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 الغرض .1

 
المالية  التقاريرستقاللية التدقيق، في الواقع والمظهر، بحيث ينظر إلى االهدف من هذه السياسية هو ضمان الحفاظ على 

 .عاليةوثقه  بأنها قوائم ذات مصداقية ") مزايا"يشار إليها أدناه ( )ق.م.ش( مزايا قطر للتطوير العقاريالخارجية لشركة 

 
 معلومات الخلفية  .2

 
على  الحفاظإن ضمان . الشركة في من مسؤولية لجنة التدقيق وهإلشراف على ترتيبات التدقيق الخارجي لمزايا إن ا

عتماد هذه السياسة الرسمية اتم وقد . من الجوانب الرئيسية ألداء هذه المسؤولية واحد وستقاللية التدقيق الخارجي ها
 .من قبل اللجنة لتحقيق هذا المطلبستقاللية التدقيق الخارجي اب ةالمتعلق

 
 :تغطي هذه السياسة المجاالت التالية

 
 مزايا لذات الصلة من قبل المدققين الخارجيين  الضمانتوفير خدمات  •
 .المدقق الخارجيتناوب  •
 .تعيين موظفين من شركة التدقيق الخارجي •
 .العالقات بين المدقق الخارجي ومزايا •

 
 تعيين المدقق الخارجي .3
 
 .في سجل المدققين وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في الدولة اً مدرجيجب أن يكون المدقق الخارجي المعّين  •
على ممارسة الحكم الموضوعي والغير  لوقائع والظروف ذات الصلة، وقادرا بكافةملك معرفة كاملة ي يعتبر أنه •

 .المدقق الخارجي الواردة في مهمةمتحيز حول جميع القضايا 
في وظيفة رقابة مالية، في غضون سنتين قبل بدء عملية  مزايا شركة في موظفلم يكن أحد العاملين في هذه الشركة  •

 .التدقيق الخارجي
  مزايا شركة إلى التدقيق غير خدمات بيع لقاء لديه التدقيق لشركاءبمكافآت مباشرة سمح ي ال •

 
 توفير الخدمات اآلخرى غير التدقيق من قبل المدققين الخارجيين .4

 
 :، هي على النحو التاليالضمان ذات الصلةالمبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في تقييم خدمات 

مالية، والتي يمكن أن ينظر لها  بياناتيتوجب على المدقق الخارجي عدم المشاركة في إنتاج معلومات مالية أو إعداد  •
 عندما يشكل هذا التقييم معلومات مدرجةوهذا يشمل توفير خدمات التقييم . على أن المدققون يقومون بتدقيق أعمالهم

 .المعلومات المالية المدققة في
تخاذ القرارات ايكون مسؤوالً عن ال  دقق الخارجي عدم تأدية أي وظيفة خاصة باإلدارة، وأنيتوجب على الم •

 .اإلدارية
 و ;ينبغي على المدقق الخارجي أن ال يكون مسؤوالً عن تصميم وتنفيذ نظم المعلومات المالية •
 .الفصل بين التدقيق الخارجي والتدقيق الداخليالحفاظ على ينبغي  •
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 :المسموح بهاالخدمات  .5
 

من قانون حوكمة الشركات ) 19(تقدم هيئة قطر لألسواق المالية توجيهات حول دور المدقق الخارجي في المادة 
 .القانون يمنع الشركة من الحصول على أية خدمات أخرى أو مشورة من المدقق الخارجيحيث أن ). القانون(

 
 :تباع اإلجراءات التاليةاومع ذلك، إذا أرادت الشركة تعيين مدقق خارجي للخدمات األخرى، فيتوجب عليها 

 الضمانيتوجب على لجنة التدقيق الموافقة المسبقة على جميع عمليات التدقيق التنظيمية والقانونية، وخدمات  ) أ
 .المقدمة من قبل المدقق الخارجيذات الصلة 

 .، وتقديم التبرير المناسب في التقرير السنوي لحوكمة الشركاتالشرحثال أو قاعدة اإلمتعتماد ا ) ب
 

 هاوبصرف النظر عن خدمات التدقيق الرئيسية المرتبطة بعمليات التدقيق التنظيمية والقانونية، يجوز للشركة تعيين مدقق
 :التدقيقخارجي لتقديم الخدمات التالية، مع الحصول على موافقة مسبقة من لجنة ال

رضا العمالء،  مسحمراجعة الحسابات المدينة، تقييم مخاطر األعمال، : مثال(األخرى  الضمانخدمات  •
 )....الخ

الممارسات المحاسبية الدولية بمتثال بما في ذلك األراء بشأن اال(سبية تقديم المشورة بشأن السياسات المحا •
 ).والقطرية

