية الختتام السنة المالية؛ أي في ال

والمادة  90.09من األمر القانوني  27المادة مارس من السنة الموالية )
 (. 89.012من األمر القانوني  180

 

 مفوض الحسابات الوثاشق في  يجب أن يستلم
أجل معقول يمكنه من إعداد تقريره قبل التاريخ 
المحدد الجتماع المجلس والذي سيعقد خالل 

 شهر مارس.

 

 يتسلم مفوض الحسابات من المؤسسة في إطار مهمته ما يلي:

)الميزانية السنوية و/ أو الحساب إداري و حساب  الحساب المالي -

ف التحليلية )الميزان، السجل الكبير، دفتر مرفوقا بكافة الكشو تسيير

 اليومية، كشف حساب الخزينة والحسابات البنكية األخرى، إلخ(؛

 تقرير تسيير مدير المؤسسة للسنة المالية المعتبرة؛  -

 مداوالت مجلس اإلدارة خصوصا تلك المتعلقة بالميزانية؛ و -

 نسخة من مختلف المراسالت إن دعى األمر والمتعلقة ب: -

 نتوجات الممنوحة بوجهة محددة،الم  

  إعانات الهيئات العمومية والخصوصية، و 

 من األمر  210مادة ال) الهبات التي يجب أن تحتفظ على وجهتها
 . (89.012القانوني 

 

يستلم مفوض الحسابات كذلك الوثائق التبريرية المتعلقة بالعمليات 

 المحاسبية للنظر فيها وكل وثيقة أخرى مطلوبة في إطار المهمة. 
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IV. منهجية العمل 

 

يتم تنفيذ مهمة مفوض الحسابات على عدة خطوات وذلك تبعا لمنهجية 

مة و موحدة وبسيطة وعقالنية وكذا االليات المستعملة والتي هي موائ

 تسهل تدخله علي الميدان كما تساعد علي فهم مختلف المبادئ العامة.

 

في أخد المعلومات  ءعند توقيعه لعقد العمل يجب على المفوض البد

 المتعلقة بالمؤسسة وبرمجة تدخالته في كل سنة بالتعاون مع المؤسسة.

 

 

 أخذ المعلومات العامة عن المؤسسة .1

 

للمؤسسة لمفوض الحسابات معرفة المناخ يخول اخد المعلومات العامة 

 العام للمؤسسة و يتم ذلك عن طريق جمع واستغالل:

 مرسوم االنشاء و النصوص القانونية المنظمة لتسيير المؤسسة, -

 ،التنظيم الداخلي للمؤسسة وطريقة سيره -

)عل األقل تلك المتعلق  التقارير والوضعيات الخاصة بالمؤسسة -

 بالسنوات الثالث األخيرة(،

 ،تقارير مفوضي الحسابات السابقين -

تقارير الهيئات المكلفة بالرقابة )المفتشية العامة للدولة, المفتشية  -

 الخ. إذا كانت متاحة، العامة للمالية, محكمة الحسابات (

 
 

 :يلفي اخذ المعلومات ما ي ءيجب علي مفوض الحسابات عند البد

تحديد المشاكل الجوهرية وذلك من اجل تفادي نسيان المواضيع  -

 األساسية والنظم  المحددة

تحديد أهداف المهام من اجل برمجتها وتخطيطها وتحديد الوقت  -

 التزام الفعالية:  إلنجازهاالالزم 

إعطاء صورة جدية ومهنية لمهمته الشيء الذي يبسط عليه التواصل  -

 .نجاح المهمةويساهم بشكل لبير في 
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يجب علي مفوض الحسابات فتح جذاذة تفصيلية للمؤسسة بعد االنتهاء من 

بعون من إدارة المؤسسة و التي يجب تقديمها كملحقة  اخذ المعلومات

 .1الملحق  النموذج متوفر في -للتقرير 
 

 

في نهاية جمع المعلومات يجب على مفوض الحسابات اعداد ملف دائم 

النصوص والوثائق المحددة لسير المؤسسة والتي  يحتوي على مجموعة

 يجب تحيينها بانتظام.

 

عند نهاية مرحلة اخذ المعلومات يجب على مفوض الحسابات تحضير 

برنامج العمل المرجعي والذي يخوله انجاز المهمة بدون مجازفة وعليه 

 كذلك التأكد من وجود جميع الوسائل الالزمة إلنجاز المهمة.

 

مجة الجيدة للعمل يجب على مفوض الحسابات تحديد المهام من اجل البر

التي يجب إنجازها اثناء المهمة والتي يتعين وضع الئحة لها حسب كل 

، حساب الخزينة، )االيرادات، النفقاتبند، خاصة البنود ذات األهمية، 

 الخ(.

