






















































 

 

 

 

 

هـ  1444 رجب 21الــــتـــاريـــخ:   

افق:   م   2023  فبراير  12املو

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

ائد العقاري تقرير التدقيق الشرعي الخارجي لصندوق    عو
 2022 ديسمبر  31املنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 املحترمين   عوائد العقاري صندوق حملة وحدات  /السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،، 
 

قمنا   الخارجي  لقد  الشرعي  التدقيق  العقاري  صندوق  عمليات    علىبأعمال  ائد  أشهر  )الصندوق(  عو الثالثة  في لفترة   املنتهية 
 2010لسنة    7الالئحة التنفيذية للقانون رقم  ، وفقا لتعليمات هيئة أسواق املال في دولة الكويت والواردة ضمن  2022  ديسمبر  31

عشرالكتاب   ا   الثالث  الجماعي)أنشطة  وأنشطة    (،الستثمار  عمليات  تنفيذ  بأن  ومستقل  معقول  تأكيد  إلى  للوصول  تهدف  والتي 
للشركة   الشرعية  الرقابة  هيئة  وفتاوى  لقرارات  وفقا  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  وأحكام  تتفق   ندوق للص   املديرةالصندوق 

 .)هيئة الرقابة الشرعية( 
 

 الرأي 
 فترة الثالثةخالل    الصندوق في رأينا، أن العقود والعمليات واألنشطة )املعامالت( التي تم إبرامها وتنفيذها من قبل الجهات املسؤولة في  

املديرة   للشركة  هيئة الرقابة الشرعية، تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لقرارات وفتاوى  2022ديسمبر    31  أشهر املنتهية في
 للصندوق. 

 
 أساس الرأي 

 لقد قمنا بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي بناء على التعليمات واملعايير املهنية التالية: 
الثالث  الكتاب   2010لسنة    7لالئحة التنفيذية للقانون رقم  اتعليمات هيئة أسواق املال في دولة الكويت والواردة ضمن قرارات و  .1

 .(الستثمار الجماعي)أنشطة ا عشر

 ( الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )آيوفي(.6معيار التدقيق الشرعي الخارجي )رقم  .2

( الخاص بأعمال التأكيد التي ال تتعلق بتدقيق أو مراجعة املعلومات املالية  3000لعقود التأكيد )معيار    – املعدل    – املعيار الدولي   .3
 التاريخية.

إن هذه املعايير تتطلب منا االلتزام باملتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق الشرعي الخارجي للحصول على تأكيدات  
  للشركة   هيئة الرقابة الشرعيةبأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفقا لقرارات وفتاوى    ةملتزم  دوق الصنإدارة  معقولة ومستقلة بأن  

 املديرة للصندوق.
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 : الصندوق إدارة  مسؤولية 
إدارة   بأحكام  ؤو مس  الصندوق إن  االلتزام  لفتاوى وقرارات  ومبادئ  لة عن  الشرعيةالشريعة اإلسالمية وفقا    للشركة   هيئة الرقابة 

في كافة العقود التي تبرمها والعمليات واألنشطة التي تقوم بتنفيذها، والسياسات واإلجراءات ذات الصلة. كما تقع   املديرة للصندوق 
ة يمكنها من تحقيق االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة مسؤولية وضع نظام كفؤ وفعال للرقابة الشرعية الداخلي  الصندوق على إدارة  

 املديرة للصندوق.  للشركة هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية في جميع معامالتها وذلك وفقا لقرارات وفتاوى 
 

 :مسؤولية املدقق الشرعي الخارجي 

الصندوق بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية استنادًا إلى أعمال التدقيق الشرعي  إدارة  إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول مدى التزام  
عيار التدقيق الشرعي  ومل،  في دولة الكويت  هيئة أسواق املالوقوانين  التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال التدقيق الشرعي وفقًا لتعليمات  

 . (3000لعقود التأكيد )معيار  –املعدل  –ملعيار الدولي  وا (6قم الخارجي )ر 
معقول ومستقل    إن مسؤوليتنا تتطلب منا االلتزام باملتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق الشرعي للحصول على تأكيد

 . برام العقود وتنفيذ املعامالتلدى قيامها بتنفيذ وإ بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةة الصندوق ملتزمإدارة بأن 

 

 وصف أعمال التدقيق الشرعي الخارجي: 
 شملت تنفيذ أعمال التدقيق وإجراءات التدقيق بالوسائل املهنية املعتبرة، التي    ،قمنا بالتخطيط ألعمال التدقيق الشرعي الخارجي  لقد

 والتي تضمنت ما يلي: 
 . لتقييم كفاءة وفعالية إجراءات املخاطر الشرعية ذلك تقييمفحص نظام الرقابة الشرعية للصندوق بما في  .1

 .تقييم مدى التزام النظام بفتاوى وقرارات الهيئة الشرعية للصندوق، وبقرارات هيئة أسواق املال ذات الصلة .2

 .االطالع على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي .3

 .تطوير( -بيع  -التدقيق على عينة من عمليات االستثمار في العقارات )شراء  .4

 .االطالع على البيانات املالية للصندوق ومرفقاتها .5

 .التدقيق على عينة من عقود الخدمات .6

 .التدقيق على عينة من عقود التأجير .7

 .ق االطالع على األحكام القضائية والتحكيمية النهائية الصادرة لصالح الصندو  .8

 .االطالع على التقارير الصادرة عن أمين الحفظ ومراقب االستثمار .9

 .فحص قرارات وتعاميم وتقارير الجهات الرسمية والرقابية املرسلة للصندوق  .10
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كما قمنا بفحص العقود واملعامالت التي قامت بها إدارة الصندوق وحصلنا على اإليضاحات واإلثباتات الالزمة للتأكد من توافقها مع  
 .كام الشريعة اإلسالميةأح

والصادر   2022  ديسمبر   31الثالثة أشهر املنتهية في    لفترة باإلضافة إلى االطالع على تقرير املدقق الشرعي الداخلي النهائي للصندوق عن  
 يتضمن أية مالحظات.   والذي لم ،2022 فبراير 7 بتاريخ

 
العديد من زيارات التدقيق امليدانية للصندوق وذلك من خالل مراحل اإلنجاز  ات التدقيق الشرعي الخارجي من خالل  لقد قمنا بإجراء

 : التالية
 حصر مجاالت التدقيق.  -

 حصر العقود واملعامالت املنفذة في كل مجال.  -

 التدقيق على أساس العينات.  -
 إعداد برامج واستمارات التدقيق الشرعي. -

 التدقيق امليداني.  -

 أعمال التدقيق التي قمنا بها )إن وجدت(.نتجت عن التي املالحظات تدوين  -

 .مناقشة الجهة املسؤولة بالصندوق عن املالحظات املعنية بها -

 .إصدار التقرير الشرعي الخارجي النهائي -
 .التأكد من التزام إدارة الصندوق بالتصحيح وفقًا ملالحظات التدقيق الشرعي )إن وجدت( -

 

عليها قد زودتنا بأدلة كافية تمكننا من إعطاء تأكيد معقول ومستقل عن مدى التزام إدارة  إن جميع املعلومات والتفسيرات التي حصلنا  
 الصندوق بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 
 وهللا سبحانه خير وكيل وحسيب 

                                                                 
 د. يزيد القطان 
 مدير التنفيذي 

 

  
 


