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 تقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخليةال

 موارد للتمويللشركة  

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

 الحمد هلل رب 

  52/5/5253: صدر في

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

الم عليكم ورحمة   هللا تعالى وبركاته، وبعد:السَّ

)"اللجنة"( ووفقا للمتطلبات املنصوص عليها في القوانين واألنظمة واملعايير ذات العالقة  شركةإن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لل

 )"السنة املالية"(.  5252 ديسمبر من عام 13للسنة 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 

واملعايير املحاسبية، والعمليات واألنشطة بشكل عام، وعقد  ، والسياسات، شركةوخدمــــات، وعقـــود، ومستندات، ومواثيق عمل ال

قات واملصروفات بين املساهمين وأصحاب ، وتوزيع األرباح وتحميل الخسائر والنفشركةالتأسيس، والنظام األساس ي، والقوائم املالية لل

والتزامها  شركةووضع الضوابط الشرعية الالزمة ألعمال ال "( وإصدار قرارات شرعية بخصوصها،شركة)"أعمال ال حسابات االستثمار

"(، لضـــمان توافقها مع أحكــــام الهيئةضـــعها الهيئة العليا الشرعية )"تبالشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد واملبادئ واملعايير التي 

  .الشـــــريعة اإلســــالمية

 

قرارات اللجنة في إطار و  لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، بالشــــريعة اإلسالمية وفقا كةشر وتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام ال 

لشريعة اإلسالمية"( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن ذلك، ويتحمــل مجلس القواعد واملبادئ واملعايير التي تضعها الهيئة )"االلتزام با

 اإلدارة املســؤولية النهائية في هـــذا الشـــأن. 

 

 املعايير الشرعية.2

  اعتمدت
ُ
 )"أيوفي"( معايير للحد األدنىاملعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على اللجنة

خالل السنة املالية  شركةفي كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توص ي به فيما يتعلق بأعمال الوالتزمت بها  للمتطلبات الشرعية

 . 31/1/5231املنتهية دون استثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 

 

 األعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة املالية.3

الرقابة  قسمأو  إدارة ومراقبتها من خالل شركة، من خالل مراجعة أعمال الشركةلقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال ال

 .في هذا الشأن رقابيةلصالحيات اللجنة ومسؤولياتها واملتطلبات ال وفقا والتدقيق الشرعي الداخلي، الشرعية الداخلية
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مَنا بمراجع كماالشركة،  الأعممن  املباشر  بغرض املراجعة والتأكد م5252اجتماعات خالل عام  1عقد ب قمنالقد 
ُ
النتائج املالية ة ق

ركة سوكلها  ركة لدى البنوككما قمنا بمراجعة إيداعات الشَّ  ،الدخلوقائمة  يزانيتها العموميةمن واقع مراجعتنا مل ،)1(للشَّ  اتمؤس 

ركة أثناء التي دخلت فيها الشَّ  د العملياتعقو ا قد راجعنا ـركة ، بعد أن كنَّ أوُجـه االستثمارات التي دخلت فيها الشَّ  ، وإسالمية  مالية

 ـواعتمدنا املقبول منها ش م5252ديسمبر  13املالية املنتهية في  سنةال
َّ
 وطلبنا تعديل ما احتاج منها إلى تعديل وفق املتطل

ً
 رعية.بات الشَّ رعا

ارات التابعة والتي تستحوذ فيها شركة موارد واالستثمعلى الشركات  ق املدقق الشرعي الداخلي باملراجعة الشرعيةكما قمنا عن طري

 . الالزمة شرعيةالقرارات واتخذنا بشأنها الللتمويل على نصيب األغلبية ، 

من  كما قمنا باإلجابة عن جميع استفسارات الشركة وتوجيهها التوجيه املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما نراه، سواء كان ذلك

 و من خالل البريد اإللكتروني، أو من خالل االتصال الهاتفي املباشر.، أخالل عقد االجتماعات

فسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتقييم املستوى الشرعي للشركة،  كما اطلعنا عن طريق املدقق الشرعي الداخلي على املعلومات والتَّ

ف في الجملة أحكام واختبار مدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد تبين أن الشركة في م خالِّ
ُ
ستوى شرعي مقبول، وأنها لم ت

لعنا عليه من أنشطتها وأعمالها املختلفة.
َّ
ريعة اإلسالمية، وذلك في نطاق ما اط  ومبادئ الشَّ

شركة وتفصيل مركزها املالي وتطبيق وبما أن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق املساهمين ؛ فإن اللجنة بعد دراسة القائمة املالية لل

قد تبين أنه هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )األيوفي(، وحسب طريقة صافي املوجودات، معيار الزكاة الصادر عن 

 م. 5252ال تجب الزكاة على أسهم شركة موارد للتمويل لعام 

 

 استقاللية اللجنة .4

وإدارتها  شركةجمــــيع أعمالها باستقاللية تامـــــة، وقــد حصلت على التســـهيالت الالزمــــة من الب أدت مسؤولياتها وقامتتؤكد اللجنة بأنها 

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

 

 بالشريعة اإلسالمية  شركةرأي اللجنة بخصوص التزام ال.5

 بدرجةبالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت اللجنة  شركةالتأكد من التزام ال من أجل ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات بناء على

تم رفع  إال ما لوحظ من مخالفات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية خالل السنة املالية شركةإلى أن أعمال ال االطمئنانمقبولة من 

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

د أن استخدام أي وثيقة أو مستند  اللجنةو  ِّ
 
شاطات ، يجب تؤك

َّ
خـول في أي اتفاقية أو اسـتثمار ، أو ممارسة نشاٍط من الن أو عقد ، أو الدُّ

رعية، مع بات الشَّ
َّ
فق مع املتطل د من أنها تتَّ

ُّ
ها للتأك َبلِّ  من قِّ

ً
ما ضرورة األخذ باإلجراءات الصحيحة لتنفيذها، وهو ما ينصُّ  أن ُيعتَمد مقدَّ

                                                 
1
(   Grand Thornton واملسلم للمدقق الخارجي شركة ) 5253فبراير  31املعدة من قبل شركة موارد للتمويل بتاريخ  التقرير املالي حسب مسودة 

الختالف املواعيد النهائية لتسليم التقارير بين التقرير الشرعي والتقرير  لتقرير علما بأن تقرير املدقق الخارجي النهائي لم يجهز حتى تاريخ إعداد هذا ا

 املالي. 
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ركة ظام األساس ي للشَّ ِّ
ية ،عليه الن  د كذلك أهم 

 
 وآلية عملها على  وتؤك

ً
ا إلقرارها وذلك  اللجنةعرض جميع املنتجات املزمع هندستها مالي 

 قبل طرحها للجمهور.

استثماراتها في الشركات التابعة والتي تستحوذ فيها شركة موارد الشرعية حول  بالقراراتتؤكد اللجنة على أهمية التزام الشركة كما 

 .لبيةللتمويل على نصيب األغ

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

 

 نسأل هللا العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 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

 اللجنةعضو 

  


