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��ت و���ً ����$"� ا�#! "� ا�!و���  "�أوراق ��� �! � ا��
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  ��!�� 36ل 234"� ��� ا��! � و���ً �+���$"� . 1
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1 . ��!��  
  

، � ا�#! "�"+�G;�� و��ور$� ���ا�#� $�#��ھ� ا��! � *ز�� و�D#4@ أوراق ا���� ,��� ا���+3��ت 

 �I"+� ا�#� 4: ا��(3ل �وأد�� ا�#! " �I#$دJ4 K�4 �#ا� �و4-�� أوراق ا���� /�8 ا.�اءات ا�#! "

 ا��2ت �+R أن ��+"� ا�#! "� وا�?#�;� P"6 �4	ّ� أوراق ا���� د�"�  �N34 إ�"�I ا��! �وا*/#?#�.�ت ا�#�

��� و4��ھ: أوراق . 4#3ا�� �S ���$"� ا�#! "� ا���#�!ةا�#� 4: ا��N3# ا�"�I وا�#� 1�$��I ��4$� ا�#! "� 

�I��3�8 أھ!اف أھ�� ���4" �� �ا�#! " :  

�@ P"6 �م ��I �4!$! اV.�اءات ا�#� U8$ ا��"�@ =Gل /�س ا��G;: 0داء ��+"� ا�#! "� �34"� ا0. 1

 �I#" 34و �I �W��� ا�#! "�(ط�"�#�I و��(   

واV.�اءات إذ Z�ّ34 أوراق ا���� 34ز$S ا���Iم ا�����!ة �� ا*�Yاف �+R أ��Dء ��$� ا�#! "� . 2

و�4"": أداء ,� �! � �#���� �م ��1 إ.�اء ��� $#"Z ا��1"� وا�K 3 ا���ّ!ر �+�"! "� �+R أ��Dء ��$� ا�#

�� ً�Nّ�= ً�26!ا �	ء ا0,�D�[� ���?�   

 =Gل ��+"� ا�#! "� ا�#� �Nّ34 إ�"�I ا��! �3نا�#[("+"� �"�ن �� 4: ا��"�م �\ �@ إ.�اءات وا��6G<�ت . 3

  وا�#� K+1ّY ا0/�س �G/#?#�.�ت ا����� 36ل ا��3ا;: ا����"� ا�^���� �+#! "� 

4 .+� ��أو ا��I8ت /R .3دة ا�#! "� �@  �� �?-Jة ا�#! "� و�4!$: /�8 ������ ا��`دى �#�I"� ��+"� ا�� �

�"�  !  ا�� �

  



 3 

��1 أوراق ا���� P"6 4^#+9 ھbه ا0وراق ��=#Gف ا��! � و��=#Gف  �+��Y ��;�  :$!�4 @1�$ *و

ا��+9 ا�!ا;: وا��+9 : و$?<: ا��! � أوراق ��� ا�#! "� �� �+["@ أ/�/""@ ھ��ا�-�,� ا�^���� �+#! "� 

�?3يا�(ا��8ري (. �Ic-?� P"6 @� أوراق ا���� :"� و�4 @1�$ Rإ���3"@ ھ�� أوراق ��� $�3م ا��!  

 �I�"�)#� �Ic+�314ن  و !(و ��  @� ً ����ا�� ا�#! "� رة �@  �� ��أو �J-?� ّ3Wة ا�#! "� �(��� �

�"?<�م ,?�d ا�( وأوراق ��� �I��8$ ا��! � ,��#?!ات 4!�: اV.�اءات ا�#� $�3م ��I )ا*�1#�و

و�� �$ @"6	G, �ً ا�?�3"@ أوراق ��� ��ور$� ). ا0/�/� �+-�,� ا�^���� �+#! "� وھ"�I+1 ا�#?<"��

�+�"�م ���+"� ا�#! "� إ* أ?� /3ف �ّ,f �� ھbه ا������ة �+R ا�?3ع ا�	�� �@ أوراق ا���� 0\ ا�?3ع 

#� \$!����#^A"W ا.�اءات ��+\ و34."\ ��� � � !�+� Z����"� ا*�#fام ��#W+��ت ��+"� ا�#! "� ا�bي $

 �I?"� ��"� �W�U8$ أن $#: ���4ً 0ن 4(�": اوراق ��� ا�#! "� و�� �([��3 �#!ا=+� �@ ا�^3Wات ا��#�ا

ا���+3��ت ا��#�+�� �#�"": ا��^�ط� و�g.�اءات ا�#! "� و4-�� أوراق ا���� . ��?8I"� ا�#! "� ا���#�!ة

�Jد�� ا��2Vت و��ا�38ھ�$� و�I"إ� �N3#ا�#� 4: ا� �و�34ّ  .�?#�;� �أن 4#:  ���$"� ا�#! " U8$ يbا0/�س ا�

�#W+��ت ���$"� ا�#! "�  �-#�� �@و���#��� �#(�": ا��! � 0وراق ��� ��+"� ا�#! "� ��*/#?�د إ�"\ 

ا*�#fام او*ھ�� ����!��$ R+� \4� � !�+� �h$#"@ ) وھ� �� ��6#?� ���$"� ا�#! "� ا�!و�"�(ا���#�!ة 

 ��I"U8$ �� @ّ"�4 ��+\ �� ,� ��6+� �@ ��ا�W$�= �6 ط�$� 4[("+"� �4!$: ����$"� �+I� ��f?"�ً و�2

#�;� ا��"�م ��V.�اءات ا��^#+[�  @"� A��+�I ا�f�?� و�"@ اV.�اءات ا�#� ا�#! "� �S �34"� ا��+�4 U�6

 �ING^#/ا�#� $�1@ ا �أو ا�?#�; �I�و$[#�ض . � د$?��"1"� ���"� ���+"� ا�#! "� ,U8$ ّ�3$ ����1 ا��"�م 

 � !������� �\ أن $�! و;�2� " !4� P"6 �"��, 314ن و�2;� ا�#! "� ,��"� إذا 1�4@ �! � =�"� �/ � G� *

���+"� ا�#! "� �@ �I: ا0�3ر ا�#��"� �?! اطR+� \�G و�2;� ا�#! "� :  

*�#	�ل ����$"� ا�#! "� ا�!و�"�، داؤھ� �#��"� اط�"�� وK" 34 و�Wق إ.�اءات ا�#! "� ا�#� 4: أ •

�+W#وا�����Wوا�#?<"�"� ا�� �"3 �ت ا���

#�;� إ.�اءات ا�#! "�  • �I"+� ا�#� 4: ا��(3ل �ا�#� 4: أداؤھ� وأد�� ا�#! " 

• �$�Dا��  ّN3#ا�#� 4: ا� �، وا�?#�;�أ2?�ء ��+"� ا�#! " J-?4 �#ا� ���Iا� i+#� �+�#$ ��"� �I"ا� �

  . �D$�، إ���� إ�R ا*.#�Iدات ا��I?"� ا��I�� ا�#� 4: ا��": �3N3+� �Iل إ�i+4 R ا�?#�;�ا��

  
ا���� �� �+["@ ھ�� ا��+9 ا�!ا;: وا��+9 ا��8ري $#: ��دة j]6 أوراق  :ا�!ا;: وا��+9 ا��8ريا��+9 . 2

���م ��!د  ا�#ا��"��تذات ا��W"�� ا���#��ة أي  ا��"��ت  ا��+9 ا�!ا;:#P"6@�D $ )ا��?3ي( A�4�4 * �

+9 ا�!ا;: ��! 4(?9 �� ا��ق ا���� ا�#� �	+� �+R أوراا0�@  و.��"�I#�"  �"k#4 P �� ا���م ا�#���

��ت ذات ، وا���3د ا��?!اتا4[� �ت، ا�^���� �+#! "� و<���I اl"/J4�/�/0 ا�-�,� ��، وG"+�4ت ا��

��ت ا�!$3ن ط3$+ا����I �+�! � وا*/#��ار$� ����ت �+1"� ا����ھ�"@,�����D4 m"9  و.� ا6 ،�.0
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�� ا�!ا=+"� و=�ا;A 4!�� ا���+"�ت �S �4""��ت =�W ا�� ��� ��@ ا��+9 � �+� �I4�]"N34 �" !#ت ا��,�Y

9 ا��+$-��  و.� أ=�ى 4(?9ّ ھb1ا ��+3��ت ��@ ا��+9 ا��8ري� �Y !.34 @"6,�ت 4! "ا�!ا;: �

 R+� ا��8ري �ا�^���� �+#! " �?�����ت �#4+� �-�1 =�ص �"�k#4 P"6"� ھbه ا��"��ت �@ /?� 0=�ى 

�(3ل �+R ا���+3��ت ا*/#�"�ن ا���/�  �� ا�#�� ! �+و�@ أوراق ا���� ا�#� 8!ھ� �� ا��+9 ا��8ري 

�3ن، =�Wب ا�#�� !، f+� ز�� �#�!$: ا���ض ا�����Gا�ا� ����� ،�";f8ا� �ا�#! " �ا���#! "� ا�-��� و

�d �@ و�"fان ا���ا.�� ا��?3ي أو �3از$@ ا���ا.�� ا�-�I$�، 3ا;: ا����"� �+-�,� ا�^���� �+#! "� ا��

