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 6ِٓ  2طفحخ  

 

 :الحسابات مراقب توقيع

 اإللشاساث (3)
 

 يشالب انحسبببث انًتمذو نهمُذ ببنسجم انخبص نذي هُئت أسىاق انًبل ببنتبنٍ: مش  َ  

 

 

 ٔؼُ ☐ أْ ٠ىْٛ ِم١ذاَ فٟ عدً ِشالجٟ اٌحغبثبد فئخ )أ( فٟ ٚصاسح اٌزدبسح ٚاٌظٕبػخ. .0

فٟ ِدبي ِشالجخ حغبثبد اٌششوبد اٌّغبّ٘خ ِٕز ل١ذٖ فٟ عدً  عٕٛاد اٌحغبثبد فٟ اٌى٠ٛذ ػٓ خّظّشالت رمً اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ ٌ أال .4

 : ٘زا اٌجٕذ فٟ حبي رٛافش اٌّزطٍجبد ا٢ر١خ ِِٓشالت اٌحغبثبد  ٝغزثِٕشالجٟ اٌحغبثبد فٟ ٚصاسح اٌزدبسح ٚاٌظٕبػخ ، ٠ٚ  

 ِشالجٟ اٌحغبثبد راد اٌغّؼخ اٌؼب١ٌّخ. أْ ٠ىْٛ ِشالت اٌحغبثبد ِشرجطبَ ثؼاللخ ١ِٕٙخ ِغ أحذ ِىبرت - أ

ل١بط اٌدٛدح ٚاٌّخبطش ٚفك أحذس اٌّّبسعبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ِدبي أداء أػّبي ِشالجخ ت اٌحغبثبد ٍِزضِبً ثزطج١ك ِؼب١٠ش أْ ٠ىْٛ ِشال - ة

 اٌحغبثبد.

 ٔؼُ ☐

ىُ ػ١ٍٗ شَ ِٓ ِّبسعخ إٌّٙخ أٚ ح  ٚأال ٠ىْٛ لذ ح   أْ ٠زّزغ ثبٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخ إٌّبعجخ ٚاٌغّؼخ اٌحغٕخ فٟ ِدبي ِشالجخ اٌحغبثبد، .3

 ثأٞ خضاءاد أٚ ػمٛثبد ٔبردخ ػٓ اسرىبثٗ أخطبء ١ِٕٙخ أٚ ِخبٌفبد لب١ٔٛٔخ ِٓ لجً أٞ خٙخ سلبث١خ أٚ عٍطخ لضبئ١خ. 
 ٔؼُ ☐

 ٔؼُ ☐ ِٛظف١ٓ ُِٕٙ شش٠ه ِٕٟٙ ٚاحذ ػٍٝ األلً. ب١ٍِٓ ٌذٜ ِشالت اٌحغبثبد ػٓ خّظأال ٠مً ػذد اٌّٛظف١ٓ اٌؼ .2

 ٔؼُ ☐ أْ ٠ىْٛ خ١ّغ اٌّٛظف١ٓ ِزفشغ١ٓ ٌٍؼًّ ٌذٜ ِشالت اٌحغبثبد. .5

% خالي عٕخ ِٓ ل١ذ ِشالت اٌحغبثبد فٟ عدً 05أال رمً ٔغجخ اٌّٛظف١ٓ اٌى٠ٛز١١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ فش٠ك ِشالجخ اٌحغبثبد ٌذ٠ٗ ػٓ ٔغجخ  .6

 ا١ٌٙئخ اٌخبص ثّشالجٟ اٌحغبثبد.
 ٔؼُ ☐

 فٟ اٌحغبثبد ِشالت ل١ذ ِٓ خّظ عٕٛاد % خالي45ٌذ٠ٗ إٌٝ  اٌحغبثبد ِشالجخ فش٠ك فٟ اٌؼب١ٍِٓ اٌى٠ٛز١١ٓ اٌّٛظف١ٓ أْ رظً ٔغجخ .7

