
المستقل المحدود  التأكیدتقریر   

  شركة الخلیج للتأمین التكافلي (ش.م.ع.ق.) لمساھمین في إلى السادة ا

تقریر حول االمتثال لقانون ولوائح ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى ذات الصلة بما في ذلك قانون حوكمة  
والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة الشركات للشركات   

is too long to be saved 
للمادة   الرئیسیة ("  نظاممن    ۲٤وفقًا  القانونیة المدرجة في السوق  ") الصادرة عن ھیئة قطر  النظامحوكمة الشركات والكیانات 

("الشركة" ) للقیام   شركة الخلیج للتأمین التكافلي (ش.م.ع.ق.)من قبل مجلس إدارة  فقد تم تكلیفنا،  ("ھیئة قطر")  لألسواق المالیة
لالمتثال لنظامھا األساسي ، وأحكام قانون    قائمةبمھمة تأكید محدودة بشأن تقییم مجلس اإلدارة ما إذا كانت الشركة لدیھا عملیة  

۳۱كما في    النظاممتطلبات مواد  ب   ملتزمة  ة وما إذا كانت الشركةولوائح ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى ذات الصل 
۲۰۲۲دیسمبر 

 .

 مسؤولیات مجلس اإلدارة 

قدّم مجلس اإلدارة    من النظام.  ٤تقریر حوكمة الشركات الذي یغطي متطلبات المادة  یتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولیة إعداد  
والتشریعات    ھیئة قطر لألسواق المالیة  قانون ولوائحتقییمھ فیما إذا كان لدى الشركة عملیة مطبقة لالمتثال لنظامھ األساسي و ألحكام  

، والذي ۲۰۲۳فبرایر  ۱۹األخرى ذات الصلة وامتثال الشركة لمواد النظام ("البیان")، الذي تمت مشاركتھ مع كي بي إم جي في 
 أرفق كجزء من تقریر حوكمة الشركات السنوي. 

األخطاء   من  الخالي  البیان  وعرض  بإعداد  الصلة  ذات  الداخلیة  الرقابة  على  والحفاظ  وتطبیق  تصمیم  المسؤولیة  ھذه  تتضمن 
 الجوھریة بصورة عادلة، سواء كانت بسبب االحتیال او الخطا. 

والموظفین المشاركین في إعداد البیان التدریب المناسب وعن تحدیث األنظمة    یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة التأكد من تلقي اإلدارة
 بصورة مناسبة، وعن تغطیة أي تغییرات في التقاریر لجمیع وحدات األعمال الھامة. 

ویتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة االلتزام بجمیع القوانین واللوائح المطبقة على أنشطة الشركة

 .

 مسؤولیاتنا 

البیان الذي أعد التي  تھ الشركة  مسؤولیاتنا ھي فحص  تأكید مستقل محدود استنادا إلى األدلة  نتیجة  تقریر عنھ یتضمن  وإصدار 
التأكید بخالف عملیات وتدقیق أو   مھام،  )ISAE( ۳۰۰۰حصلنا علیھا. قمنا بأداء مھمتنا وفقا للمعیار الدولي لعملیات التأكید رقم  

والذي یتطلب منا التخطیط لإلجراءات  والتأمین  عن المجلس الدولي لمعاییر التدقیق    ةمراجعة المعلومات المالیة التاریخیة، الصادر
ریة، ومن التأكید حول ما إذا كان البیان معروض بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھ معقولوأداءھا للحصول على مستوى 

األساسي، وأحكام قانون ولوائح ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى    ااجراء مطبق لالمتثال لنظامھ  الدیھ  الشركة أن  
كأساس الستنتاجنا المحدود بشأن التأكید.   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لمتطلبات مواد النظام كما في  ت الشركة تمتثل  ذات الصلة وما إذا كان 



۲ 

(تابع) لمستقل المحدود تقریر التأكید ا  

(تابع)  مسؤولیاتنا   

، والذي یتطلب من الشركة تصمیم وتنفیذ وتشغیل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السیاسات  ۱نحن نطبق المعیار الدولي إلدارة الجودة  
 القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا. أو اإلجراءات المتعلقة باالمتثال للمتطلبات األخالقیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات 

اعد  "قو  الصادرة عن مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبینالتزمنا بمتطلبات االستقاللیة والمتطلبات األخالقیة األخرى  
مبنیة على أساس المبادئ  (قواعد السلوك األخالقي)، والالسلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین (متضمنا المعاییر الدولیة لالستقاللیة)" 

 األساسیة للنزاھة والموضوعیة والكفاءة المھنیة والعنایة الواجبة والسریة والسلوك المھني.

