
 
 تقرير التأكيد المستقل  

 الكرام       . ق.ع .م .ش  للتأمين  قطر  شركة في   ن مساهميال   السادة   إلى 
 

ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير  تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل  الداخلية ومدى مالءمة  الرقابة  وصف عمليات وضوابط  تقرير حول  
   المالية

 
 مقدمة  

هيئة قطر لألسواق  مجلس إدارة من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن  24وفقا للمادة  
تأكيد معقول حول الوصف الذي أجراه مجلس اإلدارة لعمليات  ارتباط    بتنفيذ ، قمنا  2016عام  ( ل5لقرار رقم ) ا   بموجب المالية )"الهيئة"(  

  قطر   لشركة التقارير المالية  على  ضوابط الرقابة الداخلية    تشغيل   ة وفعالي   وتنفيذ   تصميم   مدى مالءمة وضوابط الرقابة الداخلية وتقييم  
   .  2021ديسمبر   31"( كما في  شركةال )" .  ق .ع .م. ش  للتأمين

 
   المكلفين بالحوكمة األشخاص  و مجلس اإلدارة مسؤوليات  

والذي يغطي على  المالية    التقارير   على   الداخلية   الرقابة   مجلس اإلدارة حول ضوابط إعداد تقرير  عن    مسؤول   شركة ال مجلس إدارة  إن  
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر  من  4األقل متطلبات المادة  

 .  ("النظام" ) 2016عام  ( ل5لقرار رقم ) بموجب ا لألسواق المالية 
 

والذي  ،  التقارير المالية على  الرقابة الداخلية  ضوابط    حول اإلدارة    تقرير  2021حوكمة السنوي لعام  ال تقرير ضمن   اإلدارة يعرض مجلس 
     ما يلي:  تضمني
 

   إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل  تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة  -
  المحصلة   والنقدية   التأمين،  وثائق   في  االكتتاب  بعمليات فيما يتعلق  وصف العملية والضوابط الداخلية على التقارير المالية   -

  واالستثمارات،   التأمين،   وإعادة   الدفع،   ومستحقة   المدفوعة   والنقدية   واالستردادات،   التأمين   ومطالبات   التحصيل،   ومستحقة 
     ؛، والضوابط على مستوى المؤسسة المالية  والتقاريروالرواتب،  

 تحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛ و  ، أهداف الرقابة -
 ؛ و لرقابةل  هداف المعلنة األ  تحقيقبهدف  التي تعمل بشكل فعال  تصميم وتنفيذ الضوابط  -
   .  تلك الثغراتتخطى  و أمنع واإلجراءات الموضوعة ل  ،ا عالجه  ية كيفو  ، ضعفالنقاط  و الرقابة  تحديد ثغرات   -

 
المعايير المقررة في إطار العمل الصادر عن  استنادا إلى ظ عليها امجلس اإلدارة مسؤول عن وضع الضوابط المالية الداخلية والحفإن  

 .  لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي )"إطار عمل لجنة المؤسسات الراعية"( 
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 تقرير التأكيد المستقل  

 الكرام     .  ق.ع .م .ش  للتأمين  قطر  في شركة  المساهمين   السادة   إلى 
 

مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير  الداخلية ومدى  الرقابة  وصف عمليات وضوابط  تقرير حول  
 تتمة    –  المالية

 

 تتمة   – األشخاص المكلفين بالحوكمة و مجلس اإلدارة مسؤوليات  
سوف    ، بفعالية  ، في حال عملهاالضوابط المالية الداخلية الكافية التي  ى عل   ة فظ ا حم وال  وتشغيل   تشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ 

    : ظم وفعال، بما في ذلك تبشكل من عمالاألتضمن سير  
 

 ؛ شركةال االلتزام بسياسات  -
 ؛ شركةال موجودات حماية  -
 ؛ أ االحتيال والخطحوادث  منع واكتشاف  -
 دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛  -
 إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و  -
القانون الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة،  االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك   -

