


 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 المالية شركة بيت األوراق 

 

 

 إبراهيم يوسف الغانم 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 فهد فيصل بودي 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 

 ألطاف عبدهللا الغانم 

 عضو مجلس إدارة

 

 عائشة فيصل المضف

 عضو مجلس إدارة

 

 مساعد عدنان العجيل 

 عضو مجلس إدارة









































   

 تقرير هيئة الرقابةالشرعية

 م10/00/0101- م10/10/0101لفترة المالية ل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد :

  ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمينالحمد هلل 

 بيت األوراق المالية السادة / شركة 

 لشاااابيع الو اقواام الماللع لنا من قبل أعضاااااج الةمالع الاموملع  الممنوح للتفويضوفقاً 

واموجب النظام اقساااسااش للشاابيع وتاللماا الةراا البقاالع صاا الناالع فال قلبع البقااع 

 .م30/00/0101 – م10/10/0101الماللع الشبعلع تقدم تقبيبقا النرائش عن الفتبة 

 شبعلع فال شتملو على فحص الرلايل اإلستثماايع وصلغ الاقود قلبع البقااع ال  قامو اأعمالرا والتش ا

والمنتةاا والساالاساااا واإلجباجاا ا سااواج اشاا ل مباشااب أو االتنساالل مق قدااة التدقلل  والماامالا

ع الشاااابعش الداملش من أجل الحنااااوي على جملق المالوماا والتفساااالباا التش اعتببترا  اااابواي

شبياع اإلسالملع فش  وج  شبيع لم تخالف أح ام ال لتزويدقا اأدلع ت فش إلعطاج تأيلداا ماقولع األ ال

قباااا قلبع البقااع الشااابعلع والماايلب الشااابعلع الماتمدة للشااابيع وقباااا الةراا البقاالع صاا 

 النلع .

  د اع التش اشتملو على فحص الاقواالمباقبع المناسبع والمباجقامو قلبع البقااع الشبعلع للشبيع لقد

واإلجباجاا المتباع فش الشبيع على أساس امتباا يل نوع من أنواع الامللااا يما حنلنا على جملق 

أعماي الشبيع مق أح ام الشبياع  التزامبأي فش مدى الالمالوماا والتفسلباا الضبوايع إلصداا 

 اإلسالملع.

  قبااا( 3)اجملق استفساااا الشبيع وأصدا على قامو قلبع البقااع الشبعلع االبدلقد. 

 جباجاا الخاصع االشبيع وعددقالقد قامو قلبع البقااع الشبعلع للشبيع افحص ومباجاع السلاساا واإل 

(1). 

 :قدالتش حنلنا عللرا فاننا ناتواإلقباااا جملق اإليضاحاا والتأيلداا فش اأينا وااد دااسع        

 م10/10/0101التي أبرمتها الشركة خالل الفترة من والوثائق أن العقود والعمليات والمعامالت 

 تمت وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية . م30/00/0101إلى 

 قذا ونسأي هللا الالش القديب أل يوفل القائملن على الشبيع لخدمع ديننا الحنلف ووطننا الازيز وأل يُحقل للةملق

 البشاد والسدادا وهللا ولش التوفلل.

 هيئة الرقابة الشرعية
 

 أ.د/عبدالعزيز القصار     
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية

 د /علي إبراهيم الراشد    
 عضو هيئة الرقابة الشرعية

 

 12/40/1412موافق :ال
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  22/04/1220 الموافق:
 
 

 احملرتمون            بيت األوراق املالية  السادة/
 
 

 اخلارجيالنهائي للتدقيق الشرعي  التقريراملوضوع: 
 13/12/2020-01/10/2020ة ــرة املاليـــن الفتـع

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد: السالم 

وبعد   22/04/2021الموافق  1442رمضان ، 10،  الخميسيوم في ،  فإن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
المذكورة  واألنشطة المنفذة خالل الفترة العملياتبناء على طلب حصر في المعلومات الواردة إلينا النظر 
التالي يعرض المكتب لكم تقريره  ؛ضوء ماسبقالردود والمرفقات وفي ، والقيام بالزيارات الميدانية، ودراسة أعاله

 :هيئة أسواق المال حسب متطلبات

 .التدقيق الشرعي الخارجي  مكتب أوال : نطاق عمل

من خالل (  بيت األوراق المالية )شركةفي عمل إدارات  يقع نطاق عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
ابة قرارات هيئة الرقطبقا ل وتعامالت االوراق المالية والعقود الرقابة على جميع المعامالت التجارية والمالية

                 .المتعلقة بالتدقيق الشرعي الجهات الرقابية  وتعليمات المعتمدة الشرعية المعاييرو الشرعية 

  .: مسوؤلية مكتب التدقيق الشرعي الخارجيثانيا

قوورارات هيئووة الرقابووة بالتأكوود موون موودا التووزام الشووركة  علووى تقوووم مسووو لية مكتووب التوودقيق الشوورعي الخووارجي
 . المتعلقة بالتدقيق الشرعي الجهات الرقابيةوتعليمات  لمعايير الشرعيةاو الشرعية 
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التجاريوووة المعوووامالت فيموووا يتعلوووق ب وذلووو بنووواء علوووى تووودقيقنا  وليتنا فوووي إبوووداء الووورأ  المسوووتقل   كموووا تقوووع مسووو 
 .المالية والعقود األوراقوتعامالت  والمالية

