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والايت املتدد  األمريكاة. حصلت رقابة على   ي ل  من أرريقاا أأمريكا الماالاة أأأرأ ا أالمرق األأط  أمكابباا اقإقلاااة مسللة  ي ل  من بوس  أالكويت أاملالكة املتدد  أالرقابة شبكة من األعضاء املستقلني
 مسللة لاكتب للتدقاق المرعي اخلارجي لدى هائة أطواق املال بدألة الكويت..  أهي GIFA" ضان جوائز التاوي  اقإطالمي العاملاة 2107جائز  "أرض  شرلة بدقاق شرعي للعام 

 

 هيئة الرقابة الشرعية تقرير
 

 احلاد هلل أحده، أالصال  أالسالم على من ال سيب بعده، أعلى آله أصدبه. 
 
    املسامهني   إىل السادة / 

 شركة آن دجييتال سريفسس القابضة 
  الكويت دولة - الكويت 

 أسطاق التدقاقهدف 
)المرلة( أشرلاهتا التابعة )يمار  شرلة آن دجياتال طريرس  القابضةسفذهتا قانا بتدقاق العقود أاملعامالت اليت 

أبحكام المريعة  مرلةقإبداء الرأي  ي مدى التزام ال 50/02/2107إلاام جمتاعني  اجملاوعة( خالل السنة املنتااة  ي 
مع مراعا  املعايري المرعاة الصادر  عن اجملل  المرعي هلائة احملاطبة أاملراجعة للاؤطسات  املعتاد  من قبلنا،اقإطالماة 

 .أقرارات اجملامع الفقااة ،املالاة اقإطالماة )أيو ي(

 مسؤألاة اقإدار  عن االلتزام المرعي
دار  المرلة، لاا أن اقإدار  بقع مسؤألاة االلتزام بتنفاذ العقود أاملعامالت طبقًا ألحكام المريعة اقإطالماة على إ

 مسؤألة عن الرقابة المرعاة الداخلاة اليت براها ضرأرية لضاان بنفاذ العقود أاملعامالت طبقاً ألحكام المريعة اقإطالماة.
 أبتاث  اجلاات املسؤألة  ي المرلة عن إجراء التعامالت اليت مت ردصاا أمراح  إجنازها  ي جمل  اقإدار .

 تطلبات األخالقاة األخرى أرقابة اجلود االطتقاللاة أامل
لقد التزمنا  االطتقاللاة أاملتطلبات األخالقاة األخرى لاا هي  ي "ماثاق أخالقاات احملاطب أاملراجع اخلارجي 
للاؤطسات املالاة اقإطالماة" الصادر عن هائة احملاطبة أاملراجعة للاؤطسات املالاة اقإطالماة، أ"دلا  قواعد السلوك 

 على املبادئ أتطست خالقي للاداطبني املاناني" الصادر عن جمل  معايري السلوك األخالقي الدألاة للاداطبني. أاليتاأل
 .املاين أالسلوك أالسرية أالعناية الواجبة املاناة أالكفاء  أاملوضوعاة للنزاهة األطاطاة

اجلود  للاكابب اليت بنفذ عالاات بدقاق أمراجعة ( بمان "رقابة 0رقم ) اجلود  رقابة لقد التزمنا مبتطلبات معاار
سظام  على رإسنا حنارظ البااانت املالاة، أعالاات التألاد األخرى، أعالاات اخلدمات ذات العالقة"، أأرقاً لتلك املتطلبات

املاناة  أاملعايري األخالقاة املتطلبات مع االمتثال املوثقة بمأن أاقإجراءات السااطات ذلك  ي مبا اجلود  لرقابة شام 
 .املنطبقة أالتنظاااة النظاماة أاملتطلبات
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 مسؤألاة هائة الرقابة المرعاة أأصف العا  املنلز
. أقد مت ابتاث  مسؤألاتنا  ي إبداء الرأي  ي مدى التزام المرلة أبحكام المريعة اقإطالماة بناًء على بدقاقنا هل

بدقاقنا أرقًا ملعايري احلولاة أمعايري التدقاق الصادر  عن هائة احملاطبة أاملراجعة للاؤطسات املالاة اقإطالماة أ األخص 
( بمأن "التدقاق المرعي اخلارجي )عالاات التألاد املستق  6مسود  معاار التدقاق للاؤطسات املالاة اقإطالماة رقم )

لاة اقإطالماة أبحكام المريعة اقإطالماة("، أأرقًا للاعايري الدألاة لعالاات التألاد أالصادر  عن على التزام املؤطسة املا
( بمأن "عالاات التألاد عدا عن عالاات 5111جمل  معايري التدقاق أالتألاد الدأيل أ األخص معاار التألاد رقم )

املعايري أن منتث  ملتطلبات السلوك األخالقي للاانة أأن سقوم بدقاق أأ مراجعة املعلومات املالاة التارخياة ". أبتطلب هذه 
بتخطا  أأداء التدقاق للدصول على أتلاد معقول أبن المرلة ملتزمة أبحكام المريعة اقإطالماة. إن التألاد املعقول هو 

ات المرعاة عند مستوى عاٍل من التألاد، لكنه ال يضان أبن عالاة التدقاق المرعي طوف بكمف دائاًا عن املخالف
 أجودها.