     .ا�d...,-��3ت ا��(�ف، ا��(�د �ت

  
وذات 2J4"� ا�8$�� �+R .3دة ��+"� ا�#! "� *�! أن �["!ة ��1 314ن أوراق : =(�;> أوراق ا����. 3

  : ا0/�/"� ھ���3#4 ��I ���3�8 �@ ا�^(�;> 

�N34 إ�"�I ا��! �، ,�� U8$ أن : ا�?#�;� ا�#�  و4!�3ن أوراق ا���� ,��+� ود "��U8$ أن 14 .1

f8?ق ا���� ا���W   .�4"ّ@ ط�"�� و

، �@  �� ا��! �"@و ��+� �+[I: دون ا���.� إ��Y Rح إ���� U8$ أن 314ن أوراق ا���� وا���  .2

وط�"�� و�Wق �@ �4!$! ھ!ف ھbه ا0وراق أي * �! أن $#�1@ �@ $�3م ���ا.�� أوراق ا���� 

.Vا K�4 �#ه ا0وراق�اءات ا�bاد ھ!�g�  . وا�?#�;� ا�#� �N34 إ�"\ �@  �م 

�#3ا��� �S و�["!ة �+I!ف ا�bي �@ ا��Dوري أن 314ن ا���+3��ت ا�3اردة �� أوراق ا����  .3

 S� U/�?#$ ���ا��D"� ا�^���� �+#! "� ��"P * 314ن أوراق أ�!ت �@ أ.+\ ��"f4 Pود ا��! � 

�����+3��ت �c"+� ا��?�/��ا���� �"h   

��"P 4�@ ا��[#�ض أن S�ّ#4 أوراق ا���� �W?� ً��"4�4"�ُ �� 4?<": و��ض ا���+3��ت  .4 � !� Uّ?8

��ت أي���"�� �3 4: ادراج ا���+3��ت �-�1 �-3ا;�  أو ��9 �� ا/#^Gص ا�?#�;� K#-4 ا��

 .أو h"� �!روس

���?R أن �4"ّ@ ا�3ر ،و6!ة ,��+�* �! أن 314ن ,� ور � ���  .5  @�D#4 وأن �I?� ف!Iا� �

31�ت ا��?(� ا�^��S �+#! "� �(�در ا���+3��ت ا�Gز�� � S"�. ��-4 وأن �Ic+��) mk�

�@ ور � ا���� ��! ا��N3# إ�R ا/#?#�ج أو  $?#�I ا��! ���"P ) ا�?<� �@ �!ى �kNه أو ,��ه

   . رأي 36ل ا��?(�

  
 �"$����ا�#! "� ا�!و�"� �1@ * �! �@ Z"�34 أ\، أي 4["! أوراق ��� ا��! � �� �"�ن �!ى ا�#fا�\ 

 �"23#� ً��f+� l"� ،� !ا�� �23"#�,� �Yء ��@ h"� ا���1@ و�@ h"� ا��Dوري أ$�Dً أن $�3م ا��! � 

�������V إ�R ذ�g� iن ا��! � .  أ2?�ء ��+"� ا�#! "�N!ارهأو ,� I� :16?�  �م �g!را/#D  �, �I"�  �م 



 5 

�Jن $23� �� أ ً��f+� l"� �#ا� �$�Dا�� �N�= ��� ات أ=�ى وراق!?#�� K�	4 امf#�*ا �9 ا�#! "+� ��

 ًG	�� �I�ا4V[�ق �+R �!اد أوراق ��� �4"ّ@ و.3د ,#�ب S 3� 9"+14 �� �+9 ا�#! "� $k?� ا��! � �@ إ

� �و* �! �@ ا�YVرة إ�R أن �!م و.3د ���ة أو > Z$�N �� ��"�ر . �Yوط ��+"� ا�#! "� �S اVدارة

أن ھbا ا���"�ر * $#"234 U+W� �I>$ ا*�#	�ل "234 U.3$�  �D$� ��!دة * $�?�  ا�#! "��@ ���$"� 

0ن ا0/�س ھ3  "�م ا��! � �#23"� أ���ل ا�#! "� f+$ P"6م ��"�ر ا�#! "� ا�!و�� �+�#W+��ت ا�3اردة �"\ 

�/U و���#��� �3���W� :Iن �#23"� ا��! �"@ �#23"� ��+"� ا�#! "� �-�1 ,�ف و�? "ا�#! "�234"�  "230

 Rإ� ����V�� \أ����R#6 :I وإن �: $�د �?! ��!د ��@ ا���"�ر $#"234 U+W�  �D$� ��"?�، �+��ً أ

W#� K?�D4+��ت "234� P"6 �N�= وردت اf�Vام ا���م �#23"� أ���ل ا�#! "� ھ?�ك ��m ا����$"� ا�#� 

3اح ��!دة وھbه ا� �"234 U.34 ات��� �I"ھ�� �"$���:  

 )١٢ -١٠( ا�[��ات - "ا��3ا��� �+�Y Rوط ا�1#+"9 ���#! "� "٢١٠ ا�!و�� ��"�ر ا�#! "� •

 )٢٥ - ٢٤( ا�[���4ن -"ر ��� ا�38دة �#! "� ا��"��ت ا����"� "٢٢٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

�ت��`و�"�ت ا��! � ا��#�+�� ��6V#"�ل �� ��+"� 4! "� ا��"� "٢٤٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  • 

 )٤٧- ٤٤( ا�[��ات –" ا����"�

 )٢٩( ا�[��ة -"��ا��ة ا��3ا"@ وا0<�� �?! 4! "� ا��"��ت ا����"� "٢٥٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

�� "٢٦٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •� ����  )٢٣( ا�[��ة -"ا4V(�ل �S أو�ic ا��1+["@ 

  )١٢( ا�[��ة -"ا�#^A"W �#! "� ا��"��ت ا����"� "٣٠٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

 �4!$! و�4"": �^�ط� ا�W=0ء ا�38ھ�$� �@ =Gل �I: ا��?-Jة "٣١٥��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

�I#c"�  )٣٢( ا�[��ة -"و

  )١٤( ا�[��ة -"ا0ھ�"� ا�?��"� �� A"W^4 وأداء ��+"� 4! "� "٣٢٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

 )٣٠ - ٢٨(  ا�[��ات - "�����"ّ إ/�8#�� ا��! � �+�^�ط� ا " ٣٣٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

  )١٥( ا�[��ة -"�4"": ا��"��ت ا�^�ط�c ا���!دة =Gل ��+"� ا�#! "� "٤٥٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

 4! "� ا�#�!$�ات ا����/�"�، ��� �� ذ�i ا�#�!$�ات ا����/�"� �+�"�� "٥٤٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

  )٢٣( ا�[��ة -" وا�V(��6ت ذات ا��G �ا���د��

  )٢٨( ا�[��ة -"ا0ط�اف ذات ا��G � "٥٥٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •

���( ��+"�ت 4! "� ا��"��ت ا����"� �+���3�8 -ا�V#��رات ا�^��N "٦٠٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  • 

���N�?ا�� �� !� ��� i٥٠( ا�[��ة - )" ذ�(  

   ) ١٣ (�ة ا�[�–" إ/#^!ام ��� ا��! �"@ ا�!ا=+""@ "٦١٠��"�ر ا�#! "� ا�!و��  •
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 ً��f+� ��#�$ �"ا�!و� �ا�#! " �"$����إ* أن ) 230ا���"�ر ا�!و�� ر : (و�+R ا��h: �@ أن 234"� ا*�#fام 

  :  ھ?�ك �6*ت ا/#	?�;"� * bI� SD^4ا اf�Vام وھ�

إذا ,�ن ��"�ر ا�#! "� ا�!و�� "�W#+� :;G� �"h��� ،	Gً إذا �: $1@ �!ى ا�-�,� ا�^���� �+#! "�  .1

 ��610@ ا��W"�� أن * $#: 234"� أي �@ �#W+��ت ��"�ر ا�#! "� ا�!و�� ر : "[� 4! "� دا=+� وظ

   )ا*/#[�دة �@ ��� ا��! �"@ ا�!ا=+""@: 610��"�ر ا�#! "� ا�!و�� ر : (

أي $�#�! �Y R+� \���4ط (إذا ,�ن أ6! ا��#W+��ت ا�3اردة �� ��"�ر 4! "� دو�� �#�Y U+Wط�  .2

�bIا ا��#U+W [� ھbه ا����� * "234 !.3$� �f#�Gام ط ا��h \� U.3"� �#���، �,�ن ا�-�و) ��!د

�#�!$� رأي ا��! � 36ل ا��3ا;: ا����"� إذا ,�ن �@ 0\ �#h U+W"� �#��� و�	�ل ذ�i اf�Vام 

��;G��2ت ا���1"� وا��Vأد�� ا R+� ا���1@ ا��(3ل �"h ذاg� ، �"��, ھ?�ك أد�� إ��2ت K�,

 ��;G�ا��أي * 314ن �#����ً و �$!�#�    . � !�+� �6�#� �gن ���6 اf�Vام 

  
  

   4?<": و�4 ": أوراق ا����. 4
  

�##�S ھbه  � !�+� Z���! أن 314ن أوراق ا���� �?<�� و�� ّ�� �-�I>$ �1 ا�#�ا��Wت �"�� �"?�I و$ *

