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   ن فيمساهميالإلى السادة   المستقلالتأكيد تقرير 
   البنك األهلي )ش.م.ع.ق(

 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة  متثال لحول االتقرير  
 في السوق الرئيسية  

 

 مقدمة  

اق المالية  هيئة قطر لألسو مجلس إدارة من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن   24وفقا للمادة 
البنك    امتثالدارة عن مدى  اإلتأكيد محدود حول التقييم الذي قام به مجلس ارتباط    بتنفيذ، قمنا  2016عام ( ل5لقرار رقم )ا بموجب)"الهيئة"(  

الشركات والكيانات القانونية قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة ل)"البنك"(  األهلي )ش.م.ع.ق( 
 .  2021 ديسمبر 31في  كما  المدرجة في السوق الرئيسية

 

   المكلفين بالحوكمةاألشخاص  و مجلس اإلدارة مسؤوليات 
نظام حوكمة الشركات والكيانات  من  4والذي يغطي على األقل متطلبات المادة  المرفق حوكمة ال إعداد تقرير  عن   مسؤولالبنك مجلس إدارة إن  

 .  2016عام ( ل 5لقرار رقم ) بموجب ا الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية  القانونية المدرجة في السوق الرئيسية
 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما  متثال ل "االحوكمة الوارد بالتقرير السنوي تقريره حول اليقدم مجلس اإلدارة في قسم 
 .  "(الحوكمة  تقرير)" في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية"

 

بشكل    عمالاألسير لضمان الضوابط الداخلية الكافية   ىعل  ةفظا حموال تصميم وتنفيذ  البنك  مجلس إدارة   مسؤوليات  تشمل باإلضافة إلى ذلك،  
    :ظم وفعال، بما في ذلكتمن

 

 ؛البنكااللتزام بسياسات  -
 ؛البنكموجودات حماية  -
 ؛ أاالحتيال والخطحوادث  منع واكتشاف   -
 دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛ -
 إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و  -
المعمول بها، بما في ذلك   - واللوائح  للقوانين  المالية  االمتثال  والكيانات القانونية و قانون هيئة قطر لألسواق  نظام حوكمة الشركات 

 .  2016عام ( ل5لقرار رقم ) بموجب ا المدرجة في السوق الرئيسية
 

   تناامسؤولي
قانون هيئة قطر  متثال لاال  الحوكمة بشأنتقرير  "أن بيجعلنا نعتقد ما انتباهنا  لفت قد  محدود حول ما إذا تأكيد  نتيجةإصدار  في  مسؤوليتناتتمثل 

الوارد في قسم    لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية"
قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات  لالبنك  امتثال  ، الماديةالنواحي  كافة  ، من  ةعادلصورة بعرض يال الحوكمة من التقرير السنوي 

 .  التي قمنا بها المحدودالتأكيد  إجراءات  إلى استنادا   ،الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية
 

ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية  "  )المعدل(  3000رتباطات التأكيد رقم  الللمعيار الدولي  وفًقا  نا  أعماللقد قمنا ب
  الحصول   بهدف  إجراءاتنا  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  أن  المعيار  هذا  يتطلب.  (IAASB)  الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي  "التاريخية

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات  متثال لحول االبيان مجلس اإلدارة    بأن  نعتقد  يجعلنا  ما  انتباهنا  لفت  قد  إذا  ما  حول  محدود  تأكيد  على
  المادية  النواحي فةكا من إعداده يتم لم ككل، ،ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

 .  الشركات حوكمة  لنظام وفقاً 
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   ن فيمساهميالإلى السادة   المستقلالتأكيد تقرير 
   البنك األهلي )ش.م.ع.ق(

 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة  متثال لحول االتقرير  
 تتمة   –في السوق الرئيسية 

 

  تتمة – تناامسؤولي
  معقول. ال تأكيد الارتباط حالة في وتكون أقل نطاقًا منها  طبيعتها وتوقيتها من حيثمحدود تأكيد  ارتباطتختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في 

الحصول عليه لو تم  قد يمكن أقل بكثير من التأكيد الذي  يكون  ارتباط تأكيد محدود  تم الحصول عليه في  يالذي    التأكيدوبالتالي، فإن مستوى 
 .  ارتباط تأكيد معقولان االرتباط هو  ك  تنفيذها في حالينبغي إجراءات إضافية  بأينقم . لم ارتباط تأكيد معقولتنفيذ 

 

لتحديد متطلبات   لعمليات المتبعةااإلدارة لفهم من   استفساراتي الحصول على  أساسبشكل تضمن  تالتي قمنا بها  المحدود    التأكيدإجراءات إن  
اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة  ، و "(المتطلبات )"قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات  

األدلة التي جمعتها اإلدارة  قمنا بفحص  هذه المتطلبات. عند الضرورة، ب اللتزام مدى اوالمنهجية التي تتبعها اإلدارة لتقييم  ،هذه المتطلباتلتزام بلال
   . المتطلباتب االلتزاممدى لتقييم 

 

ت النظام، ولذلك  إن إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها ال تتضمن تقييم األوجه النوعية لفاعلية اإلجراءات التي طبقتها اإلدارة لاللتزام بمتطلبا
اق المالية والتشريعات  قانون هيئة قطر لألسو فإننا ال نقدم أي تأكيد حول ما إذا كانت اإلجراءات التي طبقتها اإلدارة تعمل بفاعلية لتحقيق أهداف  