أبتضان أعاال التدقاق أداء إجراءات للدصول على أدلة بدقاق حول مدى االلتزام أبحكام المريعة اقإطالماة، 
أسعتقد أبن أدلة التدقاق اليت حصلنا علااا لاراة أمناطبة لأطاس قإبداء رأي التدقاق اخلاص بنا. أللزء من عالاة التدقاق 

 لتقدير املاين أحنارظ على المك املاين طوال ررت  التدقاق لاا سقوم أيضاً  اآليت:المرعي رإسنا منارس ا
حتديد أبقاام خماطر عدم االلتزام المرعي، ألذلك بصاام أالقاام إبجراءات التدقاق مبا ينسلم مع بلك املخاطر.  (أ)

 أاحلصول على أدلة بدقاق لاراة أمناطبة بورر أطاطاً قإبداء رأينا. 
ول سظام الرقابة المرعاة الداخلاة ذي الصلة  التدقاق من أج  بصاام إجراءات بدقاق مناطبة  ي بكوين رام ح (ب)

 ظ  الظرأف القائاة، ألا  بغرض إبداء رأي حول مدى راعلاة سظام الرقابة المرعاة الداخلاة للمرلة.
 االطالع أردص العقود أاملعامالت اآلباة: (ج)

 البااانت املالاة للمرلة أمررقاهتا. -
 العقود املوقعة خالل العام. -
 عالاات االطتثاار خالل الفرت . -
 .50/02/2107عالاات االطتثاار خالل السنة املنتااة  ي  -
 .50/02/2107خالل السنة املنتااة  ي حكام القضائاة األ -
اخلريات )حساب التطاري( أمتابعة االطتخدامات خالل العام، اقإضارات خالل العام، الرصاد  ي  ندأقص -

 هناية العام.
 .مرلةزلا  ال -

 ي ذلك أي سقاط ضعف  التواص  مع اقإدار  رااا خيص سطاق أبوقات التدقاق املخط  أستائج التدقاق اهلامة، مبا (د)
 جوهرية  ي سظام الرقابة المرعاة الداخلاة سقوم بتدديدها خالل عالاة التدقاق.
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- 27أ ي طبا  حتقاق املطلوب منا، رقد قانا  التواص  مع إدار  المرلة أبنفاذ التدقاق املاداين  ي التواريخ اآلباة:  (ه)
28 /5 /2108. 

 لرأي ا
قإجناز مماريع  هأذلك بغرض بقدمي بقلادي،بنك  عن طريقخطاب ضاان  بتلديدقامت إحدى المرلات التابعة  -0

أبسه ال يرتبب  لوييت. علااً / دينار  2515مبقدار / التقلادي للبنكدرع روائد ربوية أستج عن ذلك ، لمرلةأعقود ل
غري شرعاة يتوجب على المرلة جتناباا  إيراداتأي  –طبقاً للاعايري المرعاة املعتاد  من قبلنا  –على هذا التصرف 

 .رغم عدم ممرأعاة هذا التصرف
شرلة آن دجياتال طريرس  ، رإن العقود أاملعامالت اليت أبرمتاا ( أعاله0)رأينا، إسه  اطتثناء آاثر ما أرد  ي الفقر  ب -2

مت بنفاذها أرقًا ألحكام المريعة  50/02/2107أشرلاهتا التابعة )اجملاوعة( خالل السنة املنتااة  ي  القابضة
 اقإطالماة املعتاد  من قبلنا.

 
 الزلا 

أقد بلغت الزلا  املستدقة على املسامهني  مت حساب زلا  المرلة أرقًا لألط  املعتاد  من قبلنا أإبشرارنا،
/ دينار لوييت، أبلغ سصاب السام الواحد 88 782مبلغ / 50/02/2107السنة املنتااة  ي )املستثارين( عن 

 .لا  اخلاصة  املسامهني بقع علاام/ دينار لوييت، علااً أبن مسؤألاة إخراج الز 1,11101/
 أما املتاجر راعادلة حساب الزلا  اخلاصة به: 

 للسنة املاالدية(. %2.577للسنة اهللرية / %2.5× )ا طعر السوق للسام  ي اتريخ الزل×عدد األطام املالولة
 

 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 هيئة الرقابة الشرعية
  28/3/2108الكويت يف 

 
 

  

 الشيخ /وقيان عثمان الوقيان
 عضو هائة الرقابة المرعاة

 الشيخ / حممد فؤاد البدر
 عضو هائة الرقابة المرعاة

 د. عبدالباري مشعل
 رئا  هائة الرقابة المرعاة

 
 


