
 مجموعة مخرجین 
 

 تقریر اإلدارة عن الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة 

مجتمعة  ) والشركات التابعة لھا ("الشركة األم") QSPC قطر للتأمین  مجلس إدارة شركة 
المسؤولة عن إنشاء والحفاظ على الرقابة الداخلیة الكافیة على التقاریر   ھي ( ""المجموعة 

توفیر ضمانات معقولة   إلى تھدف و عملیة   ICOFR لدینا .( " ICOFR " ) المالیة
القوائم المالیة ألغراض التقاریر   الشركة األم بشأن مصداقیة التقاریر المالیة وإعداد 

 ICOFR یتضمن  .( " IFRS " ) الخارجیة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 .المصممة لمنع األخطاء الضوابط واإلجراءات  عن الكشف

  
دیسمبر كانون   31 في  كما ICOFR من  وفعالیة التشغیل  تصمیم  تقییم  لقد أجرى 

على   ، 2021 االول 
 ) (2013) إطار  المتكاملة - تحكم  الداخلیة  في إنشاء  معاییر  و  و  اإلطار  أن أساس 

"ICIF") ، لجنة  لل  جنة المنظمات الراعیة  ل من قبل الصادرة 
Treadway ("COSO"). 

  
 مخاطر في التقاریر المالیة 

  
 و  صحیحا  على یقدم  ال ال البیانات  المالیة أن  إما  التي  ھي  التقاریر مالي في المخاطر أھم  و

غیر   ل  نظرا بالنظر  عادال 
القیام   عدم  و  البیانات  المالیة من  نشر  على  أو  (الغش) األخطاء  متعمدة أو  مقصودة 

أكثر   عند واحد أو  عرض تنشأ عادال من  نقص  و .األساس في الوقت المناسب  أحد  على  بھ
السھو) التي ھي   أو ) اإلفصاح تحتوي على بیانات غیر صحیحة  أو  المالیة مبالغ بیان

أو   بشكل فردي یستطیع،  ما إذا المواد  تعتبر  و  األخطاء  .مادة
البیان  والمالیة من  أساس  على  جعل " المستخدمین  التي القرارات  االقتصادیة  تؤثر  جماعي، 

 .ات 
  

تقدیم   من  بھدف ICOFR أنشأت  الشركة األم  التقاریر المالیة، و من  لحصر تلك المخاطر
الشركة   فعالیة  ل  تقییما تأكید معقول ولكن لیس مطلقا ضد األخطاء المادیة وأجرى  

 COSO توصي  .COSO من قبل الصادرة ICIF على أساس  ICOFR األم 
 .أھداف محددة لتسھیل تصمیم وتقییم مدى كفایة نظام الرقابة  ل  إنشاء

  
 
  
 
 
 
 



 :، تبنت اإلدارة أھداف القوائم المالیة التالیةICOFR في تأسیس  نتیجة ونتیجة ل 
  

 .الموجودات والمطلوبات موجودة وتحدث المعامالت  - التواجد / التواجد  •
یتم إدراج أرصدة الحسابات في البیانات   ، جمیع المعامالت  تسجیل یتم   -االكتمال  •

 .المالیة
یتم تسجیل األصول والخصوم والمعامالت في التقاریر المالیة    -التقییم / القیاس   •

 .بالمبالغ المناسبة
تسجیل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب   یتم  - الحقوق وااللتزامات والملكیة  •

 .كأصول وخصوم
یعتبر تصنیف التقاریر المالیة واإلفصاح عنھا وعرضھا    - العرض واإلفصاح  •

 .مناسبًا

، بصرف النظر عن مدى   ICOFR ومع ذلك ، فإن أي نظام للرقابة الداخلیة ، بما في ذلك
ولكن لیس مطلقًا لتحقیق أھداف    حسن إدارتھ وتشغیلھ ، یمكن أن یوفر فقط ضمانًا معقوالً 

الضوابط واإلجراءات أو األنظمة   عن الكشف  قد ال یمنع على ھذا النحو ، .نظام التحكم ھذا
  .جمیع األخطاء واالحتیال ICOFR الخاصة بـ

