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 الثامنالفصل 
 مراقب الحسابات الخارجي 

 

) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات 132و  131استناداً ألحكام المادتین (

   -على جمیع محال الصرافة في دولة قطر االلتزام والتقید باالتي: 2012لسنة  13المالیة رقم 

یكون من ذوي الكفاءة ومقیداً ف�ي س�جل  تعیین مراقب حسابات خارجي أو أكثر سنویاً ، على أن -1

بش��أن تنظ��یم مھن��ة مراقب��ة  2004لس��نة  30م��ن الق��انون رق��م  4مراقب��ي الحس��ابات وفق��اً للم��ادة 

 . الحسابات وااللتزام بھذا القانون والالئحة التنفیذیة لھ (وأي تشریع آخر یحل محلھ)

ابات عل��ى أن یك��ون ت��م المص��رف عن��د تعی��ین مراق��ب الحس�� مس��بقة م��ن الحص��ول عل��ى موافق��ة -2

الموض��ح  )1نموذج رق��م (الب�� *و الش��ركاء ، وتزوی��د المص��رفأترش��یحھ م��ن قب��ل مال��ك المح��ل 

 . ) معبأ حسب األصول4رقم  ( بالملحق

أو ت�م تعیین�ھ عل�ى وج�ھ مخ�الف  لم یقم المحل بتعیین مراقب حسابات ُیوافق علیھ المص�رف وإذا

لھ��ذا المح��ل ُتق��در أكث��ر  أو حس��ابات واح��د مراق��بج��از للمص��رف أن یع��ین  لتعلیم��ات المص��رف

 أتعابھ ویلتزم المحل بدفعھا.

 .حساب المحل متى رأى ذلك مناسباً  على إضافیینحسابات  يویجوز للمصرف تعیین مراقب

 وفي جمیع األحوال یتحمل المحل أتعاب مراقب الحسابات .

ب األرباح والخسائر السنویة إل�ى یقدم مراقب الحسابات تقریراً عن المیزانیة العمومیة وحسا أن -3

المصرف عل�ى أن یتض�من التقری�ر  إلىصاحب المحل أو الشركاء، وتقدم نسخة من ھذا التقریر 

رأي مراق��ب الحس��ابات فیم��ا إذا كان��ت المیزانی��ة وحس��ابات المح��ل ص��حیحة ومطابق��ة للواق��ع م��ع 

عل��م المص��رف ف��ي ھ��ذا بی��ان االحتیاطی��ات والمعلوم��ات الت��ي یراھ��ا ض��روریة ألداء مھمت��ھ وان یُ 

 التقریر عن نتائج الفحص الداخلي للعملیات المصرفیة. 

مباش�رة تزوی�ده بنس�خ م�ن جمی�ع التق�اریر  الخ�ارجي للمصرف أن یطل�ب م�ن مراق�ب الحس�ابات -4

الخاصة بنتائج تدقیق�ھ عل�ى المح�ل ، أو القی�ام ب�أي ت�دقیق خ�اص یح�دده المص�رف ، وللمص�رف 

 .الخارجیین  في تقاریرھم بدون الرجوع إلى المحل ابات لحق في مناقشة مراقبي الحسا

 
 24/1/2010تاریخ  2/2010یم *تعم 
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س�نوات عل�ى أن یع�ین  5عل�ى  الخارجي یجب أن ال تزید مدة تعاقد المحل مع مراقب الحسابات -5

مراقب حسابات جدید بعد انقضاء ھذه المدة ویج�وز إع�ادة تعی�ین مراق�ب الحس�ابات م�رة أخ�رى 

 من انتھاء أخر تعیین لھ بالمحل . نلتدقیق ومراجعة حسابات المحل بعد مرور عامی

 .حساباتھ  يال یجوز للمحل منح تسھیالت ائتمانیة لمراقب -6

لس��نة  16وتعدیالت��ھ (ق��انون رق��م  2002) لس��نة 5رق��م ( الش��ركات التجاری��ةبق��انون االلت��زام  -7

2006. ( 

یجب أن یتم التدقیق والفحص للقیود والسجالت والمستندات من قبل مراقب الحسابات الخ�ارجي  -8

 المعتمد في محل الصرافة .

یزانی��ة المعتم��د المتض��من الم الخ��ارجيتزوی��د المص��رف بنس��خة م��ن تقری��ر مراق��ب الحس��ابات  -9

العمومی��ة وحس��اب األرب��اح والخس��ائر الس��نویة والتقری��ر الس��نوي المق��دم ل��إلدارة العام��ة بنت��ائج 

 الفحص والتدقیق خالل ثالثة أشھر من نھایة السنة المالیة .

الحسابات بشأن مالحظات�ھ عل�ى تل�ك  راقبالمصرف بكتاب م یجب على محال الصرافة موافاة* -10

) في موعد أقص�اه نھای�ة فبرای�ر م�ن ك�ل ع�ام Management Letter( الموجھ لإلدارة الحسابات

 وكتابھ بخصوص نتائج الفحص الداخلي خالل ثالثة أشھر من نھایة السنة المالیة .

مص�رف قط�ر ) م�ن ق�انون 135مخالف�ة للم�ادة ( س�تعد االلتزام بالمواعید المحددةوفي حال عدم 

 ج�زاءات المالی�ةتع�رض للبالت�الي یو 2012لس�نة  13المركزي وتنظیم المؤسس�ات المالی�ة رق�م 

 . قانون المصرف) من 216المنصوص علیھا في المادة (

 

 

 

 

 

 2/4/2007تاریخ  6/2007* تعمیم رقم 
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