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 المحدود  مستقلال تأكیدالتقریر 

  (ش.م.ع.ق)مجمع شركات المناعي  المساھمین فيالسادة إلى 

نظام حوكمة ذات الصلة متضمنة    والتشریعات األخرى  ھیئة قطر لألسواق المالیة  ولوائح  بقانونتقریر حول االلتزام  
 الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسة

("النظام") الصادر عن    حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسة نظام  من    ۲٤وفقا للمادة  
للقیام   )"الشركة" (  (ش.م.ع.ق)مجمع شركات المناعي  نا مجلس إدارة  فَ لّ كَ ("ھیئة قطر")    ھیئة قطرلألسواق المالیة

ولوائح ھیئة قطر لألسواق   قانونلاللتزام ب  عملیةلما إذا كان لدى الشركة    دارةاإلمجلس    تقییمعلى    محدودمھمة تأكید  ب
 .  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كما في االلتزام  بالنظام و المالیة والتشریعات األخرى ذات الصلة

 مسؤولیات مجلس اإلدارة

من  ٤متطلبات المادة  الذي یغطي الحد األدنى من  تقریر حوكمة الشركات  إعداد    یةمسؤول  الشركةإدارة  مجلس  یتحمل  
ذات   االخرى  والتشریعاتالمالیة    قلألسوا  قطرولوائح ھیئة  قانون  بتقریره حول االلتزام  " م مجلس اإلدارة  قدّ   النظام.
، والذي أرفق كجزء ۲۰۲۱مارس    ۱۱")، الذي تمت مشاركتھ مع كي بي إم جي في  بیانال" (" النظام  ، متضمنةالصلة

 .السنوي من تقریر حوكمة الشركات

لبیان خال    العادلعرض  العداد واإلبالصلة  الرقابة الداخلیة ذات  وتطبیق والحفاظ على  تتضمن ھذه المسؤولیة صیاغة  
 .من األخطاء المادیة

مدربون بشكل جید كما   التقییماإلدارة والموظفین المشاركین في إعداد  أن  عن التأكد من  أیضا  مجلس اإلدارة مسؤول  
 .  الھامة أنھ قد تم تحدیث األنظمة وأن أیة تغییرات على التقاریر تتضمن جمیع وحدات األعمال

 .التي تنطبق على أنشطتھلوائح ال قوانین والعن االلتزام بأیضا ویتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة 

 مسؤولیاتنا 

استنادا محدود    مستقل  تأكید  نتیجة  یتضمن  عنھتقریر    إصدارو  اإلدارة مجلس    هالذي أعد  بیانالفحص  مسؤولیاتنا ھي  
عملیات التأكید " ،  ۳۰۰۰التأكید رقم    قمنا بأداء مھمتنا وفقا للمعیار الدولي لعملیات  .حصلنا علیھاإلى اإلثباتات التي  

، الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر التدقیق والتأكید.  " بخالف عملیات تدقیق أو مراجعة المعلومات المالیة التاریخیة
 التقییمحول ما إذا كان    تأكیدذو معنى من ال  مستوى  للحصول على  ھاءلإلجراءات وأدایتطلب ھذا المعیار التخطیط  

 .المحدود التي توصلنا إلیھالنتیجة التأكید  للنظام، كأساس  معروض بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقًا  



 (تابع)  (ش.م.ع.ق)مجمع شركات المناعي  -  محدودال مستقلال التأكیدتقریر 

۲ 

 (تابع)  مسؤولیاتنا

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

 المعمول بھا. 

ین الصادرة  ل "قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنی التزمنا بمتطلبات االستقاللیة والمتطلبات األخالقیة األخرى  
(متضمنا المعاییر الدولیة لالستقاللیة)"(قواعد السلوك األخالقي)، األخالقیة الدولیة للمحاسبین    عن مجلس المعاییر

والسلوك   والسریة  الواجبة  والعنایة  المھنیة  والكفاءة  والموضوعیة  للنزاھة  األساسیة  المبادئ  أساس  على  المبنیة 
 المھني.

االت التي  بالنظام والظروف األخرى للمھمة، ودراستنا للمج  الشركة لتزام  ال  فھمناٍ تعتمد اإلجراءات المختارة على  
 جوھریة.أخطاء  عنھامن المرجح أن تنشأ 

ا  وفي سبیل التوصل إلى فھمٍ  لتزام الشركة بقانون ولوائح ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى عملیة 
بیانالالنظام والظروف األخرى للمھمة، وضعنا في االعتبار العملیة المستخدمة إلعداد  الصلة، والتزام الشركة بذات  

 الظروف.  تلك بغرض صیاغة إجراءات تأكید مناسبة في ضوء

وغیرھا من   المالیة  قلألسوا  ولوائح ھیئة قطرقانون  ب  الشركةالتزام  عملیة  تقییم مدى مالءمة  وتضمنت مھمتنا  
الصلة  ال ذات  التزام  تشریعات  مدى مالءمة  بالنظام  الشركةو  وتقییم  والنماذج   الطرق،  واإلجراءات  والسیاسات 

 بیان. الالمستخدمة في إعداد 

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

 ھ لو تم إجراء مھمة تأكید معقول. یتم التوصل إلی التأكید الذي

لاللتزام  اإلدارة  مجلس  ھا  وعیة لفعالیة اإلجراءات التي طبقال تتضمن تقییم األوجھ الن  المحدود إن إجراءات تأكیدنا  
 بمتطلبات النظام.

