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مساهمي شركة   إلى  المستقل  التأكيد  العقاري  تقرير  للتطوير  مجتمعة   .قش.م.عمزايا  إليها  )يشار  لها  التابعة  والشركات  )"الشركة"( 

 ذات الصلة ، بما في ذلك قانون حوكمة الشركات  هيئة قطر لألسواق المالية  لوائحل "بالمجموعة"( حول بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال  
 2022ديسمبر  31كما في  والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )"النظام"(

مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق    بقرارالقانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر    تآمنشحوكمة الشركات وال  نظاممن    24وفًقا للمادة  
)"بيان مجلس اإلدارة    دارةاإلبيان مجلس    حولمحدود  تأكيد    مهمة  يذقمنا بتنف  فقد   ،  2016( لسنة  5"( بموجب القرار رقم )QFMAالمالية )"

هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة بما في ذلك قانون الحوكمة للشركات والكيانات    لوائحمع    المجموعة  متثالإ  حول  حول االمتثال"(
من التقرير السنوي لحوكمة الشركة كما في   1الفصل  في  "( المدرج في األقسام ذات الصلة  النظام القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )"

 .  2022أكتوبر 7التعيين المؤرخ بتاريخ   ، وفقًا لخطاب2022ديسمبر  31

 

 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 
متثالها  إتقديم تقرير حوكمة الشركة كجزء من التقرير السنوي للمجموعة بما في ذلك إفصاح المجموعة عن  أعضاء مجلس اإلدارة  يتعين على  

 . المدرجة في هذه اللوائح 4 للوائح هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة بما في ذلك أحكام النظام بما يتماشى مع متطلبات المادة

على عاتق   ،بيان مجلس اإلدارة حول االمتثالو وإعداد تقرير حوكمة الشركة    كفاية اإلفصاحاتبما في ذلك    ،للنظامتقع مسؤولية االمتثال  
تشمل هذه المسؤولية التأكد من أن تصميم وتنفيذ وصيانة إجراءات الرقابة  .  الحوكمةعلى    القائمين  مجلس إدارة المجموعة، وعند االقتضاء،

 .  سواء كان ذلك بسبب االحتيال أو الخطأ ،الخطأ خالية من بيان مجلس اإلدارة حول االمتثالب ية ذات الصلة الداخل

التي نطلبها.    ،عند اإلقتضاء  ،على الحوكمة  والقائمون   مجلس اإلدارة، المعلومات الدقيقة والكاملة  ال هم المسؤولون الوحيدون عن توفير 
 .كتمال المعلومات المقدمة من المجموعة أو بالنيابة عنها إأي مسؤولية عن دقة أو فرع قطر  –تتحمل ديلويت آند توش 

 :ما يلي  أخرى،مور أن ي ، من ب تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة

 اءات الرقابة الداخلية ؛قبول المسؤولية عن إجر  .أ
 دعم تقييمهم باألدلة الكافية ، بما في ذلك التوثيق ؛ و و  تقييم فعالية إجراءات الرقابة للمجموعة باستخدام معايير مناسبة .ب
 .تقديم تقرير مكتوب عن فعالية الضوابط الداخلية للمجموعة للفترات ذات الصلة .ج

بيان مجلس اإلدارة حول  للوائح هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة بما في ذلك قواعد السلوك )"قدم مجلس اإلدارة تقريره عن االمتثال  
 السنوي. حوكمة الشركة من التقريراألول  "( في الفصلاالمتثال

 

 مسؤولياتنا 

 ال  ،بيان مجلس اإلدارة حول االمتثاليجعلنا نعتقد أن  لى حد علمنا اي شيء  إتى  أ   إذافيما    تأكيد محدود  إستنتاج  هي ابداء مسؤولياتنا    نإ
 .فيها النظام ألسواق المالية ذات الصلة بماا هيئة قطر لوائحلالمجموعة  امتثال ،جوهريةمن جميع النواحي ال ،ةعادل صورةب  يظهر

عمليات التدقيق  خرى بخالف  األ  التأكيد   ارتباطات( "عدل)الم  3000التأكيد    رتباطاتإل وفًقا للمعيار الدولي  إرتباط تأكيد محدود  بتنفيذ    قمنالقد  
 .("IAASB") المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأمين الدولي ةأو مراجع 

 

 



مساهمي شركة   إلى  المستقل  التأكيد  العقاري  تقرير  للتطوير  والشركا   .قش.م.عمزايا  مجتمعة )"الشركة"(  إليها  )يشار  لها  التابعة  ت 
 هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة ، بما في ذلك قانون حوكمة الشركات  لوائح"بالمجموعة"( حول بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال ل 

 )تتمة( 2022ديسمبر  31كما في  والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )"النظام"(

 )تتمة(  مسؤولياتنا
يجعلنا نعتقد    والذي  انتباهنا  لفتك أي شيء قد  لذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان هناي نفت ط و ي خطت يتطلب هذا المعيار  

ألسواق  ل  قطر  هيئة  لوائحمن جميع النواحي الجوهرية، امتثال المجموعة للم يظهر بصورة عادلة،  ،  ككل  االمتثالبيان مجلس اإلدارة حول  أن  
  مدى   معايير يتم من خاللها تقييم  ها النظام تتضمنهيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة بما في   لوائح  نإ   المالية ذات الصلة بما فيها النظام.