 .اٌحغبثبد ثّشالجٟ اٌخبص ا١ٌٙئخ عدً
 ٔؼُ ☐

اٌحغبثبد فٟ % خالي ػششح عٕٛاد ِٓ ل١ذ ِشالت 51أال رمً ٔغجخ اٌّٛظف١ٓ اٌى٠ٛز١١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ فش٠ك ِشالجخ اٌحغبثبد ٌذ٠ٗ ػٓ ٔغجخ  .8

 عدً ا١ٌٙئخ اٌخبص ثّشالجٟ اٌحغبثبد.
 ٔؼُ ☐

 ٔؼُ ☐ ِٓ اٌحبط١ٍٓ ػٍٝ شٙبدح أوبد١ّ٠خ فٟ رخظض اٌّحبعجخ. اٌحغبثبد ِشالتأْ ٠ىْٛ أػضبء فش٠ك ِشالجخ اٌحغبثبد ٌذٜ  .9

اٌخبسخٟ فٟ اٌذٌٚخ اٌزٟ حظً ِٕٙب أْ ٠ىْٛ اٌّؤً٘ إٌّٟٙ فٟ اٌّحبعجخ اٌزٞ ٠حٍّٗ اٌّٛظف ٠ؤٍ٘ٗ ٌّّبسعخ أػّبي ِشالت اٌحغبثبد  .01

 ػٍٝ اٌّؤً٘.
 ٔؼُ ☐

% ِٓ إخّبٌٟ ِٛظفٟ 35أال رمً ٔغجخ اٌّٛظف١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ ِٓ رٚٞ اٌخجشح اٌزٟ ال رمً ػٓ خّظ عٕٛاد فٟ ِدبي ِشالجخ اٌحغبثبد ػٓ  .00

 فش٠ك ِشالجخ اٌحغبثبد.
 ٔؼُ ☐

 ٔؼُ ☐ عبػخ ع٠ٕٛب ألػضبء فش٠ك ِشالجخ اٌحغبثبد. ٠31مً ػٓ أْ ٠حشص ِشالت اٌحغبثبد ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌّٛظف١ٗ، ثّب ال  .04

 ٔؼُ ☐ ٚالئحزٗ اٌزٕف١ز٠خ. 4101ٌغٕخ  7ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  االطالع .03
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 6ِٓ  3طفحخ  

 

 :الحسابات مراقب توقيع

 ٔؼُ ☐ ثد١ّغ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائح ٚاٌزؼ١ٍّبد إٌّظّخ ٌٍششوبد اٌخبضؼخ ٌشلبثخ ا١ٌٙئخ ِٕٚٙخ ِشالجخ اٌحغبثبد فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ. االٌزضاَ .02

 ٔؼُ ☐ ثزٛف١ش وبفخ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رطٍجٙب ا١ٌٙئخ. االٌزضاَ .05

ثئثالؽ ا١ٌٙئخ فٛس فمذ أحذ ِزطٍجبد أٚ ششٚط اٌم١ذ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ِٛاد ٔظبَ ل١ذ ِشالجٟ اٌحغبثبد فٟ اٌغدً اٌخبص ٌذٜ  االٌزضاَ .06

 ١٘ئخ أعٛاق اٌّبي.
 ٔؼُ ☐

 ٔؼُ ☐ ثؼذَ لجٛي ِٙبَ رٕطٛٞ ػٍٝ رؼبسع ِظبٌح. االٌزضاَ .07

 ٔؼُ ☐ ثؼذَ لجٛي ِٙبَ رّظ ثششف إٌّٙخ. االٌزضاَ .08

ث١ٓ اٌفشق اٌزٟ رؼًّ فٟ ِشالجخ اٌحغبثبد ٚاٌفشق  االعزشبساد، ػ١ٍٗ اٌفظً و١ٍبً ػٕذِب ٠ىْٛ ِشالت اٌحغبثبد ٌذ٠ٗ سخظخ اٌؼًّ فٟ رمذ٠ُ  .09

 .ثبالعزشبساداٌزٟ رؼًّ 
 ٔؼُ ☐

 أال ٠مَٛ ثزمذ٠ُ خذِبد إضبف١خ إٌٝ اٌششوخ ػذا اٌخذِبد اٌزٟ رمزض١ٙب ِٕٙخ ِشالجخ اٌحغبثبد، ٠ٚحظش ػ١ٍٗ ثشىً ػبَ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌزٟ .41

