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 لجنة الدائمة للتدقيقعمل اميثاق 

 لديوان الطيران المدني والمطارات

 :إحداث اللجنة الدائمة للتدقيق  .1

 : وفقا ألحكام

 6222نوفمبر  9المؤرخ في  6222لسنة  39مكرر من القانون عدد  652الفصل  -

 مجلة الشركات التجارية، بإحداثالمتعلق 

المتعلق  6225 أكتوبر 21المؤرخ في  6225لسنة  32من القانون عدد  26 الفصل -

 بتدعيم سالمة العالقات المالية،

من طرف معهد المدققين  إحداثهاالمعايير الدولية لمهنة التدقيق الداخلي التي وقع  -

 والتشاريع المتعلقة بالتدقيق الداخلي، (IIA)الداخليين 

 6222سبتمبر  23ان المدني والمطارات بتاريخ مداوالت مجلس إدارة ديوان الطير -

 .والمتعلقة بتعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالديوان

 .اإلدارةلجنة دائمة للتدقيق صلب الديوان منبثقة عن مجلس  إحداثتم 

 

 :تكوين اللجنة الدائمة للتدقيق  .2

من بين أعضاء  يتم إختيارهم( 29)تتكون اللجنة الدائمة للتدقيق من ثالثة أعضاء 

قيق الداخلي والتفقد كمقرر ومدير التدبصفته مالحظا مراقب الدولة  إلىإضافة مجلس اإلدارة 

 للديوان وال يمكن أن يكون بين أعضائها الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعدللجنة، 

 اإلدارة طرف مجلس منبين أعضاء اللجنة  يتم تعيين رئيس اللجنة الدائمة للتدقيق من

تدوم مدة العضوية باللجنة ثالث سنوات، تكون قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقوم مجلس 

 .الذين يفتدقون عضويتهم بالمجلس اإلدارة بتعويض أعضاء اللجنة

يقع تجديد تركيبة اللجنة، إذا إقتضى األمر ذلك، بصفة جزئية وذلك لضمان اإلستقرار 

 .واإلستمرارية في سير أعمالها

 .اللجنةيرى فائدة في حضوره ألشغال كل شخص إستدعاء ويمكن للجنة الدائمة للتدقيق 
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 :عمل اللجنة الدائمة للتدقيق سير إجراءات  .3

، من رئيسها بطلبفي السنة ( 22)أربعة مرات  لى األقلع تجتمع اللجنة الدائمة للتدقيق

، ويضبط من أحد األعضاء لتدارس مسألة طارئة كّلما دعت الضرورة لذلك أو بإقتراح

 لحضور الجلسات  قوم بدعوة االعضاءيرئيس اللجنة جدول أعمالها و

 تنعقد إجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق بحضور عضوين على األقل

القرارات صلب اللجنة الدائمة للتدقيق بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفي حالة  تؤخذ

