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 : مراقب الحسابات الخارجي )القانوني(السادسالفصل 
 

 

 -تنظيم أعمال مراقبي الحسابات القانونيين بالبنوك:
 

 -تعيين مراقب الحسابات القانوني وتغييره: -1

على كل بنك أن يكون له مراقب حسابات قانوني أو أكثر يتم تعيينه وتحديدد أتعابده  1/1

 0  2002( لسنة 5لشـركات التجارية رقم )( من قانون ا141وفقاً ألحكام المادة )

يجددددددب الحىددددددول علددددددى عدددددددم ممانعددددددة المىددددددر  علددددددى تعيددددددين مراقددددددب  1/2

الحسدددددددابات القدددددددانوني والتجديدددددددد لددددددده قبدددددددل ترشددددددديحه مدددددددن مجلددددددد   دارة 

البندددددك للموافقدددددة عليددددده مدددددن الجمعيدددددة العموميدددددة بالنسدددددبة للبندددددوك الو نيدددددة 

وعلددددددى مجلددددددد  أو مددددددن المركددددددل الر يسدددددددي بالنسددددددبة للبنددددددوك األجنبيدددددددة   

 دارة البنددددددك )أو المدددددددير العددددددام بق ددددددر بالنسددددددبة للبنددددددك األجنبددددددي( أن يتقدددددددم 

ب لددددددب تعيددددددين مراقددددددب الحسددددددابات  لددددددى المىددددددر  فددددددي موعددددددد أقىدددددداه 

  مددددددن كددددددل عددددددام   مدددددد  اسددددددتي ا  و رفددددددا  النمددددددو   ملحدددددد   رقددددددم  11/12

 . ( م   لب البنك54)

قدددددانوني عدددددن يجدددددب أد تليدددددد مددددددة تعاقدددددد البندددددك مددددد  مراقدددددب الحسدددددابات ال 1/1

سددددددنوات ود يجددددددول  عددددددادة تعييندددددده مددددددرة أ ددددددر  قبددددددل مددددددرور عددددددامين  5

مدددددن انتخدددددا  ل دددددر تعيدددددين لددددده بالبندددددك ويسدددددتثنى مدددددن شدددددر  المددددددة فدددددرو  

 .البنوك األجنبية 

علددددى جميدددد  البنددددوك الو نيددددة تكليدددد  ن دددد  مراقددددب الحسددددابات المعتمددددد مددددن  1/4

مددددا لددددم   وشددددركاتخا التابعددددة المىددددر  بتدددددقي  حسددددابات فروعخددددا ال ارجيددددة

 يتعدددددار   لدددددك مددددد  توجيخدددددات البندددددوك المركليدددددة أو السدددددل ات ا شدددددرافية

المضدددي ة أو مددد  أي قدددوانين أ دددر  للدولدددة التدددي يعمدددل بخدددا ال دددر  أو الشدددركة 

 . ألسباب أ ر   ارجة عن  رادة البنك راً متعس التابعة ومالم يكن  لك



-373- 
   مراقب الحسابات الخارجي                                                    اإلشراف والرقابة تعليمات  -الباب السابع

 
 

  3102 سبتمبر              
 الخامسة عشرالطبعة 

 

جدال للمىدر  أن   ا لم يقم البنك بتعيين مراقدب حسدابات يوافد  عليده المىدر   1/5

 0لخ ا البنك تقدر أتعابه ويلتلم البنك بدفعخا أو أكثر يعين مراقب حسابات 

د يجول لمجل   دارة البنك تغيير أو علل مراقدب الحسدابات  دال السدنة الماليدة  1/6

أو تغييددره بعددد انتخددا  السددنة الماليددة  ددال فتددرة التجديددد المسددمو  لدده بخددا  د بعددد 

 0اً على أسباب محددة يقتن  بخاموافقة المىر  بنا 

للمىددر  أن ي لددب عددلل وتغييددر مراقددب الحسددابات  ددال السددنة الماليددة أو بعددد  1/7

