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ي كل من أفريقيا وأمريكا 
ن فن ق األوسط رقابة شبكة من األعضاء المستقلي   الشمالية وأوروبا والشر

 

 تقرير املدقق الشرعي اخلارجي املستقل 
 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه.  
 
 إىل السادة /   املسامهني     

 شركة املدينة للتمويل واالستثمار  
  دولة الكويت   -الكويت  

 هدف ونطاق التدقيق 
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت اليت نفذهتا شركة املدينة للتمويل واالستثمار )الشركة( وشركاهتا التابعة )يشار إليهم  

إلبداء الرأي يف مدى التزام الشركة أبحكام الشريعة اإلسالمية    31/12/2020جمتمعني ابجملموعة( خالل السنة املنتهية يف  
شرعية للمجموعة، وقرارات اجملامع الفقهية ذات الصلة، واملعايري الشرعية للمؤسسات املالية  كما هي يف قرارات هيئة الرقابة ال

 اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف( وقرارات هيئة أسواق املال ذات الصلة. 

 مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي 
م بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية على إدارة الشركة، كما أن اإلدارة مسؤولة  تقع مسؤولية االلتزا

 عن الرقابة الشرعية الداخلية اليت تراها ضرورية لضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
 ت اليت مت فحصها ومراحل إجنازها يف جملس اإلدارة. وتتمثل اجلهات املسؤولة يف الشركة عن إجراء التعامال

 االستقاللية واملتطلبات األخالقية األخرى ورقابة اجلودة 
اخلارجي   واملراجع  احملاسب  أخالقيات  "ميثاق  يف  هي  األخرى كما  األخالقية  واملتطلبات  ابالستقاللية  التزمنا  لقد 

ة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، و"دليل قواعد السلوك األخالقي  للمؤسسات املالية اإلسالمية" الصادر عن هيئة احملاسب
للمحاسبني املهنيني" الصادر عن جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني ومتطلبات هيئة أسواق املال يف دولة  

ة املهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك  الكويت ذات الصلة. واليت أتسست على املبادئ األساسية للنزاهة واملوضوعية والكفاء
 املهين. 

( اجلودة رقم  رقابة  معيار  مبتطلبات  التزمنا  تدقيق ومراجعة  1لقد  تنفذ عمليات  اليت  للمكاتب  اجلودة  "رقابة  ( بشان 
حنافظ على نظام    البياانت املالية، وعمليات التأكيد األخرى، وعمليات اخلدمات ذات العالقة"، ووفقاً لتلك املتطلبات فإننا
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شامل لرقابة اجلودة مبا يف ذلك السياسات واإلجراءات املوثقة بشأن االمتثال مع املتطلبات األخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات  
 النظامية والتنظيمية املنطبقة. 

 مسؤولية املدقق الشرعي اخلارجي ووصف العمل املنجز 
التزام الشركة أبحكام الشريعة اإلسالمية بناًء على تدقيقنا هلا. وقد مت تدقيقنا  تتمثل مسؤوليتنا يف إبداء الرأي يف مدى  

وفقاً ملعايري احلوكمة ومعايري التدقيق الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وابألخص معيار التدقيق  
خلارجي )عمليات التأكيد املستقل على التزام املؤسسة املالية  ( بشأن "التدقيق الشرعي ا6للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ) 

اإلسالمية أبحكام الشريعة اإلسالمية("، ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات التأكيد والصادرة عن جملس معايري التدقيق والتأكيد  
ق أو مراجعة املعلومات املالية  ( بشأن "عمليات التأكيد عدا عن عمليات تدقي3000الدويل وابألخص معيار التأكيد رقم )

التارخيية " ومبدأ األمهية النسبية وما يرتتب من آاثر على منهجية التدقيق وإظهار املالحظات يف هذا التقرير، وقرارات هيئة  
تخطيط  أسواق املال يف دولة الكويت ذات الصلة. وتتطلب هذه املعايري أن منتثل ملتطلبات السلوك األخالقي للمهنة وأن نقوم ب 

وأداء التدقيق للحصول على أتكيد معقول أبن الشركة ملتزمة أبحكام الشريعة اإلسالمية. إن التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل  
 من التأكيد، لكنه ال يضمن أبن عملية التدقيق الشرعي سوف تكشف دائماً عن املخالفات الشرعية عند وجودها. 

