
 المعقول  مستقلال تأكیدالتقریر 

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

 ة الداخلیة على التقاریر المالیةتقریر حول ضوابط الرقاب

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

تقییم وتنفیذ    دارةاإلمجلس    وصفمعقول على  تأكید   الداخلیة وتقییم مدى مالءمة  والفاعلیة للعملیات والضوابط 
كما   ) الخاصة بعملیات قطر (باستبعاد عملیاتھا الخارجیة)  ICOFRالتشغیلیة للرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة (

التي تشكل جزًءا من نطاق ھذه المھمة محدد باإلیضاح رقم   عدد عملیات قطر  ").البیان("   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  
 . ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱لمنتھیة في للسنة ا  على البیانات المالیة الموحدة ۲٥

 مسؤولیات مجلس اإلدارة

وعن المعلومات  خالي من األخطاء الجوھریة    التصریح بصورة عادلة بأن البیان  یةدارة مسؤولاإلمجلس    یتحمل
 الواردة فیھ. 

كي بي ام جي مع  ت مشاركتھالتنفیذي والمدیر المالي وتم  مدیریتضمن البیان المتعلق بعملیات قطر ، الذي وقعھ ال
 وسیتم تضمینھ في التقریر السنوي للمجموعة ، ما یلي:  ۲۰۲۱مارس  ۱۱في 

 ؛وفاعلیتھا التشغیلیة وتنفیذ الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة مدى مالءمة تصمیملتقییم مجلس اإلدارة  -

 : الداخلیة على التقاریر المالیة لعملیاتوصف عملیات وضوابط الرقابة  -

اإلیرادات والذمم المدینة    -

 شراء الدفع  -

 والخزینة  -

 والمخزون -

 والممتلكات واآلالت والمعدات  -

والموارد البشریة وكشف الرواتب -



 (تابع)  مسؤولیات مجلس اإلدارة

 دفتر األستاذ العام، والتقاریر المالیةو -

 والضوابط على مستوى الشركة   -

معلومات وضوابط الرقابة العامة على تقنیة ال  -

 وضوابط اإلفصاح -

 لتحقیق أھداف الرقابة المذكورةالرقابیة ضوابط و فحص ال  تصمیم وتنفیذ -

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

تخطیط وأداء اختبارات اإلدارة وتحدید أوجھ القصور في الرقابة.  -

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع والحفاظ على ضوابط الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة استنادا إلى   -
) الصادر عن لجنة المنظمات الراعیة  ۲۰۱۳(  للرقابة الداخلیة  العمل المتكامل  إطارالمعاییر المقررة في  

بـ   المعروف  و  تریدواي  المنظمات    COSOللجنة  لجنة  عمل  "إطار  أو  الراعیة"  المنظمات  ("لجنة 
 الراعیة")، 

إلعداد والعرض  ضوابط الرقابة الداخلیة ذات الصلة با وتنفیذ واختبار والحفاظ على    تتضمن ھذه المسؤولیة صیاغة 
فوضع أھدا  ن غش أو خطأ. كما أنھا تتضمنمن األخطاء الجوھریة سواء كانت ناتجة ع  ي العادل للبیان الخال

إطار   یتماشى مع  بما  الراعیةعمل  الرقابة  المنظمات  الرقابة    وصیاغة  لجنة  لتحقیق واختبارھا  وتنفیذھا  ضوابط 
المذكورة الرقابة  السیاسات    ،أھداف  األحكام  وتطبیقھا،  واختیار  الظروفووضع  ظل  في  المعقولة  ، والتقدیرات 

 .عملیات قطرللتقاریر المالیة  على ا سجالت كافیة فیما یتعلق بمدى مالءمة ضوابط الرقابة الداخلیة  حفاظ على وال

عن و  المناسبتدریب  لل  البیانظفین المشاركین في إعداد  اإلدارة والموتلقي  مجلس اإلدارة مسؤول عن التأكد من  إن  
 وحدات األعمال الھامة. جمیع تشمل تغییرات في التقاریر أي  انو  ،ةمناسببصورة تحدیث األنظمة 

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

 تنا امسؤولی

استنادا إلى معقول  لمستق تأكید نتیجة یتضمنتقریر عنھ  إصدارو شركةال تھالذي أعد بیانالفحص مسؤولیاتنا ھي 
التأكید   عملیات" ،  ۳۰۰۰رقم    التأكید  عملیاتقمنا بأداء مھمتنا وفقا للمعیار الدولي ل  اإلثباتات التي تم الحصول علیھا.

