
 

اج إلى حضور  الطبية مساهميها  للخدمات  المواساة  العامة  تدعو ��كة  الجمعية  (تماع  التقنية ولا��  ا��جتماعالعادية  وسائل  ) عن طريق 

 الحديثة 

عقده    لمقرر ا  ع��ة  الثامنةحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  لي�� مجلس إدارة ��كة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام  

  الدمام مدينة  بالكائن  مقر ال��كة  من  م  ٢٩/٠٤/٢٠٢١  الموافق  ه١٧/٠٩/١٤٤٢  الخميسمن مساء يوم    العا��ةبمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة  

ا على س��مة المتعاملين في ذلك حرصً و (https://tadawulaty.com.sa) باستخدام موقع خدمة تداو��تيعن بعد  وسائل التقنية الحديثة    عبر

المختصة وذات الع��قة للتصدي لفيروس كورونا  السوق المالية وضمن دعم الجهود وا��جراءات الوقائية وا��حترازية من قبل الجهات الصحية  

للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية  اً  ) وامتداد COVID-19الجديد (

 التالي: وذلك للنظر في جدول ا��عمال ، �زمة لمنع انتشاره�ال

 . م٣١/١٢/٢٠٢٠ في للعام المالي المنتهيا��دارة قريـر مجلس تعلى  التصويت -١

 . م٣١/١٢/٢٠٢٠ في العام المالي المنتهيعـــن  ال��كةحسابات مراجع  تقرير  على  التصويت -٢

 . م٣١/١٢/٢٠٢٠ في العام المالي المنتهيعلى القوائم المالية عـــن  التصويت -٣

وتدقيق القوائم    مراجعة ، وذلك لفحص والمراجعة  لجنة على توصية   بناءً   المرشحين  بين  من ل��كةا  حسابات  مراجع   تعيين  على  التصويت  -٤

 . أتعابه وتحديد  ،م٢٠٢٢ا��ول من العام المالي  وللربع م٢٠٢١والسنوية من العام المالي  )الثاني والثالث(للربع المالية  

  ٢٥٠  قدرهبمبلغ    م٣١/١٢/٢٠٢٠على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في  توزيع أرباح نقدية  توصية مجلس ا��دارة بعلى    التصويت  -٥

على أن تكون أحقية ا��رباح للمساهمين المالكين ل��سهم    القيمة ا��سمية للسهممن    ٪ ٢٥ما يعادل  ريال للسهم   ٢٫٥مليون ريال بواقع  

المقيدين في سجل مساهمي ال��كة لدى ��كة مركز إيداع ا��وراق المالية (مركز ا��يداع)  لل��كة و  الجمعية العامة بنهاية تداول يوم انعقاد

 تحديد تاريخ توزيع ا��رباح ��حقاً.سيتم علماً بأنه  ،ا��ستحقاقفي نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

 . م٣١/١٢/٢٠٢٠ في المنتهية السنة عن ا��دارة مجلس  ��عضاء مكافأة  ريال ٣٫١٥٠٫٠٠٠ مبلغ ��ف على التصويت -٦

والتي ��عضاء مجلس ا��دارة ا��ستاذ:  ��كة وبين ��كة المواساة العالمية المحدودة  البين  ا��عمال والعقود التي ستتم  على    التصويت  -٧

السليم   سليمان  محمد   ا��ستاذ:  ا��دارة  مجلس  عضولو  فيها  مبا��ة  السبيعي مصلحة  سلطان  وا��ستاذ: نا��  السبيعي  سلطان  محمد

لنظام المشتريات الخاص   طبقاً سكن لموظفي ال��كة في مدينتي الدمام والجبيل  عقود إيجار  وهي عبارة عن    فيها،مصلحة غير مبا��ة  

 (مرفق). ريال  ٢٫٣١٣٫٠٠٠ بلغت م٢٠٢٠عام في علماً بأن قيمة التعام��ت   تفضيلية،بدون ��وط  بال��كة

والتي ��عضاء مجلس ا��دارة ا��ستاذ:  ��كة وبين ��كة المواساة العالمية المحدودة  البين  ا��عمال والعقود التي ستتم  على    التصويت  -٨

السليم   سليمان  محمد   ا��ستاذ:  ا��دارة  مجلس  عضولو  فيها  مبا��ة  السبيعي مصلحة  سلطان  وا��ستاذ: نا��  السبيعي  سلطان  محمد

بدون ��وط    لنظام المشتريات الخاص بال��كة  طبقاً   مستلزمات طبية وصيد��نيةعقود توريد  وهي عبارة عن    فيها،مصلحة غير مبا��ة  

