نطاق صالحيات لجنة التدقيق
العضوية
ٌتم تعٌٌن أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.
وفقا ً لنظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة ٌتعٌن أن تضم اللجنة فً عضوٌتها على
األقل ثالثة أعضاء غالبٌتهم مستقلٌن.
وٌجب أن ٌتمتع على األقل أحد األعضاء بخبرة فً المالٌة والتدقٌق.
وٌتعٌن أن ٌكون رئٌس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
لقد عٌّن المجلس ثالثة أعضاء مجلس إدارة مستقلٌن و المدٌر التنفٌذي الذي هو محاسب مؤهل.
وٌحق فقط ألعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال أنه ٌجوز أٌضا ً ألفراد آخرٌن مثل رئٌس
مجلس اإلدارة و المدٌر التنفٌذي و المدٌر المالً وممثلٌن من إدارتً التدقٌق الداخلً والشئون
المالٌة لحضور كل أو جزء من أي اجتماع للجنة كٌفما ومتى كان ذلك مناسباً.
كما أن المدققٌن الخارجٌٌن مدعوون لحضور االجتماعات حسبما هو مناسب ورفع تقارٌر عن
التدقٌق السنوي.
وٌجوز للجنة التدقٌق أن تستشٌر على نفقة الشركة أي خبٌر أو استشاري مستقل.
وٌكون تعٌٌن أعضاء اللجنة لمدة تصل إلى ثالث سنوات ٌجوز تمدٌدها من قبل مجلس اإلدارة.

النصاب
النصاب الالزم لعمل اللجنة هو عضوان ٌكون أحدهما على األقل عضو مجلس إدارة مستقل.

عدد االجتماعات
تنعقد اللجنة على األقل مرة كل ثالث أشهر فً أوقات مناسبة فً دورة التقارٌر والتدقٌق وفٌما
عدا ذلك متى ما كان ذلك مطلوباً .و ٌتبع المدقق الداخلً إدارٌا ً لمجلس اإلدارة عبر لجنة
التدقٌق وتتلقى لجنة التدقٌق على نحو ربع سنوي تقرٌر تدقٌق ٌشتمل على استعراض لنظام
التدقٌق الداخلً الخاص بالشركة.
و تحتفظ اللجنة بمحاضر اجتماعاتها.
الدعوة لالنعقاد
ٌجوز لرئٌس اللجنة أو من ٌنوب عنه أن ٌوجه الدعوة النعقاد اللجنة مرفقا بها جدول أعمال
االجتماع عبر إشعار مدته ثالثة أٌام عمل.

االجتماع السنوي العام

ٌحضر رئٌس اللجنة االجتماع السنوي العام بحٌث ٌكون مستعدا ً للرد على أٌة أسئلة من
المساهمٌن حول أنشطة اللجنة.

الواجبات وميثاق لجنة التدقيق

وفقا ً لنظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة فإن الدور الرئٌسً والمسئولٌات المناطة
بلجنة التدقٌق ٌتم بٌانها فً مٌثاق لجنة التدقٌق الوارد بٌانه أدناه:

