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   2023/ 02/ 05  الموافق:
 
 

 المحترمون    نور اإلسالمي الخلیجي صندوق  السادة/
 
 

 الخارجيالنھائي للتدقیق الشرعي  التقریرالموضوع: 
 12/2022/ 31-01/01/2022ة ــ رة المالی ـــن الفت ـع

 علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، و�عد:  السالم 

و�عد النظر    2023/ 02/ 05الموافق    ،  1444،  رجب   14  ،األحد یوم  في  ،  فإن مكتب التدقیق الشرعي الخارجي
إلینا   الواردة  المعلومات  حصر  في  طلب  على  الفترة  العملیات بناء  خالل  المنفذة  أعاله  واألنشطة  ، المذ�ورة 

التالي حسب �عرض المكتب لكم تقر�ره  ؛سبق ضوء ماالردود والمرفقات وفي والقیام �الز�ارات المیدانیة، ودراسة 
 :المالئة أسواق تطلبات هی م

 .التدقیق الشرعي الخارجي مكتب أوال: نطاق عمل

الخارجي الشرعي  التدقیق  مكتب  نطاق عمل  الخلیجي   نور  صندوق   إدارةفي عمل   �قع  من خالل    اإلسالمي 
المالیة  التدقیق األوراق  وتعامالت  واألنشطة  والعقود  المعامالت  ل  على  الشرعیة  طبقا  الرقا�ة  هیئة  قرارات 

                 .المتعلقة �التدقیق الشرعيالجهات الرقابیة  وتعلیمات   المعتمدة الشرعیة المعاییرو 

  .: مسوؤلیة مكتب التدقیق الشرعي الخارجيثانیا

قـرارات هیئـة الرقا�ـة � الصـندوق التأكـد مـن مـدى التـزام  علـى تقوم مسـوؤلیة مكتـب التـدقیق الشـرعي الخـارجي
 .المتعلقة �التدقیق الشرعي الجهات الرقابیةمات وتعلی عیةالمعاییر الشر و الشرعیة 
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�األنشـطة والعقـود وتعـامالت فیما یتعلق  وذلكبناء على تدقیقنا ولیتنا في إبداء الرأي المستقل ؤ �ما تقع مس 
 .األوراق المالیة

 .الصندوق ولیة ؤ : مسثالثا

مس اؤ تقع  التنفیذ�ةإلولیة  القیام  للصندوق  دارة  وتعامالت  مالت  المعاءات  إجراجمیع  �   على  واألنشطة  والعقود 
المتعلقة �التدقیق    لقرارات هیئة الرقا�ة الشرعیة والمعاییر الشرعیة وتعلیمات الجهات الرقابیةطبقًا    األوراق المالیة 

 . الشرعي

 : رعي الخارجيشأهداف تقر�ر مكتب التدقیق ال: را�عا

للمرجعیة الشرعیة المعتمدة لدى وفقًا  إلسالمیة  ا بادئ الشر�عةمتزام بتطبیق أحكام و ل من االالتأكد   •
له   المرخص  الجماعي  –(الشخص  االستثمار  الرقابیة   )أنظمة  الجهات  المتعلقة    وتعلیمات 

 . �التدقیق الشرعي
من   • المالیةالتأكد  األوراق  وتعامالت  واألنشطة  والعقود  واالال  المعامالت  فحصها  تم  طالع  تي 

  الشرعیة وتعلیمات الجهات الرقابیة  یریة والمعا�ة الشرعی یئة الرقامع قرارات ه  افقةعلیها �أنها متو 
 . المتعلقة �التدقیق الشرعي

للمخالفات   معالجات توفیر   • وجدت   -  شرعیة  وتعامالت  في    -إن  واألنشطة  والعقود  المعامالت 
المالیة تنفیذها  األوراق  لتنفیذ هذه المعالجات   أو طرق  جعیة وفقًا لقرارات المر   وتحدید مدة زمنیة 

 عة.عیة المتبالشر 
والتواصل مع اإلدارات عن طر�ق البر�د اإللكتروني ووسائل االتصال    �الز�ارات المیدانیة،  القیام  •

 السمعیة والمرئیة. 

