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 هيئة الرقابة الشرعية تقرير

 12/2019/ 31-01/01/2019ة ــرة الماليـــن الفتـع

 

 نوالمحترم شركة اكتتاب القابضة السادة /

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:  

وبموجاا   اكتتاااا القابضااةلشااركة وفقاً للسلطات المخولة لنا من قبل أعضاااا العمعيااة العموميااة 

النظام األساسي للشركة وتعليمات العهات الرقابية ذات الصاالة فاايئ  يلااة الرقابااة الشاارعية تقاادم 

و و يتضمن أربعة بنود على النحااو  31/12/2019 – 01/01/2019تقرير ا النهائي عن الفترة 

 -اآلتي:

 

 أوالً : أعمال هيئة الرقابة الشرعية :

شتملت على فحص الهياكل اإلستثمارية وصيغ العقود قامت  يلة الرقابة الشرعية بأعمالها والتي ا

والمنتعات والسياسات واإلجرااات ، سواا بشكل مباشر أو بالتنساايم مااا ةدارة التاادقيم الشاارعي 

الداخلي من أجل الحصول على جميا المعلومات والتفسيرات التااي اعتبرتهااا ياارورية لت ويااد ا 

لاام تخااالك أحكااام الشااريعة اإلسااالمية فااي يااوا  بأدلة تكفي إلعطاا تأكيدات معقولة بأئ الشركة

قرارات  يلة الرقابة الشرعية والمعااايير الشاارعية المعتماادة للشااركة وقاارارات العهااات الرقابيااة 

 ذات الصلة .

 

 01/08/1441التاريخ:  
   25/03/2020الموافق:  
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 ثانياً : قرارات هيئة الرقابة الشرعية :

 .لم تقم الهيلة الشرعية بيصدار أية قرارات شرعية خالل الفترة المذكورة

 الشرعية: الرقابة هيئةات واإلجراءات المعتمدة من قبل ثالثاً : السياس

 لم تقم الهيلة الشرعية باعتماد أية سياسات أو ةجرااات خالل الفترة المذكورة.

 رابعاً : الرأي النهائي :

 فااي رأينااا وبعااد دراسااة جميااا اإليضاااحات والتأكياادات التااي حصاالنا عليهااا في نااا  عتقااد :

ةلااى  01/01/2019عمليااات والمعااامالت التااي أبرمتهااا الشااركة خااالل الفتاارة ماان أئ العقااود وال

 تمت في العملة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية . 31/12/2019

 والحمد هلل رب العالمين ،،

 

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

 د. علي إبراهيم الراشد يسى زكي عيسىد. ع أ.د. عبدالعزيز القصار

 