. لمعاییر التدقیق والتأكیدالمجلس الدولي  الصادر عن    ،" التاریخیةالمالیة  لمعلومات  بخالف عملیات تدقیق أو مراجعة ا
بیان معروض بصورة الحول ما إذا كان     معقولٍ تأكیدٍ   للحصول على   ھا ءلإلجراءات وأداتخطیط  الیتطلب ھذا المعیار  

 الواردة فیھ.   الرقابةألھداف عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقًا 



(تابع)  مسؤولیاتنا

السیاسات    فظ بنظام شامل لضبط الجودة متضمنًانحت  ، وبناء علیھ۱  رقم نطبق المعیار الدولي لضوابط الجودة  كما  
المھنیة   والمعاییر  األخالقیة  بالمتطلبات  االلتزام  الموثقة بخصوص  والتنظیمیة   والمتطلباتواإلجراءات  القانونیة 

 . المعمول بھا

صادرة عن  لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الالتزمنا بمتطلبات االستقاللیة والمتطلبات األخالقیة  وقد  
للمحاسبین الدولیة  األخالقیة  المعاییر  الدولیة (مجلس  االستقالل  معاییر  ذلك  في  المبادئ  أساس  المبنیة على  )  بما 

 .المھنيوالسریة والسلوك  الواجبةوالموضوعیة والكفاءة المھنیة والعنایة  للنزاھةاألساسیة 

سواء كانت ناتجة  بیان  التقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في    الذي یتضمن  ناحكمتعتمد اإلجراءات المختارة على  
 عن غش أو خطأ. 

المالیة    عملیات قطر  تطبقھاالتي  الداخلیة    الرقابةمالءمة ضوابط  مدى  تقییم  تضمنت مھمتنا أیضا   التقاریر  على 
في ضوء ظروف المھمة. باإلضافة  بیان  العند إعداد وعرض    الشركةالتي وضعتھا  أھداف الرقابة    مةءومدى مال

نفذتالتقاریر المالیة وعلى  المطبقة  الضوابط الداخلیة    صممتوما إذا    ،  بیانلا  تقییم العرض العامإلى ذلك، نقوم ب
لجنة المنظمات   عمل  إطارا إلى  استنادً   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  وتعمل بفاعلیة  بشكل مناسب  

 . الراعیة 

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

 .اإلدارةھا أجرتوعملیة تحدید النطاق التي  مخاطرالفھم تقییم ل الشركةإدارة  إجراء استفسارات من •

جمعة لعملیات  یة المالمال  بیانات العلى مستوى    األھمیة النسبیةفحص المجاالت التي تقع ضمن النطاق باستخدام   •
 ،على البیانات المالیة الموحدة ۲٥قطر كما ھو محد باإلیضاح رقم 

 :التاليتقییم كفایة  •

والمخاطر   - العملیة  مستوى  على  الرقابة  الصلةمستندات  مصفوفة    المشاروالضوابط    ذات  في  إلیھا 
 ؛ والرقابة المخاطر

مستوى   - على  الرقابة  الصلةوالمخاطر    منشأةالمستندات  إلیھا  والضوابط    ذات  مصفوفة  المشار  في 
 ؛ والرقابةالمخاطر 

؛ والرقابةة المخاطر في مصفوفالمشار إلیھا مخاطر وضوابط تقنیة المعلومات  -

 .  والرقابةفي مصفوفة المخاطر المشار إلیھا ضوابط اإلفصاح  -

. ھاتنفیذالداخلیة واختبار ضوابط الرقابة  في صیاغة اإلدارة  التي اتبعتھا یةفھم المنھج•



 مسؤولیاتنا (تابع) 

معاینة مستقلة اختبار  إجراء  الذي أكملتھ اإلدارة ووالتصمیم والتنفیذ    اإلجراءاتاختبار  سیر  عاینة خطوات  م •
 ؛ ، عند الضرورةعینةال، على أساس  اإلجراءاتلخطوات سیر 

 ؛ في الرقابة الداخلیةحددتھا اإلدارة ة ضعف طتقییم أھمیة أي نق •

 ؛المتبعةاإلجراءات  عن طریق إضافیة تُكتشف اتتقییم أھمیة أي فجو •

مدى  ف • لتقییم  التشغیلیة  الفاعلیة  الختبار  اإلدارة  خطط  بطبیم حص  الخاصة  االختبارات  ومداھا  عقولیة  عتھا 
 مسؤولیات االختبار بالصورة الصحیحة؛ إسنادتم وتوقیتھا، وما إذا 

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

ل • الرئیسیة  الضوابط  على  اختبارات  إجراء  منإعادة  على  لتأكد  اإلدارة  اجرتھا  التي  الفاعلیة  االختبارات 
 التشغیلیة.