 ٚأػّبي اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ أثٕبء ل١بِٗ ثأػّبي ِشالت اٌحغبثبد اٌخبسخٟ. االعزشبس٠خِثً اٌخذِبد  ٚح١بدٖرؤثش ػٍٝ اعزمال١ٌزٗ 
 ٔؼُ ☐

 االطالعأْ ٠مَٛ ثّشاخؼخ رفبط١ً خطخ ػٍّٗ ٚٔزبئح ػ١ٍّخ ِشالجخ اٌحغبثبد ِغ ٌدٕخ اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ثبٌششوخ ٚاٌزٟ رضّٓ إػطبءٖ حك  .40

 اٌىبًِ ػٍٝ خ١ّغ اٌّغزٕذاد اٌالصِخ ٌزٕف١ز ِٙبَ ِشالجخ اٌحغبثبد.
 ٔؼُ ☐

 ٔؼُ ☐ اٌمشاس ثشأٔٙب. الرخبرحغبثبد اٌغ٠ٕٛخ إٌٝ ِدٍظ اإلداسح ٗ ِغ ٌدٕخ اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ثبٌششوخ لجً سفغ اٌئأْ ٠مَٛ ثّٕبلشخ آسا .44

ذ فٟ عدً ِشالجٟ اٌحغبثبد ٌذٜ ا١ٌٙئخ ٌغٕخ ِب١ٌخ ٚاحذح، لبثٍخ ٌٍزدذ٠ذ ع٠ٕٛب ٌّذح ال رزدبٚص أسثغ أْ ٠زُ رؼ١١ٓ ِشالت اٌحغبثبد اٌّم١   .43

 ِٓ ربس٠خ اٌم١ذ فٟ اٌغدً. ٘زٖ اٌّذد اػزجبساً ، ٠ٚزُ حغبة اٌّذدٚفمب ٌزاد  ششوبئٗعٕٛاد ِززب١ٌخ، ٠ٚدٛص رؼ١١ٓ أحذ 
 ٔؼُ ☐

 أْ ٠مَٛ ثئثالؽ ِدٍظ إداسح اٌششوخ ٚاٌّغب١ّ٘ٓ ثأ٠خ أِٛس راد أ١ّ٘خ ِثً: .42

ثزطج١مٙب، ٚرٌه فٟ إطبس رمش٠ش  االٌزضاَِذٜ ِالئّخ ٚفبػ١ٍخ أٔظّخ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ٚاألٔظّخ ٚاٌٍٛائح اٌذاخ١ٍخ اٌّؼّٛي ثٙب ثبٌششوخ، ِٚذٜ  -

 لت اٌحغبثبد إلداسح اٌششوخ "وزبة اإلداسح".ِشا

 ِذٜ ِمذسح اٌششوخ ػٍٝ اإلعزّشاس فٟ ِضاٌٚخ أػّبٌٙب.  -

 ٔؼُ ☐

بَ أْ ٠مَٛ ثئػالَ ِدٍظ إداسح اٌششوخ ػٓ أٞ ِخبٌفبد ِىزشفخ أٚ ِشىٛن فٟ ػذَ ِطبثمزٙب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائح ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌّؼّٛي ثٙب ٚإٌظ .45

ِخبٌفبد ٘بِخ ٚخٛ٘ش٠خ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِشالت اٌحغبثبد أ٠ضب أْ ٠مَٛ ثئػالَ ١٘ئخ أعٛاق اٌّبي ٚاٌدّؼ١خ  األعبعٟ ٌٍششوخ، ٚفٟ حبي ٚخٛد

 اٌؼبِخ اٌؼبد٠خ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍششوخ.