 ولية الشركة.ؤ : مس ثالثا

وراق لمالية وتعامالت األإجراءات المعامالت التجارية واجميع ب على القيام للشركة يذيةدارة التنفإلولية ا  تقع مس
المتعلقة بالتدقيق  لقرارات هيئة الرقابة الشرعية والمعايير الشرعية وتعليمات الجهات الرقابيةطبقًا  المالية والعقود

 .الشرعي

 : رعي الخارجيشأهداف تقرير مكتب التدقيق ال:  رابعا

 الشرعية هيئة الرقابةقرارات لاإلسالمية وفقًا  بادئ الشريعةمتزام بتطبيق أحكام و لمن االكد التأ 
 .المتعلقة بالتدقيق الشرعي الشرعية و تعليمات الجهات الرقابية يريالمعاو 

  تي تم فحصها ال  والعقود والمعامالت التجارية والمالية تعامالت األوراق الماليةالتأكد من
الشرعية و تعليمات  يريمع قرارات هيئة الرقابة الشرعية و المعا افقةها بأنها متو طالع عليواال

 .المتعلقة بالتدقيق الشرعي الجهات الرقابية
 ومراحل إنجازها . وجهاتها المس ولة التعامالت اتإجراء سالمة التأكد من 

 لتل  التعامالت. الشرعية القواعد المرجعية وجود التأكد من 

  والمعامالت  الماليةاألوراق  تعامالتفي  -إن وجدت - شرعية للمخالفات معالجاتتوفير
 .وتحديد مدة زمنية لتنفيذ هذه المعالجات أو طرق تنفيذها التجارية والمالية والعقود

 .القيام بالزيارات الميدانية وتوثيق هذه الزيارات 

 لتقريراهذا للتوصل لنتائج اعمال  إجراءات التدقيق الشرعي الخارجي تحديد . 
 . االطالع على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي 
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  التدقيق ونتائج إجراءات : خامسا

 . االطالع على الهيكل التنظيمي -1

  اعتماد الهيكل التنظيميتم االطالع على  . 

 االطالع على الحسابات المصرفية. -2

 لشركةحسابات ا عدد الحساب الرئيسيبنك 
 31 بيت التمويل الكويتي  .1

 تقرير المدقق الشرعي الداخلي.  على االطالع  -3

  المدقق الشرعي الداخلي  تقاريرتم االطالع على. 

 .البيانات المالية  علىاالطالع   -4
  االطالع على البيانات الماليةتم . 

 رباح خالل الفترة.، والتأكد من تطهير األرباحفحص توزيعات األ -5

  (1/2021يما يخص تطهير األرباح )قرار هيئة الرقابة الشرعية فاالطالع على تم . 

 قرارات هيئة الرقابة الشرعية  -6

 ال يوجد()  مطابقة العقود المنفذة  لقرارات هيئة الرقابة الشرعية الصادرة  خالل الفترة وعددها. 
 ال يوجد ( تم االطالع على قرارات هيئة الرقابة الشرعية االخرا ومحاضر اجتماعاتها (. 
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 الجديد او المعدلة خالل الفترةلسياسات واالجراءات ئة الرقابة الشرعية لاعتماد هياالطالع على  -7

 الموافقة الشرعية اتالسياس 
 اليوجد اليوجد  1

 نفذتوالتي  والعقود المالية والمعامالت التجارية والمالية األوراقواالطالع على تعامالت تم فحص  -8
 هي على النحو التالي:و ومراحل إنجازها في الشركة من قبل الجهات المس ولة 

 النشاط الجهة المسؤولة 
إدارة األصول المدرجة باألسواق المحلية  إدارة األصول 1

 .والخليجية لصالح عمالء الشركة
إدارة االستثمارات العقارية  2

 الدولية والصناديق
إدارة االستثمارات العقارية بتسويق الفرص 
العقارية التطويرية قصيرة إلى متوسطة 

 .لاألج

التي  وراق المالية والمعامالت التجارية والماليةاأل لتعامالت الشرعية تم التأكد من القواعد المرجعية -9
 .على النحو التالي  تم فحصها

 الشرعية المرجعية   العملية 
 هيئة الرقابة الشرعية  والمحافظ األسهم  1
 هيئة الرقابة الشرعية العقود  2

 ية ونتائجها.الزيارات الميدانالقيام ب -10

 نتائج الزيارة تاريخ الزيارة الميدانية  
التعريف بالشركة واإلدارات التابعة للشركة ،  .1 28/10/2020 1
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وتزويد المدقق الشرعي الخارجي بالمتطلبات 
  الخاصة بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي ، 

ت حاالتدقيق على األسهم _ وتزويد المدقق باإليضا 21/04/2021 2
 .الالزمة

 ( 19- نظرًا للظروف الحاليةو-COVID  عبر البريد اإللكتروني واالتصال تم التواصل مع الشركة
 (لتوفير متطلبات التدقيق الشرعي الخارجي بالشركة

 )إن وجدت( المخالفات الشرعية -11

  هاالمدة المقترحة لتنفيذو  المعالجة ةالمخالف 
 اليوجد  ال يوجد  1

 :وصياتالرأي النهائي والت: سادسًا 

 المنفذة عملياتالإلى الرأ  النهائي بعدم وجود مالحظات على  الخارجيالتدقيق الشرعي  مكتب توصل 
وتعليمات  المعايير الشرعية المعتمدة و طبقًا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية المالية المذكورةخالل الفترة 

 . المتعلقة بالتدقيق الشرعيالجهات الرقابية 

 

 خلارجياملدقق الشرعي ا
 د/ عبدالعزيز خلف اجلار اهلل

 املمثل القانوني          
 حييى احلمادي         
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