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واليات ادلتددة األمريماة. حصلت رقابة على   ي ل  من أرريقاا وأمريما الماالاة وأوروبا والمرق األوط  وممابباا اقإقلاااة مسللة  ي ل  من بوس  والمويت وادلالمة ادلتددة والرقابة شبمة من األعضاء ادلستقلٌن
 مسللة لامتب للتدقاق المرعي اخلارجي لدى ىائة أطواق ادلال بدولة المويت..  وىي GIFA" ضان جوائز التاوي  اقإطالمي العادلاة 2107جائزة "أرض  شرلة بدقاق شرعي للعام 

 

 هيئة الرقابة الشرعية تقرير
 

 احلاد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال سيب بعده، وعلى آلو وصدبو. 
 
    المساهمين   إلى السادة / 

 شركة اكتتاب القابضة 
  الكويت دولة - الكويت 

 التدقاقىدف وسطاق 
سفذهتا شرلة التتاب القابضة )المرلة( وشرلاهتا التابعة )يمار إلاام رلتاعٌن قانا بتدقاق العقود وادلعامالت اليت 

ادلعتادة اقإطالماة بأحمام المريعة  مرلةالقإبداء الرأي  ي مدى التزام  50/02/2107باجملاوعة( خالل السنة ادلنتااة  ي 
مع مراعاة ادلعايًن المرعاة الصادرة عن اجملل  المرعي ذلائة احملاطبة وادلراجعة للاؤطسات ادلالاة اقإطالماة  ،من قبلنا
 .وقرارات اجملامع الفقااة ،)أيو ي(

 االلتزام المرعياقإدارة عن  مسؤولاة
لاا أن اقإدارة ،  المرلةعلى إدارة  بقع مسؤولاة االلتزام بتنفاذ العقود وادلعامالت طبقًا ألحمام المريعة اقإطالماة

 .بنفاذ العقود وادلعامالت طبقاً ألحمام المريعة اقإطالماةمسؤولة عن الرقابة المرعاة الداخلاة اليت براىا ضرورية لضاان 
  ي رلل  اقإدارة. ومراح  إجنازىا اعن إجراء التعامالت اليت مت ردصا المرلةاجلاات ادلسؤولة  ي وبتاث  

 ة وادلتطلبات األخالقاة األخرى ورقابة اجلودةاالطتقاللا
التزمنا باالطتقاللاة وادلتطلبات األخالقاة األخرى لاا ىي  ي "ماثاق أخالقاات احملاطب وادلراجع اخلارجي قد ل

وك "دلا  قواعد السل، وىائة احملاطبة وادلراجعة للاؤطسات ادلالاة اقإطالماةللاؤطسات ادلالاة اقإطالماة" الصادر عن 
 ادلبادئ على بأطست واليتاألخالقي للاداطبٌن ادلاناٌن" الصادر عن رلل  معايًن السلوك األخالقي الدولاة للاداطبٌن. 

 .ادلاين والسلوك والسرية الواجبة والعناية ادلاناة والمفاءة وادلوضوعاة للنزاىة األطاطاة
"رقابة اجلودة للامابب اليت بنفذ عالاات بدقاق ومراجعة ( بمان 0رقم ) اجلودة رقابة معاارلقد التزمنا مبتطلبات 

 سظام على ار رإسنا حن البااسات ادلالاة، وعالاات التألاد األخرى، وعالاات اخلدمات ذات العالقة"، وورقاً لتلك ادلتطلبات
 ادلاناة وادلعايًن األخالقاة ادلتطلبات مع االمتثال بمأن ادلوثقة واقإجراءات السااطات ذلك  ي مبا اجلودة لرقابة شام 

 .ادلنطبقة والتنظاااة النظاماة وادلتطلبات
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 ىائة الرقابة المرعاة ووصف العا  ادلنلز مسؤولاة
. وقد مت بناًء على بدقاقنا لوبأحمام المريعة اقإطالماة  المرلة ي مدى التزام بتاث  مسؤولاتنا  ي إبداء الرأي 

وباألخص  الصادرة عن ىائة احملاطبة وادلراجعة للاؤطسات ادلالاة اقإطالماة يًن التدقاقاحلولاة ومعابدقاقنا ورقًا دلعايًن 
بمأن "التدقاق المرعي اخلارجي )عالاات التألاد ادلستق   (6) رقم اقإطالماة ادلالاة للاؤطسات التدقاق معاارمسودة 

وورقًا للاعايًن الدولاة لعالاات التألاد والصادرة عن ماة بأحمام المريعة اقإطالماة("، على التزام ادلؤطسة ادلالاة اقإطال
 عالاات عن عدا التألاد عالاات" ( بمأن5111وباألخص معاار التألاد رقم ) رلل  معايًن التدقاق والتألاد الدويل

وأن سقوم للاانة   أن تمتث  دلتطلبات السلوك األخالقيايًنادلعه تطلب ىذبو . " التارخياة ادلالاة ادلعلومات اجعةر م أو بدقاق
إن التألاد ادلعقول ىو بأحمام المريعة اقإطالماة.  ةملتزم المرلةبتخطا  وأداء التدقاق للدصول على بألاد معقول بأن 

عند  ادلخالفات المرعاةطوف بممف دائاًا عن  المرعي يضان بأن عالاة التدقاق من التألاد، لمنو ال مستوى عال  
 وجودىا.