 ٔؼُ ☐

٠ٍزضَ ِشالت اٌحغبثبد اٌّغدً ٌذٜ ا١ٌٙئخ ثزمذ٠ُ رمش٠ش عٕٛٞ خالي شٙش ١ٔٛ٠ٛ ِٓ وً ػبَ، شبِال اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رٛافشد ٌٗ خالي  .46

اٌؼبَ ٚٔشبط ِشالجخ اٌحغبثبد ٚاإلعزشبساد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ لذِٙب ٌٍششوبد اٌخبضؼخ ٌشلبثخ ١٘ئخ أعٛاق اٌّبي، ٚٔشبط اٌزذس٠ت 

( ِٓ ٔظبَ 3( ِٓ اٌّبدح )4ثّب ٚسد ثبٌجٕذ ) االٌزضاَخالي اٌغٕخ، ٚل١بط ٚإداسح اٌّخبطش ٚضجظ اٌدٛدح، ػٍٝ أْ ٠زضّٓ اٌزمش٠ش رج١بْ ِذٜ 

 شالجٟ اٌحغبثبد فٟ اٌغدً اٌخبص ٌذٜ ١٘ئخ أعٛاق اٌّبي.ل١ذ ِ

 ٔؼُ ☐
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  م.يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبينٍ َتى لبىل أٌ طهب  -يالحظت : 
   

 6ِٓ  4طفحخ  

 

 :الحسابات مراقب توقيع

 ػُذ تمذَى انطهب انًستُذاث انًشفمتلبئًت  (4)

 ال ٠ٕطجك ِشفك اٌّغزٕذ اٌزغٍغً
 حبٌخ اٌزذل١ك

 )خبص ١ٌٍٙئخ(
 دِالحظب

    ☐ .ٔغخخ ِٓ إ٠ظبي دفغ اٌشعَٛ 1

2 

ٔغخخ ِٓ شٙبدح اٌزغد١ً فٟ عدً ِشالجٟ اٌحغبثبد 

 .فئخ )أ( فٟ ٚصاسح اٌزدبسح
☐ 

   

3 

 ٔغخخ ِٓ اٌؼمذ اٌّجشَ ث١ٓ ِشالت اٌحغبثبد ِٚىزت

فٟ حبي ػذَ ٚرٌه ِشالت حغبثبد رٚ عّؼخ ػب١ٌّخ 

( 42لشاس سلُ )( ِٓ 4( ِٓ اٌّبدح )4اٌجٕذ سلُ )عز١فبء ا

ٔظبَ ل١ذ ِشالجٟ اٌحغبثبد ثشأْ إطذاس  4104ٌغٕخ 

 فٟ اٌغدً اٌخبص ٌذٜ ١٘ئخ أعٛاق اٌّبي.

☐ 

   

4 

ِشالجخ حغبثبرُٙ فٟ ٚلذ  ٠زٌٛٝػذد اٌؼّالء اٌز٠ٓ 

٠زضّٓ اعُ اٌؼ١ًّ،  رمذ٠ُ اٌطٍت ِغ ث١بْ ٌىً ُِٕٙ

ٚسأط اٌّبي، ٚإرا وبْ ٠خضغ ٌشلبثخ ١٘ئخ أعٛاق 

 .اٌّبي

☐ 

   

    ☐ .ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ اٌّؼزّذ 5

6 

ث١بْ ِٛخض ثبٌٍٛائح ٚاٌغ١بعبد اٌذاخ١ٍخ ٚاألٔظّخ 

 .اٌف١ٕخ
☐ 

   

    ☐ فٛض١ٓ ثبٌزٛل١غ ّٚٔبرج اٌزٛال١غ.لبئّخ ثأعّبء اٌّ 7

    ☐ زذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش إٌّٟٙ ٌٍّٛظف١ٓ.خطخ ٚاضحخ ٌٍ 8

9 

ِثً ١ِثبق  ١ِثبق ششف ٚفك أحذس اٌّّبسعبد اٌذ١ٌٚخ،

اٌذٌٟٚ ٌٍّحبعج١ٓ  االرحبداٌششف إٌّٟٙ اٌظبدس ػٓ 

(IFAC)،   غ ِٓ لجً وً ِٛظفٟ فش٠ك ِشالجخ ِٛل

 .ٌذٜ ِشالت اٌحغبثبد اٌحغبثبد

☐ 

   

11 

 ا١١ٌّٕٙٓ، ٚاٌّٛظف١ٓ اٌششوبء أعّبء خذٚي ٠ٛضح

اٌؼ١ٍّخ، ٚاعُ اٌؼّالء ٌىً  ٚػذد عٕٛاد خجشارُٙ

 .وبْ ٠خضغ ٌشلبثخ ا١ٌٙئخِٛظف ِغ سأط اٌّبي ٚ إرا 

٠مظذ ثبٌؼّالء ثٙزا اٌجٕذ اٌششوبد اٌخبضؼخ ٌشلبثخ 

ا١ٌٙئخ، ٚأٞ ِؤعغخ أٚ ششوخ أخشٜ ٠ىْٛ سأط ِبٌٙب 

 ِب ال ٠مً ػٓ ثالثخ ِال١٠ٓ د٠ٕبس و٠ٛزٟ.

