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بسم هللا الرحمن الرحيم
 

Annual Shari'a Supervisory Committee Report to the Shareholders of Alsagr 
Cooperative Insurance Company  

 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon Mohammed, the leader 
of Prophets and Messengers, and upon his family and Companions, and upon those who follow 
his Guidance Until the Day of Judgment. 

It is our pleasure to present you the Shari'a Supervisory Committee Report for Alsagr 
Cooperative Insurance Company (hereinafter ‘Company’). In compliance with the letter of 
appointment we the undersigned have reviewed the Company’s businesses & activities for the 
year ended 31st December 2021. 

The prime responsibility for ensuring compliance with Shari’a standards and rules in all 
activities and business operations lie with the Company management. It is our responsibility to 
present an independent opinion of the Company’s operations and to communicate it to the 
shareholders.  

We have reviewed all products, transactions, Agreements and pertinent documentation adopted 
by the Company during year ended 31st December 2021 and an audit was conducted upon 
Company’s activities as detailed in the Shari'a Audit report which was performed to ensure that 
the Company’s activities were in compliance with the set rules and principles issued by  the 
SSC and the guidelines of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI) in addition to soliciting all information and documentations that were 
deemed necessary to reach to sound conclusions.  

Our report revealed that all transactions and business activities, entered into by the Company 
during year ended 31st December 2021, are in compliance with Shari'a guidelines issued by 
the Shari'a Supervisory Committee, with exception of the following: while the vast majority of 
the investments were as per Shari'a Supervisory Committee guidelines, 31.37% of the 
Company's total investments were made in Shari’a non-compliant stocks, bonds and deposits 
which generated a non-Shariah compliant income equal to 3.44%  of the Company's total 
revenue, which accounts to (SAR 0.402  Per Share) that needs to be disposed to charitable 
causes. The responsibility of said disposal lies with the Company's shareholders. Moreover, 
The Shari’a Committee recommends that such investments should be disinvested by the 
company within a time period of 90 days from the issuance of this report. 

May Allah bless us with the best Tawfeeq to accomplish His cherished tasks, make us 
successful in this world and in the Hereafter, and forgive our mistakes.  

 

 
Shariyah Review Bureau 

    ........................................    
        Shaikh Faraz Adam 

                 ........................................ 
                Shaikh Irshad Ahmad Ijaz 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
ة الشرعيلهيئة الرقابة السنويالتقرير

 للتأمين التعاوني الصقر بشركة الخاص 
 

 الكرام،                           للتأمين التعاوني الصقرشركة مساهمي  إلى 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 أما بعد:  ، أجمعين والسالم على أكرم األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العاملين والصالة  
 

وفق نطاق العمل   (الشرررركة)للتأمين التعاوني   لصرررقر الهيئة الرقابة الشررررعية الخاص بشرررركة  تقرير السرررنوي  اليسررررنا أن نقدم لكم  
 .2021/ 12/ 31السنة املالية املنتهية في  عن   الشركةاملتفق عليه ملراجعة أعمال  

 

عن القيام بأعماله  الشررركةإن إدارة  طبقًا ألحكام ومبادئ الشرررةعة اإلسررالمية، في حين تتمسل مسررللي نا في إبداء رأي مسررتقل    امسررلولة
 وتقديم تقرير بذلك.  الشركةبناء على مراجعتنا ألعمال 

 

 31خالل السرنة املالية املنتهية في    الشرركةاملنفذة من قبل   تواالسر سمارااملتعلقة بها   والوثائقلقد قمنا بمراجعة املنتجات املسرتددمة  
باألحكام    تقد التزم  الشررررركة  تمن أجل إبداء رأي فيما إذا كان الشررررركةكما قمنا أيضررررًا بءجراء مراجعة شرررراملة ألنشررررطة  ، 2021ديسررررم    

 .املعتمدةواملبادئ الشرعية من خالل األحكام والضوابط والتوجيهات  
 

بالضرروابط واملعايي   الشررركة من خالل االطالع على تقرير التدقيق الشررر ي )املرفق( للتأكد من التزام   الشررركةأعمال  كما تمت مراجعة 
الحصرررررول على جميع املعلومات والتفسررررري ات الهي اعت  ناها ضررررررورية لتزويدنا بأدلة   إضرررررافة إلىاملتفقة مع األحكام واملبادئ الشررررررعية، 

 دالف أحكام ومبادئ الشرةعة اإلسالمية.تلم   الشركةتكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن  
 

افق مع الضررررروابط الشررررررعية بل   الشرررررركة تحصرررررلت على دخل لي  متو من مجمل إيرادات الشرررررركة ن يجة  %  3.44تجدر اإلشرررررارة إلى أن
كل مسررررررراهم  -، وقد قررت إدارة الشرررررررركة تحميل املسررررررراهمين  واالسرررررررهم والودا ع سرررررررنداتالمن مجمل اسررررررر سمارا ها في   %31.37إشررررررررا   

 .ريال سعودي عن كل سهم(  0.402) اإليرادات هذهمسلولية تطهي    -بحسب حصته
 

وأنشررررطتها املنفذة خالل   الشررررركةأعمال  أن   بناء على ما سرررربق ومع األخذ باالعتبار التو رررريات الواردة في تقرير املدقق الشررررر ي، تبين لنا
افقة مع األحكام والضوابط الشرعيةالفت ة املشار إليها   .متو

 

 و لى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العاملين،،، 
 

 

 
 دار املراجعة الشرعية   

 ........................................ 
 فراز أدم الشيخ 

 ........................................ 
إرشاد أحمد إعجاز الشيخ 