 ).ريال (مرفق ١٢٫٠٩٦٫٩٢٩ بلغت م٢٠٢٠عام علماً بأن قيمة التعام��ت في  تفضيلية،

والتي ��عضاء مجلس ا��دارة ا��ستاذ:  ��كة وبين ��كة المواساة العالمية المحدودة  البين  ا��عمال والعقود التي ستتم  على    التصويت  -٩

السليم   سليمان  محمد   ا��ستاذ:  ا��دارة  مجلس  عضولو  فيها  مبا��ة  السبيعي مصلحة  سلطان  وا��ستاذ: نا��  السبيعي  سلطان  محمد

مبا��ة   غير  عن    فيها،مصلحة  عبارة  تذاكر  وهي  وعقود  بال��كة  طبقاً   سفروخدمات سياحة  الخاص  المشتريات  بدون ��وط    لنظام 

 ). ريال (مرفق ٤٫٢٣٤٫٧٢٤ بلغت م٢٠٢٠عام في علماً بأن قيمة التعام��ت  ،تفضيلية

والتي ��عضاء مجلس ا��دارة ا��ستاذ:  ��كة وبين ��كة المواساة العالمية المحدودة  البين  ا��عمال والعقود التي ستتم  على    التصويت  -١٠

السليم   سليمان  محمد   ا��ستاذ:  ا��دارة  مجلس  عضولو  فيها  مبا��ة  السبيعي مصلحة  سلطان  وا��ستاذ: نا��  السبيعي  سلطان  محمد

  ، تفضيليةبدون ��وط    لنظام المشتريات الخاص بال��كة  طبقاً   مدربةتأجير عمالة فنية  عقود  وهي عبارة عن    فيها،مصلحة غير مبا��ة  

 ريال (مرفق). ٩٧٧٫٣٤٨ بلغت م٢٠٢٠عام علماً بأن قيمة التعام��ت في 



 

والتي ��عضاء مجلس ا��دارة ا��ستاذ:  ��كة وبين ��كة المواساة العالمية المحدودة  البين  ا��عمال والعقود التي ستتم  على    التصويت  -١١

السليم   سليمان  محمد   ا��ستاذ:  ا��دارة  مجلس  عضولو  فيها  مبا��ة  السبيعي مصلحة  سلطان  وا��ستاذ: نا��  السبيعي  سلطان  محمد

بدون ��وط    لنظام المشتريات الخاص بال��كة  طبقاً ستيل    توريد وتركيب أعمال ستانلسعقود  وهي عبارة عن    فيها،مصلحة غير مبا��ة  

 ريال (مرفق). ١٫٠١٥٫٤٢٩ بلغت م٢٠٢٠عام علماً بأن قيمة التعام��ت في  ،تفضيلية

  خالد ا��ستاذ:مجلس ا��دارة  لعضوالتي ووبين مؤسسة النظرة ا��ع��نية للتجارة  ال��كةبين ا��عمال والعقود التي ستتم على  التصويت -١٢

مبا��ة    سليمان غير  والتسويق    عن  عبارة  وهي  فيها،السليم مصلحة  وا��ع��ن  بالدعاية  خاصة  أعمال  وتوريد  تنفيذ  لنظام    طبقاً عقد 

 (مرفق) .ريال  ١٩٫٦٢٣٫٢٧٧بلغت  م٢٠٢٠عام  قيمة التعام��ت في علماً بأن  ،تفضيليةبدون ��وط   المشتريات الخاص بال��كة

 في عمل منافس ��عمال ال��كة. (مرفق)  نا�� سلطان السبيعي /ا��ستاذالتصويت على اشتراك عضو مجلس ا��دارة  -١٣

 في عمل منافس ��عمال ال��كة. (مرفق) محمد سليمان السليم /ا��ستاذالتصويت على اشتراك عضو مجلس ا��دارة  -١٤

 . م٣١/١٢/٢٠٢٠ الفترة المنتهية فيعلى إبراء ذمــة أعضاء مجلس ا��دارة عن  التصويت -١٥

من المساهمين  لكل مساهم  كما يحق    ،ا��قلرأس المال على    من  ٪ ٢٥ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون  

  تسجيل الحضور ا��لكتروني المقيدين في سجل مساهمي ال��كة لدى مركز ا��يداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة  

  علماً بأن أحقية تسجيل الحضور ��جتماع الجمعية   واللوائح، وبحسب ا��نظمة    اجتماع الجمعية   في  والتصويت باستخدام منظومة تداو��تي

 .التصويت على بنود الجمعية للحا��ين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز ا��صوات وأحقيةالجمعية  اجتماع تنتهي وقت انعقاد العامة  

الموافق   ه١٣/٠٩/١٤٤٢  ا��حدصباح يوم  من الساعة العا��ة    اعتبارا بمقدور مساهمي ال��كة المسجلين في تداو��تي البدء في إجراء التصويت  

إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً  مدعوين  جميع مساهمي ال��كة الكرام    وعليه فإن  ، نهاية وقت انعقاد الجمعيةوحتى    م ٢٥/٠٤/٢٠٢١

 . https://tadawulaty.com.saبأن التسجيل في خدمات تداو��تي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي 
 

 يمكن التواصل مع ع��قات المساهمين من خ��ل: ول��ستفسار

 ۱۱٤أو   ۱۱۹تحويلة رقم  + ۹٦٦۱۳۸۲۰۰۰۱٦هاتف رقم 

 + ۹٦٦۱۳۸۲۰۰۰۱٤فاكس رقم 

 Shares@mouwasat.com الكتروني:بريد 

 ۳۱٤٦۲الدمام  ۷۰۱۱عنوان بريدي ص.ب 

https://tadawulaty.com.sa/
mailto:Shares@mouwasat.com
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 تقرير لجنة المراجعة



 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ١                                    م ٢٠٢٠بر ديسم ٣١ يف يالمنته  يتقرير لجنة المراجعة للعام المال

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ يف يالمنته يتقرير لجنة المراجعة للعام المال 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال ال��كة والتحقق من س��مة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية 

 يلي: على ما واشتملت مهام اللجنة بصفة خاصة  المخاطر،دارة إعن  فض��ً  فيها

 دارة المراجعة الداخلية إتتعلق بأنشطة مهام 

وا����اف على تطبيقه، والتحقق من مدى وفعاليته    تقييم نظام الرقابة الداخليةدارة المراجعة الداخلية  إتتولى  

وإجراءاتها   ال��كة  وسياسات  السارية  والتعليمات  واللوائح  با��نظمة  وعامليها  ال��كة  المخاالتزام  طر لمواجهة 

والقانونية   والتشغيلية  وأكافة  والمالية  تقريرها  نشطتها  المنبثلجنة  لى  إترفع  ا�  عن ة  قالمراجعة  دارة �مجلس 

دارة المراجعة الداخلية إنشطة  أم  ت��ف و تقيَ   بدورها  يوالت  يربع سنو  يدور بشكل  عية العامة  المعتمدة من الجمو

دارة التنفيذية حيال الم��حظات  �ة المتخذة من قبل ا�ي جراءات التصحيح �وطرق تنفيذها وا�السنوية  ومراجعة خطتها  

بتقرير  تكرارها    هاالواردة  عدم  لضمان  ذلك  الر لو  لجنة    أيتعزيز  المراجعة  بقناعة  لجنة  تقوم  ثم  ومن  المراجعة 

ا��ا�بمناقشة الم��حظات و النسبية  �مور الجوهرية (ذات  ا��دارة    ي) فتن وجدإ  –همية  مل  تويشاجتماع مجلس 

 :يليعلى ما  الداخلية المراجعة نطاق إدارة 

 المراجعة.من لجنة  واعتمادهاالسنوية عداد خطة المراجعة إ -١

ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خ��ل    مجلس ا��دارةلى  إويرفع    عاما كتابياً   اعداد تقريراً  -٢

حراف عن الخطة إن وجد وفعالية نا يضاح أسباب أي إخ��ل أو  إو  ة ومقارنتها مع الخطة المعتمدة،السنة المالي 

 .دارة التنفيذية تجاهها وذلك خ��ل الربع التالي لنهاية السنة المالية�ا�

غير المتوقعة في   تقييم تطور عوامل المخاطر في ال��كة وا��نظمة الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو -٣

 السوق المالي

نظمة  أ  جراءات لضمان فعالية�التأكد من كفاية تلك ا�المقترحات للتحقق و  وتقديمسير العمل  إجراءات  تقييم   -٤

 الداخلية.الرقابة 

لحماية   يالضبط الداخل  وأنظمة��ئحة الحوكمة الخاصة بال��كة  ن نظام الرقابة الداخلية يتما�� مع  أالتحقق من   -٥

 وممتلكاتها.صول ال��كة أ

الدائم  التف -٦ ا�   والمستمر اعل  جميع  مستوى    دارات�مع  من  المعتمدة    لتزام ا��للتحقق  الداخلية  باللوائح  التام 

 للنشاط.والقوانين الحاكمة 

 وتحسينها.همية دور الرقابة الداخلية أب يالوع وزيادةطوير نظام الرقابة الداخلية ت بشأن  تقديم المقترحات  -٧

 جنة ولدارة  �لى مجلس ا�إورفعها  متابعة تنفيذها  مع التوصيات الخاصة بها و  ونتائجهاتقارير المراجعة  إعداد   -٨

 المراجعة.