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

 معلومات أخرى 

. لم نحصل  او أي تقریر آخر  شركةللتتكون المعلومات األخرى من المعلومات التي ستدرج في التقریر السنوي  
توقع إتاحتھ لنا بعد  ی  والذي    او أي تقریر آخر  على المعلومات األخرى التي یجب أن تدرج في التقریر السنوي

عند قراءتنا للتقریر السنوي   .في التقریر السنويالمعقول حولھ    ناالبیان وتقریر تأكیدسیتم إدراج  تاریخ ھذا التقریر.  
بإبالغ  عند اطالعنا علیھ، فنحن مطالبون  ریر السنوي  التق  وجود خطأ جوھري فيإذا توصلنا إلى  ،  او أي تقریر آخر

 . األمر لمجلس اإلدارة

 البیان والقیود علیھخصائص 

جمیع  عن    بسبب طبیعتھا،  ،لعملیات قطرلمالیة  اعلى التقاریر  المطبقة  ضوابط الرقابة الداخلیة    قد ال تمنع أو تكشف
اا مطلقً تأكیدً   نتیجة لذلك فإنھا ال یمكن أن تقدمو  ،ریر االتقتقدیم  أو    عالجة المعلوماتاألخطاء أو حاالت السھو في م

 أھداف الرقابة.  استیفاءبأنھ سیتم 

تغییر في الظروف   حدث  مستقبلیة إذامناسبًا لفترات    وتنفیذه  نظام الرقابة الداخلیة  قد ال یكون التقییم التاریخي لصیاغة
 درجة االلتزام بالسیاسات واإلجراءات. في  تراجعأو 

تضمن كل وجھ من أوجھ  قد ال ی  ، ومن ثمواسعة من المستخدمین  لوفاء باالحتیاجات العامة لمجموعةلالبیان    إعداد تم  
 الخاصة بھ.  البیئةالمعلومات التي قد یعتبرھا كل مستخدم فردي ھامة في 



 المعاییر 

 تصمیمتقییم    وأقیاس  والتي یجري استناًدا إلیھا  أھداف الرقابة المحددة فیھا    المعاییر المتبعة في ھذه المھمة ھي
فيالواردة    ا إلى المعاییراستنادً   أھداف الرقابة داخلیًا  الشركة  توضع  .وفاعلیتھا التشغیلیة  ھاتنفیذالرقابة وضوابط  

 .لجنة المنظمات الراعیةعمل إطار 

النتائج  

الدلیل الذي حصلنا  ن  نرى أنًا بھا.ورھتشكلت النتیجة التي توصلنا إلیھا على أساس األمور الُمبیّنة في ھذا التقریر  
 علیھ كاٍف ومناسٍب لتكوین أساس للنتیجة التي توصلنا إلیھا. 

أنة عادلة  أن بیان مجلس اإلدارة یعرض بصورنرى  التي أجریناھا،    إجراءات التأكید المعقولوبناًء على نتائج  
۳۱بشكل فعّال كما في  وتعمل  بصورة صحیحة  بقت  وطُ ممت  صُ   المالیة  التقاریرعلى    عملیات قطرلالرقابة الداخلیة  

 . ۲۰۲۰دیسمبر 

 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  

، ویختار االعتماد علیھ (أو على أي جزء تقریرنا أو نسخة منھعلى    یحصل وھیئة قطر لألسواق المالیة    شركةالفي  
أي تجاه  عن عملنا  التزام  أي  نرفض  و  مسؤولیةنتحمل أي    وأال نقبل  بذلك على مسؤولیتھ الشخصیة. ومنھ)، یقوم  

، أو النتائج  عقولقریر التأكید الم عن ت  أو،  وھیئة قطر لألسواق المالیة  شركة الالمساھمین في  طرف آخر بخالف  
 إلیھا.التي توصلنا 

یُفصح  أو    یُشار إلیھأو    یُنسخ  على أساس أنھ لن  یةألسواق الماللولھیئة قطر    شركةالفي    تقریرنا للمساھمین  نارأصد
 دون الحصول على موافقتنا الخطیة المسبقة. ،أو جزئیًا )شركةلل  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  

 بیان اإلدارة بشأن الضوابط الداخلیة لإلبالغ المالي  :مرفق




