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 الفصل الثاني عشر

 

 مراقب الحسابات الخارجي
 

وتنظ���یم ) م���ن ق���انون مص���رف قط���ر المرك���زي ۱۳۲و  ۱۳۱( تیناس���تناداً ألحك���ام الم���اد -۱

 -، یجب على شركات االستثمار التقید بالتالي : ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

افق�ة یع�ین س�نویاً بمو مراق�ب حس�ابات خ�ارجي أو أكث�ر اس�تثماریكون لكل ش�ركة  -أ

ویك�ون ع�دد  ،) ۲۸۱) ص�فحة (۲۲المصرف بموجب طلب التعیین* ملح�ق رق�م (

ف�إذا ل�م تق�م الش�ركة ، مراقبي الحسابات و اختیارھم بموافق�ة مس�بقة م�ن المص�رف

بتعیین مراقب حسابات أو تم تعیینھ على وج�ھ مخ�الف لتعلیم�ات المص�رف, یع�ین 

 المصرف مراقب حسابات أو أكثر ویحدد أتعابھ.

إصدار التعلیمات الالزمة لتحدید مھام وأسس اختی�ار مراق�ب الحس�ابات  للمصرف -ب

 الخارجي للشركة.

بتقری��ر  س��تثمارت تزوی��د الجمعی��ة العام��ة لش��ركة االیج��ب عل��ى مراق��ب الحس��ابا -ج

مفص��ل یتض��من جمی��ع المب��الغ الت��ي حص��ل علیھ��ا أعض��اء مجل��س اإلدارة, وبیان��اً 

 في سداد المدیونیات.بالتزاماتھم للشركة وطبیعتھا ومدى االنتظام 

وف��ق ن��ص حس��اباتھا  يم��نح تس��ھیالت ائتمانی��ة لمراقب�� س��تثمارال یج��وز لش��ركة اال -د

 ۱۳من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالی�ة رق�م  ۱۳۱المادة 

 .وال یجوز أن یحصل على كفاالت من الشركة ۲۰۱۲لسنة 

 س�تثماراال ش�ركةس�اب عل�ى ح ینحس�ابات إض�افی يْ ن مراقب�یجوز للمص�رف تعی�ی -ھـ

مت���ى رأى ذل���ك مناس���باً. وف���ي جمی���ع األح���وال تتحم���ل الش���ركة أتع���اب مراق���ب 

 الحسابات.

 بنس��خ م��ن جمی��ع التق��اریر المص��رف مباش��رة الخ��ارجي الحس��ابات ی��زود مراق��ب -و

خ�الل  بذلكالخاصة والمراسالت والمالحظات  الخاصة بنتائج تدقیقھ على الشركة

 السنة.
 

 اقب حسابات قانوني.نموذج طلب تعیین مر ۲٤/۱/۲۰۱۰تاریخ  ۲/۲۰۱۰* تعمیم 
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 القیام بأي تدقیق خاص یح�دده الخارجي راقب الحساباتللمصرف أن یطلب من م -ز

 .المصرف

الح��ق ف��ي مناقش��ة مراقب��ي الحس��ابات الخ��ارجیین ف��ي تق��اریرھم ب��دون للمص��رف  -ح

 . ) من القانون۱۳۲تقیداً بالمادة ( الشركة الرجوع إلى

ال یج��وز اس��تمرار نف��س مراق��ب الحس��ابات ف��ي ت��دقیق حس��ابات الش��ركة ألكث��ر م��ن ث��الث  -۲

 .لیةمتتا سنوات

ال یجوز أن یكون مراقب الحسابات عضواً في مجلس إدارة الشركة ال�ذي ع�ین لمراجع�ة  -۳

حس���اباتھا, وال یك���ون م���ن الع���املین فیھ���ا وال مم���ن یباش���رون أعم���االً استش���اریة دائم���ة 

 لمصلحتھا.