تبين له تقىيره في أدا  مخامه أو   الده بشدر  أو أكثدر مدن الشدرو   اانتخا خا   

 0( أو لحدوث أسباب قوية تبرر  لك2التي سيلي  كرها في البند التالي رقم )

المركلي أن ي لدب تعيدين مراقدب حسدابات  ضدافي يوافد  عليده لمخمدة  للمىر  1/8

محددة أو ل ترة محددة حسب تقدير المىر  لضرورة  لدك   وتكدون أتعابده علدى 

 0حساب البنك

 -الشرو  الواجب توافرها في مراقب الحسابات القانوني: - 2

أساسدداً فيمددا يلددي الشددرو  الواجددب  توافرهددا فددي مراقددب الحسددابات والتددي سددتت   

 -للموافقة على تعيينه أو علله وتغييره من قبل المىر  :

 التسجيل والتر يص : 2/1

أن يكون مراقدب الحسدابات مقيدداً فدي سدجل مراقبدي الحسدابات المنىدوص   -    

الحسدابات فدي  ةبتنظيم مخنة مراقبد 2004( لسنة 10عليه في القانون رقم )

وكدد لك ادلتددلام بددالقرار   كورق ددر مدد  التلامدده بجميدد  أحكددام القددانون المدد 

 1174( لسدنة 7ال اص بالا حة التن ي ية للقانون رقم ) 1171( لسنة 25)

فيمددا د يتعددار  مدد  أحكددام هدد ا بشدد ن تنظدديم مخنددة مراقددب الحسددابات   

 0وبكل ما يستجد من قوانين القانون 

ن أن يكددون مراقددب الحسددابات مقيددداً فددي سددجل مراقبددي الحسددابات المعتمدددي -    

 0المالية  مؤسساتاللد  المىر  للتدقي  على حسابات البنوك و
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 :الك ا ة المخنية وال برة 2/2

حىول مراقب الحسدابات )الشدركا ( وموظ يده الر يسديين علدى شدخادات  -    

مخنيددة دوليددة معتددر  بخددا علددى ن ددا  دولددي وأن يكددون منتسددباً  حددد  

 0لياً جمعيات المحاسبيين القانونيين المعتر  بخا دو

أن يتمتدد  مراقددب الحسددابات ب بددرة فددي مجددال التدددقي  علددى المىددار   -  

 0وسمعة محلية ودولية مقبولة

التلام مراقب الحسدابات باألدلدة والمعدايير الدوليدة للتددقي  التدي يىددرها  -   

اتحاد المحاسبين الددولي والت دورات التدي تحددث عليخدا   وكد لك التلامده 

 0ىدرها المىر  بخ ا الش نبجمي  التعليمات التي ي

 -الحياد وادستقالية : 2/1

د يجددول الجمدد  بددين عمددل مراقددب الحسددابات وادشددتراك بدد ي ىدد ة فددي  -  

ت سددي  البنددك أو عضددوية مجلدد   دارتدده أو ادشددتغال بدد ي عمددل فنددي أو 

كما د يجول لمراقب الحسدابات أو أي مدن موظ يده     داري أو استشاري

ريكاً أو وكياً أو موظ اً لد  أحدد مؤسسدي البندك أو الر يسيين أن يكون ش

أحد أعضا  مجل   دارته   أو يكون له عاقة قرابدة أو مىدالم مشدتركة 

 0معخم يمكن أن تؤثر على حياده واستقاله 

رو  أو أي قددعدددم حىددول مراقددب الحسددابات أو أي مددن موظ يدده علددى  -  

حسداباته أو وجدود أي  مناف  أو امتيالات  اىة من البنك المكلد  بتددقي 

 0تعامات بينخما يمكن أن تؤثر على حياده واستقاله 

د يجددول لمراقددب الحسدداب أو لموظ يدده المضدداربة فددي أسددخم البنددك بشددكل  -   

 0مباشر أو غير مباشر

  -األمانة والمىداقية والسرية : 2/4

عدم وجود تجارب سدابقة أو تح ظدات جوهريدة لدد  المىدر  أو قضدايا  -    

 0و أحكام قضا ية تشكك في مىداقية وأمانة مراقب الحساباتأ
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أن يلتددلم مراقددب الحسددابات بقواعددد الشددر  واألمانددة المتعددار  عليخددا فددي  -   

تدقي  الحسابات والمحافظة على كرامة المخنة   وأد ين ر  في عمل م اً 

 بكرامة المخنة.

