
 تقریر التأكید المستقل المعقول  

ش.م.ع.ق. شركة الخلیج للتأمین التكافلي في إلى السادة المساھمین 

 المالیة التقاریر على الداخلیة الرقابة ضوابط حول تقریر

الرئیسیة ("المدونة") الصادرة عن  من قانون حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق  ۲٤وفقًا للمادة 

ق.ع.م. لتأمین التكافلي شل") ، تم تعییننا من قبل مجلس إدارة شركة الخلیج  QFMAھیئة قطر لألسواق المالیة (" 

إلجراء مھمة تأكید معقول بشأن وصف مجلس اإلدارة    وشركاتھا التابعة (یشار الیھا جمیعا بـ"المجموعة")    ("الشركة")

علىمجموعة  لللضوابط الداخلیة  ل   یةالتشغیلالفعالیة  للعملیات والضوابط الداخلیة وتقییم مدى مالءمة التصمیم والتنفیذ و

 ("البیان"). ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱") كما في ICOFRالتقاریر المالیة (" 

مسؤولیات مجلس اإلدارة  

دارة مسؤولیة التصریح بصورة عادلة بأن البیان خالي من األخطاء الجوھریة وعن المعلومات الواردة  اإل  یتحمل مجلس
 فیھ. 

لل  یتضمن التنفیذي  الرئیس  الموقّع من   فبرایر   ۱۹والذي تمت مشاركتھ مع كي بي إم جي بتاریخ    مجموعةالبیان، 
 ، ما یلي: ةلمجموعوالذي من المقرر إرفاقھ في التقریر السنوي ل ۲۰۲۳

 التشغیلیة؛ وفاعلیتھا المالیة التقاریر على الداخلیة  الرقابة وتنفیذ تصمیم مالءمة لمدى اإلدارة مجلس تقییم -

التكافل  ،والمطالباتلعملیات االكتتاب    المالیة  التقاریر  اعداد   على   الداخلیة  الرقابة   وضوابط  عملیات  وصف - ،وإعادة 
والضوابط    ،نةیوالنقد والخز،  والموارد البشریة واإلدارة  ،والممتلكات والمعدات  ،والعقارات االستثماریة  ،واالستثمارات

 ودفتر األستاذ العام والتقریر المالي.  ،منشأةعلى مستوى ال
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 وفحص الضوابط الرقابیة لتحقیق أھداف الرقابة المذكورة؛   وتنفیذ تصمیم -

أو  المذكورة  الفشل  حاالت  لمنع  الموضوعة  واإلجراءات  معالجتھا  وكیفیة  الرقابة  في  الفشل  وحاالت  الفجوات  تحدید -
 و  الرقابة؛ فجوات معالجة

 . الرقابة في  القصور أوجھ وتحدید اإلدارة اختبار وأداء تخطیط -

مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع والحفاظ على ضوابط الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة استنادا إلى المعاییر المقررة   إن
 COSO) الصادر عن لجنة المنظمات الراعیة للجنة تریدواي والمعروف بـ ("  ۲۰۱۳(  العمل المتكامل للرقابة الداخلیة  إطارفي  

 ار عمل لجنة المنظمات الراعیة")،لجنة المنظمات الراعیة" أو "إط -

تتضمن ھذه المسؤولیة صیاغة وتنفیذ واختبار والحفاظ على ضوابط الرقابة الداخلیة ذات الصلة باإلعداد والعرض العادل للبیان  
الخالي من األخطاء الجوھریة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أنھا تتضمن وضع أھداف الرقابة بما یتماشى مع إطار 

وصیاغة ضوابط الرقابة وتنفیذھا واختبارھا لتحقیق أھداف الرقابة المذكورة، واختیار السیاسات وتطبیقھا، ووضع    اللجنةعمل  
األحكام والتقدیرات المعقولة في ظل الظروف، والحفاظ على سجالت كافیة فیما یتعلق بمدى مالءمة ضوابط الرقابة الداخلیة  

 . لمجموعة لعلى التقاریر المالیة 

مجلس اإلدارة مسؤول عن التأكد من تلقي اإلدارة والموظفین المشاركین في إعداد البیان للتدریب المناسب وعن تحدیث    إن
 األنظمة بصورة مناسبة، وان أي تغییرات في التقاریر تشمل جمیع وحدات األعمال الھامة.  

المطبقة على أنشطتھ.   أن مجلس اإلدارة مسؤول أیضا عن االلتزام بجمیع القوانین واللوائح كما

 تنا  امسؤولی

 مستقل  تأكید  نتیجة  یتضمنتقریر عنھ    إصدارو  المجموعة   تھبیان إطار عمل الرقابة الداخلیة الذي أعدمسؤولیاتنا ھي فحص  
عملیات " ،  ۳۰۰۰التأكید رقم    قمنا بأداء مھمتنا وفقا للمعیار الدولي لعملیات  استنادا إلى اإلثباتات التي تم الحصول علیھا.معقول  

، الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر التدقیق والتأكید. " التأكید بخالف عملیات تدقیق أو مراجعة المعلومات المالیة التاریخیة
ٍل حول ما إذا كان البیان معروض بصورة عادلة،  تأكیٍد معقو  ھا للحصول علىءیتطلب ھذا المعیار التخطیط لإلجراءات وأدا

 من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقًا ألھداف الرقابة الواردة فیھ. 

