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 طلب اتمني خيانة االمانة 
  ------------------------------------------------------:اسم طالب التامني ابلكامل-1
----------------------------------------------------------------: العنوان -2  
-----------------------------------------------------------------:النشاط -3  
--------------------------------------------------:اتريخ بدء ممارسة املهنة او النشاط -4  

 رقم البيان  االجابة بنـعم  االجابة بـال 
 5 هل العاملني املطلوابلتامني عليهم من العمالة الدائمة طرفكم ؟  ------- --------

هل حترص دائماً علي احلصول مباشرة علي معلومات من اصحاب االعمال السابقني ملدة ثالثة سنوات اليت تسبق احلاق  -أ ------- --------
الكمبيوتر ؟موظفني للعمل لديكم لتويل مسؤلية االموال او البضائع او عمليات   

6 

رجي ذكر االسلوب ي( بأ أو )هل يتم احلصول علي هذة املعلومات كتابة اذا كانت االجابة ال ابلنسبة ايل -ب ------- --------
------------------------------------------------------املستخدم لديكم   

 

ني املراد التامني عليهم حكم علية ابالدانة يف جرمية اذا كانت االجابة نعم اذكر التفاصيل كاملة فهل اي من املوظ ------- --------  7 

 8 اذكر احلد االقصي لقيمة املبلغ املسؤول عنة اي موظف يف وقت  ------- --------

-----------------------------------------------------:ابلنسبة لالموال -أ     

----------------------------------------------------:ابلنسبة للبضائع -ب     

 نظام الفحص   
 النقدية   

ابيدعها ابلكامل يف نفس  اهل يطلب من املوظفني الذي يستلمون النقدية او الشيكات اثناء ساعات العمل ان يقومو  ------- --------
 اليوم او يف اليوم التايل ؟ 

1 

هل يتم فحص كشوفات حساب البنك وااليصاالت واملستندات املؤيدة ومطابقتها علي قيود النقدية ابلدفاتر بصفة  ------- --------
 مستقلة عن املوظفني الذين يقومون ابلقيد يف دفرت النقدية او السداد للبنوك علي االقل مرة شهراي 

2 

شيكات او وسائل بنكية اخري اليت يتم اصدارها يدواي ويتطلب االمر لتوقيع عليها هل يوجد حد مقرر مسبقا لل-أ ------- --------
 مبعرفة شخصيتني اذا كانت االجابة بنعم ماهو احلد ؟ 

3 

هل يفحص موقع واحد للمستندات املؤيدة قبل التوقيع علي الشيكات ؟-ب ------- --------   
هل يتم فحص النقدية املتاحة واملبالغ النقدية الصغرية بطريقة مستقلة عن املوظفني املسؤولني عنها مرة كل اسبوع علي  ------- --------

 االقل ؟ 
4 

 5 هل يتم فحص املستندات اخلاصة ابلرواتب واالجور بصفة مستقلة عن املوظفني املسؤلني عنها قبل عملية الصرف  ------- --------
يد علي االقل مرة كل شهر ب هل كشوفات احلساب اخلاصة بكامل املبالغ الواجبة السداد ترسل للعمالء ابل-أ ------- --------  6 
من الناحية العملية هل تقوم ابلتاكد من املوظفني الذي تستلمون النقدية او الشيكات الميكنهم التدخل يف -ب ------- --------

اخلطاابت التذكريية من اجل السداد ؟عمليات ارسال كشوفات احلساب او   
 

هل يتم اختاذ اجراء من قبل االدارة اذا مل يتم حتصيل املبالغ املستحقة علي الغري لفرتة شهرين ؟-ج ------- --------   
 البضاعة  ------- --------
هل يتم عملية مطابقة ابستخدام وسائل جرد رمسية علي  خمزون البضاعة من قبل موظفني مستقلني عن املوظفني  ------- --------

 املسؤلني عن هذا املخزون اذا كانت االجابة بنعم ماهي فرتات هذة املطابقة ؟ 
1 
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 رقم  البيان  االجابة بنـعم  االجابة بـال 
 2 هل يوجد موظفني خمتلفون يعملون بصفة مستقلة عن بعضهم البعض مسؤلني عن طلب البضاعة ؟  ------- --------

  تسجيل مثل هذة البضاعة مفوضني بسداد قيمتها  ------- --------

 مراجعني احلساابت   
 1 هل لديكم قسم للمراجعة الداخلية اذا كانت االجابة بنعم ؟  ------- --------