بأحمام المريعة اقإطالماة، حول مدى االلتزام  التدقاق أداء إجراءات للدصول على أدلة بدقاقوبتضان أعاال 
 وللزء من عالاة التدقاق .اخلاص بنا سعتقد بأن أدلة التدقاق اليت حصلنا علااا لاراة ومناطبة لأطاس قإبداء رأي التدقاقو 

 وال ررتة التدقاق لاا سقوم أيضاً باآليت:ط رإسنا تمارس التقدير ادلاين وحنار  على المك ادلاين المرعي
، ولذلك بصاام والقاام بإجراءات التدقاق مبا ينسلم مع بلك ادلخاطر. عدم االلتزام المرعيحتديد وبقاام خماطر  (أ )

 واحلصول على أدلة بدقاق لاراة ومناطبة بورر أطاطاً قإبداء رأينا. 
الصلة بالتدقاق من أج  بصاام إجراءات بدقاق مناطبة  ي ذي  ةالداخلاالمرعاة بموين رام حول سظام الرقابة  (ب )

 .للمرلة ةالداخلاالمرعاة ظ  الظروف القائاة، ولا  بغرض إبداء رأي حول مدى راعلاة سظام الرقابة 
 االطالع وردص العقود وادلعامالت اآلباة: (ج )

 البااسات ادلالاة للمرلة ومررقاهتا. -
 عالاات االطتثاار خالل الفرتة. -
االطتخدامات خالل العام، اقإضارات خالل العام، الرصاد  ي  اخلًنات )حساب التطاًن( ومتابعة صندوق -

 .هناية العام
 .مرلةزلاة ال -

سطاق وبوقات التدقاق ادلخط  وستائج التدقاق اذلامة، مبا  ي ذلك أي سقاط ضعف اقإدارة رااا خيص واص  مع الت (د )
 وم بتدديدىا خالل عالاة التدقاق.الداخلاة سق المرعاة الرقابةسظام جوىرية  ي 

: وبنفاذ التدقاق ادلاداين  ي التواريخ اآلباة مرلةو ي طبا  حتقاق ادلطلوب منا، رقد قانا بالتواص  مع إدارة ال (ه )
8/5/2108 ،00-02/5/2108 ،05/5/2108. 

 
 
 



 بابع: بقرير ىائة الرقابة المرعاة
 

 
 

3 / 3 
 

  الرأي
وبلغت ، باذلامشبالدخول  ي عقود شراء أطام ( شرلة برتو لألعاال ادلتماملة القابضةالمرلة وشرلتاا التابعة )قامت  -0

 / دينار لوييت. 474مبلغ /  50/02/2107خالل السنة ادلنتااة  ي  الفوائد ادلدروعة على بلك العقود
غًن متوارقة مع المريعة  ي أطام  ( باالطتثاارشرلة برتو لألعاال ادلتماملة القابضةالمرلة وشرلتاا التابعة )قامت  -2

اليت مت جتناباا  ي حساب التطاًن عن السنة ادلنتااة  ي  واقإيرادات احملرمة إيرادات الفوائدوبلغت ، اقإطالماة
 2240ومبلغ  دينار لوييت خيص شرلة التتاب القابضة، 0895)مبلغ  / دينار لوييت4054مبلغ / 50/02/2107

 (.خيص شرلة برتو لألعاال ادلتماملة
القابضة  التتاب إن العقود وادلعامالت اليت أبرمتاا شرلة، ر( أعاله2( و )0)، إسو باطتثناء آثار ما ورد  ي الفقرة رأيناب -5

حمام المريعة أل مت بنفاذىا ورقاً  50/02/2107خالل السنة ادلنتااة  ي ( اجملاوعةا التابعة ))المرلة( وشرلاهت
 ادلعتادة من قبلنا. اقإطالماة

 
 الزلاة

، وقد بلغت الزلاة ادلستدقة على ادلسامهٌن وبإشرارنا نازلاة المرلة ورقًا لألط  ادلعتادة من قبل حسابمت 
/ دينار لوييت، وبلغ سصاب السام الواحد 588 155مبلغ / 50/02/2107)ادلستثارين( عن السنة ادلنتااة  ي 

 .مهٌن بقع علااملاة اخلاصة بادلسا/ دينار لوييت، علااً بأن مسؤولاة إخراج الز 1,11022/
 : اخلاصة بوزلاة العادلة حساب أما ادلتاجر را

 % للسنة ادلاالدية(.2.577% للسنة اذللرية /2.5× )طعر السوق للسام  ي باريخ الزلاة×عدد األطام ادلالولة
 

 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 هيئة الرقابة الشرعية
  02/3/0202الكويت في 
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 رئا  ىائة الرقابة المرعاة

 
 