تعادل األصوات يقع ترجيح صوت رئيس اللجنة، وفي هذه الحالة يعد رئيس اللجنة حوصلة 

 .تبين مختلف اآلراء ويمنع تمثيل أو نيابة أحد األعضاء

 :اللجنة الدائمة للتدقيق  صلوحياتمهام و .4

ائمة للتدقيق بمهمة رئيسية تتمثل في مساندة عمل مجلس اإلدارة في تكلف اللجنة الد

 .نطاق تدعيمه لجودة نظام الرقابة الداخلية و ضمان مصداقية المعلومات المالية

وتقوم اللجنة الدائمة للتدقيق بمهامها تحت إشراف مجلس اإلدارة وبالتعاون مع الهيكل 

 .ة على غرار مراقب حسابات الديوان المكلف بالتدقيق الداخلي وكل هياكل الرقاب

 :ويكون ذلك على النحو التالي

 :على مستوى األعمال المرتبطة بهيكل التدقيق الداخلي 4-1

 المصادقة على ميثاق التدقيق الداخلي بالديوان، -

 المصادقة على البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي، -

بالتدقيق الداخلي و تسمية  المصادقة على تسمية المسؤول عن الهيكل المكلف -

 .المدققين داخل الهيكل و متابعة سير أعمالهم

تقييم اإلمكانيات المادية و البشرية الموضوعة على ذمة هيكل التدقيق الداخلي  -

 .و السعي لدعمها

 :على مستوى األعمال المتعلقة بتعزيز نظام الرقابة الداخلية 4-2

من طرف اإلدارة العامة للتأكد من أنه تم فحص نظام الرقابة الداخلية المقام  -

تحديد المخاطر المرتبطة بالتشريع و القواعد الجاري بها العمل و التحكم فيها و 

 اإلعالن عنها،

فحص التعاليق الخاصة بالرقابة الداخلية المبينة بالتقرير السنوي و تبني  -

 بة الداخلية،التوجيهات التي تمكن من إصالح و متابعة نقائص إجراءات الرقا

 تقييم أجهزة الرقابة المالية، -
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التأكد من أن الديوان يتابع التوصيات وتتفادى مخاطر اإلخالالت بنظام الرقابة  -

 الداخلية أو محاوالت خرق إجراءات الرقابة،

 .السهر على التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة صلب الديوان -

 :ئم الماليةعلى مستوى األعمال المرتبطة بالقوا 4-3

مدى السهر على نزاهة المعلومة المالية المتأتية من الديوان خاصة التأكد من  -

 .مع المعايير المحاسبية طابقهارتباطه وت

التأكد من نجاعة التنظيم و الطرق المحاسبية المتبعة إلعداد القوائم المالية  -

 خاصة منها التي تؤمن وجود و احترام أثرو تبعات التدقيق،

فحص العمليات التي من شأنها أن تمس بالوضعية المالية للديوان والتي تم  -

إعالم اإلدارة العامة  بذلك من طرف مراقبي الحسابات والمدققين الخارجيين والهيكل 

 المكلف بالتدقيق الداخلي،

اقتراح تسمية مراقبي الحسابات والمدققين الخارجيين و إعطاء رأيها في  -

 .أعمالهمبرنامج و نتائج 

إبداء الرأي في التقرير السنوي والقوائم المالية قبل إحالتها على مجلس اإلدارة  -

للمصادقة عليها وكذلك كل الوثائق المحاسبية أو اإلحصائية قبل اإلحالة على سلطة 

 اإلشراف،

 اإلشراف، السهر على تطبيق توصيات سلطة -

تمكن أعوان الديوان من اإلعالم دراسة اإلجراءات الخاصة التي من شأنها أن  -

بصفة سرية عن المخالفات المحتملة في التقارير المالية وغيرها من المسائل، وعند 

الحاجة تعتمد آليات عاجلة قصد إجراء تحقيق مستقل ومالئم حول هذه المسألة والعمل 

على تفعيل طرق متابعتها وإعالم رئيس لجنة التدقيق مباشرة من طرف أعوان 

 ان،الديو

فحص التراتيب الخاصة التي تضمن حقوق وواجبات موظفي الديوان  -

وضرورة إدالء جميع الهياكل المختصة و بكل سرية التجاوزات التي تمت مالحظتها 

علق بالبالغات المالية، وعند الحاجة فإنه يمكن القيام باالستفسارات تمن طرفهم فيما ي

الموظفين من إعالم رئيس اللجنة الدائمة و التحقيقات الالزمة بصفة مستقلة وتمكين 

 .للتدقيق مباشرة

 فحص و تقييم كل المجاالت المتعلقة بصالحياتها، -

تلقي كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من القيام بمهامها والمطالبة بكل  -

الوثائق التي تراها مجدية، وفي هذا الصدد فإن اإلدارة العامة مطالبة بمد اللجنة 

 :مة للتدقيق بكل وثيقة أو معلومة هامة نذكر منها بالخصوصالدائ

 المذكرات حول اإلستراتيجية المعتمدة لتطوير الشركة، -
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 والسنوية، القوائم المالية الوسيطة -

 تقارير مراقبة سلطة اإلشراف، -

 تقارير مراقبي الحسابات و المدققين الخارجيين، -

 

 .ختلف الهياكل الداخلية للديوانعالقة اللجنة الدائمة للتدقيق بم .5

 .العالقة مع هيكل المكلف بالتدقيق الداخلي 5-1

يضع المسؤول عن الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي بالديوان على ذمة اللجنة الدائمة 