تعتمد اإلجراءات المختارة على فھمنا المتثال الشركة لمواد النظام والظروف األخرى للمھمة، ومراعاة المجاالت التي یحتمل أن  
 تنشأ فیھا أخطاء جوھریة. 

ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات    قانون ولوائحلاللتزام بنظامھ األساسي و بأحكام    شركةسبیل التوصل إلى فھٍم ألسلوب الوفي  
لمواد النظام والظروف األخرى للمھمة، وضعنا في االعتبار العملیة المستخدمة إلعداد البیان   ، والتزام الشركة األخرى ذات الصلة

 . الظروفتلك أكید مناسبة في ضوء بغرض صیاغة إجراءات ت 

ھیئة قطر لألسواق   قانون ولوائحبالنظام األساسي و بأحكام اإلجراءات المتبعة إللتزام الشركة وتضمنت مھمتنا تقییم مدى مالءمة 
الصلة ذات  األخرى  والتشریعات  النظامالمالیة  بمواد  واإللتزام  واإلجراءات  ،  والسیاسات  السبل  مالءمة  مدى  وتقییم  والنماذج  ، 

 المستخدمة في إعداد البیان.

تختلف اإلجراءات المتبعة في القیام بمھمة التأكید المحدود في طبیعتھا وتوقیتھا، وبصورة أقل في مداھا، عن مھمة التأكید المعقول.  
التأكید الذي یتم التوصل إلیھ لو وبناًء على ذلك، یقل مستوى التأكید الذي تم التوصل إلیھ في مھمة التأكید المحدود بشكل كبیر عن 

 تم إجراء مھمة تأكید معقول. 

ال تتضمن إجراءات التأكید المحدود الخاصة بنا تقییم الجوانب النوعیة أو فعالیة اإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لالمتثال  
 لمتطلبات مواد النظام. 

البیان، على سبیل المثال ال الحصر، التالي:  مراجعةاإلجراءات المتبعة في تتضمن   

بالنظام األساسي و بأحكام  لاللتزام    اإلجراءات الكفیلة  شركة ال فحص التقییم الذي أجراه مجلس اإلدارة للتحقق مما إذا كان لدى   •
 ؛مواد النظاموالتشریعات األخرى ذات الصلة متضمنة  ھیئة قطر لألسواق المالیة قانون ولوائح

 بمواد النظام؛ و  شركةفحص اإلثباتات المؤیدة التي قدمھا مجلس اإلدارة للتحقق من التزام ال •

بالنظام (على سبیل المثال: مراجعة سیاسات وإجراءات    شركةالقیام بإجراءات إضافیة عند الضرورة للتحقق من التزام ال •
 الشركات، وغیرھا). وممارسات حوكمة 

كجزء من ھذه المھمة، لم نقم بتنفیذ أي إجراءات عن طریق التدقیق أو المراجعة أو التحقق من البیان أو السجالت األساسیة  
 أو المصادر األخرى التي تم استخراج البیان منھا. 



۳ 

(تابع) تقریر التأكید المستقل المحدود   

 أخرى تٌ معلوما

اللذان من   التقریر السنوي للشركة وتقریر حوكمة الشركات السنوي  التي ستدرج في  المعلومات  المعلومات األخرى من  تتكون 
إذا    حوكمة الشركات السنوي.  تقریرالمتوقع إتاحتھما لنا بعد تاریخ ھذا التقریر. سیدرج البیان وتقریر التأكید المحدود حولھ في  

وجود خطأ جوھري في التقریر السنوي وتقریر حوكمة الشركات السنوي عند اطالعنا علیھما، فنحن مطالبون بإبالغ توصلنا إلى 
 األمر لمجلس اإلدارة. 