 
 

في نهاية جمع المعلومات يجب على مفوض الحسابات اعداد خطة عمل 

 .2النموذج متوفر في الملحق  -اليات اعداد المهمة  يقدم فيها
 

 

 العمل السنوي .2

 

يجب علي مفوض الحسابات انجاز عمله السنوي تبعا للخطوات الثالثة 

 االتية:

 الخطوة االولي: برمجة المهمة, -

 الخطوة الثانية : انجاز المهمة علي الميدان, -

 الخطوة الثالثة: اختتام المهمة. -
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 برمجة المهمةأ. 

 

تتم برمجة المهمة باالطالع علي المعلومات عن طريق التواصل مع 

المؤسسة من اجل االتفاق علي جدولة اعداد المهمة وذلك مباشرة بعد 

وبالتحديد عند ارسال الكشوف المالية وملحقاتها, ، اختتام السنة المالية

 تاريخ بداية المهمة وتاريخ اعداد التقرير.

 

  تذكير المؤسسة في يجب علي مفوض الحسابات
 .حالة تأخرها في إحالة الوثائق في اآلجال

 

أولية عند استالم الوثائق يجب علي مفوض الحسابات القيام بعمل مقارنة 

 .و تجسيد تلك المقارنة تتمثل في التأكد من اكتمالها

 

 في الميدان انجاز المهمةب. 

 

 كما هو اتي:يتم تنفيذ المهمة علي الميدان وذلك تبعا لثالث خطوات 

 القيام باجتماع افتتاحي -

 التحقق والتاكد -

 تقديم المالحظات -

 

 االجتماع االفتتاحي 

 

يتم اعداد االجتماع االفتتاحي في مقر المؤسسة وذلك عند بداية المهمة 

ويجب ان يحضرها مدير او مسؤول المؤسسة األول وكذا األشخاص 

 المعنيون.
 

 النقاط االتية:يجب ان يتمحور هذا االجتماع حول 

  ،استعراض و تذكير بدور مفوض الحسابات -

 ،تقديم جدولة اعمال المهمة التوقعي -

 الخ(، ارقام المتعاونين، تحضير الوسائل اللوجستية )قاعة العمل -
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الوثائق التبريرية للمعامالت أخذ وفي نهاية االجتماع يجب علي المفوض 

المتعلقة باإليرادات والنفقات للتأكد من شكلهم الخارجي والتحقق من 

 بطريقة جيدة. حفوظينمضبوطين ومكونهم 
 

 كما يجب عليه أيضا :

السقف المادي الذي يجب أن يؤدي، إذا بلغه الخطأ المرصود، تحديد  -

 إلي تحفظ،

 والكمية.تحديد نسبة عيار التحقق تبعا للحجم  -
 

 اعمال التحقق المذكورة 
 

ويقوم المفوض بعمله على أساس برنامج العمل المعمول به ويجب أن 

 .معالجة كل نقطة ضعيفة بشكل مفصل محدد وبشكل جيد
 

ويجب على المفوض أن يضمن في هذه المرحلة على وجه الخصوص ما 

 :يلي

 و منظمة الواجبة موجودة و المحاسبة و دعائم أن آلياتالتأكد من   -

 مضبوطة بشكل صحيح،

 المعلومات المسجلة أو التي ينتجها النظام المحاسبي موثوق بها، -

الرقابة على اليوميات المحاسبية كافية لتكون أساسا موثوقا إلعداد  -

 الكشوف المالية،

 الحساب المالي متسق ومنتظم، -

ما اللتزامات القانونية والجبائية واالجتماعية والتنظيمية، واحترام ا -

 .إلى ذلك
 

 

يجب على المفوض أن يسجل مالحظاته على أوراق العمل التي تعد حسب 

تحتوي علي كل خلل تمت  يجب أن و و مشار إليها وفقا لذلككل موضوع 

 .3النموذج متوفر في الملحق  - مالحظته
 

 

 :ن أوراق العملإ



  42 من 19الصفحة  إدارة الوصاية المالية 2018
 إن  أي استنساخ ولو جزئي لهذه الوثيقة محرم البتة

 

تحتوي علي وصف إجراءات التحقق من كل حساب وإبراز  -

، و على وجه تم استخالصها أثناء المهمةاالستنتاجات التي 

الخصوص، وضعية كل نقطة ضعف تمت مالحظتها، والمخاطر 

 ؛المرتبطة بها، والتوصيات للتخفيف منها و تصحيحها 

يير، ن المفوض قد قام بعمله تبعا للمعتعطي التبرير الكافي بأ -

 .وخاصة في حالة التقاضي أو الشكوى
 

  األمر، من خالل يتم دعم أوراق العمل، إذا لزم
نسخ من الوثائق التي تم فحصها للحاجة إلى 