انون مىدددر  ق دددر ( مدددن قددد146التدددلام مراقدددب الحسدددابات بالمدددادة رقدددم ) -    

بشد ن المحافظدة  2012لسدنة  11وتنظيم المؤسسات الماليدة رقدم المركلي  

 0على أسرار البنك

 -مخام وواجبات مراقب الحسابات القانوني : -1

مدد  عدددم ا  ددال بمعددايير وأدلددة التدددقي  الىددادرة عددن لجنددة التدددقي  الدوليددة التابعددة دتحدداد 

ن مخدددام و واجبدددات مراقدددب الحسدددابات تغ يدددة يجدددب أن تتضدددم (IAPC)المحاسدددبين الددددولي

 -الم ا ر الر يسية التالية كحد أدنى :

 -الم ا ر ادستراتيجية: 1/1

 0وهي الم ا ر ال اىة ب هدا  و    وسياسات البنك 

 الم ا ر التنظيمية وا دارية : 1/2

وهددي الم ددا ر ال اىددة بالمخددام التنظيميددة وا شددرافية لمجلدد  ا دارة واللجددان  

نبثقدددة منددده وسياسدددات و جدددرا ات عمدددل ا دارة واللجدددان وا دارات التن ي يدددة الم

 0والخيكل التنظيمي والتوىي  الوظي ي و جرا ات وىاحيات ونظم التشغيل 

 - دارة الم ا ر : 1/1

وهي ال اىة بم ا ر أسعار الىر  والمشدتقات الماليدة وم دا ر أسدعار ال ا ددة 

لم ددا ر اد تمانيددة وم ددا ر العمليددات وا –وم ددا ر السددو  وم ددا ر السدديولة 

 0والم ا ر األ ر 

 -م ا ر األدا  المالي : 1/4

وهددي ال اىددة بالسياسددات وا جددرا ات المحاسددبية و عددداد الموالنددات والميلانيددات  

والبيانات المالية والدورية المرسلة للمىدر  وتحليدل ادتجاهدات ومؤشدرات القيدا  

 0ات بين األدا  ال علي والموالنة التقديريةو جرا  المقارنات وتحديد ادنحراف
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 سياسات و جرا ات منم اد تمان : 1/5

وتتضمن سياسات و جدرا ات مدنم ومتابعدة وتحىديل اد تمدان وتىدني  اد تمدان  

 0وتقييم ك اية الم ىىات

 م ا ر  دارة ال لينة. 1/6

 الم ا ر القانونية . 1/7

 0النشا  وأنظمة التشغيل  للية حل المشاكل المتعلقة بجمي  أوجه 1/8

 0دور التدقي  الدا لي وفعالية السياسات وا جرا ات ال اىة به 1/1

وسدددا ل الوقايدددة والضدددب  الددددا لي ومدددد  فعاليتخدددا فدددي الوقايدددة مدددن التجددداولات  1/10

 0على اكتشافخا ةوالتاعب واد تاسات والسرقات والقدر

 0نظم المعلومات وأعمال  دارة الحاسب اآللي 1/11

يدات وبجانب تغ ية الم ا ر الر يسية المبيندة أعداه يجدب أن تد تي علدى رأ  أول 1/12

مخددام وواجبددات مراقددب الحسددابات مخمتدده فددي تقيدديم مددد  التددلام البنددك بشددرو  

تر يىدددده وقددددوانين وتعليمددددات المىددددر  وتقيدددديم ىددددحة ومىددددداقية البيانددددات 