، وبناء علیھ نحتفظ بنظام شامل لضبط الجودة متضمنًا السیاسات واإلجراءات  ۱كما نطبق المعیار الدولي لضوابط الجودة رقم 
 قیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا.الموثقة بخصوص االلتزام بالمتطلبات األخال

اعدقو،  األخالقي الدولیة للمحاسبینالسلوك  معاییر  جلس  وقد التزمنا بمتطلبات االستقاللیة والمتطلبات األخالقیة األخرى من م
للمحاسبین األخالقي  معاییر    السلوك  (قواعد  الدولیة)  االستقاللیة  معاییر  یتضمن  (الذي  األخالقي  المھنیین  الدولیة  السلوك 

)، الذي یتضمن المبنیة على أساس المبادئ األساسیة للنزاھة والموضوعیة والكفاءة المھنیة والعنایة الواجبة والسریة  للمحاسبین
 والسلوك المھني.



ابع) تقریر التأكید المستقل المعقول (ت

 مسؤولیاتنا (تابع) 

سواء كانت ناتجة عن  بیان  تعتمد اإلجراءات المختارة على حكمنا المھني الذي یتضمن تقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في ال
 غش أو خطأ. 

على التقاریر المالیة ومدى مالءمة أھداف    ةمجموعالتضمنت مھمتنا تقییم مدى مالءمة ضوابط الرقابة الداخلیة التي تطبقھا  
في ضوء ظروف المھمة. باإلضافة إلى ذلك، نقوم بتقییم العرض  بیان  عند إعداد وعرض ال  المجموعة الرقابة التي وضعتھا  

 ۳۱، وما إذا صممت الضوابط الداخلیة المطبقة على التقاریر المالیة ونفذت بشكل مناسب خالل السنة المنتھیة في  بیانالعام لل
 عمل لجنة المنظمات الراعیة.  إطار استناًدا إلى   ۲۰۲۲دیسمبر 

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

 وعملیة تحدید النطاق التي أجرتھا اإلدارة. لفھم تقییم المخاطر المجموعةإجراء استفسارات من إدارة  •

 ،للمجموعةفحص المجاالت التي تقع ضمن النطاق باستخدام األھمیة النسبیة على مستوى البیانات المالیة  •

 :التاليتقییم كفایة  •

 مستندات الرقابة على مستوى العملیة والمخاطر ذات الصلة والضوابط المشار إلیھا في مصفوفة المخاطر والرقابة؛  -

 خاطر ذات الصلة والضوابط المشار إلیھا في مصفوفة المخاطر والرقابة؛ مستندات الرقابة على مستوى المنشأة والم -

 مخاطر وضوابط تقنیة المعلومات المشار إلیھا في مصفوفة المخاطر والرقابة؛  -

 ضوابط اإلفصاح المشار إلیھا في مصفوفة المخاطر والرقابة.   -

 الداخلیة واختبار تنفیذھا. فھم المنھجیة التي اتبعتھا اإلدارة في صیاغة ضوابط الرقابة   •

،  ص خطوات سیر اإلجراءات والتصمیم والتنفیذ الذي أكملتھ اإلدارة وإجراء معاینة مستقلة لخطوات سیر اإلجراءاتحف •
 على أساس العینة، عند الضرورة؛

 تقییم أھمیة أي نقطة ضعف حددتھا اإلدارة في الرقابة الداخلیة؛  •

 ؛تُكتشف عن طریق اإلجراءات المتبعةتقییم أھمیة أي فجوات إضافیة  •

عتھا ومداھا وتوقیتھا، وما إذا فحص خطط اإلدارة الختبار الفاعلیة التشغیلیة لتقییم مدى معقولیة االختبارات الخاصة بطبی•
 تم اسناد مسؤولیات االختبار بالصورة الصحیحة؛ 
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 (تابع) مسؤولیاتنا 
•

فحص مستندات االختبار الخاصة باإلدارة لتقییم ما إذا أجري اختبار الفاعلیة التشغیلیة للضوابط الرئیسیة بواسطة اإلدارة  
 وفقاً لخطة االختبار التي وضعتھا اإلدارة؛ و 

 الفاعلیة التشغیلیة.إعادة إجراء اختبارات على الضوابط الرئیسیة للتأكد من االختبارات التي اجرتھا اإلدارة على   •

لم نقم، كجزء من ھذه المھمة، بأیة إجراءات تدقیق أو مراجعة أو تحقق من البیان أو السجالت األساسیة الخاصة بھ أو المصادر  
 األخرى التي تم استخراج البیان منھا.  