 .سهمالحذف من سوق األ/ تقديم مشورة اإلدراج •
 المحاسبي /التدريب التقني •

 
  :الخدمات المحظورة .6

 
 :تقديم الخدمات التاليةبن لشركة مزايا قطر ون الخارجيوالمدقق أن يقوممناسب الغير من 

 .أو البيانات المالية المحاسبيةالخدمات األخرى ذات الصلة بالسجالت  /مسك الدفاتر  •
 ;تصميم نظم المعلومات المالية •
 ;األراء المتعلقة بعدالة العرض /خدمات التقييم  /يم يالتق •
 ;خدمات التدقيق الداخلي •
 ;خدمات التمويل المنظم •
 ;الواجبةخدمات العناية  •
 ;)وهذه الخدمات يتوجب تقديمها فقط من شخص مؤهل في القانون(الخدمات القانونية  •
 ;و التخطيط واإلستراتيجية الضريبية االلتزامخدمات  •
 ;وظائف اإلدارة •
 ،ةستثماريالخدمات المصرفية اال /ستثمارات امستشار  /تاجر  /وسيط  •
 ;الخدمات اإلكتوارية •
 ;)موظفين لإلدارة المالية إعارة: مثال(توفير موظفين مؤقتين للقيام بمهمات محددة  •
 ;المساعدة في توظيف اإلدارة العليا •
مناصب مرتبطة بإعداد التقارير خدمات الضرائب الشخصية لموظفي شركة مزايا قطر والذين يشغلون  •

 المالية
 

 :التقارير المالية على إشرافير ن بالقيام بدوو، فإن الموظفين التاليين معنيمن اجل األهداف المبينه أعاله 
 .التنفيذي للشركة الرئيس •
 كبير الموظفين الماليين /المدير المالي  •
 المراقب المالي •
 
على كل مكاتب شركة التدقيق الخارجي التي تقدم خدماتها إلى شركة مزايا قطر، بما في  هذه المحظورات نطبقتوبالتالي 

 .ذلك المكاتب والشركات التابعة لها في الخارج
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 الفوترة ترتيبات .7

 
أتعاب مشروطة  ةيجب أن ال تتضمن أي مزايا قطرن لشركة ين الخارجييللخدمات المقدمة من قبل المدقق الفوترة ترتيبات

 ).ال أم للصفقة عائدات هناك كانت إذا ما على يتوقف النجاح رسوم دفع: على سبيل المثال(
 

  متطلبات إجرائية أخرى .8
 

لسياسات بابصرامة  االلتزام مزايا قطرن لشركة ين الخارجيي، يتوقع من المدققمزايا قطربغض النظر عن سياسات شركة 
 .ستقاللية وجميع التوجيهات التنظيمية والمهنية ذات الصلةيتعلق باالاخلية الخاصة بهم فيما الد
 

بالمقارنة مع خدمات التدقيق، ينبغي متابعة " األخرى"في حين أن هذه السياسة ال تنص على نسبة معينة ألتعاب الخدمات 
يقدمها المدققون الخارجيون لشركة وفقاً لذلك، ينبغي اإلبالغ عن طبيعة الخدمات التي . هذه النسبة من قبل لجنة المراجعة

وبشكل تفصيلي على أساس ربع سنوي، ليتسنى للجنة التدقيق  المترتبه عليها إلى لجنة التدقيقومستوى الرسوم  مزايا قطر
 .القيام بدورها الرقابي

 
ذات الصلة وبشكل مستمر لضمان أن  الضمانخدمات ت المحلية والخارجية المتعلقة بيتوجب متابعة التطور في الممارسا

 .تبقى متوافقة مع أفضل الممارسات مزايا قطرسياسات شركة 

 
  تناوب المدقق الخارجي .9

 
. بشكل سنوي من قبل مجلس اإلدارةيتم التأكيد عليه يجب أن  مزايا قطرن لشركة ين الخارجيين المستمر للمدققالتعييّ 

 .سنوات مرة كل ثالثتغيير مدققها الخارجي  مزايا قطريتوجب على شركة 

 
 تدقيق الحسابات الخارجيةتعيين موظفين من شركة  .10

 
توظيف أي شريك تدقيق أو مدير تدقيق سابق من شركة التدقيق الخارجي، يتطلب أوالً الموافقة من قبل رئيس لجنة 

 .التدقيق الخارجيعلى مغادرة المذكورين لشركة سنتان التدقيق، شريطة أن تكون قد مرت 
 

 .خرين من شركة التدقيق الخارجيقيود أخرى على تعيين الموظفين اآلال توجد أية 

 
 بخالف المدققين الخارجيينالخدمات التي تقدمها الشركات األخرى  .11

 
المرتبطة بها والمقدمة من قبل  الضمانيتوجب على لجنة التدقيق الموافقة المسبقة على جميع خدمات التدقيق وخدمات 

يتوجب على أي شركة تقدم مثل هذه الخدمات تلبية المتطلبات المنصوص عليها . بخالف المدققين الخارجيينالشركات 
 .في السياسة، حسب مقتضى الحاجة

 
  .جتماعقيق وأن يتم توثيقها في محاضر االتنازالت عن هذه السياسة من قبل لجنة التد ةيجب الموافقة على أي

 
 المراجعة السنوية .12

 
 .للموافقة عليها لجنة التدقيق، ويتم عرضها على لجنة التدقيقمن قبل أمين سر ) متى انطبق ذلك(تخضع هذه السياسة إلى مراجعة سنوية وتحديث 
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