الرئيسية المدرجة في السوق  القانونية  عن مجلس إدارة هيئة قطر  والصادرة    بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات 
 .  2016عام  ( ل5لقرار رقم ) بموجب ا لألسواق المالية 

 
 مسؤولياتنا 

  ضوابط   تشغيل  وفعالية   وتنفيذ   تصميم   مالءمة   ومدى   اإلدارة   مجلس   وصف "   مالءمة   مدى   حول   معقول   تأكيد   إبداء   في   مسؤولياتنا   تتمثل 
  على   الداخلية  الرقابة  ضوابط   حول   اإلدارة  مجلس   تقرير   في  المعروض"  شركة لل  األساسية  للعمليات  المالية  التقارير  على   الداخلية  الرقابة

  استنادا  وذلك  الوصف،   هذا   في   الواردة  الصلة   ذات   الرقابة  أهداف  ، لتحقيق2021  لعام   السنوي  الحوكمة  بتقرير   المالية المضمن  التقارير 
 . بها  قمنا   التي   التأكيد  إجراءات  إلى 
 

المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات  ارتباطات التأكيد غير  "   )المعدل(   3000رتباطات التأكيد رقم  ال للمعيار الدولي  وفًقا  نا  أعماللقد قمنا ب 
  نا ذ إجراءاتي نفتط و يخطقوم بت يتطلب هذا المعيار أن ن  .( IAASB)  الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي  "المالية التاريخية

عرضه  قد تم  ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية  و للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان وصف مجلس اإلدارة للعمليات  
،  المادية النواحي  من كافة    ة،فعال صورة  قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها ب ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية  عادلة وأن  صورة  ب

 .  الواردة في هذا الوصف ذات الصلة ق أهداف الرقابة لتحقي 
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 تقرير التأكيد المستقل  
 الكرام     .  ق.ع .م .ش  للتأمين  قطر  في شركة  المساهمين   السادة   إلى 

 

الداخلية على التقارير  الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة  الرقابة  وصف عمليات وضوابط  تقرير حول  
 تتمة    –  المالية

 

 تتمة   –  مسؤولياتنا 
تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل  و وصف العمليات والضوابط الداخلية  حول  معقول  تأكيد  إصدار رأي  إن ارتباط التأكيد الذي يهدف إلى  

الضوابط  و عرض وصف العمليات  نزاهة  إجراءات للحصول على أدلة حول  للمؤسسة يتطلب القيام بالضوابط الداخلية على التقارير المالية  
فيما  رير المالية، الضوابط. تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بالضوابط الداخلية للتقاتلك  الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل  

 امة، ما يلي:   جميع العمليات الهيتعلق ب
 

 الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛  -
 ؛ و المادية  ضعف ال نقاط  مدى خطورة وجود تقييم  -
   اطر المقدرة. المخ   بناًء على هاوفعالية تشغيل  ها الرقابة الداخلية وتنفيذ ضوابط  وتقييم تصميم    فحص -

 

يتوقع بصورة معقولة    ة المالي  اتالبيان المدرجة في  لغ  ا مبلا المعامالت أو  في    بقصد أو بغير قصد  الخطأ الواقعإذا كان    هامةتعتبر العملية  
  وثائق   في   االكتتاب عمليات  ك  تحديدها ، العمليات التي تم  أعمال هذا االرتباطلغرض  .  على قرارات مستخدمي البيانات المالية   يؤثر أن  

  التأمين،   وإعادة  الدفع،  ومستحقة  المدفوعة  والنقدية  واالستردادات،  التأمين  ومطالبات   التحصيل،  ومستحقة   المحصلة  والنقدية  التأمين، 
   . المؤسسة  مستوى  على   والضوابط   المالية، والتقارير   والرواتب،  واالستثمارات،

 

 الرقابة الداخلية:   مكونات التالية لنظام  لل، حصلنا على فهم  قيامنا بأعمال االرتباط  خالل
 

