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 الغرض .1
 

    مجلس اإلدارة قبل من ") قطر مزايا"يشار إليها أدناه (ق .م.ش مزايا قطر للتطوير العقاريفي التدقيق تم تأسيس لجنة 
حتى تاريخ الموافقة على البيانات  لداخلية للسنة والفترة المحاسبيةلفاعلية نظم الرقابة ا مراجعتهابشأن  إليهوتقدم التقارير 

 .المالية
 
. ، فإن لجنة التدقيق تسعى إلى ضمان أن كامل أعمال اإلدارة توفر رقابة كافية على المخاطر الكبيرة للشركةوعموماً 

ام  المديرين، إلى جانب المناقشات مع كبار الداخلي والخارجي للتدقيقالتقارير الدورية  باألخذ في االعتبارويتحقق هذا 
مطلقة، مقابل األخطاء  تأن تصميم هذه األنظمة هو لتقديم ضمانات معقولة، ولكن ليس إدراكوينبغي . االعضاء؟
 .أو الخسارةالجوهرية 

  
 :مراجعة من خاللالخاصة به  مسؤوليات الرقابة تحقيق مساعدة المجلس في لجنة التدقيق يجب على

  
 3T؛للعامة5T 3T5Tأو هيئة حكومية ألية تقدمها الشركةالتي  الدورية البيانات المالية المالية بما في ذلك المعلومات •
اإلدارة  وضعتها، التي وااللتزاموالعمليات التشغيلية  المالية وإلدارة المخاطر الداخلية أنظمة الضوابط مدى كفاية •
 ،مجلس اإلدارة و

المبادئ ب لشركةا التزامبشأن  ومراجعي الحسابات الخارجيين ةيداراإل والبيانات التشغيلية والمالية السنويةالمراجعة •  
 ؛من الحوكمة الجيدة المنطبقة عليها عموماً  المقبولة

 ، وقيمة حقوق المساهمين وتعزيز أصول الشركةوحماية  وإجراءات العمل من أجل إدارة المخاطر التدقيق عمليات •
 االلتزامفشلها في نتيجة ل شركة مزايا قطرقد تعاني منها  التي فقدان السمعة أو الخسائر الماليةالمخاطر و إدارة عمليات •
 .الممارسة الجيدة ومعاييرقواعد السلوك واللوائح و القوانين المعمول بها جميعب

 
  المؤهالتالتشكيل و .2

 
أي عضاء مستقلين وليس لديهم األ غالبية يجب أن يكون .غير تنفيذيين أعضاءعلى األقل ثالثة  تضم لجنة التدقيق •

ينبغي أن  .اللجنة بوصفهم أعضاء في المستقل حكمهم ممارسة يمكن أن تتعارض مع -برأي المجلس تكون- عالقة
 .غير تنفيذي مستقالعضواً يكون الرئيس 

احدة أو أقل وفقاً لقرار المجلس ويمكن سنة ول ميشغل منصبهاء لجنة التدقيق من قبل المجلس ويتم تعيين أعض •
  .لهذا المنصب مإعادة تعيينه

أقل من  إلى لجنة التدقيق عدد أعضاء نخفضاو، لجنة التدقيق شاغراً ألي سبب من األسباب فيأصبح أي مقعد  اإذ •
 أدنى ثالثةبحد كما هو مطلوب  لجنة التدقيق عضاء الجدد فياأل من عدد الالزمال ثالثة، فيمكن للمجلس أن يعين

المنصب للفترة الباقية من مدة عضوية العضو الذي شغل  شغلعلى كل عضو جديد أن يستمر في و .أعضاء
 . منصبه

الشخص المعين من هو حتى ذلك الوقت يكون الرئيس و ،نتخاب رئيس لجنتهم من عددهمايستطيع أعضاء اللجنة  •
  .المجلس

لك الميزانية ، بما في ذالمالية األساسية البياناتيجب على جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا قادرين على قراءة وفهم  •
 .وبيان التدفقات النقدية بيان الدخلو العمومية

أن تكون لديه المالية أو المحاسبة، والشؤون على األقل خبرة في مجال العمل في أن يملك عضو واحد يجب   •
أخرى  خلفيةتكون لديه أو  مسبقه في هذا المجال رباتج ةالشهادات المهنية الالزمة في مجال المحاسبة أو أي