 خصائص البیان والقیود علیھ 

المو القانونیة على  والمتطلبات  الحوكمة  الكیانات العتماد  تتبعھا  التي  العدید من اإلجراءات  یطبقون االجراء، تعتمد  الذین  ظفین 
وتفسیرھم للھدف من ھذا اإلجراء، وتقییمھم لما إذا كان اجراء االمتثال قد تم تنفیذه بشكل فعال، وفي بعض الحاالت لن یحافظ على  

لتي المسار التدقیق. ومن المالحظ أیًضا أن تصمیم إجراءات االمتثال سیتبع أفضل الممارسات التي تختلف من كیان إلى آخر، وا
تشكل مجموعة واضحة من المعاییر للمقارنة معھا. تخضع المعلومات غیر المالیة لقیود متأصلة أكثر من المعلومات المالیة، نظًرا  
المالیة   قانون ھیئة قطر لألسواق  للنظام األساسي وأحكام  االمتثال  بھا لضمان  المعمول  للطریقة  اإلدارة  تقییم مجلس  لخصائص 

صلة، بما في ذلك االمتثال مع النظام والطرق المستخدمة لتحدید ھذه المعلومات. بسبب القیود المتأصلة في  والتشریعات ذات ال
الضوابط الداخلیة على االمتثال للقوانین واللوائح ذات الصلة ، بما في ذلك إمكانیة التواطؤ أو تجاوز اإلدارة غیر السلیمة للضوابط،  

 و االحتیال وال یتم اكتشافھا. قد تحدث أخطاء جوھریة بسبب الخطأ أ

أُعداد البیان للوفاء باالحتیاجات العامة لمجموعة واسعة من المستخدمین، وبالتالي قد ال یتضمن كل وجھ من أوجھ المعلومات التي  
 قد یعتبرھا كل مستخدم ھامة في البیئة الخاصة بھ. 

 المعاییر 

والتشریعات   ھیئة قطر لألسواق المالیة  قانون ولوائحألساسي للشركة و بأحكام  بالنظام ا  معاییر ھذه المھمة ھي تقییم أسلوب االلتزام
 . مواد النظام بأحكام األخرى ذات الصلة وااللتزام 

 النتائج 

 ورھناً بھا. تشكلت النتیجة التي توصلنا إلیھا على أساس األمور الُمبّینة في ھذا التقریر 

 نرى أن الدلیل الذي حصلنا علیھ كاٍف ومناسب لتكوین أساس للنتیجة التي توصلنا إلیھا.

وبناًء على نتائج إجراءات التأكید المحدود التي أجریناھا، لم یتبادر إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد أن بیان مجلس اإلدارة لم یعرض  
 قانون ولوائحلاللتزام بالنظام األساسي و بأحكام    اإلجراءات الكفیلةبصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، أن لدى الشركة  

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في كما  ُملتزم بأحكام مواد النظامالشركة   وأنوالتشریعات األخرى ذات الصلة  المالیةھیئة قطر لألسواق 



٤ 

(تابع) تقریر التأكید المستقل المحدود   

 القیود على استخدام التقریر 

ینبغي أال یعتبر تقریرنا مناسبًا لالستخدام أو االعتماد علیھ من جانب أي طرف یرغب في ترتیب حقوق علینا بخالف المساھمین 
وھیئة قطر لألسواق المالیة ألي غرض وفي أي سیاق. أي طرف غیر المساھمین في الشركة وھیئة قطر لألسواق  في الشركة  

ھ، ویختار االعتماد علیھ (أو على أي جزء منھ)، یقوم بذلك على مسؤولیتھ الشخصیة. وال  المالیة یحصل على تقریرنا أو نسخة من 
نقبل أو نتحمل أي مسؤولیة ونرفض أي التزام عن عملنا تجاه أي طرف آخر بخالف المساھمین في الشركة وھیئة قطر لألسواق  

 ا.المالیة، أو عن تقریر التأكید المحدود، أو النتائج التي توصلنا إلیھ

أصدرنا تقریرنا للمساھمین في الشركة ولھیئة قطر لألسواق المالیة على أساس أنھ لن یُنسخ أو یُشار إلیھ أو یُفصح عنھ كلیاً (فیما 
 عدا ما یتعلق باألغراض الداخلیة للشركة) أو جزئیًا، دون الحصول على موافقتنا الخطیة المسبقة. 

 ۲۰۲۳  مارس ۸
 الدوحة 

 دولة قطر 

 یعقوب حبیقة 
 كي بي إم جي 

 ۲۸۹سجل مراقبي الحسابات رقم  
مدققرخصة  بترخیص من ھیئة قطر لألسواق المالیة:  

 ۱۲۰۱٥۳رقم    خارجي 

مرفق: تقییم الشركة حول االمتثال لقانون ولوائح ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى ذات الصلة بما في ذلك مواد  
 النظام.