 .تحقيقها
 

وتشكل أوراق العمل المختلفة ومرفقاتها ملف عمل المهمة الذي سيعقده 

 .مراجع الحسابات الخارجي والذي سيكون أساس صياغة تقرير المهمة

ويسمح ملف العمل لهذه العملية، الذي تحتفظ به المؤسسة المسؤولة، 

عة ومراقبة تنفيذ المهمة، وبالتالي يجب حفظه بطريقة منظمة بمتاب

 .االحتفاظ به في صندوق أو ملفات أرشيف
 

 للنتائجتقديم الساخن ال 
 

يجب على المفوض أن يقدم إلى رئيس المؤسسة االستنتاجات الرئيسية 

من أجل  ، خصوصا،التي صيغت على أساس أوراق العمل ومناقشتها

م االعمال ومن ثم داالعتراف بهذه المشاكل واالعتراف بها تماشيا مع تق

 .المصادقة على االستنتاجات
 

 ورقة عمل تحتوي علي نقطة ضعف كلتقدم وفي هذا السياق، يجب أن 

إلى رئيس المؤسسة، وعلى وجه الخصوص، وكيل المحاسبة والمدير 

نهاية  عندمنظمة ومات غير لتجنب تأثير التعقيد الناجم عن تراكم معل

  .العمل الميداني
 

 اختتام المهمة الميدانيةج. 
 

 إطاروفي اليوم األخير للبعثة، يجب على مفوض الحسابات أن يعد 

على أساس أوراق العمل لضمان حصوله على جميع  )المسودة( للتقرير

 .المعلومات الالزمة
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  في هذا السياق، يجب إجراء مراجعة لملف
نهاية هذه الخطوة لضمان عدم حذف العمل في 

أي عنصر أثناء التحليل، وأن النقاط الضعيفة 
التي تم تحديدها مدعومة بشكل جيد بالوثائق 

 .الداعمة المقنعة
 

ويجب على المفوض بعد ذلك تقديم عرض شفوي لالستنتاجات النهائية 

 .)المسودة( على أساس إطار للتقريرللمؤسسة 
  

  من العمود الفقري ويهدف اجتماع التحقق
للتقرير إلى الحد من الجدال حول مضمون 
تقرير مراجع الحسابات الذي سيتم ارساله 

  .رسميا

 

 

V.  الحسابات مفوضتقرير 

 

يعد المفوض تقريرا يعرض فيه على الوزير المسؤول عن الشؤون المالية 

لتنفيذ المهمة الموكلة إليه ويشير، عند الضرورة، إلى المخالفات وعدم 

 (90.09 يمن األمر القانون 24المادة قة التي اطلع عليها )الد
 

لغرض التقرير، والتي يجب يقوم مفوض الحسابات بمراجعة استنتاجاته، 

، كما يعطي تقديرا عن مدي أن تعبر بوضوح عن رأيه في الحساب المالي

 .نسبة المخالفات التي اطلع عليهاأهميته وكذا 
 

ويجب أن تصدر في  .مرحلة من مراحل المهمة وإنتاج التقرير هو آخر

صيغة مسودة ثم في الصيغة النهائية بعد تعليق المؤسسة على النسخة 

 .األولى من التقرير
 

ويقدم المفوض تقريره سنويا إلى مجلس اإلدارة من خالل إدارة المؤسسة 

 .للعمل بمقتضياته وإلي وزير المالية لالطالع بعد اعتماده
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إحالة نسخة من التقرير إلى هيئات الرقابة )محكمة كما يجب عليها 

 الحسابات، والمفتشية العام للمالية، والمفتشية العام للدولة(.
 

 التقرير إصدار فترات .1
 

ويجب على مفوض الحسابات أن يصدر تقريرا سنويا قبل الموعد المحدد 

مارس من  31لعقد مجلس اإلدارة الذي يجب أن يعقد في موعد ال يتجاوز 

 27)المادة  حسب الفترة المحددة )ستة أشهر تقريبا( السنة المالية التالية

 (89.012من االمر القانوني  180والمادة  90.09من االمر القانوني 
  

ويجوز لمفوض الحسابات ، إذا رأى ذلك مالئما، أن يقدم تدخال مؤقتا، 

لمقرر من ا 2المادة ومن ثم يصدر تقريرا أوليا عن الفترة المرجعية )
 .(2010/و.م/م.ع.د.أ.د/م.و.م/140

 

  والذي يجب التخطيط مع اإلدارة للتدخل المؤقت
أن يتم بناًء على طلب من مفوض يجب 

 .إضافية الحسابات دون أي تكلفة
 

 محتوى التقرير .2
  

يصدر المفوض تقريرا عن الحساب المالي وربما تقريرا عن نظام 

 .الحاجة لذاك  )رسالة إلى اإلدارة(اإلجراءات والرقابة الداخلية إذا اقتض 
  

 محتوى تقرير الحساب الماليأ. 
 