�� $["! ��ا0وراق +�4 U�ز$�دة  !رR+� \4 �4!$:  و���ً �#?<": ��"@ و���#��� ��ا,�� ��+3��ت 6

ذج �^#+[� �4!دھ� �Y,� ا�#! "� ��� و���ً �?��و$�1@ 4?<": أوراق ا���� . ا.#�Iدات �I?"� أ,	� رY!اً 

�I+�� �"8"4ا/#�ا S� ءمG#$�"��#1@ 4?<": أوراق ا���� و���ً �+���3�8ت ا��$ P"6 ، :  

  

  ���3�8 أوراق ا���� ا��#�+�� ��g!اد ا�#��$�  -

  وراق ا���� ا��#�+�� �?#�;� ��+"� ا�#! "�  ���3�8 أ-

    ���3�8 أوراق ا���� ا��#�+�� ���#^A"W ���+"� ا�#! "�-

   ���3�8 أوراق ا���� ا��#�+�� �#�"": ا�� ��� ا�!ا=+"� -

    ���3�8 أوراق ا���� ا��#�+�� ��V.�اءات ا�38ھ�$�-

  
  :,�� $�1@ 4?<": أوراق ا���� و���ً 0/�س آ=� ,��#���

   
   �3ل ا���"� . 1

  ��+3��ت 36ل N?��� ا���"�   1-1    

  ��+3��ت 36ل /3ق ا���"�   1-2    

  ��+3��ت 36ل ا�-�,� ا�^���� �+#! "�   1-3    

    1-4 ............    
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�"�c ��� ا���"� . 2 :I�  

  R  !ر4\ ا�#?���"�  ا���"� وا��3ا�� ا��`�2ة �+/3ق�4+"�   2-1     

  ا/� ا���+"�ت ا�#-k"+"� وا��^�ط�ا��#�+�� ��I در  2-2     

  �4"": ا�^�W ا��#��� و�4!$! ا��3ا�� ا��`�2ة �"\  2-3     

     2-4  .............   

  

3......... .  

  
� !��4"ّ@ �4ا�S� �I4�W وا/#^!ام أر �م ��.�"� �+R ,� ور � ��� ا�#��د <�م �4 ": وا�Z  @و* 

�� ا�f�?� ��  و�@ ا��[�Dّ ق وا��+[�ت ا0=�ى،ا0ورا+�أن $#: 4?<": أوراق ا���� �-�1 $�ا�� ا�#

وأن $31ن  ��S� :+ J#+� ًG ا��1"� ا�8ز ا�#! "� �� �!ة أ��,@ وأن $31ن أ���ل ا�#! "� ا��^#+[� ا�8ز 

 U"�-#+� ًG��U ��ق ا�#! "� ا��^#+[� �����ل ا�#! "� و���ً �#?3ع أ�و�@ ا��!$�I أن 4#?3ع أوراق ا���� . 

���� ا�-�,� ا�^���� �+#! "�، وأوراق ��� �I!ف "234� �I: ا��! � P"6 $�1@ 4(�": أوراق ��� 

  . ا�d... أ=�ى �#�"": ا�� ��� ا�!ا=+"� �"�I، وأوراق ��� ��.�اءات ا�38ھ�$� 

  
     4(�": أوراق ا����. 5
  

���3�8 أوراق ا���� ا�#� $�اھ�  ,� �! � * 34.! ��ذج ��!ة �����ً 0وراق ��� ا�#! "� وإ�� $3ّWر

"�)4 Rإ� �ت ا�#! "�,�Y J8+4ة : ���3�8 �#�1�+� �@ �?�/�� �\، و��= R+� د��#�*��أوراق ا���� 

و$�1@ ���ا�� ا�#! "� ا*�1#�و"� . �! �"@ �I?""@ �#^(("@ �� ذ�iأو ���+38ء إ��I"� R  �!راء ا�#! "�

3W#4ر ھ� ��+"� د$?��"1"� ا�#! "� ��� +��ً أن ��+"� 4(�": أوراق �، ���3 �@ أوراق ا����34"! ��8

و$�1@ ��ض . .3دة ��+"� ا�#! "���#��ة ��� $�D@ وG$!�#� SD^4ت �S ��+"�ت ا�#! "� ا��^#+[� 

  : ا��31�ت ا0/�/"� �?! 4(�": أوراق ��� ا�#! "� ,�� $+�

  
�6+� ا�#! "� وا�N3#"9 أي ا���+3��ت و�رأ/"� ور � ��� ا�#! "� و4-�� �?3ان ور � ا����  .1

  : �4"ّ@ ا�I!ف �@ ور � ا����ا0/�/"� ا�#� 

  
  
  
  
  
  
  
  

 �?3ان ور � ا����
 ��6+� ا�#! "�

9"N3#ا� 
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  : �	�ل
  
  
  
  
  
  
 

�!اد ا�3ر � و�4ر$d اU8$V ا*�Yرة ��@  �م ��g!اد ��� �@ أوراق ا��� أ�+R و$�"@ ,� ور �  .2

  :"�وذ�G= @� iل و�S ا���+3��ت ا�#��ا�3ر � و�4ر$d ا���ا.�� و��@  �م ���ا.�� 

  
  
  
  
  
  
 

6�U ور : ور � ا���� ) ا�-�,� ا�^���� �+#! "�(�� أ�+R و$��ر ا�([�� �"ّ@ ا/: ا���"�  .3
  :ا�-�1 ا�#���

 
  
  
  
  
 

4.  ��I����ا��W+3ب ا�8زھ� �+�1Y R ) اV.�اءات(��@ ور � ا���� SD ا���+3��ت ا��#�+�� 

��=#Gف / .!ول :���! 314ن ور � ا���� � ا���� ا�I!ف �@ ور .!اول �?�/��، و$^#+9 ھbا ا��

أو �I!ف �4"": ا�� ��� �+R دورة ��+"�ت ��!دة و ! �D#4@ ور � �I!ف ��> �?(� ��"@ 

6��ب  !"Nر �4! " �����اV.���"� ا�#� و$3.! أ$�Dً ���3�8 �@ أوراق ا���� . ا�d... ا���� 

#�� R+� �I"+� � !ا�#� 6(� ا�� �وا�?#�; K�4 �#اءات ا��.Vا <ّ̂ ا��3ا;: ا����"� ,�1 أو 3ى 4+

 R+ب ��!د���6 !"N3ى ر#�� R+� 3ى ,� دورة �@ دورات ا���+"�ت، أو#�� . ���#���و

 : /"31ن �1Y ور � ا���� ,�	�ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4! "� دورة ا��-#�$�ت

 �4"": ا�� ��� ا�!ا=+"� �+R ��+"�ت ا�-�اء

 �-#�$�ت ا�[�وع ا�!ا=+"�

�#�ر$d............  : ...4: إ�!ادھ� �@  ��........... :  

��  @� �I#�.ا�� K�4  .......... :d$ر�#�........... :  

: ...............ا�-�,� ا�^���� �+#! "�  

: ..........................ر : ور � ا����  
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  إ.�اءات ا�#! "�

ر : 
  اV.�اء

  اV.�اء
ا��! � ا��9+1 
�#?["b اV.�اء  

 b"]?4
  اV.�اء

 d$�4ر
b"]?#ا�  

 ا��6G<�ت
  )ا�?#�;�(

ر : ور � 
  ا����

  ا�N3#"�ت

1  

  ��م: ا�I!ف
  

�"�/�ت ا�-�اءا��� :I� R+� 13/3  √  /���  (3ل  ....................  P 5101 ................  

2  ............................              

3  ............................              

              �"� ا�-�اء4! "� آ:  ا�I!ف

4  
4!�: ا�#��� �@ و.3د ط+��ت �3اد 

  ��+"�ت ا�-�اء 
            

5  ...........................              

6  ...........................              

              4! "� ا/#Gم ا��-#�$�ت: ا�I!ف 

              ا�#��� �@ و.3د ��4$� ا/#Gم  7

              ا�#S" 34 @� !,J أ�"@ ا���#3دع  8

9  ..........................              

10  ..........................              

              4! "� ا�#�!$!ات �+�3رد$@: ا�I!ف 

11  
 R+� S" 3#@ ا��3ا��� وا�� �ا�#��

  /?!ات  "! ا��!���3ت 
            

12  
 K 34: �� ا� !$!�ا�#J,! �@ أن ا�#

U/�?ا��  
            

13  ..........................              

14  ..........................              

15  ..........................              
  
  

وھ?�ك أوراق ��� $�1@ أن �4! �#�"": ا�� ��� ا�!ا=+"� ��"P �4"ّ@ أھ!اف ا�� ��� ا�!ا=+"� �� دورة 

 ور � ا���� ا�-�1 ا�#��� �@ ,� �?b=J4 P"6 ،�Iو) ا�����W(وإ.�اءات ا�� ��� ا���+"�ت ا��!رو/� 

  : ا�#���

  

 4! "� دورة ا��-#�$�ت

��� 4! "� ��+"�ت ا�-�اء�� 

 �-#�$�ت ا�[�وع ا�!ا=+"�

�#�ر$d: ...............  �@  ��4: إ�!ادھ� ........... :  

��  @� �I#�.ا�� K�4  .......... :d$ر�#�........... :  

: ...............ا�-�,� ا�^���� �+#! "�  

: ..........................ر : ور � ا����  
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ر : ور � 
  ا����

��  إ.�اءات ا�� ���  ھ!ف ا�� �
ر : ور � 

  ا����
ا��! � 
  ا��9+1

 b"]?4
  اV.�اء

 d$�4ر
b"]?#ا�  

  ا��6G<�ت

1.1 R+� دارةVا �أن 34ا� U8$ 
��I#�"  U,� أوا�� ا���  -�اء 

P-IC-A1  .........  .......  .......  ...............  