 0والمعلومات الدورية التي يلود البنك بخا المىر 

 -ؤوليات مراقب الحسابات تجاه المىر :مس -4

يتوجب على مراقب الحسابات  عام مىر  ق ر المركدلي مباشدرة بد ي ماحظدات لده  

أو وشركاته التابعة دا دل و دار  ق در  وفروعه  ال تدقيقه العام أو ال اص على البنك 

ام تتعلد  بداألمور ال تامية أو الدورية  دال العدالمجمعة تدقيقه ومراجعته للبيانات المالية  

 -التالية: 

 أي ت ور هام ي رأ على أحد أىول البنك سلباً أو  يجاباً. 4/1

أي ت ور هدام ي درأ علدى أحدد بندود ا يدرادات أو المىدروفات أو أربدا  و سدا ر العمليدات  4/2

 العادية أو غير العادية.

المالية تتعار  م  معايير  أي تقييم لعناىر المركل المالي أو تبويبات أو افىاحات للبيانات 4/1

 أو م  تعليمات المىر  المركلي.ة الدولية أوالمعايير ا سامية)للبنوك ا سامية(المحاسب
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 أية تجاولات أو م ال ات لتعليمات المىر  المركلي. 4/4

 أية جرا م أو م ال ات قانونية أو أية انتخاكات للقوانين المحلية أو الدولية. 4/5

   لخا ت ثير هام على الوض  المالي للبنك وعلى هيكل الم ا ر لديه.أي أمور أ ر 4/6

على جمي  البنوك  باغ مراقبي الحسابات بخ ه التعليمات ليعمل بخا من تاري ده مد      

ادرا  هد ه التعليمدات ضدمن مخددام ومسدؤوليات مراقبدي الحسددابات فدي العقدود المبرمددة 

 خا.معخم م  تعخدهم تعخداً ىريحاً بادلتلام ب

 -تقارير مراقب الحسابات القانوني : -5

 -تقرير ا فىا  العام السنوي : 5/1

يجب على مراقب الحسابات تقدديم تقريدراً للمسداهمين فدي نخايدة السدنة الماليدة عدن  

الميلانيدددة العموميدددة للبندددك وحسددداب الدددد ل والتوليددد  والتددددفقات النقديدددة وجميددد  

راقب الحسدابات فيخدا حسدب المعدايير ادفىاحات والماحظة ال اىة بخا ورأي م

وتقريدر م ىدل يتضدمن جميد  المبدالي التدي حىدل عليخدا  الدولية التدي تحدـكم  لدك

أعضا  مجل  ا دارة وبياناً بالتلاماتخم للبنك و بيعتخدا ومدد  ادنتظدام فدي سدداد 

في ادجتمدا     ويتلى تقرير مراقب الحسابات م  تقرير مجل  ا دارة المديونيات

  ويجب على البنك الحىول علدى عددم ممانعدة المىدر   امةالسنوي للجمعية الع

على البيانات المالية بالتقرير السنوي لمراقب الحسابات   م  العلم بد ن المسدؤولية 

عن ىحة ومىدداقية البياندات الماليدة وادفىداحات بخد ا التقريدر تقد  علدى عدات  

 . دارة البنك ومراقب الحسابات

يدة ( من قانون مىر  ق ر المركلي وتنظديم المؤسسدات المال111وحسب المادة )

األربددا  وال سددا ر و  م البنددك ميلانيتدده وحسددابت يددد بدد ن يقددد 2012لسددنة  11رقددم 

توليدد  األربددا  للمىددر  للموافقددة عليدده قبددل عرضددخا علددى الجمعيددة العامددة حسدداب 

دعددوة المىددر   ي دداد مددن مىدددقاً عليخددا مددن مراقددب الحسددابات ويجددب علددى البنددك 

 مراقب . تهينوب عنه لحضور اجتماعات الجمعية العامة بى 
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 سنوية( المعدة للنشر : لرب التقارير المالية )ا 5/2

قبدل النشدر  األقدليجب على البنك تلويد مىر  ق ر المركلي مسبقاً ب سبو  علدى  

لجخددات المعنيددة بالتقددارير التددي تعددد بواسدد ة مراقددب الحسددابات  ددال العددام لددبع  ا