 :ويتمحور تقرير التصديق على الحساب المالي على النحو التالي

صفحة الغالف التي يجب أن تتضمن عنوان المهمة، والفترة  -

المرجعية، واسم المؤسسة التجاري واسم المدقق وعنوانه )الهاتف، 

 ،صندوق البريد، وما إلى ذلك(البريد اإللكتروني، 

 ،الحسابات المالية السنوية الخاضعة لرأي المدقق -

 رأي مفوض الحسابات بشأن الكشوف المالية،  -

 التعليقات حول تطور الحسابات الرئيسية لإليرادات والنفقات، -
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 التحفظات  المحتلة الصادرة )عرضها(، -

زير أي مرفقات يرى مفوض الحسابات أنها مفيدة أو يطلبها و -

 :المالية، بما في ذلك

 ،قائمة ممتلكات الشركة 

   ،قائمة العمال والموظفين 

  ،تفاصيل متأخرات النفقات واإليرادات 

  والخزينة العامةحالة االستقطاعات التي تم دفعها إلى ، 

 علي شكل جذاذة بيانات يتم إعدادها من قبل  المؤسسة تقديم

)وصف التنظيم  اإلدارة تحت إشراف مفوض الحسابات

 .الحالي، والخصائص، واألرقام الرئيسية، وما إلى ذلك(؛

 

  يجب ان يكون التقرير متكامال ومنسجما لتسهيل
 .فهم القارئ وتحديد أي ظروف غير عادية

  
 

ويصدر المفوض تقريره ويقدمه إلى مجلس اإلدارة في الموعد النهائي 

 .4في الملحق  متوفرالنموذج  -وكذلك الحال بالنسبة إلى وزير المالية 
 

 

 :وفي إطار ابدائه لرأيه، يقرر المفوض

 التصديق على صحة ونزاهة البيانات المالية )بدون تحفط(، أو -

 ، أوو التي يجب تقديمها بوضوح التصديق مع تحفظات  -

 ، أوتحديد األسباب )الرأي غير المواتي( معرفض التصديق   -

 .األسباب مع تحديد استحالة التعبير عن الرأي -

هو الذي يجسد  والتقرير هو أهم وثيقة تصدر كجزء من المهمة ألنه

 .مفوض الحسابات مسؤولية

 

ويعرب مفوض الحسابات عن رأي غير متحفظ عندما يكون راضيا عن 

العناصر التي تم تحليلها، من جميع جوانبها الهامة: وفي هذه الحالة، فقد 

 .اءات المعمول بهاتم إعداد الحسابات السنوية وفقا لإلجر
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ويعرب مفوض الحسابات عن رأي غير متحفظ عندما يكون راضيا  

عن العناصر التي تم تحليلها، من جميع جوانبها الهامة: وفي هذه 

 .الحالة، فقد تم إعداد الحسابات السنوية وفقا لإلجراءات المعمول بها
 

  يجوز للمفوض في هذه الحالة أن يصدر
تحفظا من أجل لفت مالحظات طفيفة ال تشكل 
 .االنتباه إلى جانب محدد جيدا

  
 

جب على المفوض أن يعبر عن رأي مع تحفظ إذا ما تم اكتشاف  

قيود على نطاق العمل أو في حالة وجود خالف مع اإلدارة فيما 

يتعلق بصحة اإلجراءات المحاسبية أو تقديم الكشوف المالية 

 .السنوية
 

 ما إذا لم  يجب أن يكون الرأي مع تحفظ فيحال
 .يتمكن المفوض من إبداء رأي بدون تحفظ

 

 

ويجب أن يعلن المفوض عن رفض تصديق الحسابات في الحالتين  

 :التاليتين

استحالة التعبير عن رأي بخصوص الحسابات عند عدم حصول  -

 المفوض علی األدلة الکافية للتعبير عن رأيه في لحسابات السنوية

إذا كانت األساليب المحاسبية  اصدار رأي غير مؤات في حالة ما -

المستخدمة غير مقبولة وال يمكن أن تضمن صحة الحسابات السنوية 

 .أو حجم كبير من المعامالت المعلنة في الحسابات غير مبرر

وعندما يعرب مفوض الحسابات عن رأي غير مواتي، يجب عليه أن 

المحتمل يشرح بوضوح في تقريره أسبابه وأن يحدد، قدر اإلمكان، األثر 

 .على الحساب المالي
 

وينبغي تقديم هذه المعلومات في فقرة منفصلة تسبق الرأي وينبغي أن 

 .تشير إلى مذكرة أكثر تفصيال في التقرير
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 محتوى تقرير الحساب المالي. ب
 

نقاط المن اجل رفع التحفظات )بالتوصيات دارة اإلال تعتبر رسالة إخطار 

 أو اكتشاف يتم إنتاجها كلما تم تحديديجب أن  اال انه؛  ضعيفة( إلزامية

 .القائمة نقطة ضعف تتطلب تحسين اإلجراءات
 

  ال تعتبر التوصية ابدا نقدا وال تعبر عن سوء
الممارسة، بقدر ما تمثل اقتراح لحل خلل 

 .مالحظ
 

 