* $#: ا�!اد أ�� ا�-�اء إ* . 2.1
��! ا�#��� �@ و.3د ط+U ا��3اد 

  �3ا�� �+"\ 
P-IC-A2      

  
  

4! � اVدارة ا���#?!ات . 3.1
  ا�!ا���  �� اN!ار أوا�� ا�-�اء

P-IC-A3      
  

  

P-IC-A 1 . ��ار أوا!N4: ا
�Yاء <��"� �W+��ت 
�I"+� �ا��3اد ا��3ا�  

..............................            

1.2....................... .  P-IC-B1          

2.2....................... .  P-IC-B2          

P-IC-B  2 . إن ا������
ا���#��� �+�3رد$@ 
 K+8/و K��6 ! 

� !�  3.2....................... .  P-IC-B3          

...........  ...................  ........................................  ............  ........  ........  ......  ..............  
  
  
�"@ أوراق ا����ا�#ا�. 6 A�  
  

 ����! أن 314ن أوراق ا���� ����4  G� �I?"���� أن ��+"� ا�#! "� 4#: و�� =3Wات �?#<�� و�#(+� �"�� 

�"@ =3Wات ��+"� ا�#! "� A���ت $?�l1�$ . !� R+� �k ھbا ا�#�ا���"@ � ا�� A����Dن ��4"� ا�#�ا

�� وأن $�ا�� �� �I�"�)4 ا0/�/"�  أوراق ��+\ أن $�3م ��g!اد أوراق ��� �#23"� ,� إ.�اءا4\+�4

P$!�#����/ اV.�اءات وأن $�3م ��و�4	ّ� . �4!$� اV.�اءات ا���6G �� �3ء #�;� ا��"�م ��V.�اءات ا�

�"+�4 R+� ��;ا��� �8"� ا�#! "I?�� ��� :">?#� ً�/�/أ �ط� أ���ل ا�-�,� ا�^���� �+#! "�^�  � !

 P"6 ت����R �4+"� أ3اع ��!دة �� �!ة ��ا�6  �;�� �+4#!�� إ.�اءات ا�#! "� و���ً �bIه ا��?8I"� ا��

  . �@ ا��^�ط�

  

��ت أن $?<: ور � ��� ��1 إ.�اء ����"P و�@ ا�?�6"� ا�[?"� R+� U8$ �! � ا�� \�$#: U8$ ا��"�م 

ت 36ل اV.�اء و#�;� �W4"�\ وا��6G<�ت ا�?��84 �@ ذ�i ��@ ور � ا���� ا�^��N اد=�ل ا���+3��

V��ّ̂> ��6+� . .�اء ��! ذ�i 4?<ّ: أوراق ��� إ.���"� أي أوراق ��� 4+ �" !4 �I�G= :4 دة!�� b"]?4

#�;� �W4"� ھbه اV.�اءاتbة ��"2J4 @ّ"�4 P���3�8 �@ اV.�اءات �#�!م 4+^"(�ً ��.�اءات ا��?[ّ  �" .

 4! "� دورة ا��-#�$�ت

 �4"": ا�� ��� ا�!ا=+"� �+R ��+"�ت ا�-�اء

 �-#�$�ت ا�[�وع ا�!ا=+"�

�#�ر$d: ...............  4: إ�!ادھ� �@  ��........... :  

��  @� �I#�.ا�� K�4  .......... :d$ر�#�........... :  

: ...............ا�-�,� ا�^���� �+#! "�  

.........: .................ر : ور � ا����  
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 إ�� ���YVرة إ�R أر ���I أو ���#�ا�A ا���� ا�[��"� ��@ ور � ا���� اV.���"� 4#: ا�YVرة إ�R أوراق

�I��. �"�"@ أوراق ا���� و$�1@ إ-�ء أوراق  ��@ ��ا�� ا�#! "� ا1�V#�و ً�"$31ن ا�#�ا�A ا�1#�و

    .�!دة /+[�ً و��@ ��ذج � ا�#��ر$� آ�"�ً ا���� و

  
  
  وراق ا����0��ذج  .7
  
  
  

��ت ����� �����ت 7-1���ذج ا�#
��ن �#���" ! ض �  
  

  

  

  

  2014 أيار 31 دمشق

 

.............شركة   

  المحترم...................سيد حضرة ال

  الجمهورية العربية السورية-دمشق

    خارجي تدقيقاستبيان جمع معلومات لتقديم عرض: الموضوع

 

  "تحية طيبة و بعد

   

 للتدقيق ................باإلشارة إلى الموضوع أعاله فإنه يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ثقتكم بشركة 

  .حسابات شركتكمبتدقيق بإتاحة الفرصة لنا لتقديم العرض الخاص 

من األسئلة التوضيحية التي وحيث يطيب لنا أن نلبي احتياجاتكم المهنية على أكمل وجه، فإننا نضع بين أيديكم مجموعة 

سنكَون من خالل أجوبتها فكرة عامة عن الشركة موضوع التدقيق وعملها، وذلك لتقدير حجم العمل التدقيقي الذي تحتاجه 

الشركة والذي يتناسب مع نشاطها، األمر الذي يمكننا من إعداد عرضنا وتقدير أتعابنا المهنية والوقت الالزم إلنجاز هذه 

  .الدراسة

ذا فإننا نتقدم إليكم باألسئلة التالية راجين منكم اإلجابة عليها، على أن ال تترددوا باالتصال بنا في أي وقت لالستفسار عن ل

  :أي من بنود هذه الرسالة

  وما هو عددها إن وجدت؟ فروع هل للشركة )1

  ..........رقم ورقة العمل
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 ؟ ما هو الشكل القانوني للشركة)2

 ما هو عدد الحسابات المصرفية للشركة؟ )3

  عدد موظفي الشركة؟ما هو )4

 هل هناك نظام رقابة داخلية مكتوب ومطبق في الشركة؟ )5

 هل هناك مدقق داخلي بالشركة؟ )6

  وما هي قيمتها؟  أو السنويةت الشهريةيراداعدد فواتير اإلهو ما )7

 ماهو عدد فواتير المشتريات الشهرية أو السنوية وما هي قيمتها؟ )8

  أو السنوية؟ما عدد سندات القبض والصرف الشهرية )9

 ؟ أو السنوية المصاريف اإلدارية الشهريةما حجم  )10

 ما عدد الوسطاء ووكالء التأمين؟  )11

 ما عدد الحسابات المدينة والدائنة؟  )12

 ما عدد عقود التأمين الشهرية وما هي قيمتها؟  )13

 هو عدد عقود إعادة التأمين الشهرية أو السنوية وما هي قيمتها؟ ما  )14

  
  

�)�ب ا�#���ذج  7-2��� / ���� )�!  
  
  
  
  
  
  

 )ا�#����(�)�ب ا�#���� 
  

d$ا�#�ر :  
  : ا���دة

�, -/���.�................................................  

 �/��   ا��و��–ا�

YV����/ �رة إ�R ط+�1: �?� 4! "� ا��"��ت ا����"� �-�,� /`� .............................................. @� �، وا��31

2  ,�3ن ا0ول31ا��"fا"� ا���3�"� ,�� �� XXX �$!�?ن ا�#!���ت ا��"�، و�"�ن ا�!=� و�"�ن ا�#k"�ات �� 3�6ق ا��+1"� و

�?� ا��?#I"� �� ذ+� �?� :1#�2 R+� :,�1- �?g� ،�6ت ا0=�ى�D$Vوا ���Iت ا����/�"� ا��/�"��i ا�#�ر$d و�+^> ا�

� أن `,! �1:  ��3?� و�bI� �?�Iا ا�#�""@ 6�U �� ھ3 وارد �� ھbا ا���!!��إن ا�I!ف �@ ا�#! "� ا�bي /?�3م �\ ھ3 . و$

 .3ء ا0ھ�"� ا�?��"��!ى �!ا�� ا��"��ت ا����"� �� � �h0اض إ�!اء ا��أي 36ل

  

 اI�+� �" G=0?�، تإن ھbه ا����$"� U+W#4 �?� ا*�#fام ����#W+��. /?�3م �#?["b ��+"� ا�#! "� و��� �+���$"� ا�!و�"� �+#! "�

وأن ^AW و?[b ��+"� ا�#! "� ��kض ا��N3# إ�J4 R,"! ���3ل و�"W� l+� 36ل �� إذا ,�K ا��"��ت ا����"� =��"� �@ 

  . �@ ا��k أو ا�^���JW$[�ت ا���د$� ا�?�84ا�#

  ..........رقم ورقة العمل
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إن ��+"� ا�#! "� �D#4@ ا��"�م �g.�اءات �I!ف ا��(3ل �+R أد�� ا�#! "� 36ل ا������ وا�V(��6ت ا�3اردة �� ا��"��ت 

��84 ا����"�، i+4 !�#�4 اV.�اءات �+R 16: ا��! � ��� �� ذ�i �4!$� �^�ط� و.3د ��4$[�ت ��د$� �� ا��"��ت ا� �"���

JW^أو ا� �kا� U���و,f8ء �@ ��+"� .و ! �D#4@ إ.�اءا4?� ��> أ$� أد�� 4!�: ا���+"�ت ا���8+� �� ا�!���4 ا����/�"�. 

