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 التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية

 موارد للتمويللشركة  

 
الم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين. الة والسَّ ِّ العاملين، والصَّ

 الحمد هلل رب 

  07/2/2022صدر في: 

 إلى السادة املساهمين في شركة موارد للتمويل )"الشركة"(

 الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وبعد:السَّ 

قة إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة )"اللجنة"( ووفقا للمتطلبات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة واملعايير ذات العال

 سنة املالية"(.)"ال  2021ديسمبر من عام  31للسنة املالية املنتهية في  (، تقدم تقريرها”املتطلبات الرقابية“)

 

 .مسؤولية اللجنة 1

الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، والئحتها التنظيمية تتحدد في  وفقا للمتطلبات الرقابيةإن مسؤولية اللجنة 

بشكل عام، وعقد  واملعايير املحاسبية، والعمليات واألنشطة وخدمــــات، وعقـــود، ومستندات، ومواثيق عمل الشركة، والسياسات، 

 التأسيس، والنظام األساس ي، والقوائم املالية للشركة، وتوزيع األرباح وتحميل الخسائر والنفقات واملصروفات بين املساهمين وأصحاب

ووضع الضوابط الشرعية الالزمة ألعمال الشركة والتزامها  )"أعمال الشركة"( وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، حسابات االستثمار

ــــريعة كــــام الشـا مع أح"(، لضـــمان توافقهالهيئةلشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد واملبادئ واملعايير التي تضـــعها الهيئة العليا الشرعية )"با

  .اإلســــالمية

 

طار القواعد جنة في إوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللوتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام الشركة بالشــــريعة اإلسالمية وفقا لقرارات، فتا 

ـؤولية إلدارة املسـاـل مجلس واملبادئ واملعايير التي تضعها الهيئة )"االلتزام بالشريعة اإلسالمية"( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن ذلك، ويتحمـ

 النهائية في هـــذا الشـــأن. 

 

 .املعايير الشرعية2

 على املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )"أيوفي"( معايير للحد اا اعتمدت
ُ
ألدنى للجنة

الية والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توص ي به فيما يتعلق بأعمال الشركة خالل السنة امل للمتطلبات الشرعية

 . 18/3/2018ن استثناء وفقا لقرار الهيئة رقم املنتهية دو 
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 .األعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة املالية3

الرقابة الشرعية  إدارة لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال املؤسسة، من خالل مراجعة أعمال املؤسسة ومراقبتها من خالل

للجنة ما . ومن األعمال التي قامت بها افي هذا الشأن رقابيةلصالحيات اللجنة ومسؤولياتها واملتطلبات ال وفقا ،والتدقيق الشرعي  الداخلية

  يأتي:

 اجتماعات خالل السنة املالية، (4) عقد .أ

 .فيما يتعلق بأعمال املؤسسة التي عرضت على اللجنةوإبداء اآلراء إصدار الفتاوى والقرارات  .ب

 قوثائإلجرائية، واملعايير املحاسبية، وهياكل املنتجات، والعقود، واملستندات، ومواثيق العمل، واللسياسات، واللوائح اامراجعة  .ج

 .األخرى املقدمة من قبل املؤسسة للجنة لالعتماد/املوافقة

مع الضوابط الشرعية  توزيع األرباح وتحميل النفقات واملصروفات بين أصحاب حسابات االستثمار واملساهمينالتأكد من مدى توافق  .د

 . اللجنة املعتمدة من قبل

 بما في ذلك املعامالت املنفذةأعمال املؤسسة  علىالرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي  أو قسم إدارة من خاللالرقابة  .ه

 ، ومراجعة التقارير املقدمة في هذا الخصوص.وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات املنفذة ،اإلجراءات املتبعةو 

 ارةإد تقديم توجيهات إلى الجهات املعنية في املؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من املالحظات التي وردت في التقارير املقدمة من قبل .و

في تطبيقها  مخالفاتالتي وقعت ت عوائد املعامال بتجنيب إصدار قرارات ، و الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي  أو قسم

 لصرفها في وجوه الخير.  

 الوقائية فيما يتعلق باألخطاء التي تم الكشف عنها ملنع حدوثها مرة أخرى./التدابير التصحيحية اعتماد .ز

 .)1(بيان مقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم املؤسسة .ح

ه واإلدارة العليا للمؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام املؤسسة بالشريعة التواصل مع مجلس اإلدارة واللجان التابعة ل .ط

 اإلسالمية.

 وقد سعت اللجنة للحصول على جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام املؤسسة بالشريعة اإلسالمية. 

 

 .استقاللية اللجنة 4

يا إدارتها العلو الشركة  مت بجمــــيع أعمالها باستقاللية تامـــــة، وقــد حصلت على التســـهيالت الالزمــــة منتؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقا

 ومجلس إدارتها لالطالع على جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت واملتطلبات الشرعية. 

 

 ية .رأي اللجنة بخصوص التزام الشركة بالشريعة اإلسالم5

التأكد من التزام الشركة بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت اللجنة بدرجة  من أجل ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات بناء على

افقة مع الشريعة اإلسالمية مقبولة من االطمئنان إلى أن أعمال الشركة خالل السنة املالية قارير تتم رفع  إال ما لوحظ من مخالفات متو

 وجهت اللجنة باتخاذ اإلجراءات املناسبة في هذا الخصوص.  بشأنها، وقد

                                                 

لمدقق الخارجي النهائي لم يجهز حتى تاريخ إعداد هذا التقرير الختالف املواعيد ل املالي تقريرالعلما بأن يتم اإلعالن عنه في الجمعية العمومية،  (1)

 النهائية لتسليم التقارير بين التقرير الشرعي والتقرير املالي. 
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شاط
َّ
خـول في أي اتفاقية أو اسـتثمار ، أو ممارسة نشاٍط من الن د أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد ، أو الدُّ ِّ

 
أن  ات ، يجبواللجنة تؤك

بات 
َّ
فق مع املتطل د من أنها تتَّ

ُّ
ها للتأك َبلِّ  من قِّ

ً
ما رعية، معُيعتَمد مقدَّ ، وهو ما ينصُّ عليه ضرورة األخذ باإلجراءات الصحيحة لتنفيذها الشَّ

 وآلية عملها على اللجنة إلقرارها وذ
ً
ا ية عرض جميع املنتجات املزمع هندستها مالي  د كذلك أهم 

 
ركة، وتؤك ظام األساس ي للشَّ ِّ

رحها لك قبل طالن 

 للجمهور.

للتمويل  بالقرارات الشرعية حول استثماراتها في الشركات التابعة والتي تستحوذ فيها شركة مواردكما تؤكد اللجنة على أهمية التزام الشركة 

 على نصيب األغلبية.

 .
ً
 ورأي اللجنة، املذكور أعاله، مبني على املعلومات التي اطلعت عليها خالل السنة املالية حصرا

 

 نسأل هللا العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوا

 

 

 

 توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة

 

 الدكتور  فضيلة الشيخ

 نظام محمد صالح يعقوبي

 اللجنة رئيس 

 فضيلة الشيخ الدكتور 

 محّمد عبدالّرحيم سلطان العلماء

 نائب الرئيس

 فضيلة الشيخ الدكتور 

 أحمد عبد العزيز الحّداد

 ةاللجنعضو 

  


