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  ي ك  من أرريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا والشر  األوط  ومكابباا اقإقليمية مسللة  ي ك  من بوس  والكوي  وادلملكة ادلتحدة األعضاء ادلستقلنيرقابة شبكة من 
 .  GIFAية " ضمن جوائز التموي  اقإطالمي العادل2972والواليات ادلتحدة األمريكية.  حصل  رقابة على جائزة "أرض  شركة بدقيق شرعي للعام 

 2972مارس  22  
 

 بيان من شركة رقابة
 

 يرأطاا ،متخصصة  ي بقدمي اخلدمات ادلرببطة بالتدقيق الشرعي واالطتشارات ادلالية اقإطالميةمرموقة  رلموعة دوليةرقابة  شركة
 :  يأيتما علن وب ،د.عبد الباري مشع 

 .  2972مارس  72 ي باريخ  صدر عناا بشأن مشروعية منتج الربامصداقية التبليغ الذي  على شركة رقابة أكيدب .7

 .دعاءاتوادلراطالت التفصيلية اليت بؤكد مصداقيتاا وبفند ك  االمي  ادلستندات جبشركة رقابة  احتفاظ .2

 .  حلماية مسعتاا ادلانية  ي الواليات ادلتحدة األمريكية القضاءإىل  للوءتحكيم ادلستق ، أو اللرقابة لشركة اطتعداد  .2

 

 رئيس رقابة – د. عبد الباري مشعل

عضو رلل  احلوكمة .   ي ىذا اجملال حبثا 59من  ولو أكثر ، ي ادلالية اقإطالمية العشرين عاماصاحب خربة مانية جتاوزت 
خبري لدى و  ،، وشغ  طابقا عضوية جلاهنا الشرعية(أيو ي)ىيئة احملاطبة وادلراجعة للمؤطسات ادلالية اقإطالمية واألخالقيات  ي 

مت و   .، وىو رئي  وعضو اذليئات الشرعية  ي العديد من البنوك وادلؤطسات ادلالية اقإطالميةرلم  الفقو اقإطالمي الدويل  ي جدة
بواططة كامربج آي إف  ضمن جوائز اخلدمات ادلصررية اقإطالمية لألرراد 2972الشريعة الواعد للعام بكرميو باختيار النقاد لعامل 

    ي السعودية. زلمد بن طعود اقإطالمية جامعة اقإمامكلية الشريعة  ي الدكتوراه  ي االقتصاد اقإطالمي من   وحيم .  أسيالبيكا

 شركة رقابة 

  ." ضمن جوائز التموي  اقإطالمي العادلية2972اقإطالمي "أرض  شركة بدقيق شرعي للعام حائزة على جائزة التميز  ي التموي  
يتكون رريق رقابة ادلاين من متخصصني  ي بقدم رقابة خدماهتا لقاعدة واطعة من ادلؤطسات ادلالية  ي أكثر من بس  دول، و 

وإجنازاهتم الوظيفية، ويعملون حت  إشراف مباشر من رئي  التموي  اقإطالمي يتميزون مبؤىالهتم األكادميية وشااداهتم ادلانية 
 . رلموعة رقابة
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