:1#,�-��ت �@ ا������ ا�^�ص �"� U+W�,�� 4-�� ��+"� ا�#! "� �4""�� ��!ى �G;�� ا��"�/�ت .  ا�#! "�،  ! �3م 

��I اVدارة و,�W� ���� ��""�4 i�b$�� ��ض ا��"��ت ا����/�"� ا���#^!�� و�!ى � K��  �#�3"� ا�#�!$�ات ا����/�"� ا���

?� /3ف �3م �����Y @� P^> =�"� �� ���8\  و�� أ2?�ء  "��?� ���#! "�، . ا����"�g� ، <#^� رأي Rا���.� إ� Kإذا د�

  .  و ا���"�"@�@ أ.� �4!$: ا��-3رة وا�?(Z �?� ، ,������""@ أو ا��I?!/"@ أ

 Rإ� �WDو�� �6ل و.3د أي /�U $�?�?� �@ إ,��ل ��+"� ا�#! "�، أو 314$@ رأي 36ل �!ى �!ا�� ا��"��ت ا����"�،  ! 

j]�#� ار رأي!Nاء ا��أي أو إ!�  .ا*�#?�ع �@ إ

  

���14: ا���6 � !� S� 4(�ل*��?� /?�3م J� :1�Gإ� Uh� ، �"?Iا�� �ء �@ إ.�اءات ا�#! "f8, ���.  

 ��>إن ا��W"�� اV=#��ر$� وا��(3ر ا��1�@ �� ��+"� ا�#! "� إ���� إ�R أ3اع ا��(3ر ا0=�ى �� ا0<�� ا����/�"� وأ

�ت �"����ا�� ��� ا�!ا=+"� 4�#!�� و.3د 6! ��"@ �@ ا��^�ط�ة ا�#� * �I�?84 @1�$ وا�#� �#4	� �3.3د أ=�Wء ��د$� 

�I��-#,ا����"� * $�1@ ا .������V إ�R أن ا�#! "� * $�?� ����Dورة ا,#-�ف .�"S ا�W=0ء ا�#� $�1@ أن 314ن �3.3دة 

��U /3ء ا/#^!ام ا3N0ل���U ا�W=0ء أو ا��k أو �.  ��I� �I+�-4 �#و�"#?� ,�! �"@ ��(3رة �� ا�[#�ة ا�`�إن �

  . "� و* �4#! إ�R أ$� �#�ات أ=�ىا�#!

W�4ط� ا����^�+� ���"@ ا*�#��ر <�م ا�� ��� ا�!ا=+"� ا���V :;G!اد ا��"��ت ا����"� �?! �4!$� b=J �?g� ،�" !#ا� �"+��� �

��!ا�� �@ أ.� 4(�": إ.�اءات ا�#! "� ا��G;�� �� ظ� ا�<�وف ا���;�� و�"�k� lض إ�!اء ا��أي 36ل �!ى  �Iو���

<�م ا�� ��� ا�!ا=+"� �+-�,�  �"���� /���#��ض ��ط ا�R+� 9�D أ$� 6. ا��`/$ ��#�?� /?�3م �#fو$!,: �^�Wب �g� ل�

�#��� ا#��ھ?� =Gل ��+"� 4! "� ا��"��ت $ �� U��� 4(�": و����"� <�م ا�� ��� ا�!ا=+"� ا��#�+� ���#��ر$� ا����"� 6

  .ا����"�

 

�Jن إدارة ا�-�,� :,�",b4 3د��!ا�� ا���,f ا����� �+-�,� / �I>4 �#ت ا����"� ا��/ ا��`/�� ھ� ا���`و�� �@ إ�!اد ا��"�

  .ا��`/�� وأدا;�I ا����� و�I4���!4 ا�?�!$� و��� �+���$"� ا�!و�"� �V!اد ا�#��ر$� ا����"�

ا��`/�� ھ� ا���`و�� �@ إ�!اد و�!ا�� ��ض ا��"��ت / � إن �$��4� 36ل ا��"��ت ا����"� /"Z�3 أن إدارة ا�-�,

�+$ �� R+� ��#-4 دارةVو�"� ا`�  :ا����"� و��� Vط�ر ���$"� ا�#��ر$� ا����"� ا����3ل �\ وإن �

�ت ���"� =��"� �@ ا�#��$[�ت ا���د$�  .1�"��W4 ،:"�)4"� وا*6#[�ظ �?<�م ر ��� دا=+"� ��V :;G!اد 

��U ا� K  .��k أو ا�^JW/3اء ,�

2.  ،��;Gت ا����/�"� ا���/�"�  ا=#"�ر و�W4"� ا�

  ��� ا�#�!$�ات ا����/�"� ا��G;�� �� ظ� ا�<�وف ا���;��، و .3

4. ���?-�ط�ت ا��`/ �N�^ا����"� �� ا�!و�� وا� ��> . ا�-�,�/ اV�#	�ل ����3ا"@ وا0

  

$��4 �-  0ي /�U ، �@ ا.� إ��Wء� -  .f;"� أو ,+"� –��,�� أن اVدارة ��`و�� �@ إ=�Wر� �?!�� 4?3ي إ��دة 

�`و�"#?� �84ه أي ط�ف آ=� ��1@ أن $�#�! �+R . ا�[��N �!را/� ا��3�3ع ��إن ��8د إ=�Wر� * $�?� ا�#�ا�?� 
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#[I: أ.  ا�#��$� ا��?-3ر *4^�ذ  �ارا4\  @� ،��ت ا����"� ا��?-3رة ��� �3 �1: ا*�1#�و�"����ن ا��S 3 و�"�� $#�+� 

ا*�1#�و� ھ3 و/"+� �@ ا.� إ��دة -� و34ز$S ا���+3��ت، �+"W� l+3ب �?� ا��"�م ���اءة .�"S ا���+3��ت ا��#��3ة 

�"+N0ا �ه ا���+3��ت �+�23;bھ ����W� ى!� @� !,J#أو ا� �  . �+R ا��S 3 ا*�1#�و

  

ات �3#1�� 36ل ا���+3��ت ا���!�� �?� =Gل ��+"� ا��`/�� f8, /!",J4ء �@ ��+"� ا�#! "�، /?U+W �@ إدارة ا�-�,� 

I: /3ف $�!�3ن �?� ,��� ا��G8ت وا��23;� . ا�#! "�J� ��2 R+� @�#S+W إ�R ا�#��ون ا�#�م �@  �� �3ظ["1: و @�و

  .وا���+3��ت ا0=�ى ا�Gز�� *�8ز ��+"� ا�#! "�

  

�W�4�� أ��4ب K��� إن أ��4�?� /#31ن ��#�!ة �+R ��!ل . �?#"�8 ا����I) �-�وط� (إن أ��4�?� ا��bI� �"?Iه ا����I ھ� �"

6�U .!ول أ.3ر /���ت ا���� ا����� ����������V إ�R ذ�i /?�3م �����W#1:  �@ أي ��14"9 إ���"� أ=�ى .  أ.� ا�

�Wق ا�# S"/34 U+W#4 �$ا�#"�د �"h ظ�وف �I.3ا� �	� ، ��Iه ا��bI� �! "� ، /?�3م  ! #��+�I �� /�"� ا�8ز

��I�8ز ا����\ ا�#� ��  �"���V���4 ا�#��1"9 ا R+� :1?� �������(3ل �+R اVذن ا�� .  

   ............:S�!4 ,�� $+�....................  /#31ن أ��4�?� ا��I?"� �+�"�م ���+"� ا�#! "� 6�U �� ھ3 وارد �� ھbا ا���! ھ�

  

�I���W"�#\، و$�#3ي �+R ا��?3د و ا�-�وط ا�#� /#�1: ا����I ا�#� /?�3م  �3  .إن =�Wب ا�#�� ! ھbا  �

 ��� أي k4"�ات أو إ����ت - .f;"� أو ,+"� –�"??� ) Y[3$� أو �3#1��( إن ا�-�وط ا�3اردة �� ھbا ا���! �k+4 أي 4�4"��ت /�

  .ط ھbا ا���! * �4#�� �����3 إ* ��! أن $#: ا*4[�ق وا��I"+� S" 3# �@  �� ا���W"@.3ھ�$� �-�و

  

 �N�^ت ا���+W#1: و �1�3: �+#�4"��ت وا���I� R+� :1?� ا!",J4 إ$�ھ� �?�"+��d ھbا ا���! و4�.3 �?1: ا�R+� S" 3# أ6! 

�#! "� ا��"��ت ا����"�.  