أو غيره من  مدير مالي أو ذلك العمل كرئيس تنفيذي فيخبرات الفرد المالية، بما في تطوير  عنها مماثلة نتج
 .الرئيسية في الرقابة المالية اتاإلدار

ويوافق على تعيينهم من قبل مجلس وفقا لمؤهالتهم، ت آمن قبل لجنة الترشيح والمكاف يرشح أعضاء لجنة التدقيق •
 .اإلدارة
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 هاو إجراءات االجتماعات .3

 
قد تطلب لجنة التدقيق . حسب متطلبات الظروف على األقللسنة ع مرات في ابع أرأن تجتم يجب على لجنة التدقيق .1

عموماً . جتماعاتها وتوفير المعلومات ذات الصلة عند الضرورةااإلدارة أو غيرهم حضور  مجلس من أعضاء
  .التواريخ الرئيسية في تقارير دورات التدقيق والتقارير الماليةجتماعات بالتزامن مع يجب أن تعقد اال

، ومراجعي  ورئاسة التدقيق الداخلي ،لجنة التدقيق مع اللجان األخرى ، يجب أن تجتمعالتواصل المفتوحلتعزيز  .2
 .سنويامرة ، على األقل لخارجيين، مجتمعين أو بشكل منفردالحسابات ا

المشار إليه فيما (ة على طلب من أحد أعضاء اللجن اجتماع لألعضاء بناءً ادعوة إلى عقد الب المجلس أمين سرّ يقوم  .3
مسألة  ةالحسابات الخارجيين للنظر في أي مدققيعلى طلب  اجتماع للجنة التدقيق بناءً ايجب عقد . )بعد بالعضو

  .مجلس اإلدارة أو المساهمين إليها لفت انتباهعتقد أنه ينبغي ي
عليها من قبل  تم االتفاقي فترة أقصرأو أية قبل سبعة أيام لحضور ل دعوة/ إشعارالمجلس  سرّ  أمين ييعط  .4

/ في نفس الوقت يجب أيضا إرسال نسخة من اإلشعار. مكان وجدول أعمال االجتماعاألعضاء ويحدد فيه زمان و
 .إلى المدققين الخارجيين الدعوة

 على األقل في السنة التقويميةجتماعات اللجنة ايجب أن يحضر جميع أعضاء لجنة التدقيق نصف   .5
 .كون عضو واحد منهم على األقل مستقالي هو عضوين على األقل،النصاب القانوني الالزم لعملية لجنة التدقيق   .6
  يستطيع األعضاء الحاضرين اختيار واحد من األعضاء المستقلين ليكون  ،جتماع لم يحضره رئيس اللجنةاأي   .7

 .جتماعاالرئيس 
في حال تساوي األصوات سيكون . يجب أن تكون غالبية األعضاء المشاركين في قرار لجنة التدقيق من المستقلين .8

 .لرئيس االجتماع صوت الترجيح
جتماع لجنة ا دعوة لحضور/إشعار لحصول علىالمؤهلين لمن جميع األعضاء  والموقعة قيد الكتابةالقرارات  .9

قد يشتمل قرار كهذا على عدة مستندات  .جتماع لجنة التدقيقاانت موقعه في ككما لو  مفعولها يسري -التدقيق
 .بشكل نماذج موقع كل منها من قبل عضو أو أكثر

يجب توقيع . تعمم على جميع األعضاءوأمين سر المجلس  تدون محاضر جميع اجتماعات لجنة التدقيق من قبل  .10
، وتكون قابلة المجلس سرت لدى أمين اجتماعسجالت االتودع . تماعجاعات من قبل رئيس االجتممحاضر اال

 .دارة الشركةإمن قبل أي عضو  في مجلس  للفحص
يجب أن يقدم رئيس لجنة التدقيق تقريرا عن أعمال اللجنة إلى مجلس اإلدارة عن طريق تقديم محاضر اجتماعات   .11