وينتج مفوض الحسابات كلما تم العثور على عطل رئيسي رسالة إلى 

 .5في الملحق  متوفر النموذج –اإلدارة 
 

 

وتعرض رسالة االدارة النقاط البارزة واالختالالت الملحوظة وأسبابها 

 .ومخاطرها والتوصيات المقدمة لتحسين نظام اإلدارة والحد من المخاطر

  

 

VI. العقوبات  
 

يعاقب المفوض الذي قدم أو أكد معلومات كاذبة عن الوضع أو لم يكشف 

عن األفعال اإلجرامية التي علم بها أثناء أدائه لواجباته بالسجن من للعدالة 

إلى  ،(200.000)سنة إلى خمسة سنوات وغرامة مالية من مائتي ألف 

أوقية أو إحدى العقوبتين فقط، دون اإلخالل  (2.000.000)مليوني 

من األمر القانوني  33المادة باإلجراءات المدنية أو التأديبية المحتملة )
90.09). 

  

وينظم حظر ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات ضد أي مفوض حسابات 

كان خاضعا لعقوبة واحدة على االقل من العقوبتين المذكورتين أعاله 

 (.90.09األمر القانوني من  33المادة )
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VII. الملحقات 
 

 ورقة موجزة للتعريف بالمؤسسة - 1ملحق ال
 

 :اسم المؤسسة

 

 :مرسوم اإلنشاء المرجع     اإلنشاء:تاريخ 
 

 :العنوان
 

 :البريد اإللكتروني     الهاتف الثابت:
 

 

 :مجلس اإلدارة ةتشكيل

 .................. ممثل -

 .................. ممثل -

 .................. ممثل -

 الخ ... -

 

 :20: كتلة الرواتب للسنة..       عدد الموظفين:                      عدد االطر:               

 

 منشئ للمؤسسة :رقم المرسوم ال
 

 :رقم المداولة المصادقة علي النظام الداخلي

  

 :داخليقة على النظام الرسالة المصادرقم 

 

 :األساسيلنظام محدد لرقم المرسوم ال

 

 نوعية المحاسبة :

 

 تجارية محاسبة  عمومية محاسبة  و عمومية تجارية محاسبة 

 

 

 :اسم ولقب المدير العام

 

 :رقم الهاتف:                                                                      األقدمية في المنصب

 

 :اسم ولقب المحاسب

 :رقم الهاتف:                                                                      األقدمية في المنصب
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 برنامج العمل - 2ملحق ال
 

 التدقيقجذاذة برنامج 

 

 المرجعية:

 :االعمال ةطبيع

 :بندال

 :لتدقيقافترة  
 الصفحة:

 المالحظات
الوقت 

 المستهلك
 المتدخل انجز بتاريخ

الوقت 

 المقرر

التاريخ 

يالنهائ  
 الكود البرنامج المرجع

 1 :تدقيقي النفقات -1       

 
التأكد من احترام إجراءات النفقات       

 الجارية

1.1 

 

يتم إرسال خطاب طلب عرض أسعار       

بشكل انتظامي إلى ثالثة موردين قبل كل 

عملية شراء يدخل في سقف عتبة المدير 

 العام

 

 
تعد لجنة المشتريات الداخلية دائًما جدول       

 مقارنة العروض المستلمة

 

 
إعداد سند طلبية للشراء على يتم دائًما       

 أساس جدول المقارنة

 

       ......  
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 1.2 فقات صالإجراءات  تدقيق -2       

         

       2- ......... 1.3 
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 ورقة عمل - 3الملحق 

 

 

 و التحليل  عمل ورقة

 

 

 

  .................. : المؤسسة : .................................................................... الفترة

 ...................  : ................ ... بتاريخ...........................أعدت من طرف: .....

 ................... :  .......... بتاريختمت المراجعة من طرف: ...............................

 

 

 ........................................................................................... :     الموضوع
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)كوتم( المشاكل تحليل وضعية كشف  

 

 

 المشكلة: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………… 

 األسباب

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………… 

 االخطار أو العقوبات )نقاط الضعف(

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………….……

………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………… 

 التوصيات 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……

………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………… 

 

 
 في .......................................... بتاريخ ...../......./............

 

 التوقيع
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 نموذج تقرير التصديق - 4الملحق 

 

 

I. الرأي 
 

 اإلدارة، مجلس أعضاء

 

.تنفيذا لمهمة المراجعة القانونية التي عهد بها إلينا الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، 1

)تحديد المؤسسة(   ...................................يشرفنا أن نقدم لكم تقريرنا عن حسابات 

 (2....../....../......إلي  2. )أو الفترة من ....../....../......2.....السنة المالية ..

