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زلدودة مسجلة ادلالية اإلسالمية، وىي شركة ذات مسؤولية ستشارات متخصصة بالتدقيق الشرعي واال شركة "رقابة العادلية لالستشارات الشرعية"

 عضو يف شبكة األعضاء ادلستقلني لشركة "رقابة"، مؤسسة بريطانية.(، كما أهنا 340898سجل جتاري رقم )يف دولة الكويت ب

 

    
 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آلو وصحبو. 
 

 إلى السادة / المساهمين   المحترمين

 المدينة للتمويل واالستثمارشركة  
 )عامة( شركة مساهمة كويتية  
  دولة الكويت -الكويت  

 

 االلتزام الشرعيتقرير حول 
هتا التابعة )يشار ا)الشركة( وشركادلدينة للتمويل واالستثمار شركة قمنا بتدقيق العقود وادلعامالت اليت نفذهتا 

بأحكام  الشركةإلبداء الرأي يف مدى التزام  39/92/2096ادلنتهية يف  السنةخالل إليهم رلتمعني باجملموعة( 
الشريعة اإلسالمية مع مراعاة ادلعايري الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرعي ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية 

 . ادلعتمدة من قبلنااإلسالمية وقرارات اجملامع الفقهية 
 

 عن االلتزام الشرعي مسؤولية اإلدارة
على إدارة  ادلعتمدة من قبلنا االلتزام بتنفيذ العقود وادلعامالت طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالميةتقع مسؤولية 

تنفيذ العقود وادلعامالت طبقاً كما أن اإلدارة مسؤولة عن الرقابة الشرعية الداخلية اليت تراىا ضرورية لضمان ،  الشركة
 ادلعتمدة من قبلنا. ألحكام الشريعة اإلسالمية

 

 مسؤولية ىيئة الرقابة الشرعية
 يف مدى التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ادلعتمدة من قبلناتتمثل مسؤوليتنا يف إبداء الرأي 

بناًء على تدقيقنا ذلا. وقد مت تدقيقنا وفقًا دلعايري الضوابط الصادرة عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية 
ه تطلب ىذتو  رللس معايري التدقيق والتأكيد الدويل،والصادرة عن قاً للمعايري الدولية لعمليات التأكيد ووفاإلسالمية 

وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول للمهنة  أن تمتثل دلتطلبات السلو  األخالقي ايريادلع
 . بلناادلعتمدة من قملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية  الشركةبأن 

 
 



 تابع: تقرير ىيئة الرقابة الشرعية
 

 

 

بأحكام الشريعة حول مدى االلتزام  وتتضمن أعمال التدقيق أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق
 نعتقد بأن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأي التدقيقو ، ادلعتمدة من قبلنا اإلسالمية
 .اخلاص بنا

  

 الرأي
بالدخول يف عقود شراء أسهم باذلامش، وبلغت الفوائد ادلدفوعة على تلك العقود خالل  اجملموعة قامت -9

 / دينار كوييت.944/مبلغ  39/92/2096السنة ادلنتهية يف 
ادلدينة للتمويل شركة إن العقود وادلعامالت اليت أبرمتها أعاله،  (9) باستثناء آثار ما ورد يف الفقرة إنو رأيناب -2

حكام أل مت تنفيذىا وفقاً  39/92/2096خالل السنة ادلنتهية يف )اجملموعة( واالستثمار وشركاهتا التابعة 
 ادلعتمدة من قبلنا. الشريعة اإلسالمية

 

 الزكاة
ادلسامهني وقد بلغت الزكاة ادلستحقة على  ،مت حساب زكاة الشركة وفقًا لألسس ادلعتمدة من قبلنا وبإشرافنا

/ دينار كوييت، وبلغ نصيب السهم الواحد 52 284مبلغ / 39/92/2096)ادلستثمرين( عن السنة ادلنتهية يف 
 علماً بأن مسؤولية إخراج الزكاة اخلاصة بادلسامهني تقع عليهم. ،/ دينار كوييت03000934/

 :اخلاصة بوزكاة العادلة حساب أما ادلتاجر فم
% للسنة 23577% للسنة اذلجرية /235× )سعر السوق للسهم يف تاريخ الزكاة×األسهم ادلملوكة دعد[

 .]ادليالدية(
 
 
 
 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 هيئة الرقابة الشرعية

  21/4/1027الكويت في 
   

 وقيان عثمان الوقيان / الشيخ
 عضو ىيئة الرقابة الشرعية

 البدرمحمد فؤاد / الشيخ 
 عضو ىيئة الرقابة الشرعية

 د. عبدالباري مشعل
 رئيس ىيئة الرقابة الشرعية

 

 


































