و اىددة عنددد  عددداد الميلانيددة العموميددة  بورىددة ق ددر ويسددتثنى مددن فتددرة األسددبو 

علماً ب ن المسؤولية عدن ىدحة   وحساب األربا  وال سا ر الرب  سنوي من كل عام

 0ومىداقية تلك التقارير تق  على عات  ادارة البنك ومراقب الحسابات 

  " ”MANAGEMENT LETTER:  تقارير ومراسات الرقابة الدا لية 5/1

بنسددم مددن جميدد  تقددارير ومراسددات  والرقابددةا شددرا  يجدب تلويددد  دارة  -    

وتدقيقدده  هالرقابددة الدا ليددة التددي يعدددها مراقددب الحسددابات عددن نتددا   فحىدد

 دددال العدددام ويقددددمخا لددد دارة العامدددة للبندددك أو مجلددد   دارتددده أو مركدددله 

 0رد  دارة البنك عليخا  الر يسي بالنسبة للبنوك األجنبية م 

بنسدم مدن  والرقابدة ادشدرا يجب على جمي  البنوك الو نية تلويدد  دارة  -   

للشدركات التابعدة للبندك  تقارير مراقب الحسابات عن نتا   فحىدة وتدقيقده

لل رو  ال ارجية للبنك سوا  المقدمدة  لدى  دارة البندك و دا ل و ار  ق ر

  مدد  رد  دارة البنددك عليخددا وجميدد   ي ةالمضددأو  لددى السددل ات ا شددرافية 

 المراسات ال اىة بخا سوا  م  مراقب الحسابات أو السدل ات ا شدرافية

 0المضي ة

 -المخام ال اىة لمراقب الحسابات القانوني: -6

يمكددن للمىددر  حسددب ضددرورة يقدددرها أن ي لددب مددن البنددك تكليدد  مراقددب الحسددابات  

كثددر مددن عناىددر الموجددودات والم لوبددات أو بمخمددة  اىددة ل حددص أو تقيدديم واحددد أو أ

األنظمة والسياسات وا جدرا ات الدا ليدة   ويقدوم البندك بتكليد  مراقدب الحسدابات بخد ه 

المخمة في ضو  المت لبات ال اىة التي يحددها المىر    سوا  ضمن مخامه المتعاقدد 

قريدر مراقدب عليخا م  البنك أو كمخمة  اىدة بحسداب  داص بينده وبدين البندك   ويقددم ت

 .الحسابات عن ه ه المخمة مباشرة  لى المىر  بعد    ار البنك به
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  -التعاقد م  مراقب الحسابات القانوني: -7

يجب على جمي  البنوك عند تعيين مراقب حساباتخا القانوني حسب تعليمات مىدر  ق در  

اقدددب (  بددرام عقدددد بدددين البندددك ومر171(  لدددى )171المركددلي الدددواردة بالىددد حات مدددن )

فددددي البنددددود  ةالحسدددابات يدددد كر فيددده كحددددد أدندددى المخددددام والواجبدددات والتقددددارير المددد كور

( من ه ه التعليمات بحيث يدتم تحديدد ندو  171(  لى )176( بالى حات من )5( )4( )1)

  -عمل مراقب الحسابات بالنسبة لخ ه البنود وفقاً للتالي:

( مدن هد ه التعليمدات 176( ى حة )1) بالنسبة لمخام مراقب الحسابات المحددة في البند7/1

ومددا يتبعخددا مددن شددخادته ورأيدده فددي التقريددر المددالي السددنوي ألغددرا  ا فىددا  العددام 

( يجدب توىدي  تلدك المخدام فدي  Management letterوتقريدر ا دارة بنتدا   ال حدص ) 

ت لبات العقد على أنخا أعمال تدقي  وتقييم م ا ر وفقاً لمعايير التدقي  الدولية وحسب م

 مىر  ق ر المركلي.