  

  وD]4+3ا ���3ل ��;� ا*6#�ام،،،

 

  ........  ا�#����  - ,�!�

S" 3#ا�:  

  :ا*/:

  :ا�3ظ"[�

d$ا�#�ر:  

  

 �, - �! / ���.�.............................  

S" 3#ا�:  

  :ا*/:

  :ا�3ظ"[�

d$ا�#�ر:    
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�3, ة ����� ا�3�" ا�#�2ر�� ا��ا7-3�/1    
  

  :أعدها 

  :التاريخ

  :راجعها

:التاريخ  

 (M)مذكرة . رقم

:العميل  

  الذمم التجارية الدائنة:الموضوع

  : السنة

  

   :الملف

-------- وفقـا لبرنـامج التـدقيق المرفـق ورقمـه "(M)الجدول الرئيسي "في الجدول الرئيسي الذي يحمل اسم  الوارده مم التجارية الدائنةالذ أرصدة /لقد تم فحص رصيد

وقد تم تـضمين وثـائق . لتدقيق الحسابات وفقا للمعايير الدولية ل هذهوقد تم فحص إثباتات البيانات المالية التي تتضمنها. (ISAs) المعد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ---

فيما يلي تلخيص لنتائج التدقيق المـصنفة علـى أسـاس اإلثباتـات لألرصـدة التـي . ---------- إلى ----------فحص التدقيق في أوراق العمل المرفقة ورقمها من 

  :تم اإلشارة إليها أعاله
  

  لتدقيق نتائج عمليات الفحص التي تم تنفيذها وفقا للمعايير الدولية ل  
 

 

المتابعة 

 الالحقة 

غير قادر  لم يتم وصفها بعدالة 

على إبداء 

رأي 

 التدقيق

يتوجب التحفظ  

 عليها 

تم وصفها 

يتوجب بعدالة ، 

إضافة فقرة 

 توضيحية

إثباتات البيانات المالية التي  تم وصفها بعدالة 

 تم فحصها 

الرقم 

 التسلسلي 

 .1 الوجود �     

 .2 تزامات الحقوق واإلل �     

 .3 الحدوث �     

 .4 اإلكتمال  �     

 .5 التقييم  �     

 .6 القياس  �     

 .7 العرض واإلفصاح  �     

 .8 اإلمتثال للقوانين واألنظمة  �     

  : رأي التدقيق

وفقا  31/12/20xx         الحسابات األرصدة كما في /مثل الحساب حسب رأينا، تم عرض األرصدة المشار إليها أعاله بعدالة من حيث جميع جوانبها الجوهرية وي. 1

 . لمعايير المحاسبة الدولية

بسبب __________________________  إلى  _____________________________ ب الخاصة  تحتاج إثباتات البيانات المالية  .2

ملية التدقيق التي تم تنفيذها والنتائج التي تم التوصل إليها والتي تم توثيقها في أوراق العمل، استنادا إلى عو ، حسب رأينا، __________________________

في حالة حجب الرأي أو إبداء رأي (_  أو حجب الرأي / بعد فقرة الرأي/الفقرة التالية قبل بحيث تتضمن يتوجب تعديل تقرير المدقق حول البيانات المالية لهذا العميل 

  ): كرةفاق نص تقرير التدقيق مع هذه المذمعاكس، يتوجب إر 

 

 

 
 

 فقرة /وضيحيةالبيانات المالية لهذا العميل فقرة تالتدقيق الخاص بأعاله، يتوجب أن يتضمن تقرير ) 2(في فقرة الواردة استنادا إلى البيانات والحقائق و ، لما سبق ذكرهنتيجة 

  :  إحدى التاليإصدارهيتم تقرير التدقيق الذي يكون نوع  المشار إليها أعاله وبالتالي يتوجب أن /التحفظ

 تقرير غير متحفظ مع فقرة توضيحية تتبع فقرة الرأي   . أ

 تقرير متحفظ نتيجة وجود قيود على النطاق فرضتها ظروف عملية التدقيق   . ب

  عملية التدقيق فرضها العميل  تنفيذ نطاقى رير متحفظ نتيجة وجود قيود علتق  . ت

  بمعايير المحاسبة الدولية االلتزام تقرير متحفظ نتيجة عدم   . ث

  عملية التدقيق فرضها العميل تنفيذ حجب الرأي نتيجة وجود قيود على نطاق   . ج

   التي تمت اإلشارة إليها أعاله  الخاضعة للفحصحجب الرأي نتيجة وجود شك يتعلق بالحسابات  . ح

   رأي سلبي نتيجة وجود اختالفات جوهرية عن معايير المحاسبة الدولية تقرير  . خ

   .  20xx  /    /مع معايير المحاسبة الدولية كما في     الواردة أعاله، تتفق أرصدة الحسابات) د(و ) ج(و ) ب(حسب رأينا، باستثناء ما ورد حول التحفظ في بنود 
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���ت  7-4����� ا� 4��� � 
 :نوني للعميلسم القااأل

 :السنة المالية :رقم العملية

  :عدلها/أعدها :راجعها

 :التاريخ :التاريخ

  :أھ�اف ا�#���� 
تمثل تقديم بضائع أو خدمات للعمالء مقابل النقد أو مبيعات آجلة  التأكد من أن جميع المبيعات في قائمة الدخل .1

 .خالل الفترة

 . ل للفترة أصبحت مستحقة على الشركة في تاريخ الميزانية العموميةالتأكد من أن جميع اإليراات في قائمة الدخ .2

 . التأكد من أن جميع اإليرادات التي تعود للفترات المستقبلية قد تم تأجيلها .3

 . التأكد من أن جميع مبيعات وٕايرادات الشركة األخرى خالل الفترة قد تم تضمينها في قائمة الدخل .4

 .إليرادات األخرى قد ظهرت بالقيم الصحيحة في قائمة الدخلالتأكد من أن جميع المبيعات وا .5

التأكد من أن جميع المبيعات واإليرادات األخرى قد تم تصنيفها بالشكل المالئم واإلفصاح عنها في القوائم المالية  .6

     18وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 اإلجراءات رقم ورقة العمل 
إثبات 

 التدقيق

 
ل مقارن للمبيعات وحسابات الدخل األخرى للفترة الحالية والفترة السابقة تحليالحصول على  -1

 والتحري عن أي فروق فيما بينها 
 االكتمال

 

تقلبات غير وتحري ال,مراجعة وفحص نشاطات المبيعات والنسبة المئوية للهامش بأوقات محددة  -2

اعتبار مدى الحاجة إلى ). اتيتم اعتبار الحاجة إلى تحليل كل بند من بنود المبيع(االعتيادية 

 مقارنتها بقيم الفترات السابقة    

 االكتمال

 
مراجعة حسابات الذمم المدينة وحسابات المبيعات في دفتر حسابات األستاذ العام ومراجعة  -3

 المبيعات 

 التقييم

 الوجود

 

من خالل من معامالت المبيعات خالل السنة ودعم التسجيل المالئم لها ) عينات(اختيار .  4

مقارنة المعلومات في وثائق الشحن بالفواتير وتتبع معلومات الفاتورة من خالل نظام المحاسبة لغاية 

 تسجيلها في دفتر األستاذ العام 

 االكتمال

 الوجود

 التقييم

 

من معامالت الشحن خالل السنة ودعم التسجيل المالئم لها من خالل مقارنة ) عينات(اختيار . 5

 وثائق الشحن بالفواتير ومقارنة المعلومات في الفواتير من خالل نظام المحاسبة بتلك المعلومات في

 المسجلة في دفتر األستاذ العام 

 االكتمال

 الوجود

 التقييم

 االكتمال القيام بمراجعة تحليلية لمقارنة الخصومات والعوائد والمخصصات بتلك التي تعود للفترة السابقة . 6 

 االكتمال  أو وثائق الشحن /ال التسلسل الرقمي لفواتير المبيعات وفحص مدى اكتم. 7 
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�8�9�برنامج، من الممكن تعديل ال تقتصر جوانب التدقيق بشكل حصري على ما تم ذكره في هذا ال: 

  . المدير/ولوتبعا للحكم المهني للمسؤ البرنامج كما هو مالئم 
 

����� ا�;:ون  5 -7 4��� � 
  

 

ذ, ت �� �)�ب 
  ا>دارة

 ��" أو =

ر�" ور�� 
 ) ا>� اءات ا��

 ��ا�#��� 
�?��
 إ�)

  
  

�ت ا�#����  Aإ 

 
 1.  d$ون ,�� �� �4رf^�+� �+�]6<� ا��8د ا�G�

 . ا��"fا"� ا���3�"�
  ا����د 

 ا>,#�ل

 
���ر� ا��?3د ��  �;�� ا��"fا"� �S ا��?3د ��  .2 

��� أ$� ا=#��Gت ا��^fون وا��l1 و��> و�#�
�I?"� ��"� �I>4 . 