 . التقر�رهذا للتوصل لنتائج اعمال  إجراءات التدقیق الشرعي الخارجي تحدید  •
 االطالع على تقر�ر وحدة التدقیق الشرعي الداخلي.  •

 الشرعیة. إدارة المخاطر ة إجراءات ءة وفعالیتقییم �فا •
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 تقییم مدى التزام الشخص المرخص له �قرارات هیئة أسواق المال ذات الصلة.  •
له    المتبعة المرجعیة    نبیا  • المرخص  (الشخص  لدى  الشرعیة  االستثمار    –للمعاییر  أنظمة 

الشرعیة    )الجماعي المعاییر  عن  اختالفها  حال  المحاسفي  هیئة  عن  والمراالصادرة  جعة بة 
 ). AAOIFIسات المالیة اإلسالمیة (للمؤس

   التدقیق ونتائج إجراءات :خامسا

 ( الهیئة اإلدار�ة للصندوق ) االطالع على الهیكل التنظیميتم  -1
 االطالع على الحسا�ات المصرفیة.تم  -2

 تقر�ر المدقق الشرعي الداخلي.  علىاالطالع  تم  -3
 . البیانات المالیة علىاالطالع  تم  -4
 ( ال یوجد ) .ر�ة ومكوناتهااالستثما ص المحافظفحتم  -5

 . ر�احفحص توز�عات األتم  -6
 . ر�اح خالل الفترةالتأكد من تطهیر األتم   -7
 ( ال یوجد ) .قرارات هیئة الرقا�ة الشرعیةتم االطالع على  -8
 ( ال یوجد )  .ترةخالل الف  المنفذة واالتفاقیات  العقود  م االطالع علىت -9

جراءات الجدیدة او المعدلة خالل  تم االطالع على اعتماد هیئة الرقا�ة الشرعیة للسیاسات واال -10
 ( ال یوجد ) الفترة.
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 سادسًا: تقییم �فاءة وفعالیة إجراءات إدارة المخاطر الشرعیة:

 تعر�ف المخاطر الشرعیة وصورها  تصنیف المخاطر  م
المخاطر الشرعیة   1

 العالیة 
ي المعامالت المالیة إذا �ان یؤثر سلبًا في  �عتبر الخطر الشرعي ف تعر�فها:

 . أنشطة العمیل واستثماراتها وسمعته مما �ستدعي تجنیب األر�اح
 معاییر التقییم: 

 . تجنیب اإلیرادات المحرمة التي حققتها المؤسسة •
 . مخالفة اإلجراءات المعتمدة للمعامالت من الناحیة الشرعیة  •
  أو تعلیمات الجهات الرقابیة المتعلقةیئة الرقا�ة الشرعیة عدم تنفیذ قرارات ه •

 . �الجانب الشرعي وأن یؤثر ذلك على الجانب المالي
إلضرار الجسیم �سمعة المؤسسة نتیجة نشاط مخالفة ألحكام الشر�عة  ا •

 . اإلسالمیة
مخالفة المؤسسة لسیاسة عرض العقود الجدیدة أو المعدلة على هیئة الرقا�ة   •

 . فات شرعیةن في هذه العقود مخالالشرعیة و�ا
 . االستمرار دون تصو�ب مخالفة ذات مخاطر متوسطة ألكثر من ستة أشهر •

المخاطر الشرعیة   2
 المتوسطة 

وهي التي تؤثر في المعاملة ولكن ال تؤدي إلى �طالنها، بل �مكن  تعر�فها: 
لة،  إمضاؤها مع تخلیصها مما یؤثر علیها، وقد تستدعي تقنیة األر�اح المحص