 

ومن مسؤوليتنا،  المؤسسة.تقع مسؤولية إعداد الحسابات المالية السنوية على عاتق إدارة 2

 .المالية حساباتالاستنادا إلى عملنا، إبداء رأي بشأن هذه 

 

لقد أنجزنا عملنا وفقاً لتوصيات المهنة، وفي هذا السياق، قمنا بإجراء عمليات التحقق  .3

 .ئق التي تم إعدادها وإتاحتها لنامن الحسابات والوثاالالزمة 

 

أن نخطط لمراجعة الحسابات ونجريها للحصول على تأكيدات لتوصيات ا.تقتضي هذه 4

 معقولة بأن البيانات المالية السنوية خالية من األخطاء الجوهرية.

 دة في الحسابات. ارالولمعطيات ل الداعمةوتمثلت أعمالنا بالقيام بدراسة العناصر 

 

.ونعتقد أن مراجعتنا للحسابات وأدلة مراجعة الحسابات المقدمة توفران أساسا معقوال 5

 .في هذ التقريرللرأي المعرب عنه 

 

 ( التالية:6نتيجة تحقيقاتنا هي موضوع هذا التقرير، والذي يتم تنظيمه حول النقاط الست ) .6

 الضبط المحاسبة ؛ -

 لسنوية ؛تنفيذ الميزانية ا -

 مراجعة الحسابات ؛ -

 التوصيات ؛ -

 التحفظات ؛

 الرأي على الحسابات ؛ و -

 الملحقات. -
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II. المحاسبة ضبط 

 

 خالل السنة في المستندات المحاسبية التالية: المؤسسةتسجيل المعامالت المتعلقة بنشاط  يتم

- ............. 

 إلخ -

 

 

 :المالحظات

 

 التالية في إطار مهمتنا: المالحظات نطرح

 للتفاصيل -

 

 (مالحظة أي هناك يكن لم)إذا  جانبنا من مالحظة أي إلى تؤدي وال مقبولة المحاسبة طريقة

 
 

III. تنفيذ الميزانية 

 

 ....................... دورتهالتقديرية التي وافق عليها مجلس اإلدارة في  الميزانية

 .أوقية.............  مجموعه ما والنفقات اإليرادات في تبلغ......................... 

 

 

 أو المدير منرقم ......  للقرار وفقا داخلي تحويل.... )....( إعادة األولية الميزانية عرفت

 ............  بتاريخ اإلدارة مجلس

 .والنفقاتهو ............... أوقية وتفاصيله كما يلي حسب اإليرادات  به إبالغنا تم الذي التنفيذ

 

III.1. اإليرادات  
 

 تفصيلها يتم...... ٪.  من تنفيذ نسبة أي ؛ أوقية...............  بلغت المحققة اإليرادات

 :التالي النحو على بطبيعتها
 

 المبلع اإليرادات بنود

  (2الترحيل من جديد )رصيد السنة....

  سيير المستلم من الدولةتال دعم

  المستلم من الدولة تجهيزدعم ال

  الموارد الذاتية

  إلخ

  اإليرادات مجموع
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 :المالحظات

 

 : نطرح المالحظات التالية في إطار مهمتنا

 و القياس للتفاصيل -

 

مقبولة وال تؤدي إلى أي مالحظة من جانبنا )إذا لم يكن هناك أي  معالجة اإليراداتطريقة 

 .مالحظة(

 

 

III.2. ات نفقال 
 

ات المحققة بلغت ............... أوقية ؛ أي نسبة تنفيذ من ...... ٪. يتم تفصيلها بطبيعتها نفقال

 على النحو التالي:
 

 المبلع اتنفقبنود ال

  الباقي للتسديد من جديد 

  شراء غير مخزن

  أعباء خارجية مرتبطة باالستثمار

  أعباء خارجية مرتبطة بالنشاط

  أعباء و خسائر مختلفة

  نفقات العمال

  الرسوم الضرائب

  النفقات الجارية مجموع

  استثمارات و أصول

  اتنفقمجموع ال
 

 

 :المالحظات

 

 نطرح المالحظات التالية في إطار مهمتنا:

 و القياس للتفاصيل -

 

مقبولة وال تؤدي إلى أي مالحظة من جانبنا )إذا لم يكن هناك أي  معالجة النفقاتطريقة 

 مالحظة(
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IV. مراجعة الحسابات 

 

، وفقًا لمتطلبات خطة المحاسبة الموريتانية التاريخية ةبات على أساس التكلفيتم تأسيس الحسا

 )خ م م( ووفقًا للمبادئ المحاسبية التالية:

 ألصول الثابتة بقيمة اكتسابها ؛ايتم تقييم  -

يحتسب االهالك على مدى العمر التقديري لألصول الثابتة وفقاً لقانون الضرائب العام )م  -

 ع ض( ؛

 ... الخات ...نفقال -

 

 : ...............1المالحظة 

 

