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  تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
 

 المحترمين  )تحت التصفية(  العقاريةللخدمات    شركة الراية العالمية  السادة /  إلى
 العقاريةسابقا: شركة الراية العالمية   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

خالل الفترة    الشتتتركةلقد راقبنا وراجعنا المبادئ المستتتتةدمة والعقاد المتعلقة بالمعامالا والتقبيقاا التر ترحت ا 
التزمت بأحكام ومبادئ  شتتتتتتتتتتتتتتركة قد  إلبداء رأي عما إذا كانت الوذلك    م  2020ديستتتتتتتتتتتتتتمبر   31المالية المنت ية فر 
 .أصدرناها  لفتاوى والقراراا واإلرشاداا المحددة التروفقا لالشريعة اإلسالمية  

، كما تقع علي ا  أعمال افر جميع   أحكام ومبادئ الشتتتتتتتتريعة اإلستتتتتتتتالميةااللتزام بإن إدارة الشتتتتتتتتركة مستتتتتتتت الة عن 
عن مدى التزام الشتتتركة بأحكام الشتتتريعة    إبداء رأي مستتتتق  فتنحصتتتر فرمستتت اليتنا  أما ،  مستتتيولية التأمد من ذلك

 وتقديم تقرير لكم بذلك.اإلسالمية بناء على مراقبتنا ومراجعتنا  
اإلجراءاا المتبعة من الميستتتستتتة على أستتتا  اختبار  العقاد و فحص    تضتتتمنتد قمنا بمراقبتنا ومراجعتنا التر  ولق

راجعتنتتتا من أجتتت  الحصتتتتتتتتتتتتتتال على جميع قمنتتتا بتةقيت وتنفيتتتذ مراقبتنتتتا وم  ، كمتتتامتتت  نان من أناان العمليتتتاا
تةالف    لم شتتتركة  المعلاماا والتفستتتيراا التر اعتبرناها رتتترورية لتزويدنا بأدلة تكفر إلعقاء تأميد معقال بأن ال

 أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
تم  التر  و   م  2020ديستمبر   31وفر رأينا أن العقاد والعملياا التر أبرمت ا الشتركة خالل الستنة المالية المنت ية فر

 قد تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.عرر ا علينا  
 نسأل هللا العلر القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد. 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 علي القطان  ر عبد الستا الشيخ/ 

 رئيس هيئة الرقابة الشرعية

 الكندري  د. سعد عبد للا  الشيخ /

 هيئة الرقابة الشرعيةعضو 

 يزيد محمد القطانالشيخ / 

 العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية

 

 
 

 


