 .اللجنة أو  أي طريقة أخرى يراها رئيس اللجنة مناسبة
 بدور أمين سر لجنة التدقيق     -كما تقرر لجنة التدقيق من وقت آلخر –مجلس أو شخص أخر اليقوم أمين سر  .12
مسائل تدخل ضمن نطاق ة في أي اتالتحقيقأو التصريح بعلى إجراء  الصالحيةيجب أن تملك لجنة التدقيق  .13

حسب الضرورة لمساعدة  االحتفاظ باألشخاص ذوي الكفاءة الخاصةبويتم تخويل  لجنة التدقيق . مسؤولية اللجنة
 اللجنة في أداء مسؤولياتها

و أي  .المحامين والمستشارين متى دعت الحاجة إلى ذلك مثل ،جنة أيضاً دعوة أطراف خارجيةليستطيع رئيس ال .14
 له حق في التصويت في أيه أمور تطرح على المجلس ال يكونفي لجنة التدقيق  اعضو ال يكونمن الحضور 

 .للتصويت
  .جتماعاتمحاضر اال معمواد التي قدمت للجنة األوراق وال بكافةحتفاظ بسجل االيتم  .15

  
 

 
 



 

)شركة مساهمة قطرية(للتطوير العقاري مزايا قطر    4 
 ميثاق لجنة التدقيق
 

 المسؤوليات .4
 

 :يلي  امّ لجنة التدقيق مسؤولة ع
 

 التقارير المالية 
 

راجعة هذه البيانات على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف والربع سنوية، وم اإلشراف •
 :بصفة خاصة علىلهذا الشأن والتركيز و. والتقارير

 
 المحاسبية ؛والممارسات السياسات  علىتغييرات  ةأي  . أ

 .األمور الخاضعة للسلطة التقديرية لإلدارة التنفيذية   .ب         
 الحسابات؛ تدقيقالتعديالت الرئيسية الناتجة عن    .ج          

 ؛لالستمرارة الشركة كمنشأة قابلة استمراري.   د
 من قبل السلطة؛ الموضوعةمعايير المحاسبة ب االلتزام .  ه
 قواعد اإلدراج المطبقة في السوق، وب االلتزام .  و
 .قواعد اإلفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد التقارير الماليةب االلتزام .  ز
 

 :والسنوية ربع السنوية المراجعةالحسابات الخارجيين عند إكمال  ومدققيمراجعة ما يلي مع مدير الشؤون المالية  •
 

فقاً ذات الصلة وسالمة التقارير المالية و واإليضاحات بيانات المالية السنوية المدققةالو سنوية البيانات المالية الربع ) أ
ل من البيانات المالية على كتتولى لجنة التدقيق الموافقة باسم مجلس اإلدارة  ،للمبادئ المحاسبية المطبقة للشركة

يجب أن توصي لجنة . ى من كل سنة ماليةالمقابلة ألرباح الثالثة أرباع األولقطر إعالنات شركة مزايا الفصلية و
 للمجلس للموافقة عليها المقابلة لها قطر مزاياإعالنات شركة نتائج المالية السنوية و التدقيق

 الية السنوية والتقارير عنهاقين الخارجيين للبيانات المتدقيق المدق ) ب
 مدى كفاية نظام الضوابط المحاسبية للشركة ) ت
 الخارجيين تالحسابا مدققيالمساعدة التي قدمتها اإلدارة إلى  ) ث

 
 التدقيق الخارجي

، وتقديم تقرير إلى )ستقاللية مدققي الحساباتاو تناوبسياسة (تبني سياسة لتعيين مدققي الحسابات الخارجيين  •
تخاذ إجراء وتقديم توصيات بشأن اإلجراءات اوالتي، في رأي اللجنة، تستلزم  مسألة ةأي حولمجلس اإلدارة 

 الالزمة أو العمل المطلوب؛
طبيعة خارجي فيما يخص ستقالل وموضوعية المدقق الخارجي، والمناقشة مع المدقق الااإلشراف على ومتابعة  •

 لية عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية؛ونطاق وفعا
ستعراض نطاق ونتائج التدقيق، اتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتعويضاتهم ذات الصلة، وبللمجلس  التوصية •

 .ومدى فعاليته
 .يذه من قبل مدققي الحسابات الخارجيينالموافقة على أي عمل غير التدقيق يتم تنف •
ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي، وتوافر الموارد الالزمة، ومدى فعالية الضوابط الداخلية؛  •