الي جهة يقدم هذا القسم تقريره -أ ------- --------   

كم عدد مرات مراجعة مجيع اعمال املؤسسة ؟ -ب ------- --------   

شهر ؟  12بفحص حساابتكم كل  خارجيهل يقوم مكتب مراجعة -أ ------- --------  2 

----------------------------------------اذكر اسم مكتب املراجع اخلارجي -ب     
 احلاسب االيل   

الرواتب ، االجور ، مراقبة املخزون ) يرجي استيفاء البياانت االتية اذا كانت املنشأة تستخدم نظام احلاسب االيل يف قيد عملياهتا : مالحظة  ------- --------
( اخل----، مراقبة االنتاج   

يف حالة استخدام كمبيوتر او ماكينات اصدار الشيكات هل يتم فحص مستندات الصرف قبل ادخال البياانت يف -أ ------- --------
 الكمبيوتر او يف هذة املاكينات ؟ 

1 

--------------------ماهو احلد االقصي للشيكات اليت تصدر بتوقيعني ؟؟ -ب ------- --------   
هل ذلك احلد مقرر مسبقاً قبل ادخال البياانت يف الكمبيوتر او املاكينات اليت تصدر الشيكات الياً ؟ -ج ------- --------   
 2  -:هل يتم استخدمات الكمبيوتر يف تنفيذ اعمال احلساابت او الرواتب او مراقبة املخزون ؟ اذا كانت االجابة بنعم  ------- --------
   -:هل يوجد موظفني خمتلفون ميارسون مسؤليتهم ابلنسبة --أ ------- --------
--------------------------------------------------عقد صفقات جتارية -1 ------- --------   
--------------------------------------------------تنفيذ هذة الصفقات -2 ------- --------   
--------------------------------التعامل مع البينات املستخرجة من اجهزة الكمبيوتر -3 ------- --------   
-----------هل املراجعني الداخليني يقومون ابالشراف علي نظام امن البياانت املوجودة ابلكمبيوتر -1-ب ------- --------   
   -----------لفحص علي نظام امن البياانت املوجودة ابلكمبيوتر هل املراجعني الداخليني يقومون اب-2      ------- --------
اي ليست وحدات كمبيوتر شخصي اذا كانت ( شبكة كمبيوتر ) هل تسخدم املنشأة جهاز كمبيوتر رئيسي -ج ------- --------

  -:االجابة بنعم
 

هل عملية الدخول ايل البينات املوجدة ابلكمبيوتر يتم التحكم فيها عن طريق كلمة سر تعطي فقط لبعض املوظفني -1 ------- --------
 ؟ 

 

هل توجد اجراءات تضمن ان مجيع التغريات اليت حتدث علي البامج تتم من خالل بعض املوظفني املؤهلني لذلك -2 ------- --------
 وذات الصالحية ؟ 

 

هل يوجد نظام مالئم لفحص ما اذا كانت هذة االجراءات يتم االلتزام هبا ؟ -3 ------- --------   
هل حيفظ سجل يتستخدم الظهار مجيع التغريات اليت تتم علي البامج ؟؟ -4 ------- --------   
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  -:نطاق التغطية 
االجتماعيةاحلالة  الوظيفة  عدد سنوات اخلربة  حد التعويض  الضامن لدي الشركة  االسم  رابعي  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  امجايل قيمة حدود التعويض  جلميع املذكورين اعاله   
 

 رقم  البيان  االجابة بنـعم  االجابة بـال 
 1 هل سبق الية شركة اتمني ان رفضت لك شركة اتمني طلب اتمني خيانة امانة   

 2 هل وقعت حوادث بسبب عدم امانة املوظفني او الشركاء او املديرين خالل اخلمس سنوات االخرية ؟  

   -:اذا كانت االجابة بنعم يرجي ذكر التفاصيل هذة احلوادث وهي كااليت   
----------------------------------------------:اتريخ احلادث -1     
   ----------------------------------------------:ظروف احلادث-2  
------------------------------------------------:املبلغ املفقود -3     
 3  -:االجراءات اليت مت اختاذها ملنع تكرار وقوع مثل هذة احلوادث   
  1---------------------------------------------------------   
  2---------------------------------------------------------   
  3---------------------------------------------------------   

  -:قرار إ
صحيحة ومطابقة للواقع ونوافق علي ان يكون ( او نيابة عنا )  نقر ابن هذة البياانت الوردة يف هذا الطلب املستوفاة مبعرفتنا

.هذا الطلب اساساً لعقد التامني   
------------------------------------------------------------------------توقيع طالب التامني   

-------------------------------------------------------------------------------التاريخ   