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

بقانون ولوائح ھیئة  لتزام  لال  عملیة   لدیھاالشركة    ما اذا كانتاإلدارة للتحقق  مجلس    فحص التقییم الذي أجراه •
 النظام؛ قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى ذات الصلة، متضمنة 

 نظام؛ وبال الشركة اإلدارة للتحقق من التزام مجلس ھا فحص اإلثباتات المؤیدة التي قدم •

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

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

 معلومات أخرى 

من المتوقع    يالذو   للشركةتتكون المعلومات األخرى من المعلومات التي ستدرج في تقریر حوكمة الشركات السنوي  
 قریر حوكمة الشركات السنوي. في تحولھ    محدودوتقریر التأكید ال  بیانالسیدرج  إتاحتھ لنا بعد تاریخ ھذا التقریر.  

بإبالغ السنوي عند اطالعنا علیھ، فنحن مطالبون    تقریر حوكمة الشركات  وجود خطأ جوھري في إذا توصلنا إلى  
 . األمر لمجلس اإلدارة

 والقیود علیھ بیانالخصائص 

تضمن كل وجھ من أوجھ  یقد ال    ، ومن ثمواسعة من المستخدمین  لوفاء باالحتیاجات العامة لمجموعةل  بیان العداد  أُ تم  
 الخاصة بھ.  البیئةالمعلومات التي قد یعتبرھا كل مستخدم فردي ھامة في 

 المعاییر 

المھمة   المالیةولوائح  قانون  باللتزام  أسلوب اھي تقییم  معاییر ھذه  ،ذات الصلة والتشریعات    ھیئة قطر لألسواق 
 النظام. وااللتزام بنصوص 

 النتائج  

 نًا بھا.ورھتشكلت النتیجة التي توصلنا إلیھا على أساس األمور الُمبیّنة في ھذا التقریر 

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

مجلس اإلدارة    بیانوبناًء على نتائج إجراءات التأكید المحدود التي أجریناھا، لم یتبادر إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد أن  
ولوائح ھیئة قطر    قانونلاللتزام ب  عملیة  لم یعرض بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، أن لدى الشركة 

 . ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  كما    الصلة وأن الشركة ملتزمة بنصوص النظام  لألسواق المالیة والتشریعات األخرى ذات

 التقریر القیود على استخدام 

مناسبً   ینبغي تقریرنا  یعتبر  أو  ل ا  أال  ترتیب حقوق علیناأي طرف یرغب في  علیھ من جانب  عتماد  االالستخدام 
غیر المساھمین   أي طرفوھیئة قطر لألسواق المالیة ألي غرض وفي أي سیاق.    شركة الالمساھمین في  بخالف  

علیھ (أو على أي جزء   ، ویختار االعتمادتقریرنا أو نسخة منھعلى    یحصل وھیئة قطر لألسواق المالیة    شركةفي ال
أي تجاه  عن عملنا  التزام  أي  نرفض  و  مسؤولیةنتحمل أي    وأال نقبل  بذلك على مسؤولیتھ الشخصیة. ویقوم  منھ)،  

، أو النتائج محدودقریر التأكید العن ت  أو،  وھیئة قطر لألسواق المالیة  شركةالمساھمین في الطرف آخر بخالف  
 التي توصلنا إلیھا.
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٤ 

 (تابع) القیود على استخدام التقریر

یُفصح  أو    یُشار إلیھأو    یُنسخ  على أساس أنھ لن  یةألسواق الماللولھیئة قطر    الشركةفي    تقریرنا للمساھمین  نارأصد
 دون الحصول على موافقتنا الخطیة المسبقة. ،أو جزئیًا )للشركة ألغراض الداخلیةما یتعلق با(فیما عدا  عنھ كلیًا

۲۰۲۱مارس  ۱۷
 الدوحة 

 دولة قطر 

 جوبال باالسوبرامانیام 
 كي بي إم جي 

 ۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم  
بترخیص من ھیئة قطر لألسواق المالیة: مدقق خارجي،  

 ۱۲۰۱٥۳رخصة رقم  

ولوائح ھیئة قطر لألسواق المالیة والتشریعات األخرى ذات الصلة بما   بقانونالمرفق: بیان اإلدارة بشأن االمتثال  
 (تقریر حوكمة الشركات)  نظامفي ذلك ال