 رصيد هذا البند هو ............ أوقية و هو مفصل على النحو التالي:

 

 :المالحظات

 

 المالحظات التالية في إطار مهمتنا:نطرح 

 و القياس للتفاصيل -

 

 ال تثار أي مالحظة من جانبنا على هذا المستوى )إذا لم يكن هناك أي مالحظة(

 

 .إلخ

 

V. التوصيات 
 

استناًدا إلى المالحظات المذكورة أعاله، نقدم التوصيات التالية لألخذ في عين االعتبار في 

 المستقبل:

 انظر المالحظة .........، الصفحة .... -للتفاصيل مع تحديد المرجع  -

 إلخ -
 

 

VI. المعلنة التحفظات 
 

، فإننا نقوم بالتحفظات ا والعتبة المادية التي اخترناهاعلى أساس المالحظات التي تم إجراؤه

 التالية:

 الصفحة .... ،انظر المالحظة ......... -لمرجع ا حديدللتفاصيل مع تحديد التأثير وت -

 إلخ -
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VII. الحسابات على الرأي 
 

، من قبل إدارة تصديق هذاتقرير ال ، التي هي موضوعإعداد البيانات المالية السنوية . تم1

موريتانيا. الجمهورية اإلسالمية الة وتم تقديمها وفقًا للمتطلبات المحاسبية المقبولة في ؤسسالم

 2ديسمبر...... 31إلى  2يناير  ...... 1تغطي الفترة من البيانات هذه 

 

 ، نقم برفع المالحظات التالية:في ختام مراجعتنا للحسابات - 2

، )إذا لم يكن هناك مالحظة، الصفحة ...... الخ انظر المالحظة ...... -........ ....... -

 حذف(.لل

 

الوثائق ات المهنة على أساس في ضوء العناية الواجبة المضطلع بها وفقاً لتوصي -3

للنقطة  بعد األخذ بعين االعتبار ،المالية السنوية الحساباتأن  ؤكد، نوالمعلومات المقدمة إلي  

التي  و أعاله " 2للنقطة  بعد األخذ بعين االعتبار ، حذف "فظحتأعاله )إذا لم يكن هناك  2

 ي، وكما هأوقية......  تقدر ب يةونفقات إجمال أوقية......  يقدر ب تتميز بإجمالي إيرادات

وتعطي  و صريحة ،منتظمة، و ...... من هذا التقرير هي في الصفحات ...، ...معروض 

وأصول المؤسسة  ةالمالي وضعيةنظرة حقيقية وعادلة لنتائج عمليات السنة المالية السابقة وال

بالنظر إلى  2المالية....نرفض الحسابات المالية للسنة  أوفي نهاية هذه السنة المالية 

الحسابات المالية بالنظر إلى  هذهتصديق أننا غير قادرين على  أوصيل األسباب( اتف)

 )تفاصيل األسباب(.

 

 أو. ايةوصمن قبل ال عليها المصادقةاعتمادها من قبل الهيئة المتداولة  يمكن، . وفقا لذلك5

 .ايةوصال ، يجب رفضها من قبل مجلس اإلدارة ومن قبلنتيجة لذلك

 

 

 2...... /....../..... بتاريخنواكشوط ، 

 

 

 مفوض الحسابات

 

 

 والتوقيع واللقب االسم

 



  42 من 35الصفحة  إدارة الوصاية المالية 2018
 إن  أي استنساخ ولو جزئي لهذه الوثيقة محرم البتة

 

VIII. الملحقات 

 

 الملحق أ : كشف ممتلكات الشركة

 

 

 20كشف ممتلكات الشركة للسنة المالية .....

 

رقم السيارة او 

رقم هيكل 

 السيارة

وضعية 

 العنصر

تكلفة 

 االقتناء
 الطبيعة النوعية مكان تاريخ االقتناء

 رقم الجرد

 أو الكود

 

        

        

        

        

        

 

 تاريخ الجرد: ........................................................

 

 اسم ولقب وتوقيع الوكيل المحاسب

 

 اسم ولقب وتوقيع الوكيل المدير
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 ملحق ب: وضعية العمالال

 

 الئحة العمال

امتيازات 
 اخري

الراتب 
 الشهري

رقم 
صندوق 
الضمان 
 االجتماعي

رقم 
صندوق 
الضمان 
 الصحي

نوعية عقد 
 العمل

 المنصب
الدرجة 
 )الرتبة(

 الشهادة
تاريخ 
 االكتتاب

االسم 
 واللقب

الرقم 
 التسلسلي
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 الملحق ج: كشف الباقي للدفع

 

 20كشف الباقي للدفع للسنة المالية ...