 . جنا المحدودل إلستنتاو الوص بهدفامتثال المجموعة 

منها.   أقلتختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد المحدود من حيث طبيعتها وتوقيتها عن مهام التأكيد المعقول بحيث تكون  
كان من الممكن الحصول عليه   ذيير من التأكيد الفإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في مهام التأكيد المعقول هو أقل بكث   وبالتالي،
 د معقول.  ي تأك مةبمه قمنا  في حال

  خرى األالسياسات واإلجراءات والوثائق    مراجعةاإلدارة و   من  ستفساراتا  علىبشكل أساسي    التي قمنا بها،إجراءات التأكيد المحدود    شتملت 
عتمدها  ت اإلجراءات التي    ،)"المتطلبات"(  النظام  هابما في   المعمول  هيئة قطر لألسواق المالية  لوائحالمتبعة لتحديد متطلبات    االجراءاتلفهم  

بفحص الوثائق الداعمة التي   أيضاً  قمنا  اإلدارة لالمتثال لهذه المتطلبات؛ والمنهجية التي اعتمدتها اإلدارة لتقييم االمتثال لهذه المتطلبات.
للمتطلبات  ي ختبار اوعلى أساس    ،جمعتها اإلدارة االمتثال  المناسبة  ،  لتقييم  باألدلة  لتزويدنا  اعتبرناها ضرورية  للتعبير عن و والتي  الكافية 

 . استنتاجنا

 المتأصلة  القيود

الموضوع والطرق المستخدمة لتحديد بالنظر إلى خصائص    أكثر من المعلومات المالية،متأصلة  تخضع معلومات األداء غير المالي لقيود  
 هذه المعلومات.

   ، المصممة والمنفذة  يد مهمة التأك شفت تكوقد ال    قد ال يتم منع أو ردع األخطاء أو االحتيال،  نظًرا للقيود المتأصلة في نظام الرقابة الداخلية،
 .بشكل صحيح جميع المخالفات

يتم اكتشافها.   القد تحدث أخطاء أو مخالفات    وبناًء عليه،  لقيود متأصلة،،  رقابة محددةتخضع إجراءات الرقابة المصممة لمعالجة أهداف  
وخاصة من جانب أولئك الذين يشغلون  حتيالبقصد االال يمكن أن تضمن إجراءات الرقابة هذه الحماية من )من بين أمور أخرى( التواطؤ  

جنا يستند إلى معلومات تاريخية ولن يكون من المناسب إسقاط أي معلومات أو  فإن استنتا  عالوة على ذلك،األمانة.  مناصب في السلطة أو  
 فترات أخرى. على أي استنتاجات في تقريرنا 

 

 جودة الرقابة واستقالليتنا 
الصادرة عن المجلس الدولي  امتثلنا لمتطلبات االستقاللية وفقا لمعايير السلوك الدولية ووفقا لمتطلبات السلوك األخرى    خالل قيامنا بعملنا،

المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك   على  قوموالتي ت   ،  لمحاسبينل  ةخالقي األ  للمعايير
واعد السلوك الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير االخالقية  بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وق  وقد التزمنا  هذا،.  المهني

 للمحاسبين. 

(، وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات الموثقة 1)  تطبق شركتنا المعيار الدولي بشأن مراقبة الجودة
 لقة باالمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. المتع

 

  



مساهمي شركة   إلى  المستقل  التأكيد  العقاري  تقرير  للتطوير  مجتمعة   .قش.م.عمزايا  إليها  )يشار  لها  التابعة  والشركات  )"الشركة"( 
 هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة ، بما في ذلك قانون حوكمة الشركات  لوائح"بالمجموعة"( حول بيان مجلس اإلدارة حول االمتثال ل 

 تمة()ت 2022ديسمبر  31كما في  والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )"النظام"(

 ستنتاج اإل
لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بيان مجلس   بناًء على إجراءات التأكيد المحدود التي تم إجراؤها واألدلة التي تم الحصول عليها،

 . 2022ديسمبر  31كما في المعمول بها  للوائح هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلةغير ممتثل اإلدارة 

 

 التقريرستخدام إالقيود المفروضة على 
نذكر للمجموعة    لذلك قد،  عملنا  قمنا بتنفيذ  لقد.  المبرم بيننا التعيين  لشروط خطاب    اً تم إعداد تقرير التأكيد المحدود هذا للمجموعة فقط وفق