☐ 

   



 

 خبص نههُئت

 اٌّطجٛع داخً اٌخزُ({ سلى انطهب انىاسد

 BP-LRD-16  سلى اإلجشاء

 بًمذو انطهب خبص

 }ربس٠خ رمذ٠ُ اٌطٍت{ تبسَخ انطهب

  انهُئتسلى انتسجُم نذي 

 األسىاق تُظُى لطبع

 انتشاخُض وانتسجُم( إداسة)

 

 

 انًبل أسىاق هُئت نذي حسبببث يشالب تسجُم طهب ًَىرج
 

 

 

 

  م.يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبينٍ َتى لبىل أٌ طهب  -يالحظت : 
   

 6ِٓ  5طفحخ  

 

 :الحسابات مراقب توقيع

 

ػٍٝ أال ٠زدبٚص ػذد اٌؼّالء ٌٍّٛظف١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ )ثّب 

 ف١ُٙ اٌششوبء( فٟ خ١ّغ األٚلبد ػٓ:

ٌىً سئ١ظ فش٠ك ِشالجخ حغبثبد  ػششح ػّالء فمظ -

ِّٓ ٠ؼزجش ِٛظفبً ١ِٕٙبً ٌٗ خجشح ال رمً ػٓ عجغ 

 عٕٛاد.

 حغبثبد ِشالجخ فش٠ك سئ١ظ ٌىًعجؼخ ػّالء فمظ  -

 خّظ ػٓ رمً ال خجشح ٌٗ ١ِٕٙبً  ِٛظفبً  ٠ؼزجش ِّٓ

 .عٕٛاد

11 

خذٚي ٠ٛضح أعّبء اٌششوبء ٚاٌّٛظف١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ، 

اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ، ٚخجشارُٙ ٚخٕغ١برُٙ، ِٚؤ٘الرُٙ 

 اٌؼ١ٍّخ.

☐ 

   

12 

اٌّغزٕذاد اٌّؼزّذح ٌٍّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٌٍششوبء 

 ٚاٌّٛظف١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ.
☐ 

   

13 

ِٓ األدٌخ اٌدٕبئ١خ ٌٍششوبء  حىُ ػ١ٍٗ شٙبدح ال

 ٚاٌّٛظف١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ.
☐ 

   

14 

األِش طبدسح ِٓ ٚصاسح اٌزدبسح  شٙبدح ٌّٓ ٠ّٙٗ

ثخٍٛ ِشالت اٌحغبثبد ِٓ أٞ خضائبد ٚاٌظٕبػخ رف١ذ 

 رأد٠ج١خ.

☐ 

   

 

 



 

 خبص نههُئت

 اٌّطجٛع داخً اٌخزُ({ سلى انطهب انىاسد

 BP-LRD-16  سلى اإلجشاء

 بًمذو انطهب خبص

 }ربس٠خ رمذ٠ُ اٌطٍت{ تبسَخ انطهب

  انهُئتسلى انتسجُم نذي 

 األسىاق تُظُى لطبع

 انتشاخُض وانتسجُم( إداسة)

 

 

 انًبل أسىاق هُئت نذي حسبببث يشالب تسجُم طهب ًَىرج
 

 

 

 

  م.يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبينٍ َتى لبىل أٌ طهب  -يالحظت : 
   

 6ِٓ  6طفحخ  

 

 :الحسابات مراقب توقيع

 
 
 
 

 يمذو انطهب

 ......./........../......... انتبسَخ

 

 انتىلُغ
 

  انختى

 

 
 
 
 

 )خبص ببنهُئت( انطهب يذلك

 ......./........../......... انتبسَخ

 

 انتىلُغ
 

  انختى

 
 