  ا����د 
  ا>,#�ل
 ا�#���"

 
 3.  \�"��� ط�$�\ إ�R (���ن ا/#	?�ء ا��^fون ا�bي 4: 

 . �@ ��+"� ا��8د ا�[�+� �+�^fون) ا�-�@
  ا����د   

 ا>,#�ل

 
��W �ت .4  R+� ��;G� �� أر �م  /���ن و.3د ر �

 . ا��8د
  ا����د 

 ا>,#�ل

 

آ=� ا��23;� ( اG#/Vم ��> ا�-�@ وو�2;� .5 
��6* ��!^#��+#��� �@ ) ا���#^!�� وا��23;� ا��

ا��(3ل (إ.�اءات ا��SW �� ا��G8ت ا����/�"� 
�I?� d� R+� .( 

 C(إ� اءات ا�� 

��?3د ا��^fون ا��#��د�� وا�#��[�  .6   ��;�  R+� ا��(3ل  ا�#���" 

 
فحص دقة معلومات في دفاتر المبيعات خالل الفترة وتتبع المجاميع ومقارنتها بدفتر األستاذ . 8

 العام 

 االكتمال

 التقييم

 
غير فحص ومراجعة المبيعات على الحساب غير المتداولة في دفتر األستاذ العام للبنود . 9

 االعتيادية وفحص دعم النفقات للحسابات الدائنة خالل السنة 

 الوجود

 التقييم

 
التأكد من أن المعالجة المحاسبية للمبيعات وحسابات اإليرادات تتم وفقا لمعايير المحاسبة . 10

  (IASs)الدولية 
 العرض

)��D� ا������� "�Eا : 
��D :ا��/� ا����� :ر�" ا��

  : !��?�/أ!�ھ� :را��?�
Fا�#�ر�: Fا�#�ر�: 

  
 : أھ�اف ا�#����

1. f^3د ا��?�  i+�4 ةJ-?ا���3�"����ن أن ا�� �" .ون ا�3اردة ��  �;�� ا��"fا
 .���ن أن ا��^fون ا�bي �4+1\ ا��?-Jة  ! 4: ���\ ����1�� ��  �;�� ا��"fا"� ا���3�"� .2
3. ���#+� �+�4: 4�8"� ا��^fون ����"�� ا0 � أو ���N ا��"�� ا��� !  \ .  ���ن أ
4.  ��3W-و��ت ا���)���� U/�?�1 ا��-��� ). ��^fون إ����N R ا��"�� ا����+� �+#���m"]^4 ا(���ن ا�V#�اف 
5.  �I?� ح�)�V4: ا !  \�?3د رھ?"�ت أو ����ت أو رھ?"�ت ���ر$� وأ R+� ونf^3د ا��?����ن �!م اY#��ل 

�-G� �1;: إن و.!ت. 
6. ?#$ ���.�/S� U ���$"� ا����/�� ا�!و�"����ن أ\  ! 4: 4(?"9 ا��^fون وا�V(�ح �?\ �� ا��3ا;: ا����"� 
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 !,J#ا�[�+� �@ و.3دھ� وا� �ا���,� وا�#�� �c"W�و
�?3د أ=�ى �-��h �I"� �!ر.� �� �@ �!م و.3د 

 .  ا���;��

 
 7.  �";�I?ا� ��;������?3د ��> .�د ا��^fون  ����ر

 . �+�^fون
 ا>,#�ل 

 
 8.  �I"+� ا�#� 4: ا��(3ل SWإ.�اءات ا�� �و�2; ����ر

 �W�أ�Gه و���ر#S� �I ا��G8ت ) 5(�� 
 . ا����/�"�

 ا>,#�ل 

 
 9.  S� ونf^ت ا���c� ���� و��4ي ���ر����cت ا��?� ا�

�I?"� .أ$� k4"�ات �"�� 
 ا>,#�ل 

 
 10.  <�� b"]?4ام ط�$�� 14+[� ا���"�، 4(�": و!^#/��

 ���4 S;�Dون ا��f^�و b"]?#3اد ا�^�م وا����  "! ا��+�
S?)ا� . 

  ا>,#�ل 
 ا�#���"

  : ا��"�م ��V.�اءات ا�#�+"+"� ا�#��"�.11  
  

�?� ا����"� ���ر� ا�3Iا�� اV.���"� �  .أ +) P"6 @�
#�جVا A=و S 3وا�� �I-ا� ( �?���� �N�^ا� i+4 S�

����� . ا�
�?�   .ب ��� \#ا#6��ب ��!ل دوران ا��^fون و���ر

����� . ا�
���ر� ا���"��ت و14+[� ا���"��ت وا�63!ات ا�#� 4:   .ج 

������?3ات ا���� �I?�Y . 
�?3ات   .د ������ر� أ/��ر ا�63!ات ��?3د ا��^fون 

����� . ا�
���ر� �A/3# ا�#1+[� ا�[�+"� �+63!ة ا����+� �+R   .ه 

#�ج Vا A= P"6 @� �?�14+[� ا���"��ت =Gل ا�
�?���"� �^fون �I$� ا�#� ��!^#����#1+[� ا�� . 

�"@ ��14"9 ا������ ا�[�+"�   .و  �� � Gا�� ����ر
وا��(�و��ت h"� ا�����Yة وا��3اد ا�#� 4: 

 �>6G�ج و�#Vا �� �I�ا/#^!ا �� � Gا�� l]
������?3ات ا���� \# . �^fون �I$� ا��!ة و���ر

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ا����د
  ا>,#�ل
 ا�#���"

 �4!$� �!ى �G;�� ا��?3د ا��#��د�� أو ��c"W ا���,�  .12  
������?3ات ا���� �I# . و���ر

 ا�#���" 

���ر� ا0/��ر �[3ا4"� ا��fود$@ و 3ا;: ا0/��ر  .13  
: ��ض ا��^fون �-U/�?� �1 و�4!$! �"�� إذا 4

 ���#+� �+��(���  "�#\ ا��� 

 ا�#���" 

�4!$! و234"� ط�$�� ا6V#[�ظ ����^fون ا�#�  .14  
 S?)�4�� ا� S;�Dا�� R+ھ� ا���"� �+��+"�ت و�!�#�$

�� . و���ن ا�#�W"� ا��#

 ا�#���" 

إ��دة إ#6��ب و���ر� ا��(�و��ت h"� ا�����Yة  .15  
 و�(�و��ت ا������ 

 ���"ا�# 

���ر� ا��G �ت �� �"@ ا��3اد و[��ت ا������  .16  
وا��(�و��ت h"� ا�����Yة �+�?� �S ا��?3ات 

��� و��4ي أ$� �4+��ت ھ����� . ا�

 ا�#���" 

��4ي �"�� إذا ,�ن ا��^fون ��ھ3� أو �����  .17  
�g.�اءات ا�#! "� �+R ا���وض (�+�ھ@  �$#: ا����ر
 ). وا�!$3ن

ا����ق  
� �توا>�#:ا

  18.  S� U/�?#$ ������ن ا�V(�ح ا��G;: �@ ا��^fون 
  (IAS 2)��"�ر ا����/�� ا�!و�� 
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�8�9��+R �� 4: ذ,�ه �� ھbا ا������، �@ ا���1@ �4!$� ا������ ,�� ھ3 �-�1 6(�ي * �4#(� .3اU ا�#! "� : 
`��+� �?Iو���4 �+�1: ا�� :;G�ا��!$�/ول  .  

  
��� " !4� R+� S�34 ور � ��#�+� وRW�4 ر :  (ا��8د ا�[�+� �+�^fون�� �� �I� �� ���-4 و$#: ا���� ار��4ط

  )ا.�اء ا��8د ا�[�+�/ ا��^fون
  
  

;:ون  7-6D� �D�Hا�2 د ا�  
 

 : االسم القانوني للعميل

 :السنة المالية : رقم العملية

 :أعدها :راجعها

 :التاريخ :التاريخ

    

 

 رقم ورقة العمل

 

ال /ال/نعم

  ينطبق

 البيان
 

 
 

 
 

:�  
 
 

:�  
 

 
:�  

 

 
 

 
:�  

 
 

 
بفحص مواقع المخزون قبل البدء بعملية الجرد للتحقق من عدم هل قام المدقق  .1

 وجود أي حركات غير اعتيادية للمخزون؟
 

ن مع العميل لضمان إعداد هل تم مناقشة توقيت ومنهجية التحقق من المخزو  .2

 ) مع التوضيح(إجراءات جرد مناسبة؟ 
 

في حال كان العميل يستخدم نظام الجرد المستمر، يتوجب التأكد من اختيار  .3

 .عينات  من سجالت جرد المخزون المستمر لفحصها الحقا عند القيام بالجرد
 

ن في حال كان  العميل يمتلك مخزون تحتفظ به جهات أخرى، يتوجب ضما .4

 .قيام المدقق بإرسال نموذج طلب مصادقة إلى هذه األطراف
 

 
 

 

 
 
 

:�  
 

 

:�  
 
 

:�  
 
 
 

:�  

 

 في المستودعاتن وز المخ عمل جولة لتفقد -تاريخ جرد المخزون

عات بشكل مرتب من خالل القيام بجولة التاكد من حفظ المخزون في المستود .1

 .في المستودعات
 . مالحظة وجود بضائع قديمة أو تالفة .2
 الشحن لضمان عدوم وجود بنود داخلة أو خارجة في / مراقبة منطقة االستالم  .3

 . تاريخ جرد المخزون
وضمان ) في مرحلة التحضير(جرد المخزون محددة لإجراءات التأكد من اتباع  .4
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     الذمم الدائنة والمستحقات واإللتزامات األخرى الذمم الدائنة والمستحقات واإللتزامات األخرى––برنامج تدقيق برنامج تدقيق     77--77