 ؛الشركة المالية والمحاسبيةإجراءات ولمراجعة سياسات 
مدقق الحسابات من اإلدارة العليا فيما  هيطلبكتاب تعيين مدقق الحسابات الخارجي وأي توضيح جوهري  استعراض •

 عليها؛ ةيتعلق بالسجالت المحاسبية والحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وكذلك رد اإلدارة التنفيذي
 خطاباتستفسارات والمسائل الواردة في اسب من قبل مجلس اإلدارة على االالرد وفي الوقت المن التأكد من •

 وتقارير المدققين الخارجيين؛
، بعمل األخيرالمدير المالي للشركة أو الشخص الذي يقوم والعليا التنفيذية اإلدارة و التنسيق مع مجلس اإلدارة •

 مع مدققي الحسابات الخارجيين على األقل مرة في السنة؛ واالجتماع
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، وتولية الماليةوالحسابات التقارير  هذه في إيرادهاأو يجب  واردةعتيادية امسائل جوهرية وغير  ةالنظر في أي •
 االلتزام، أو مسؤول بعمل األخيراالعتبار الواجب ألية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو الشخص الذي يقوم 

 أو مدقق الحسابات الخارجي؛
 نتائج جوهرية ذات صلة وتوصيات مدققي الحسابات الخارجيين مع ردود اإلدارة عليها، ةأي •
صعوبات خطيرة أو خالفات مع  ةتدقيق المتعلقة بالمدققين الخارجيين، وأيالي خطة تغييرات جوهرية ومطلوبة ف ةأي •

 .ة بتدقيق الحساباتقلعاإلدارة واجهوها خالل عملية التدقيق، وإيجاد حلول لها، وغيرها من المسائل المت
 

 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر أنظمة
 المخاطر؛ إدارةوالرقابة الداخلية والمالية أنظمة  مراجعة •
 أنظمة تتسم بالكفاءة، و وضعمناقشة نظم الرقابة الداخلية مع اإلدارة لضمان األداء الفّعال لواجباتهم تجاه  •
مسائل الرقابة الداخلية التي يطلبها مجلس اإلدارة أو التي تقوم بها اللجنة من تلقاء النظر في نتائج التحقيقات في  •

 .نفسها مع موافقة مجلس اإلدارة
 

 وااللتزامإدارة المخاطر و قيق الداخليالتد
لمجلس بشكل سنوي، والتوصية  وااللتزامالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وظائف مواثيق لجنة التدقيق و مراجعة •

 .تحديثات أوبإحداث تغييرات اإلدارة 
التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ) رؤساء( أو إقالة رئيس إعادة تكليفأو  ستبدالا وأ تعيينمراجعة والموافقة على ال •

 .وااللتزامالمخاطر و التدقيق الداخلي) رؤساء(أة رئيس هم والتوصية بمكافئمراجعة أدا إضافة إلى. وااللتزام
 مدققي الحسابات الخارجيينمخاطر و وااللتزامالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ) رؤساء(رئيس  يةستقاللامراجعة  •

 خدمات االستشارات المقدمة من قبل المدقق الخارجي والرسوم المتعلقة بها  متضمنة مراجعة
للحد من هذه المخاطر على  اإلدارة اتخذتهاوتقييم الخطوات التي  مراجعة المخاطر الهامة أو التعرض الحالي •

التدقيق الداخلي واإلدارة وااللتزام والمدققين ) رؤساء(وذلك بالتعاون مع اللجان األخرى واإلدارة ورئيس  الشركة
 .الخارجيين

 .بالتشاور مع المدققين الخارجيين ورئيس التدقيق الداخليوذلك في نطاق التدقيق وخطة المدققين الداخليين النظر  •
تنسيق التدقيق وذلك لضمان جهود  مراجعةتم تالحسابات الخارجيين، ققي بالتعاون مع رئيس التدقيق الداخلي ومد •

 .ستخدام الفّعال لموارد التدقيقخفض الجهود المتكررة واالالتغطية التامة و
 :ما يلي بشكل سنوي تتم مراجعة وااللتزاموإدارة المخاطر  التدقيق الداخلي رؤساء/ التعاون مع اإلدارة ورئيسب •

