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 هيئة الرقابة الشرعية تقرير

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

 

 المحترمين شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة                 السادة /

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: 

سيرفسر  شرركة ن  دججيارال لوفقاً للسلطات المخولة لنا من قبل أعضاء الجمعية العمومية 

وبموجب النظام األساسي للشركة وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة فإ  هيئة  القابضة

وهرو  11/10/9021 – 21/21/9021الرقابة الشررعية تقردم تقرجرهرا النهراني عرن ال ارر  

 -جاضمن أربعة بنود على النحو اآلتي:

 

 أوالً : أعمال هيئة الرقابة الشرعية :

شرعية بأعمالها والاي اشاملت على فحص الهياكل اإلساثمارجة وصيغ العقود قامت هيئة الرقابة ال

والمناجات والسياسات واإلجرراءات، سرواء بشركل مباشرر أو بالانسريإ مرة ادار  الاردقيإ الشررعي 

الداخلي من أجل الحصول على جمية المعلومرات والا سريرات الاري اعابرتهرا يررورجة لااوجردها 

دات معقولرة برأ  الشرركة لرم تخرالا أحكرام الشررجعة اإلسرالمية فري يروء بأدلة تك ي إلعطراء تأكير

قرررارات هيئررة الرقابررة الشرررعية والمعرراجير الشرررعية المعامررد  للشررركة وقرررارات الجهررات الرقابيررة 

 ذات الصلة0

 

 

 01/20/1441الاارجخ: 

  14/24/0202الموافإ: 
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 ثانياً : قرارات هيئة الرقابة الشرعية :

  ل ال ار 0بإصدار أجة قرارات خالهيئة الرقابة الشرعية للشركة  لم تقم

 الشرعية: الرقابة هيئةات واإلجراءات المعتمدة من قبل ثالثاً : السياس

 سياسرات واجرراءات لمناجرات وأةشرطة للشرركة أجرةهيئة الرقابرة الشررعية للشرركة بإعامراد  لم تقم

 خالل ال ار 0

 

 في رأجنا وبعد دراسة جمية اإلجضاحات والاأكيدات الاي حصلنا عليها فإةنا ةعاقد:

 أ  العقود والعمليات والمعامالت الاي أبرماها الشركة خالل ال ار 10

 ة،تمت في الجملة وفقاً ألحكام الشرجعة اإلسالمي 11/10/9021 الى 21/21/9021من 

 KUWAIT PROJECTS COMPANY عدا االساثمار في أسهم شركة

 وقد وعدت ينوهما شركاا  غير ماوافقا NATIONAL INDUSTRIES GROUP وشركة

 ماوافإ، والاعهد بعدم الدخول بها مساقبال0الغير الشركة بالاخلص من االساثمار 

 والحمد لله رب العالمين ،،

 

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

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

 