 بيئة الرقابة   . 1

  تقييم المخاطر . 2

 أنشطة المراقبة . 3

  المعلومات واالتصاالت  . 4

 المراقبة . 5
 

  وفعالية   والتنفيذ  التصميم  مالءمة  مدى   في  المادية  األخطاء  مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما   الشخصي،  حكمنا  إلى  المختارة  اإلجراءات  تستند
  للعمليات   اإلدارة  مجلس   وصف  كان  إذا  تنتج  قد  التي   المخاطر  تقييم  أيًضا  إجراءاتنا   تضمنت.  خطأ   أو  الحتيال  نتيجة  سواء  التشغيل
  أهداف   لتحقيق  فعالة   بصورة   وتشغيلها  وتنفيذها   تصميمها  يتم  لم   الضوابط   أن   أو   عادلة   بصورة   معروض  غير   الداخلية   الرقابة  وضوابط 

  الحوكمة   تقرير   ضمن  المعروض  المالية  التقارير  على  الداخلية  الرقابة   ضوابط  حول   اإلدارة  مجلس  تقرير  في   الواردة  الصلة  ذات  الرقابة
 . 2021  لعام   السنوي 

 

ويشمل كذلك    ،اإلدارة   مجلس   تقرير   تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة أهداف الرقابة الواردة في أيضًا  من هذا النوع  ارتباط التأكيد  تضمن  ي
 .  هذه الظروفمثل  إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في أي  تنفيذ  

 

بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير  يجتنا  باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا مالئما يمّكننا من إبداء نت
  . شركة لل  المالية
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 تقرير التأكيد المستقل  

 الكرام     .  ق.ع .م .ش  للتأمين  قطر  في شركة  المساهمين   السادة   إلى 
 

الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير  الرقابة  وصف عمليات وضوابط  تقرير حول  
 تتمة    –  المالية

 

 الضوابط الداخلية على التقارير المالية   تعريف
موثوقية التقارير المالية وإعداد  مدى    حول معقول    تأكيد إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة هي عملية مصممة لتوفير  

المالية ألغراض خارجية وفًقا للمعايير الدولية   المالية ألي  إن  لتقارير المالية.  ل البيانات  التقارير  الداخلية على  تشمل  مؤسسة  الرقابة 
 :   السياسات واإلجراءات التي 

 

   ؛ في موجودات المؤسسة التصرف أعمال  ت و بتفاصيل معقولة، المعامالو ، نزاهة تعلق بحفظ السجالت التي تعكس بدقة و ت ( 1

لمبادئ المحاسبية  متوافقة مع ا إعداد بيانات مالية  ضمان  الضرورة ل   حسب توفر تأكيد معقول بأن المعامالت يتم تسجيلها   ( 2
   ؛ و المؤسسةإدارة  من رخيص  بتال تتم إال ؤسسة ونفقات الم  فواتيرالمقبولة عموًما، وأن  

موجودات  ل مصرح به الغير الفوري لحاالت االختالس أو االستخدام أو التصرف كتشاف االمنع أو حول ال معقول  تأكيد  توفر   ( 3
 .   البيانات المالية   ؤثر على قرارات مستخدمي يتوقع بشكل معقول أن  يمادي على البيانات المالية و يؤثر بشكل  ما قد  المؤسسة ب

 

   الضمنية  القيود  
موضوع واألساليب  الخصائص  خذ في االعتبار  األ مع    ،أكثر من المعلومات المالية ضمنية  تخضع معلومات األداء غير المالي لقيود  

 .  المستخدمة لتحديد هذه المعلومات 
 
، قد تحدث  اإلدارة من قبل  الرقابة   التواطؤ أو تجاوز   ية للضوابط الداخلية على التقارير المالية، بما في ذلك احتمالالضمنية نظًرا للقيود و 