استفسارات من مدققي حسابات مكونات   أجرینا  الضروري    المجموعةوكذلك  الحد  إلى  اعمالھم  المعنیین وراجعنا  الجوھریة 
 لتكوین نتیجة عنھ. سنكون المسؤولون الوحیدون عن النتیجة التي نتوصل إلیھا

 معلومات أخرى 

الذي من المتوقع إتاحتھ لنا بعد تاریخ ھذا   للمجموعةتتكون المعلومات األخرى من المعلومات التي ستدرج في التقریر السنوي 
وجود خطأ جوھري في التقریر السنوي إذا توصلنا إلى    التقریر. سیدرج البیان وتقریر تأكیدنا المعقول حولھ في التقریر السنوي.

 .عند اطالعنا علیھ، فنحن مطالبون بإبالغ األمر لمجلس اإلدارة

 المالیةخصائص وقیود البیانات 
اإلدارة عن   تقریر مجلس  إلى خصائص  بالنظر   ، المالیة  المعلومات  أكثر من  متأصلة  لقیود  المالیة  المعلومات غیر  تخضع 
الضوابط الداخلیة إلعداد التقاریر المالیة والطرق المستخدمة لتحدید ھذه المعلومات. بسبب القیود المتأصلة في الضوابط الداخلیة  

التقاریر المالیة بما في ذلك إمكانیة التواطؤ أو تجاوز اإلدارة غیر السلیمة للضوابط، فقد تحدث أخطاء جوھریة بسبب  إلعداد  
الخطأ أو الغش وال یتم اكتشافھا. ولذلك، فإن الضوابط الداخلیة إلعداد التقاریر المالیة قد ال تمنع أو تكشف جمیع األخطاء أو  

بالغ عنھا، وبالتالي ال یمكن أن توفر ضمانًا مطلقًا بتحقیق أھداف الرقابة. كما أن توقعات أي تقییم اإلغفاالت في المعالجة أو اإل
للضوابط الداخلیة إلعداد التقاریر المالیة للفترات المستقبلیة معرضة لخطر أن تصبح الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة غیر  

ة االمتثال للسیاسات أو اإلجراءات قد تتدھور. عالوة على ذلك، فإن أنشطة  كافیة بسبب التغیرات في الظروف، أو أن درج 
التي یغطیھا تقریر التأكید الخاص بنا لن تعالج بأثر رجعي   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱الضوابط التي تم تصمیمھا وتشغیلھا اعتباًرا من  

اریر المالیة قبل تاریخ وضع تلك الضوابط أي نقاط ضعف أو قصور كانت موجودة فیما یتعلق بالضوابط الداخلیة إلعداد التق
 .قید التشغیل

جوانب   من  جانب  كل  یشمل  ال  قد  وبالتالي  المستخدمین،  من  واسعة  لمجموعة  المشتركة  االحتیاجات  لتلبیة  البیان  إعداد  تم 
 المعلومات التي قد یعتبرھا كل مستخدم فردي مھمة في بیئتھ الخاصة. 

 معاییر ال

قیاس أو تقییم تصمیم ضوابط الرقابة  والتي یجري استناًدا إلیھا أھداف الرقابة المحددة فیھا  المتبعة في ھذه المھمة ھيالمعاییر 
 عمل اللجنة. إطار  أھداف الرقابة داخلیًا استناًدا إلى المعاییر الواردة في  المجموعةوتنفیذھا وفاعلیتھا التشغیلیة. وضعت 
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 النتائج  

 ورھنًا بھا.تشكلت النتیجة التي توصلنا إلیھا على أساس األمور الُمبیّنة في ھذا التقریر 

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

التي   المعقول  التأكید  یعرض بصورة عادلة أن    للمجموعة  أجریناھا، نرى أن بیان مجلس اإلدارةوبناًء على نتائج إجراءات 
 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱على التقاریر المالیة ُصممت وُطبقت بصورة صحیحة وتعمل بشكل فعّال كما في  شركةالرقابة الداخلیة لل

 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     المجموعةوھیئة قطر لألسواق المالیة ألي غرض وفي أي سیاق. أي طرف غیر المساھمین في     المجموعة في  

لألسواق المالیة یحصل على تقریرنا أو نسخة منھ، ویختار االعتماد علیھ (أو على أي جزء منھ)، یقوم بذلك على مسؤولیتھ 
حد یسمح القانون ال نقبل أو نتحمل أي مسؤولیة ونرفض أي التزام عن عملنا تجاه أي طرف آخر بخالف  ىالشخصیة. وألقص

 قطر لألسواق المالیة ، أو عن تقریر التأكید المعقول ، أو النتائج التي توصلنا إلیھا.وھیئة  الشركةالمساھمین في 

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

۲۰۲۲ مارس ۸
 الدوحة 

 دولة قطر 

 یعقوب حبیقة 
 كي بي إم جي 

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

 ۱۲۰۱٥۳خارجي رقم  

 التقاریر المالیةالمرفق: بیان اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلیة على 
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