  

 : األسم القانوني للعميل

 : السنة المالية : رقم العملية

 : أعدها : راجعها

 : التاريخ :التاريخ

  : أهداف التدقيق   

 . خرينضمان أن جميع حسابات الذمم الدائنة هي ديون حقيقية مستحقة للمزودين أو الدائنين اآل .1

ضمان أن جميع حسابات الذمم الدائنة والمستحقات واإللتزامات األخرى قد تم عرضها ضمن فئة القيم  .2

 . الممتلكة على قائمة الميزانية العمومية

إلتزامات على المنشأة كما في تاريخ تمثل م الدائنة والمستحقات واإلتزامات األخرى ضمان أن حسابات الذم .3

 . الميزانية العمومية

ضمان أن حسابات الذمم الدائنة والمستحقات واإللتزامات األخرى قد تم تصنيفها بشكل مناسب واإلفصاح   .4

 .  ا�!و�"�  ا����"� ��� $#?�/S� U ���$"� ا����/��عنها في البيانات

 

 
 
 
 
 
 

:�  
 

 التفاصيل في  تذكر(زدوج أو عدم حدوث عد على اإلطالق عدم حدوث عد م

 ). حال انطباقها
 . الحصول على نسخة من قائمة جرد المخزون سواء تم استخدامها أم ال .5

 

 

 

 
 

 
 

:�  
 
 
 

:�  
 

 جرد المخزون عملية  فحص -تاريخ جرد المخزون 

في   المخزونبنودتيار عينة من عميل الخالحصول على قائمة بمخزون  ال .1

 . مع البنود المقابلة لها في المستودع  ومقارنتها السجالت

في المستودع ومقارنتها مع بنود اختيار نماذج عينات من بنود المخزون  .2

 . المخزون المقابلة لها في سجالت العميل

 
 

 
 

:�  
 

:�  
 

:�  
 

  الوثائق المطلوبة – جرد المخزون تاريخ

 . مستندات استالم آخر عملية جرد للمخزون والتأكد من تسلسل أرقام المستندات .1

 .  مستندات اإلخراج آخر جرد للمخزون والتأكد من تسلسل ارقام المستندات .2

مستندات اإلخراج واإلستالم الخاصة بأول جرد للمخزون التي تم إعدادها بعد  .3

 .  الجرد
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ذكرت في خطاب 

 اإلدارة

 نعم أو ال
 

رقم ورقة 

 العمل 
 إثبات التدقيق اإلجراء

  
ابات الذمم الدائنة كما في تاريخ الميزانية الحصول على قائمة بحس .1

  .العمومية وفحص دقتها وتتبع المجاميع مع دفتر األستاذ العام
 اإلكتمال

  
مقارنة قائمة حسابات الذمم الدائنة مع قائمة الفترات السابقة وتحري  .2

 .أي تغيرات غير متوقعة أو عدم حدوث التغيرات المتوقعة
 اإلكتمال

  
ابات الذمم الدائنة المعمرة كما في تاريخ الميزانية مراجعة وفحص حس .3

 .العمومية
 اإلكتمال

 اإلكتمال . التحقق من أرصدة الموردين كما في تاريخ الميزانية العمومية .4  

  
ما بين أرصدة الموردين ) عند الحاجة(مراجعة وفحص التسويات  .5

 . قةوأرصدة الشركة وتحري اإلختالفات فيما بين البنود غير المطاب
 اإلكتمال

 اإلكتمال  .التحقق من دقة التسويات .6  

  
مراجعة وفحص سجل المشتريات وسجل المدفوعات النقدية وتحري أي  .7

 .بنود غير اعتيادية

 الوجود

 اإلكتمال

  

 وتواريخ قطع حسابات الذمم الدائنة كما في تاريخ –فحص المشتريات  .8

مشتريات في الفترة الميزانية العمومية لتحديد أنه قد تم تسجيل ال

المناسبة من خالل مراجعة سجل الفواتير وسجالت اإلستالم والفواتير 

 .والوثائق األخرى الداعمة

 اإلكتمال

  
د كيفية احتسابها باإللتزامات المستحقة لتحديالحصول على قائمة  .9

 .غير اعتياديةتغيرات ومقار نتها بقائمة الفترة السابقة وتحري أي 

  اإلكتمال

 مالتقيي

  
مراجعة الدفعات الالحقة لإللتزامات المستحقة وحسابات الذمم الدائنة  .10

 .لتحديد مدى معقولية المستحقات المسجلة

  اإلكتمال

  التقييم

 الوجود

  
مراجعة سياسة اإلجازات الخاصة بالمنشأة وذلك إلعادة احتساب  .11

 . اإلجازات المستحقة
 اإلكتمال

  

قة على سجل الرواتب وضريبة الحصول على قائمة بالضرائب المستح .12

المبيعات ودفعات الضمان اإلجتماعي لضمان احتساب المستحقات 

  .بشكل دقيق

 اإلكتمال

  
الحصول غلى قائمة بمكافآت نهاية الخدمة لضمان احتساب  .13

 .المخصصات بشكل مناسب
 اإلكتمال

  
مراجعة السجالت المحاسبية لتحري اإللتزامات غير المسجلة خالل  .14

 . الحدوثمل واحتساب آثارها على التعديالت المحتملةسير الع
 اإلكتمال
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7-8   �D�Iت ا�� #J��CM ����ھ�( ��L ا������H ا�#��D�KJ  –ا� �D�#�� )  )ور�� !
  

)��D� " ا��������ا=  

 ����  ر�" ا����D   ا��/� ا�

  را��?�  أ!�ھ� 

Fا�#�ر�  Fا�#�ر�  

  

 :كيفية االستخدام

  المرفق أدناه " الرقابة أهداف /ات جدول نشاط" في تم اختيارهاالمتعلقة بعمليات الرقابة التي  تتعبئة المعلوما .1

المرفق " جدول فحص الفعالية التشغيلية"يتم تعبئة .  من ضمن وثائق الدعم ذات العالقةةعشوائيعينة اختيار  .2

 "ي الخانات األفقية أدناه بحيث تعبأ وثائق الدعم في الخانات العمودية ونشاطات الرقابة ف

يكون وعندما . في الخلية المناسبة (√)يتم وضع عالمة  ) في حالة االلتزام(عندما يكون نشاط الرقابة مفعال  .3

 : ةالمناسبالخلية في  (x)يتم وضع عالمة ) حالة عدم االلتزام(نشاط الرقابة غير مفعال 

  : )اإلثباتات (أهداف الرقابة

 Completeness (CO)االكتمال  .1

 Existence (EX) الحدوث .2

 Evaluation (VA)   التقييم .3

 Rights & Obligations (RO)الحقوق وااللتزامات  .4

  Classification (CL)   التصنيف .5

  :ا�/�2�#
  الخاص بالمجموعة" نموذج تقييم المخاطر"يتم تلخيص النتائج وتعبئتها في عندما يتم تنفيذ فحص الفعالية التشغيلية، 

  
  أھ�اف ا� ���� /��ول ��Jط�ت 


�ت(ا�?�ف A<ا(  # ��Jط ا� ���� 
EX  رسمي استخدام نموذج طلب مشتريات (PO) 1  

CO   2  مرقم النموذج طلب المشتريات استخدام  

CL & EX  3 يتكون نموذج طلب المشتريات من عدد كاف من النسخ  

EX  تمت الموافقة على نموذج المشتريات من قبل جهات مختصة  

  

4  

CO 5 تسوية منتظمة لحسابات المزودين  

EX  الرسمية استخدام مذكرة استالم البضائع(GRN) 6  

CO  7 استخدام نموذج مذكرة استالم البضائع المرقم  

CL & EX  8 يتكون نموذج مذكرة استالم البضائع من عدد كاف من النسخ  
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EX & VA  9 يتم التحقق من البضائع المادية قبل قبولها  

CO تحري نماذج طلبات المشتريات ومذكرات استالم البضائع غير يتم 

المطابقة 

10  

RO & VA  اجراء العمليات المحاسبية على مذكرات استالم البضائع من قبل يتم

جهات مختصة 

11  

CO & EX  12 يتم اجراء مقارنة منتظمة ما بين المشتريات الفعلية  والمقدرة  

CO & EX 13 ظم لنسب إجمالي الدخل يتم القيام بتحليل منت  

CO  14  المناسبة يتم تسجيل المشتريات في الفترة المحاسبية  

CO  15 إلى حساب المودين المناسب يتم ترحيل المشتريات اآلجلة  

 

 جدول فحص الفعالية التشغيلية 

 نشاطات الرقابة

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 وثيقة  الرقم التاريخ

 الدعم 
                1 PO 
                2 PO 
                3 PO 
                10 GRN 
                11 GRN 
                12 GRN 
 
 

 تلخيص النتائج 

 حالة عدم االلتزام اإلثبات   فئة البيانات المالية المتأثرة

تريات في الفترة لم يتم تسجيل المش COاالكتمال  المشتريات

 المحاسبية المناسبة 

 COاالكتمال والتصنيف  الذمم التجارية الدائنة
& CL 

لم يتم ترحيل المشتريات اآلجلة إلى 

 المناسب  المورد حساب

   
   
   
   
   
   
 

  
 

 

  