قد ال تمنع أو تكشف جميع    الضوابط الداخلية على التقارير المالية   فإن   لذلك و اكتشافها.    دون خطأ  أو  حتيال  نتيجة ال   مادية أخطاء  
 .  أهداف الرقابة استيفاء مطلًقا ب   تأكيًدا  توفر وبالتالي ال يمكن أن ،  إعداد التقارير بشأنهااألخطاء أو اإلغفاالت في معالجة المعامالت أو  

 
أن  مخاطر  لتكون معرضة  مستقبلية  اللفترات  ل لتقارير المالية  على ا أي تقييم للضوابط الداخلية  بشأن  توقعات  الباإلضافة إلى ذلك، فإن  

   .الظروف أو لم يتم االستمرار على نفس درجة االلتزام بالسياسات واإلجراءات   ت تغير في حال  مناسبة غير   ضوابط تلك ال تصبح 
 

لن تعالج بأثر رجعي    التأكيدي  ناتقرير المشمولة بخالل الفترة فعيلها عالوة على ذلك، فإن أنشطة الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها وت
 . الضوابط تفعيل هذه  قبل تاريخ كانت موجودة  لتقارير المالية على االداخلية  الضوابط في  أي نقاط ضعف أو أوجه قصور  

 
  هذه   بتطبيق   يقومون   الذين   الموظفين   على   القانونية   والمتطلبات   الحوكمة   لتطبيق   الشركات   تتبعها   التي   اإلجراءات   من   العديد   تعتمد 

  اإلجراءات   تقييم   يتضمن   ال   قد   الحاالت  بعض   وفي   فعال،   بشكل   االلتزام   إجراء   تنفيذ   لكيفية   وتقييمهم   إجراء   كل   لهدف   وتفسيرهم   اإلجراءات 
  مؤسسة   من   تختلف   التي   الممارسات   أفضل   تتبع   قد   االلتزام   إجراءات   تصميم   أن   إلى   أيًضا   اإلشارة   تجدر .  كافية   تدقيق   بمستندات   االحتفاظ 
   . بها المقارنة   يمكن  التي المعايير  من  واضحة   مجموعة تشكل  ال  فهي  وبالتالي آلخر،  بلد ومن األخرى 
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 تقرير التأكيد المستقل  
 الكرام     .  ق.ع .م .ش  للتأمين  قطر  في شركة  المساهمين   السادة   إلى 

 

الداخلية ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير  الرقابة  وصف عمليات وضوابط  تقرير حول  
 تتمة    –  المالية

 

   الجودة مراقبة و يتنا  استقالل
  الصادرة لمحاسبين المهنيين أخالقيات ا قانون وفقًا ل، التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى  االرتباط  أعمال سياق قيامنا ب في  
، والتي تأسست  ( IESBA Codeلالستقاللية( )المهنيين )بما في ذلك المعايير الدولية    للمحاسبين   الدولية   األخالقيات   معايير  مجلس   عن

  والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في   ، والسلوك المهني  ، والسرية   ، والعناية الواجبة  ، والكفاءة المهنية   ، والموضوعية   ، لنزاهة ا على مبادئ  
 .  أخالقيات المحاسبين المهنيين  قانون لقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات و . و قطر  دولة

 
السياسات واإلجراءات  يشمل   نظام شامل لمراقبة الجودةبالتالي فإن لدينا  و   (، 1رقم )مراقبة الجودة  لق المعيار الدولي يتطببشركتنا  تقوم 

 .  لمعمول بها لمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية ا لتزام با باالالخاصة الموثقة  
 

 المعلومات األخرى 
  شركة لل  السنوي الحوكمة  تقرير    معلومات المضمنة في   إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على 

    . ه وتقريرنا حول  ، المالية  التقارير   على الداخلية   ضوابط الرقابة إطار    بشأن  اإلدارة  تقرير ولكنها ال تتضمن ، 2021لعام  
 

ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل    المالية  التقارير  على   الداخلية   الرقابة  ضوابط إطار    بشأن  اإلدارة   تقريرإن نتيجتنا حول  
بالقانون    االلتزام   اإلدارة بشأن  مجلس   تقريرمنفصل حول    محدودلتقديم تقرير تأكيد    شركةالمن أشكال التأكيد حولها. لقد تم تعييننا من قبل  

، والذي تم تضمينه في المعلومات  كات نظام حوكمة الشر الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك  
   .  األخرى 

 
، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على  المالية   التقارير  على  الداخلية   الرقابة  ضوابطإطار    حول  اإلدارة  تقرير فيما يتعلق بارتباطنا بشأن  

  حول   اإلدارة   تقرير المعلومات األخرى أعاله، وعند القيام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض جوهرًيا مع  
 .  االرتباط، أو أنها تبدو كأخطاء مادية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال    المالية  التقارير  على  الداخلية   الرقابة  ضوابطإطار  

 
المعلومات األخرى التي تم تزويدنا بها قبل تاريخ  ، في  في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها

تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا  تقريرنا هذا، فإننا نبدي نتيجة بوجود خطأ مادي في هذه المعلومات األخرى، كما يتحتم علينا إدراج  
 .  ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن

 
وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حوله، فإن علينا حينها التواصل مع    بالكامل،   2021  لعام   السنوي   الحوكمة   لتقرير عند قراءتنا  

   هذا األمر.حول  الحوكمة ب  األشخاص المكلفين 
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 تقرير التأكيد المستقل  

 الكرام     .  ق.ع .م .ش  للتأمين  قطر  في شركة  المساهمين   السادة   إلى 
 

مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير  الداخلية ومدى  الرقابة  وصف عمليات وضوابط  تقرير حول  
 تتمة    –  المالية

 

 نتيجة    ال
 أن:    رأينا  في   بها،  قمنا التي   المعقول  التأكيد   إجراءات  نتائج  على   بناءً 

 
ديسمبر    31في  المصمم كما    نظام الشركة   ة عادل صورة  يعرض بالمالية    التقارير   على   الداخلية   الرقابة   ضوابط   حول   اإلدارة   تقرير  (أ 

   ؛ و2021
 

المتعلقة بأهداف الرقابة قد   ( ب ، من كافة  2021ديسمبر    31في  تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما  الضوابط 
 (.  COSOتريدواي )  للجنة  الراعية   المؤسسات   لجنة عمل  وفقًا إلطار النواحي المادية،  

 
 تأكيد على أمر  

  :يلي  ما  إلى   االنتباه   نلفت أعاله،  نتيجتنا  حول  تحفظ  بدون 
 

  ذات   والتشريعات   المالية   لألسواق   قطر   هيئة   بقانون   االلتزام   بشأن   اإلدارة  مجلس   تقرير   فإن   ، "السنوي   الحوكمة   تقرير "  في   مبين   هو   كما
  الشركات   مثل   األخرى،  األعمال   مكونات  ليشمل  يتجاوزها   وال  األم  الشركة   على  يقتصر   الشركات،  حوكمة  نظام  ذلك  في  بما   الصلة، 
 .  2020  يناير  14  بتاريخ  المالية   لألسواق   قطر   هيئة  من  الموافقة  خطاب   على  الشركة حصلت   الصدد  هذا   وفي. والزميلة  التابعة

 
  المكونات   لهذه   المطالبات   صافي   فيها   بما   المصروفات   وإجمالي   التأمين   أقساط   وإجمالي   المطلوبات   وإجمالي   الموجودات   إجمالي   إن 

  البيانات  في  الموحدة   والمصروفات   واإليرادات   والمطلوبات   الموجودات  من   التوالي  على٪  97  و ٪  89  و ٪  68  و ٪  58  يمثل  المستثناة 
 . 2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  وللسنة في   كما للمجموعة   الموحدة   المالية

 
 
 

   غ ـت ويون ـإرنسعن  
 

 

ــــــــ أحمـ  ـــ ــــ ــــــــ ـد سيــــ ـــ ــــ ـــ  د  ـ
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