 .  ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات
 

   الضمنية  القيود 
موضوع واألساليب المستخدمة  الخصائص  خذ في االعتبار  األمع    ،أكثر من المعلومات الماليةضمنية  لقيود  ة  معلومات غير الماليالتخضع  

 .  لتحديد هذه المعلومات
 

ءات  تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه اإلجرا
إجراء   وتقييمهم لكيفية تنفيذ  إجراء  لهدف كل  اإلجراءات االحتفاظ    االمتثالوتفسيرهم  قد ال يتضمن تقييم  الحاالت  وفي بعض  فعال،  بشكل 

قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة األخرى ومن  االمتثال تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تصميم إجراءات  . تندات تدقيق كافيةبمس
   بلد آلخر، وبالتالي فهي ال تشكل مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.

 

   الجودةمراقبة و يتنا استقالل
األخرى  االرتباط  أعمالقيامنا بسياق  في   األخالقية  والمتطلبات  ل، التزمنا باالستقاللية  لمحاسبين المهنيين الصادرة عن  أخالقيات ا  قانون وفقًا 

والعناية   ،والكفاءة المهنية ،والموضوعية ،لنزاهةا، والتي تأسست على مبادئ (IESBA) المهنيين مجلس معايير األخالقيات الدولية للمحاسبين
لقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات  و   .قطر  دولة  والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في  ،والسلوك المهني  ،والسرية  ،الواجبة

 .  أخالقيات المحاسبين المهنيين قانون و 
 

  الموثقة   واإلجراءات السياسات يشمل الجودة لمراقبة شامل نظام لدينا فإن وبالتالي ،(1) رقم الجودة لمراقبة  الدولي المعيار بتطبيق شركتنا تقوم
   .بها المعمول والتنظيمية القانونية  والمتطلبات المهنية والمعايير األخالقية  لمتطلباتلمتثال  باال الخاصة
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   ن فيمساهميالإلى السادة   المستقلالتأكيد تقرير 
   ش.م.ع.ق(البنك األهلي )

 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة  متثال لحول االتقرير  
 تتمة   –في السوق الرئيسية 

 

 األخرى  المعلومات
الواردة في تقرير    على   األخرى  المعلومات  تشتمل.  األخرى  المعلومات   عن   مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن السنوي للبنك لعام  الحوكمة  المعلومات 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام  متثال ل مجلس اإلدارة حول االتقرير    تضمنت  ال  ولكنها،  2021
   .وتقريرنا حوله حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

 

البنك  من قبل تم تعييننا  لقد  .  حولها التأكيد أشكال  من  شكل  أي نبدي  وال  األخرى،   المعلومات  تضمنت  ال مجلس اإلدارة   تقرير  حول  نتيجتنا  إن 
المالية، والذي تم تضمينه في الرقابة الداخلية على التقارير  إطار ضوابط   حولاإلدارة    مجلس  معقول منفصل حول تقريرتأكيد  لتقديم تقرير  

 المعلومات األخرى 
 

  االعتبار   في  األخذ  بذلك،  القيام  وعند  أعاله،  األخرى  المعلومات  على  االطالع  هي  مسؤوليتنا  فإن  ،مجلس اإلدارة  تقرير  بشأن  بارتباطنا  يتعلق  فيما
  تبدو   أنها  أو  االرتباط، أعمال  خالل  عليها  حصلنا  التي المعلومات  أو  مجلس اإلدارة تقرير  مع  جوهرًيا  تتعارض  المعلومات  هذه  كانت  إذا  ما

 . مادية  كأخطاء
 

  هذا،   تقريرنا  تاريخ   قبل  بها   تزويدنا  تم  التي  األخرى المعلوماتفي   ،بها  قمنا التي  التدقيق أعمال على  بناء  مادي،   خطأ  وجودبّين لنا  ت  حال   في
  إدراجه   يستوجب  ما   لدينا ليس.  تقريرنا  في   الوقائع  تلك، كما يتحتم علينا إدراج  األخرى  المعلومات   هذه  في   مادي خطأ  بوجود  نتيجة  نبدي  فإننا
 .  الشأن بهذا يتعلق فيما تقريرنا في

 

  بالحوكمة  المكلفين األشخاص  مع التواصل  حينها علينا فإن   حوله،  مادي خطأ  وجود إلى  توصلنا حال وفي  ، بالكاملالحوكمة  تقرير ل قراءتنا عند
 .  األمر  هذا حول

 

 نتيجة ال
قانون هيئة قطر  متثال لاال حول مجلس اإلدارةتقرير أن  بنعتقد  ما يجعلنا  لم يلفت انتباهنا   التي قمنا بها،المحدود    التأكيداستناًدا إلى إجراءات 

البنك  امتثال ،  الماديةالنواحي كافة  ، من  بصورة عادلةال يعرض    لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات 
 .  والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركاتأعاله  قانون لل
 
 

   غ ـت ويونـ إرنسعن  
 
 

 

ــادر   ــ ــاد ن  زيــ

   258  رقم مراقبي الحساباتسجل 

   2022 فبراير 23  التاريخ:

    الدوحة