  
 تنظیم نظام الرقابة الداخلیة 

 المھام المشاركة في نظام الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة 
  

بما في   من قبل جمیع وظائف األعمال  ICOFR تنفیذ الضوابط داخل نظامیتم  
نتیجة لذلك ،  .مراجعة موثوقیة الدفاتر والسجالت التي تقوم علیھا البیانات المالیة ذلك

 .على موظفین مقرھم في وظائف مختلفة في جمیع أنحاء المنظمة  ICOFR ینطوي تشغیل 
  

 یة خطأضوابط للحد من مخاطر التقاریر المال
  

عدد من الضوابط واإلجراءات الداخلیة التي تھدف إلى التقلیل   ل یتكون من  ICOFR نظام 
یتم دمج ھذه الضوابط في عملیة   .من خطر وجود أخطاء في البیانات المالیة

 :وتشمل تلك التي وفاق  التشغیل
  

السیاسات   مكتوبة  عن اإلشراف داخل مثل  دائمة في الطبیعة  أو  جاریة  •
 واجبات،  من  الفصل  أو  واإلجراءات 

الما  السنویة و من  جزء كما تنفیذھا  یتم  التي تلك كما ھذا  أساس  الدوري  و  على  تعمل •
 عملیة إعداد، بیان  لیة

 الطبیعة ،  المباحث في أو  ھي وقائیة  •
لدیھا   التي  الضوابط  .البیانات المالیة نفسھا  على  غیر مباشر  أو  تأثیر مباشر  یكون لھا  •

أثیر  ت  غیر مباشر
ن  كما  مثل  الضوابط  العامة IT و الضوابط  مستوى كیان  تشمل بیانات  المالیة  و  على 



تأثیر یمكن   مباشر  و  السیطرة مع  ضوابط النشر في حین أن و الوصول ظام 
 البند، خط  البیان المالي  تدعم مباشرة التي  سبیل المثال، المصالحة ل  یكون،  أن

جزءا ال یتجزأ   ضوابط آلیة ھي وظائف التحكم  . اآللیة و / أو الیدویة  المكونات  میزة •
الضوابط الواجب والشیكات   من  الفصل  القسري  العملیات مثل تطبیق  نظام  داخل من 

من   الرقابة الداخلیة ھي تلك التي تعمل دلیل  .اكتمال ودقة المدخالت  على  واجھة
 .المعامالت  من  األفراد مثل ترخیص  من  مجموعة  أو  فرد  قبل 

  
  

 فعالیة التصمیم للرقابة الداخلیة قیاس  
  

یشتمل ھذا التقییم   .ICOFR وفعالیة تشغیل تقییماً رسمیاً لكفایة تصمیم الشركة األم  أجرت 
 بیئة التحكم باإلضافة إلى عناصر تحكم فردیة تشكل نظام  وفعالیة تشغیل على تقییم لتصمیم 

ICOFR  مع مراعاة: 
  

البیانات المالیة ، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل  خطر اخطاء البنود في بیان   •
 .األھمیة وقابلیة بند البیانات المالیة المعین الى االخطاء 

 
مدى حساسیة الضوابط المحددة للفشل ، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل درجة   •

 .األتمتة والتعقید ومخاطر تجاوز اإلدارة وكفاءة الموظفین ومستوى الحكم المطلوب 
 

دلیل على أن إدارة تتطلب   من  ھذه العوامل، في مجموعھا، وتحدید طبیعة ومدى 
 و  من  والتشغیل فعالیة  لم یكن التصمیم  أو  قادرة على تقییم ما إذا كان تكون  ل  ترتیب  في

ICOFR  األدلة تم إنشاؤه نفسھا من اإلجراءات  .فعالة  غیر نظام
من إجراءات تنفیذھا خصیصا   أو  الموظفین من  المسؤولیات الیومیة  ضمن  المتكاملة

تقییم   من  معلومات من مصادر أخرى أیضا تشكل عنصرا ھاما  .ICOFR التقییم  أغراض  ل
قد تؤكد تماما   أو  إدارة من  اھتمام  انھ قضایا لر السیطرة  الدلیل قد إما جلب مزید من  ھذا  منذ 

 .النتائج 
  

والتي تعمل بشكل   وقعت  شكل مناسب ديھو ب ICOFR ونتیجة للتقییم، أبرمت اإلدارة التي 
 . 2021 دیسمبر كانون االول  31 كما في فعال
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