 :للتدقيق 

 ميثاق التدقيق الداخلي للدراسة و المصادقة عليه وتحيينه عند اإلقتضاء، -

 المسؤول على الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي ونتائجها، األعمال التي قام بها -

البرنامج السنوي وحاجيات الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي بهدف دراستها و  -

 المصادقة عليها،

 .التقرير السنوي لنشاط الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي -

 العالقة مع مجلس اإلدارة 5-2

يرا على أنظار أعضاء مجلس اإلدارة حول نتائج تعرض اللجنة الدائمة للتدقيق تقر

 .أعمالها

يقدم رئيس اللجنة الدائمة للتدقيق تقريرا على شكل محضر جلسة موقع من طرف 

األعضاء الحاضرين ويتضمن تقرير اللجنة الدائمة للتدقيق التوصيات حول اإلجراءات التي 

 .يجب اتخاذها

يوما على األقل قبل انعقاد  25اطها السنوي كما تقدم اللجنة الدائمة للتدقيق تقرير نش

 .المالية السنوية مجلس اإلدارة المخصص للمصادقة على القوائم

 .العالقة مع اإلدارة العامة 5-3

كل ما دعت الحاجة لذلك، ضرورة , تقترح اللجنة الدائمة للتدقيق على اإلدارة العامة

 .برمجة مهمات أو إنجاز تحقيقات

 .قب الحساباتالعالقة مع مرا 5-4

تسعى اللجنة الدائمة للتدقيق إلى تأمين استقاللية مراقب الحسابات طيلة فترة إنجاز 

كما تبدي رأيها في برنامج التدقيق والنتائج المنجزة فيما يخص التدقيق حول أنظمة  .مهمتها

 .الرقابة الداخلية وحول أمانة المعلومات المالية الخاصة بالديوان

مراقب حسابات الديوان في إنجاز المهام المناطة بعهدته في أحسن تساعد اللجنة 

 .هفي برنامج عمل ابدى رأيهتأن  هاالظروف ول
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 :مهام ومشموالت الكتابة القارة للجنة الدائمة للتدقيق  .6

سير أعمالها على إدارة التدقيق الداخلي والتفقد التي تتولى  تعتمد اللجنة الدائمة للتدقيق في

  .الكتابة القارة للجنة

 

 :للجنة الدائمة للتدقيق تتولى الكتابة القارة و

طبقا لجدول األعمال المحدد من طرف رئيس إرسال جميع الوثائق والتقارير الالزمة  -

 .تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة على األقل قبلخمسة أيام اللجنة 

 .تدوين محضر جلسة لكل االجتماعات وتتم المصادقة عليه من قبل كافة األعضاء -

 .بدفتر خاص إلحاقهاتدوين جميع مداوالت اللجنة و -

ى ذمة أعضاء اللجنة ومجلس لمسك كل محاضر الجلسات التي تكون موضوعة ع -

 .اإلدارة

 :مل ألعمال اللجنة يحتوي على ما يلي اتقوم الكتابة القارة للجنة بمسك ملف ش

 متابعة اجتماعات اللجنة والقرارات المنبثقة عنها، -

 حوصلة شاملة لمهمات التدقيق الداخلي، -

 متابعة توصيات مهمات التدقيق الداخلي والمهمات الخاصة، -

 حوصلة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق، -

 .الدائمة للتدقيق الدفتر الخاص بمحاضر جلسات اللجنة -

 

 .السرية.  7

يلتزم أعضاء اللجنة وكل األشخاص الذين تم استدعاؤهم ضمن اجتماعاتها بالسرية 

المطلقة فيما يخص كل المعلومات التي تم اإلطالع عليها أو التي تحصل عليها أعضاء اللجنة 

 .في نطاق مهامهم

 

 :المنحة الخاصة بأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق  .8

بل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يتم تحديده امنح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مق يمكن

من مجلة الشركات التجارية  622وتحميله حسب الشروط التي ينص عليها الفصل 

 .بخصوص منحة الحضور

 12/05/2015بتاريخ  204في الجلسة عدد من طرف مجلس اإلدارة على هذا الميثاق تمت المصادقة 
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