یج��ب أن یتل��ى تقری��ر مراق��ب الحس��ابات م��ع تقری��ر مجل��س إدارة الش��ركة ف��ي االجتم��اع  -٤

أن یق��دم تقری��راً وعلی��ھ ،  تق��دم نس��خة م��ن التقری��ر إل��ى المص��رفالس��نوي للمس��اھمین, و

للمس��اھمین ع��ن المیزانی��ة العمومی��ة وحس��اب األرب��اح والخس��ائر ف��ي نھای��ة الس��نة المالی��ة, 

ض��من رأی��ھ ع��ن المرك��ز الم��الي للش��ركة وفیم��ا إذا كان��ت البیان��ات المالی��ة لھ��ا ص��حیحة تی

وفیم���ا إذا ك���ان ق���د حص���ل عل���ى  وعادل���ة حس���ب مع���اییر المحاس���بة واإلفص���اح الدولی���ة,

اإلیضاحات والمعلومات التي یرى ضرورتھا ألداء مھمت�ھ عل�ى وج�ھ مرض�ي, وفیم�ا إذا 

كانت أعمال الشركة مطابقة ألحكام قانون الش�ركات التجاری�ة, ونظ�ام الش�ركة األساس�ي, 

 . وأحكام قانون المصرف والقرارات واللوائح المنفذة لھ

لش��ركة أي ممی��زات خاص��ة ألي اس��تثمارات ل��ھ ل��دى ال یج��وز م��نح مراق��ب حس��ابات ا -٥

نفس السیاس��ات والش��روط ل��الش��ركة ویج��ب أن تخض��ع أي اس��تثمارات ل��ھ ل��دى الش��ركة 

 .اآلخرینواإلجراءات التي تطبق مع العمالء 

 -شؤون قانونیة : -٦

 ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م ۱۳۳المادة ( −

 -:تنص على  ۲۰۱۲لسنة 

              تق������دیم میزانیاتھ������ا وحس������اب األرب������اح والخس�������ائر عل������ى المؤسس������ة المالی������ة ”

 ىــــبل عرضــھا علــموافقــة علیھــا قــصــرف للـاح للمــع األربـــتوزیـ ابـــوحس
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الجمعیة العامة مصدقاً علیھ�ا م�ن مراق�ب الحس�ابات .  ویج�ب عل�ى المؤسس�ة المالی�ة 

ن ین��وب عن��ھ لحض��ور اجتماع��ات الجمعی��ة العام��ة بص��فة دع��وة المص��رف إلیف��اد م��

 مراقب".
 

 -) من القانون تنص على :۱۳٤المادة ( −

ت "على المؤسسة المالیة التقید بتعلیمات المص�رف بش�أن نش�ر تقری�ر م�دققي الحس�ابا

ر ف��ي حق��وق المس��اھمین والت��دفقات النقدی��ة وتوزی��ع والمیزانی��ة وبی��ان ال��دخل والتغی��

 ف���ي إح���دى الص���حف الیومی���ة ، مص���دقاً علیھ���ا م���ن مراق���ب  األرب���اح والخس���ائر ،

 الحسابات .

ویجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالیة بتكوین احتیاطیات ومخصصات إضافیة قب�ل 

 توزیع األرباح على المساھمین .

كما یجوز للمصرف وضع قیود على توزیع األرباح السنویة في حاالت عدم االلت�زام 

ة رأس الم��ال أو الم��الءة المالی��ة ، أو ألي مخ��اطر أخ��رى أو الوف��اء بمتطلب��ات كفای��

 یقدرھا المصرف .

 -:*مراقب حسابات صنادیق االستثمار -۷

بش�أن ص�نادیق االس�تثمار وإل�ى  ۲۰۰۲) لس�نة ۲٥) من قانون رق�م (۸استناداً إلى المادة (

) من الئحتھ التنفیذیة بشأن إشراف ورقابة المصرف المرك�زي عل�ى ص�نادیق ۳۱المادة (

 ) من الالئحة التنفیذیة بشأن مراقب الحسابات.۳۹-۳٤الستثمار ، وباإلشارة إلى المواد (ا

 -یجب على مؤسسي صنادیق االستثمار مراعاة ما یلي بخصوص مراقب الحسابات :

س��نوات  ٥یج��ب أال تزی��د م��دة تعاق��د الص��ندوق م��ع مراق��ب الحس��ابات الق��انوني ع��ن  −

 رى قبل مرور عامین من انتھاء أخر تعیین لھ.متتالیة وال یجوز إعادة تعیینھ مرة أخ

یجب الحصول على عدم ممانع�ة المص�رف المرك�زي عل�ى تعی�ین مراق�ب الحس�ابات  −

 القانوني والتجدید لھ.
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