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 هيئة الرقابة الشرعية تقرير

 03/01/9110-10/10/9110ة ــرة الماليـــن الفتـع

 

 المحترمين شركة مجموعة المستثمرون القابضة                 السادة /

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: 

شرركة مجموعرة المسررومرو  لوفقاً للسلطات المخولة لنا من قبل أعضاء الجمعية العمومية 

ابية ذات الصلة فإ  هيئة وبموجب النظام األساسي للشركة وتعليمات الجهات الرق القابضة

وهرو  11/10/9021 – 21/21/9021الرقابة الشررعية تقردم تقرهرهرا النهراني عرن ال ررر  

 -هرضمن أربعة بنود على النحو اآلتي:

 

 أوالً : أعمال هيئة الرقابة الشرعية :

قود قامت هيئة الرقابة الشرعية بأعمالها والري اشرملت على فحص الهياكل اإلسرومارهة وصيغ الع

والمنرجات والسياسات واإلجراءات ، سواء بشركل مباشرر أو بالرنسريع مرا ةدار  الرردقيع الشررعي 

الداخلي من أجل الحصول على جميا المعلومرات والر سريرات الرري اعربرتهرا يررورهة لراوهردها 

بأدلة تك ي إلعطراء تأكيردات معقولرة برأ  الشرركة لرم تخرال  أحكرام الشررهعة اإلسرالمية فري يروء 

رارات هيئررة الرقابررة الشرررعية والمعرراهير الشرررعية المعرمررد  للشررركة وقرررارات الجهررات الرقابيررة قرر

 ذات الصلة 0

 

 

 20/20/1441الرارهخ: 

  02/21/0202وافع: الم
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 ثانياً : قرارات هيئة الرقابة الشرعية :

  قرارات خالل ال رر 0 ةأه اصدارلرقابة الشرعية للشركة بيئة اه تقملم 

 

 الشرعية: الرقابة هيئةات واإلجراءات المعتمدة من قبل الثاً : السياسث

 كةشرطة للشررسياسرات وةجرراءات لمنرجرات و أ أي هيئة الرقابة الشررعية للشرركة بإعرمراد  تقملم 

 خالل ال رر 0

 

 ي :رابعاً : الرأي النهائ

 في رأهنا وبعد دراسة جميا اإلهضاحات والرأكيدات الري حصلنا عليها فإ نا  عرقد :

ةلى  21/21/9021أ  العقود والعمليات والمعامالت الري أبرمرها الشركة خالل ال رر  من  10

 وفقاً ألحكام الشرهعة اإلسالمية 0تمت  11/10/9021

 

 والحمد لله رب العالمين ،،

 

 عضو هيئة الرقابة الشرعية عضو هيئة الرقابة الشرعية يةرئيس هيئة الرقابة الشرع

 د. علي إبراهيم الراشد د. عيسى زكي عيسى أ.د. عبدالعزيز القصار

 