بالنسبة لمخام مراقب الحسابات بش ن التقارير المالية ال اىة التي يىدرها البنك  دال 7/2

أو التقدارير الماليدة التدي يدلود بخدا المىدر    بورىدة ق درالعام لدبع  الجخدات مثدل 

ابات توىي  تلك المخام على أنخا أعمال مراجعة مالم يت   البنك م  مراقب الحس يمكن

 على أن تكون أعمال تدقي . 

بالنسبة لمخام مراقب الحسابات ال اىة التي يكل  بخا المىر  البندك والمد كورة فدي  7/1

( مدن تعليمدات المىدر   يدتم توىدي خا حسدب  لدب المىدر  178( ى حة )5البند )

 من البنك.

ر  ق در يجب أن تكون جمي  نسم تقارير مراقب الحسابات التدي يدلود بخدا البندك مىد7/4

  .باللغة العربية لمركليا

  -:مراقب حسابات ىنادي  ادستثمار* -8

بشدان ىدنادي  ادسدتثمار و لدى  2002( لسدنة 25( من قانون رقدم )8استناداً  لى المادة )

( من د حته التن ي ية بشان  شرا  ورقابة المىدر  المركدلي علدى ىدنادي  11المادة )

 ) لى جمي  البنوك( 27/2/2011تاريم  17/2011* تعميم 
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( مددددن الا حددددة التن ي يددددة بشدددد ن مراقددددب   11-14اد )ادسددددتثمار   وبا شددددارة  لددددى المددددو

 الحسابات .

 -يجب على مؤسسي ىنادي  ادستثمار مراعاة ما يلي ب ىوص مراقبي الحسابات :

سددنوات  5يجددب أد تليددد مدددة تعاقددد الىددندو  مدد  مراقددب الحسددابات القددانوني عددن  -1

 نتخا  أ ر تعيين له .متتالية ود يجول  عادة تعيينه مرة أ ر  قبل مرور عامين من ا

 مراقب الحسابات ىول على عدم ممانعة المىر  المركلي على تعيينحيجب ال -2

   . القانوني والتجديد له

 -تىني  اد تمان وتحديد الم ىىات )مراقب الحسابات( : -1

تددددداريم  20/2011والتعمدددديم  11/2/2012تدددداريم  16/2012با شددددارة  لددددى التعمدددديم 

 . 4/11/2012تاريم  102/2012والتعميم  17/1/2011

 ( .171 – 177ٌدون نص ه ه التعاميم في الى حات )

  -:شؤون قانونية تتعل  بمراقب الحسابات  -10

لسدنة  11فيما يلي مواد في قانون مىر  ق ر المركدلي وتنظديم المؤسسدات الماليدة رقدم 

 -بش ن مراقب الحسابات وعلى البنوك التقيد بخا : 2012

 -( :110مادة )

على مجل   دارة المؤسسة المالية وكبار الموظ ين ومراقبدي الحسدابات    دار المىدر  

   فددوراً عنددد حدددوث أي أمددر قددد يخدددد أو يددؤثر علددى سددمعة المؤسسددة الماليددة أو مركلهددا 

   أو عند حدوث أي م ال ة للقانون أو تعليمات المىر  . المالي

 -( :111المادة )

سابات  ارجي أو أكثر   ويكون عدد مراقبدي الحسدابات يكون لكل مؤسسة مالية مراقب ح

وا تيددارهم بموافقددة مسددبقة مددن المىددر    فددل ا لددم تقددم المؤسسددة الماليددة بتعيددين مراقددب 

حسددابات   أو تددم تعييندده علددى وجدده م ددال  لتعليمددات المىددر    ٌيعددين المىددر  مراقددب 

 حسابات أو أكثر ويحدد اتعابه .

 تسخيات ا تمانية لمراقبي حساباتخا . ود يجول للمؤسسة المالية منم
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ويجول للمىر  تعيين مراقبي حسابات  ضافيين على حساب المؤسسدة الماليدة متدى رأ  

  لك مناسباً .