ميثاق لجنة التدقيق

 .1تبنًّ سٌاسة لتعٌٌن المدققٌن الخارجٌٌن ورفع تقارٌر لمجلس اإلدارة عن أٌة أمور ترى
اللجنة أنها تتطلب إجراء الالزم بشأنها ،ورفع التوصٌات حول اإلجراءات الالزمة أو
العمل المطلوب.
 .2اإلشراف على ومتابعة استقاللٌة واٌجابٌة المدقق الخارجً ومناقشة طبٌعة ونطاق
وفاعلٌة التدقٌق مع المدقق الخارجً وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة حول التدقٌق و المعاٌٌر
الدولٌة للتقارٌر المالٌة.
 .3اإلشراف على دقة وصحة البٌانات المالٌة والتقارٌر السنوٌة ونصف السنوٌة وربع
السنوٌة ومراجعة تلك البٌانات والتقارٌر ،وفً هذا الصدد ،التركٌز بصورة خاصة على
ما ٌلً:
أ .أي تغٌٌرات فً السٌاسات و التطبٌقات /الممارسات المتعلقة بالمحاسبة.
ب .النواحً الخاضعة ألحكام تقدٌرٌة بواسطة اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا.
ت .التعدٌالت األساسٌة الناتجة عن التدقٌق.
ث .استمرار الشركة فً الوجود ومواصلة النشاط بنجاح.
ج .التقٌد بمعاٌٌر المحاسبة حٌث تضعها الهٌئة.
ح .التقٌد بقواعد اإلدراج فً السوق.
خ .التقٌد بقواعد اإلفصاح و المتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد التقارٌر المالٌة.
 .4التنسٌق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة العلٌا والمدٌر المالً فً الشركة أو
الشخص الذي ٌتولى مهامه ،واالجتماع بالمدققٌن الخارجٌٌن مرة واحدة فً السنة على
األقل.
 .5دراسة أي مسائل مهمة وغٌر عادٌة تتضمنها أو سوف تتضمنها التقارٌر المالٌة
والحسابات ،والبحث بدقة بأي مسائل ٌثٌرها المدٌر المالً فً الشركة أو الشخص الذي
ٌتولى مهامه أو مسئول االمتثال فً الشركة أو المدققون الخارجٌون.
 .6مراجعة أنظمة الرقابة المالٌة و الداخلٌة وإدارة المخاطر.
 .7مناقشة نظام الرقابة الداخلٌة مع اإلدارة وضمان أداء اإلدارة واجباتها نحو تطوٌر نظام
رقابة داخلٌة فعال.
 .8النظر فً نتائج التحقٌقات األساسٌة فً مسائل الرقابة الداخلٌة الموكلة إلٌها من مجلس
اإلدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموافقة المجلس.
 .9ضمان التنسٌق بٌن المدققٌن الداخلٌٌن و المدقق الخارجً وتوفر الموارد الضرورٌة
والتحقق من فعالٌة هٌئة الرقابة الداخلٌة واإلشراف علٌها.
مراجعة السٌاسات واإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة للشركة.
.11
مراجعة خطاب تعٌٌن المدقق الخارجً وخطة عمله وأٌة استفسارات أخرى
.11
مهمة ٌطلبها من اإلدارة العلٌا فً الشركة و تتعلق بسجالت المحاسبة والحسابات
المالٌة أو أنظمة الرقابة وكذلك ردود اإلدارة التنفٌذٌة.
تأمٌن الرد السرٌع لمجلس اإلدارة على االستفسارات والمسائل التً تتضمنها
.12
رسائل المدققٌن الخارجٌٌن أو تقارٌرهم.
وضع قواعد ٌتمكن من خاللها العاملون بالشركة أن ٌبلغوا بسرٌة شكوكهم
.13
حول أي مسائل ٌحتمل أن تثٌر الرٌبة فً التقارٌر المالٌة أو الرقابة الداخلٌة أو أي
مسائل أخرى وضمان وجود الترتٌبات المناسبة التً تسمح بإجراء تحقٌق مستقل

وعادل حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل السرٌة والحماٌة من أي رد فعل سلبً
أو ضرر و اقتراح تلك القواعد لمجلس اإلدارة العتمادها.
اإلشراف على تقٌد الشركة بقواعد السلوك المهنً.
.14
التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام والصالحٌات كما فوضها بها
.15
مجلس اإلدارة تطبق بالطرٌقة المناسبة.
رفع تقرٌر إلى مجلس اإلدارة حول المسائل المنصوص علٌها فً هذه المادة.
.16
دراسة أي مسائل أخرى ٌحددها مجلس اإلدارة.
.17

التبعية اإلدارية

إدارٌاًٌ ،تبع رئٌس اللجنة رسمٌا ً لمجلس اإلدارة بشأن إجراءات اللجنة ،وفً حالة أي خالف بٌن
توصٌات لجنة التدقٌق وقرار مجلس اإلدارة ،بما فً ذلك الحاالت التً ٌرفض فٌها مجلس
اإلدارة إتباع توصٌات اللجنة بشأن المدقق الخارجًٌ ،تعٌن على مجلس اإلدارة أن ٌض ّمن فً
صل فٌه تلك التوصٌات واألسباب التً دعت مجلس
تقرٌر الحوكمة الخاص بالشركة بٌانا ً ٌف ّ
اإلدارة ألن ٌقرر عدم إتباع تلك التوصٌات.