صول على أدلة تدقيق حول مدى االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية، لقد  وتتضمن أعمال التدقيق أداء إجراءات للح
قمنا بتدقيقنا بناًء على عينة منهجية خمتارة، ونعتقد أبن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأي  

 وحنافظ على الشك املهين طوال فرتة التدقيق  التدقيق اخلاص بنا. وكجزء من عملية التدقيق الشرعي فإننا منارس التقدير املهين 
 كما نقوم أيضاً ابآليت: 

حتديد وتقييم خماطر عدم االلتزام الشرعي، وكذلك تصميم والقيام إبجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك املخاطر.   (1)
 واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً إلبداء رأينا.  

مناسبة يف ظل  تكوين فهم حول نظام الرقابة الشرعية الداخلية ذي الصلة ابلتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق   (2)
 الظروف القائمة، وليس بغرض إبداء رأي حول مدى فاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية للشركة. 

 االطالع وفحص العقود واملعامالت اآلتية:  (3)
 تقارير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للشركة.  -

 البياانت املالية للشركة ومرفقاهتا.  -

 العقود املوقعة خالل العام.  -

 ستثمار خالل العام. عمليات اال  -

 عمليات احملافظ االستثمارية خالل العام.  -

 التقارير املقدمة للجهات اإلشرافية وتقارير التدقيق الداخلي.  -

 األحكام القضائية النهائية الصادرة خالل العام.  -
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صندوق اخلريات )حساب التطهري( ومتابعة االستخدامات خالل العام، اإلضافات خالل العام، الرصيد يف   -
 اية العام. هن

 زكاة الشركة.  -

التواصل مع اإلدارة فيما خيص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط ونتائج التدقيق اهلامة، مبا يف ذلك أي نقاط ضعف   (4)
 جوهرية يف نظام الرقابة الشرعية الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق. 

 ول على رد اإلدراة بشأن كل مالحظة. إرسال نسخة من تقرير نتائج التدقيق الشرعي والتوصيات واحلص (5)
 تقييم املالحظات املثبتة يف تقرير نتائج التدقيق الشرعي والتوصيات يف ضوء مبدأ األمهية النسبية.  (6)
 . 2021مايو    5  –  4بني  يف سبيل حتقيق املطلوب منا، فقد قمنا ابلتواصل مع إدارة الشركة وتنفيذ التدقيق يف الفرتة   (7)
 

 الرأي  
إن العقود واملعامالت اليت أبرمتها شركة املدينة للتمويل واالستثمار )الشركة( وشركاهتا التابعة )اجملموعة( خالل السنة  

 مت تنفيذها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية   31/12/2020املنتهية يف 
 

 الزكاة 
املستثمرين(  مت حساب زكاة الشركة وفقاً لألسس املعتمدة من قبلنا وإبشرافنا، وقد بلغت الزكاة املستحقة على املسامهني )

  فلس   /0,0008دينار كوييت، وبلغ نصيب السهم الواحد /  /  346,984  مبلغ /   31/12/2020عن السنة املنتهية يف  
 كوييت، علماً أبن مسؤولية إخراج الزكاة اخلاصة ابملسامهني تقع عليهم

 أما املتاجر فمعادلة حساب الزكاة اخلاصة به:  
 % للسنة امليالدية(.  2.577% للسنة اهلجرية /2.5عدد األسهم اململوكة×سعر السوق للسهم يف اتريخ الزكاة× )

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

  شركة رقابة العالمية لالستشارات الشرعية

 2021/ 5/5الكويت في 

 

          

 

  

  علي دياب أحمد  

 الممثل القانوني 

 د. عبدالباري مشعل  

 المدقق الشرعي

 


