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 هيئة الرقابة الشرعية تقرير

 31/12/2020-01/01/2020ة ــرة الماليـــن الفتـع

 

 نوالمحترم اكتتاب القابضةشركة  السادة /

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد: 

موجل  وب اكتتلا  القابللةلشلركة وفقاً للسللاا  المووللة ل لا قلل أعلا  عللاع الامعيلة العموقيلة 

عية تقلدم ال ظام األساسل  للشلركة وتعليملا  الا لا  الرأابيلة لا  الإللة فل ا ريالة الرأابلة الشلر

لل  ال ولو ورو يتلمل  ربعة ب ود ع 31/12/2020 – 01/01/2020تقريررا ال  ائ  عل الفترة 

 -اآلت :

 

 أوالً : أعمال هيئة الرقابة الشرعية :

 يغ العقودشتملت عل  فوص ال ياكا اإلستثمارية وصأاقت رياة الرأابة الشرعية بأعمال ا والت  ا

لشلرع  اوالم تاا  والسياسا  واإلجراعا  ، سواع بشلكا قعاشلر  و بالت سليع قلا ةدارة التلدأيع 

درا الداخل  قل  جا الوإول عل  جميا المعلوقلا  والتفسليرا  التل  اعتعرت لا يلرورية لت ويل

  يلوع للم تولالأ  حكلام الشلريعة اإلسلالقية فل بأدلة تكف  إلعالاع تأكيلدا  قعقوللة بلأا الشلركة

لرأابيللة أللرارا  رياللة الرأابللة الشللرعية والمعللايير الشللرعية المعتمللدة للشللركة وأللرارا  الا للا  ا

 لا  الإلة .

 

 24/09/1442التاريخ: 
  05/05/2021الموافق: 
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 ثانياً : قرارات هيئة الرقابة الشرعية :

 .لم تقم ال ياة الشرعية ب صدار  ية أرارا  شرعية خالل الفترة المذكورة

 الشرعية: الرقابة هيئةات واإلجراءات المعتمدة من قبل ثالثاً : السياس

 لم تقم ال ياة الشرعية باعتماد  ية سياسا   و ةجراعا  خالل الفترة المذكورة.

 رابعاً : الرأي النهائي :

 فلللل  ر ي للللا وبعللللد دراسللللة جميللللا اإليلللللاحا  والتأكيللللدا  التلللل  حإللللل ا علي للللا ف   للللا  عتقللللد :

  ةللل 01/01/2020عمليللا  والمعللاقال  التلل   برقت للا الشللركة خللالل الفتللرة قللل  ا العقللود وال

 تمت ف  الاملة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالقية . 31/12/2020

 والحمد هلل رب العالمين ،،

 

 عضو هيئة الرقابة الشرعية عضو هيئة الرقابة الشرعية رئيس هيئة الرقابة الشرعية

 د. علي إبراهيم الراشدأ. عصام خلف العنزي.د. أ أ.د. عبدالعزيز القصار

 