 ىددددار التعليمدددات الالمدددة لتحديدددد مخدددام وأسددد  ا تيدددار مراقدددب الحسدددابات وللمىدددر  

 ال ارجي للمؤسسة المالية .

  -( :112المادة )

العامددددة للمؤسسددددة الماليددددة سددددابات ال ددددارجي تلويددددد الجمعيددددة يجددددب علددددى مراقددددب الح

 ىدددل يتضدددمن جميدددد  المبدددالي التدددي حىددددل عليخدددا أعضدددا  مجلدددد  ا دارة   بتقريدددر م

 وبياناً بالتلاماتخم للمؤسسة المالية و بيعتخا ومد  ادنتظام في سداد المديونيات .

سددددم مددددن وللمىددددر  أن ي لددددب مددددن مراقددددب الحسددددابات ال ددددارجي مباشددددرة تلويددددده بن

جميددد  التقدددارير ال اىدددة بنتدددا   تدقيقددده علدددى المؤسسدددة الماليدددة   أو القيدددام بددد ي تددددقي  

 ددددداص يحددددددده المىدددددر    وللمىدددددر  الحددددد  فدددددي مناقشدددددة مراقبدددددي الحسددددددابات 

 ال ارجيين في تقاريرهم بدون الرجو   لى المؤسسة المالية .

 -( :111المادة )

ألربدددا  وال سدددا ر وحسددداب توليددد  تخدددا وحسددداب الدددى المؤسسدددة الماليدددة تقدددديم ميلانيع

األربددددا  للمىددددر  للموافقددددة عليخددددا قبددددل عرضددددخا علددددى الجمعيددددة العامددددة   مىدددددقاً 

 عليخا من مراقب الحسابات .

ويجددددب علددددى المؤسسددددة الماليددددة دعددددوة المىددددر   ي دددداد مددددن ينددددوب عندددده لحضددددور 

 اجتماعات الجمعية العامة بى ة مراقب .

 -( :114المادة )

التقيدددد بتعليمدددات المىدددر  بشددد ن نشدددر تقريدددر مددددققي الحسدددابات  علدددى المؤسسدددة الماليدددة

والميلانيدددة وبيددددان الدددد ل والتغيددددر فدددي حقددددو  المسددداهمين والتدددددفقات النقديدددة وتوليدددد  

األربدددددا  وال سدددددا ر   فدددددي  حدددددد  الىدددددح  اليوميدددددة   مىددددددقاً عليخدددددا مدددددن مراقدددددب 

 الحسابات .
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وم ىىدددات  ضدددافية ويجدددول للمىدددر   لدددلام المؤسسدددة الماليدددة بتكدددوين احتيا يدددات 

 قبل تولي  األربا  على المساهمين .

كمدددا يجدددول للمىدددر  وضددد  قيدددود علدددى توليددد  األربدددا  السدددنوية فدددي حدددادت عددددم 

ادلتددددلام أو الوفددددا  بمت لبددددات ك ايددددة رأ  المددددال أو المددددا ة الماليددددة   أو ألي م ددددا ر 

 أ ر  يقدرها المىر  .  

 -( :148المادة )

شدا  أيدة بياندات أو معلومدات قدد يحىدل عليخدا بحكدم مخدام يحظر على مراقب الحسابات  ف

وظي ته المنو ة به قانوناً   وتكون  ات ىله ب ية معلومات ا تمانية أو مىدرفية أو غيرهدا 

ألي مدن عمددا  أي مددن البنددوك   وتسدداهم بشددكل مباشددر أو غيددر مباشددر فددي ا فىددا  عددن 

رفية   و لك في غير األحوال التدي هوية العميل أو أي شي  يتعل  بشؤونه المالية أو المى

 . بخا ي رضخا القانون أو يسمم

ويستمر الحظر المشدار  ليده فدي ال قدرة السدابقة قا مداً حتدى ولدو انتخدت العاقدة بدين العميدل 

 والبنك أو بين مراقب الحسابات والبنك ألي سبب من األسباب .  

  

  

 

 