دون تحمل أو قبول أي مسؤولية أو  .  محدود ومستقل وليس ألي غرض آخرتأكيد  تلك األمور التي يتعين علينا أن نوضحها لهم في تقرير  
عة مطالبة  فإن المجمو  ،للنظامبأنه فيما يتعلق بامتثال المجموعة  فإننا نقر   لتزام فيما يتعلق بهذا التقرير إلى أي طرف آخر غير المجموعة، إ

ال نقبل أو نتحمل   إلى أقصى حد يسمح به القانون،  ألي غرض أو على أي أساس.  أو يوسع مسؤولياتنا  والذي لن يؤثر  بنشر هذا التقرير،
  التأكيدتقرير  عن  المحدود الخاصة بنا أو    التأكيدأي مسؤولية تجاه أي شخص آخر بخالف المجموعة وهيئة قطر لألسواق المالية عن أعمال  

 لمحدود هذا أو االستنتاج الذي توصلنا إليه.ا

 

 أمر تأكيدي 
يما يتعلق نلفت االنتباه إلى الملحق )أ( بهذا التقرير، والذي يمثل المتطلبات التي ال تزال الشركة في طور معالجتها. لم يتم تعديل إستنتاجنا ف

 بهذه المسألة.

 

 

 وتوش  اند ديلويت عنقطر                                                                                 -الدوحة 
 فرع قطر                                                                             2023فبراير  15
 

 
 مدحت صالحة 

 شريك 
الحسابات مراقبي   (  257)  رقم  سجل 

 لدى هيئة قطر   حساباتال  يمدقق  سجل
 ( 120156)رقم  لالسواق المالية

 
 
 

  



 الملحق أ  
 المالية، بما في ذلك النظام، والتي ال تزال الشركة في طور معالجتها:المتطلبات بموجب لوائح هيئة قطر لألسواق 

 

المرجع في تقربر  
 الشركة للحوكمة 

المرجع في نظام  
حوكمة الشركات  

الصادر عن هيئة قطر  
 النقطة موضع النقاش  لألسواق المالية 

الفصل األول: إلتزام  
الشركة بنظام الحوكمة  

ة  واإلجراءات المتخذ
 (28من  2صفحة )

و المادة    (2المادة )
(24 ) 

وتقوم الشركة حاليًا بتوثيق إجراءات سياساتها وإجراءاتها للتأكد من اإلمتثال الدائم  
 مع قوانين وتشريعات هيئة قطر لألسواق المالية ذات الصلة 

ملحق أ من تقرير  
 الحوكمة السنوي 

 ( 28من  28)صفحة 

سياسات متعددة ومعتمدة لتنظيم التعامل والعالقة مع أصحاب المصالح لدى الشركة   ( 8المادة )
من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.  ومن أبرز هذه السياسات سياسة المشتريات،  
وسياسة  األرباح،  توزيع  وسياسة  البشرية  الموارد  وسياسة  المناقصات،  وسياسة 

الغ عن المخالفات، مساهمي األقلية، وسياسة المسؤولية المجتمعية، وسياسة اإلب 
وتواصل الشركة العمل على تحسين سياساتها بشكل مستمر وسوف تنظر في توحيد 
جميع هذه السياسات في سياسة واحدة منفصلة ألصحاب المصالح لإللتزام في البند 

من نفس   5-5الى    1-5لنظام حوكمة الشركات واضافة النقاط    8من المادة    5
مع قوانين وتشريعات هيئة قطر لألسواق المالية ذات    المادة، لضمان االمتثال الدائم

 .الصلة
ملحق أ من تقرير  

الحوكمة السنوي 
 ( 28من  28)صفحة 

العام   ( 13المادة ) وجدول  2022خالل  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الدعوات  بعض  إرسال  تم   ،
من نظام حوكمة    13األعامل بأقل من أسبوع، ولم تلتزم الشركة بمتطلبات المادة  

ركات في بعض هذه الحاالت، وتراعي الشركة الحرص على اإللتزام بتوفير كافة  الش
 .  المتطلبات لألعضاء قبل انعقاد االجتماعات وبفترة كافية

ملحق أ من تقرير  
الحوكمة السنوي 

 ( 28من  28)صفحة 

تعمل الشركة بإستمرار على تطوير وتحسين ميثاق مجلس اإلدارة ليتضمن جميع   ( 9المادة )
الرئيسية متط المدرجة في السوق  القانونية  لبات نظام حوكمة الشركات والمنشآت 

ليعكس ما هو متضمن في النظام األساسي للشركة وباألخص من حيث القروض 
( من نظام حوكمة 9( من المادة )6أو رهن العقارات حسب ما هو وارد في البند)

 الشركات.
 
 