 

مسوغات 

عدم 

 التسديد

الغرض 

 من النفقة
 المبلغ المستفيد

تاريخ 

 االصدار
 الرقم التسلسلي القيد المحاسبي رقم االمر بالدفع

        

        

        

        

                

 
 

 المجموع للقيد المحاسبي  

        

 المجموع للقيد المحاسبي               

 المجموع العام   
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 : الباقي للقبضد ملحق

 

 20كشف الباقي للقبض للسنة المالية .....

 

مسوغات 

عدم 

 التحصيل

الغرض 

من 

 االيراد

المدين 

 )الزبون(
 المبلغ

تاريخ 

 االصدار
 الرقم التسلسلي القيد المحاسبي رقم امر الدفع

                

 
 

 المجموع للقيد المحاسبي 

        

                

 المجموع للقيد المحاسبي   

 المجموع العام   
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 الئحة الضرائب و الرسوم المدفوعة للخزينة العامة, الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصندوق االتمين الصحي : ـالملحق ه

 

 الئحة الضرائب والرسوم المدفوعة للخزينة العامة، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصندوق االتمين الصحي

 المالحظات
تاريخ 

 المخالصة

مرجعية 

مخالصة 

 الدفع

 الرقم التسلسلي تاريخ االحتجاز نوعية االحتجاز المستفيد لمحتجزالمبلغ ا

        

        

  المجموع للضريبة ..........        

        

        

  المجموع للضريبة ..........        

        

        

 المجموع لمساهمات الضمان االجتماعي    

        

        

مين الصحيأالمجموع لمساهمات الت      
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 المؤسسة تقديم:  ن الملحق

 

 :اسم المؤسسة

 

 :مرسوم اإلنشاء المرجع     تاريخ اإلنشاء:

 

 :العنوان

 

 :البريد اإللكتروني     الهاتف الثابت:

 

 :مجلس اإلدارة ةتشكيل

 .................. ممثل -

 .................. ممثل -

 .................. ممثل -

 الخ ... -

 

 :20عدد الموظفين:                      عدد االطر:                      : كتلة الرواتب للسنة..

 

 منشئ للمؤسسة :رقم المرسوم ال

 

 :رقم المداولة المصادقة علي النظام الداخلي

 

 :داخليقة على النظام الرسالة المصادرقم 

 

 :لنظام األساسيمحدد لرقم المرسوم ال

 

 :اسم ولقب المدير العام
 

  :رقم الهاتف:                                         األقدمية في المنصب

 
 

 :اسم ولقب المحاسب
 

 :رقم الهاتف:                                         األقدمية في المنصب

 

 نوعية المحاسبة :
 

 تجارية محاسبة  عمومية محاسبة  و عمومية تجارية محاسبة 
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 رسالة إلى اإلدارةال نموذج - 5الملحق 

 

 رسالة إلى اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة،

 

.وفاء بمهمة مفوض الحسابات والتي تم تكليفنا بها من طرف وزير المالية، يشرفنا أن نقدم 1

تقييمنا لنظام الرقابة الداخلية الذي ينظم اإلدارة المحاسبية واإلدارية والمالية ل لكم تقرير 

 ......... 20للسنة المالية  ................

 

 .وقد تم تنفيذ أعمالنا وفقا للمعايير ذات الصلة .2

 

 .لقد سمح لنا بتحديد عدد من المجاالت التي تحتاج إلى تحسين

 

ونود أن نشير   .وتوصياتنا هي موضوع هذه الرسالة الموجهة إلى اإلدارة .إن مالحظاتنا3

ولذلك فهي ال تشير  .إلى أن هذه الرسالة، بحكم طبيعتها، ال تتضمن سوى مالحظات نقدية

 .إلى نقاط القوة في نظام الرقابة الداخلية الساري على مستوى المؤسسة

 

ض التوصيات( التي قدمت في السنوات وفي نهاية تدخلنا، وجدنا أن التوصيات )بع. 4

 (.)يجب حذفها إذا لم يكن ذلك ضروريا  .السابقة لم تنفذ خالل السنة المالية الحالية

ولذلك نقترح عليكم أن تنفذوا هذه التوصيات والتوصيات التي قدمت خالل العام الماضي . 5

 . (.1)س+ 2....... في إطار جدول زمني مؤقت وقبل انتهاء الفترة

 

تحت تصرفكم للحصول على أي معلومات أخرى، ونطلب منكم أن تقبلوا، سيدي بقى . ن6

 .المدير اسمي تشكراتنا وتمنياتنا

 

 

 ... /…20... / نواكشوط، 

 المفوضون

 االسم واللقب والتوقيع
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 نقاط الضعف التي أثيرت والتوصيات المقدمة 

 

 ..................... :1 نقطة الضعف

 

 الوضعيةوصف  .1

 

 المخاطر المرتبطة بها .2

 

 توصية .3

 

 

 ..................... :1نقطة الضعف 

 

 وصف الوضعية .1

 

 المخاطر المرتبطة بها .2

 

 توصية .3

 

 

 