 قد تؤثر على سمعة العمیل. ، و ي وقد ال تستدع
 معاییر التقییم: 

 تأثیر محدود على أر�اح �عض المعامالت نتیجة خطأ شرعي في تنفیذها.  •

 مخالفة اإلجراءات المعتمدة دون التأثیر على النواحي الشرعیة للمعامالت.  •

التأثیر المحدود على سمعة المؤسسة نتیجة لدخولها في أنشطة مخالفة   •
 میة من غیر تأثیر مالي. ألحكام الشر�عة اإلسال

مخالفة المؤسسة لسیاسة عرض العقود الجدیدة أو المعدلة على هیئة الرقا�ة   •
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 الشرعیة (ولم �كن في العقود أو التعدیل مخالفة شرعیة) 

مخالفة سیاسة تحصیل الموافقات الشرعیة على المنتجات والعموالت الجدیدة   •
 )  فیها ةمخالفة للشر�عوجود ر قبل التعامل بها ( من غی

مخالفة سیاسة عرض النشرات اإلعالنیة على التدقیق الشرعي الداخلي مع   •
 وجود مخالفة شرعیة في تلك النشرات. 

 شهور.  6ألكثر من  –منخفضة المخاطر  –االستمرار دون تصو�ب مخالفة  •
المخاطر الشرعیة   3

 المنخفضة 
ها وال تستدعي  لمعامالت وال تؤثر فیتؤدي إلى �طالن ا  ال تعر�فها: وهي التي 

 تنقیة األر�اح، ولكن تعتبر خالف األولى واألفضل، وقد تؤثر على السمعة. 

 معاییر التقییم: 

مخالفة قرارات هیئة الرقا�ة الشرعیة من غیر التأثیر المالي أو على سمعة   •
 المؤسسة. 

 ن أثر شرعيمخالفة االلتزام �التوصیات التحسینیة لهیئة الرقا�ة الشرعیة دو  •

اسة عرض النشرات اإلعالنیة على التدقیق الشرعي الداخلي دون  مخالفة سی •
 وجود مخالفة شرعیة في تلك النشرات. 

تحقق مخالفات إجرائیة للمعامالت من الممكن تصو�بها دون التأثیر على   •
 شرعیتها. 

 

 تم االطالع على السیاسات واإلجراءات إلدارة المخاطر الشرعیة.  •
 مخاطر الشرعیة. على تصنیف وتوصیف ال  تم االطالع •

 تقوم إدارة التدقیق الشرعي الداخلي �مهام التدقیق وفقًا للمخاطر الشرعیة.  •

 . تقوم �كفاءة وفعالیةالصندوق   تم التأكد أن إجراءات المخاطر الشرعیة لدى
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 سا�عًا: المرجعیة الشرعیة المتبعة: 

 ات التالیة: المؤشر الصندوق في المرجعیة المتبعة على  اعتمد  •

1. aariS & P Sh . 
2. SEFG HERME . 
3. lKFH Capita . 
 .ةبیت الز�ا .4
 . لارقام �ابیتا .5
 . ةالراجحي المالی .6

 :الرأي النهائي والتوصیات: ثامناً 

التي نفذت من قبل الجهات  واألنشطة وتعامالت األوراق المالیة  والعقود    المعامالت   �عد االطالع على •
توصل التدقی  المسؤولة  المكتب  الشرعي  النه  خارجيق  الرأي  على إلى  مالحظات  وجود  �عدم  ائي 

الفترة    المنفذة  عملیات ال المذ�ورة خالل  الشرعیة  المالیة  الرقا�ة  هیئة  لقرارات  الشرعیة    المعاییرو   طبقًا 
 . ذات الصلة قرارات هیئة أسواق المالو  المعتمدة

 

  المدقق الشرعي الخارجي            
 ر هللا یز خلف الجاد/ عبدالعز           