  خالل السنة، ورد اإلدارة عليها؛المالحظات الجوهرية 
  ؛االلتزامفعالية الرقابة الداخلية للشركة على النظم اإلدارية واألعمال والتكنولوجيا والممارسات ومخاطر 
  لخطة التدقيق الداخلي  المعدلنطاق على االتدقيق الداخلي ) رؤساء(ل رئيس من قب الزمةأي تغييرات

 ؛االلتزامتدقيق  طوخط
  اإلدارة والموظفين،موازنة 
  ؛)إن وجدت(صفقات المصلحة الذاتية، واألنشطة غير مناسبة للشركة 
 ألنظمة الخارجية وقواعد السلوك المهني للشركة، وبا االلتزام 
 ذات  االلتزاموسياسات  أثير جوهري على البيانات الماليةالمسائل القانونية والتنظيمية التي قد يكون لها ت

 .تقارير الواردة من الجهات التنظيميةوال الصلة والبرامج

واإلدارة في  ، ومدققي الحسابات الخارجيين واللجان األخرىوااللتزامالتدقيق الداخلي واإلدارة ) رؤساء(لقاء رئيس  •
 .مسائل تعتقد هذه المجموعات بأنه يجب أن تناقش على انفراد مع لجنة التدقيق ةجلسات تنفيذية منفصلة لمناقشة أي

 



 

)شركة مساهمة قطرية(للتطوير العقاري مزايا قطر    6 
 ميثاق لجنة التدقيق
 

 ستمرارية األعمالا
 ستمرارية العمل للشركةاستمرارية العمل وتخطيط ااإلشراف على إدارة  •

 
 التقرير السنوي

والمسؤوليات وكيف  ي والذي يوضح تكوين لجنة التدقيقفي التقرير السنو إدراجهوإعداد خطاب ليتم في النظر  •
 .تأديتها تتم

التدقيق إلى مجلس اإلدارة مع التوصيات التي تراها لجنة جتماع لجنة اإعداد تقرير بالخطوات المتخذة ومحاضر  •
 .التدقيق مناسبة

 
 

 االلتزام
لمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات با االلتزامتقييم مدى كفاية وفعالية إجراءات ونظم الشركة لضمان  •

 .الداخلية
جميع القوانين ذات الصلة واللوائح والممارسات التجارية، وضمان تواصل الشركة مع ب االلتزامستعراض ا •

 .بشكل منفتح وفوري) ينوالخارجي ينالداخلي( والمعنيين اآلخرينالمساهمين 
 .متابعة ما إذا كانت المستندات التنظيمية وغيرها قد تم تقديمها الوقت المحدد •
 

 حوكمة الشركة
ت، والتوصية اسضل المماروكمة الشركات الموجود، بما في ذلك التطورات في القوانين وأفبإطار ح االلتزاممتابعة  •

 .إلى المجلس وفقا لذلك عليها تغييراتالبإدخال 
 

 اإلبالغ عن المخالفات
مخاوف حول المسائل الواردة في التقارير  ةالشركة وبشكل سري من اإلبالغ عن أي تصميم قواعد لتمكين موظفي •

أمور أخرى تثير الشكوك، ولضمان أن هناك ترتيبات مناسبة متاحة للسماح  ةالمالية أو الرقابة الداخلية أو أي
نتقام، ف المذكور السرية والحماية من االبالتحقيق المستقل والنزيه حول هذه المسائل، مع ضمان أن تتاح للموظ

 .هذه القواعد إلى مجلس اإلدارة العتمادها وينبغي أن تقدم

 
 أمور أخرى .5

 

 .النظر في القضايا أخرى وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة •
 

 الجمعية العمومية السنوية .6

 

 .للرد على أسئلة المساهمين عن أنشطة اللجنة اجتماع الجمعية العمومية السنويةيقوم رئيس لجنة التدقيق حضور  •
 
 

 


	Cover Mazaya Qatar Audit Charter
	Slide Number 1

	Mazaya Audit Charter 
	1. الغرض
	2. التشكيل والمؤهلات
	3. الاجتماعات و إجراءاتها
	4. المسؤوليات
	5. أمور أخرى
	6. الجمعية العمومية السنوية