 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ٢                                    م ٢٠٢٠بر ديسم ٣١ يف يالمنته  يتقرير لجنة المراجعة للعام المال

  لل��كة يالخارجراجع الحسابات  متتعلق بأنشطة  مهام 

 ومراجعة ومدى فعالية أعمال المراجعة    تهعيووموضحقق من استق��ل مراجع الحسابات  تتولى لجنة المراجعة الت

دارة وابداء  تتولى دراسة القوائم المالية ا��ولية والسنوية لل��كة قبل عرضها على مجلس ا��   وكذلكخطة عمله  

 . نها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتهاأرأيها والتوصية في ش

 

   ا��لتزام بضمان   تتعلقمهام 

الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال��كة ا��جراءات ال��زمة بشأنها والتحقق   ت��يعاتدراسة    تتولى لجنة المراجعة

��ورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس   تجدما تراه من مسائل    ورفعمن التزام ال��كة با��نظمة واللوائح والسياسات  

 وإبداء توصياتها با��جراءات التي يتعين اتخاذها. ،ا��دارة

المر   نه منأبالذكر    والجدير  لجنة  بمهامها واخ��ل قيام  المستمر مع  جعة  الداخلية ومراجع إالعمل  المراجعة  دارة 

 -على: ن لجنة المراجعة تؤكد إفالتنفيذية   وا��دارة يالحسابات الخارج

  ي م عام للمخاطر التي ي جراءات سير العمل وتقإ تقييم  على  مستندة  نظمة الرقابة الداخلية مطبقة بفعالية  أن  أ •

فصاح عنه فيما يخص  � ا�  يقت��  م٢٠٢٠خ��ل عام    يثر جوهر أمور ذات  أية  أكن هناك  تلم    وأنهتواجه ال��كة  

  بال��كة.بقواعد الحوكمة  لتزاما��نها وكذلك مستوى أالخاصة بش والتقارير مة المالية  نظ�تطبيقات ا�

تتيح للمساهمين    يتتضمن المعلومات الت   م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  فيكما  دارة  �مجلس ا�  وتقرير لمالية  ن القوائم اأ •

  .واستراتيجيتهاعملها  ونموذجدائها ألل��كة و يم المركز الماليوالمستثمرين تقي

 

 رئيس لجنة المراجعة

 براهيم التويجري إبن الدكتور / محمد 



  
  
  

  ١٢إلى  ٧مندومرفقات البن 
  

دارة  دارةمجلس لعضو للجمعية بما تبليغ رئيس مجلس ا من مصلحة  ا
عمال والعقود  ة في ا ة وغير مبا   مبا

  د المستقل وتقرير التأكيد المحدو





                 

  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه   

 محاسبون ومراجعون قانونيون
 الطابق األول، برج بالطيور 
 طريق الملك سعـود، الصفا  

 4803ص.ب 
 31952الخبر 

 المملكة العربية السعودية 

 + 966 13 816 2999  تليفون  
 + 966 13 816 2888  فاكس 

 www.kpmg.com/sa اإلنترنت
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 تقرير التأكيد المحدود المستقل 
 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 
فيما إذا بهدف بيان محدود التأكيد ال)"الشركة"(، قمنا بتنفيذ ارتباط  شركة المواساة للخدمات الطبيةبناًء على طلب إدارة 

التأكيد"( لم يتم محل موضوع الالتأكيد المفصل أدناه )" محل موضوع الكان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن 
 .)"الضوابط المنطبقة"( الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناهالجوانب  جميعإعداده، من 

 

     الموضوع محل التأكيد 

 
(  1في الملحق رقم )المرفق رئيس مجلس اإلدارة المقدم من تبليغ الرتباط التأكيد المحدود بمحل التأكيد الموضوع اليتعلق 

شركة من قبل رئيس مجلس إدارة تم عرضه ( من نظام الشركات و71المعد وفقًا لمتطلبات المادة رقم )و )"التبليغ"(
الشركة خالل السنة المنتهية نُفذت أو ستنفذ من قبل  من المعامالت التي    التبليغيتكون  .  )"الشركة"(  المواساة للخدمات الطبية

 مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. الشركة  م والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة  2020ديسمبر    31في  
 

     الضوابط المنطبقة

 
 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

 م(.  2015 -هـ 1437الصادر عن وزارة التجارة )السعودي ( من نظام الشركات 71المادة ) . 1
 

   مسؤوليات اإلدارة

 
إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولون عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط 

حتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل  المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء واال
التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة، واالحتفاظ 

 بسجالت كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.  
 

     تناامسؤولي

 
مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً  إن  

"ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية   3000للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد 
ً لما تم االتفاق عليه مع إدارة  التاريخية" المعتمد في المملكة الع ربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا االرتباط وفقا

 الشركة. 
 
تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي ال توفر كافة األدلة  

المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف    الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات
على الرغم من أننا أخذنا باالعتبار فعالية الرقابة وجوهري في الموضوع محل التأكيد، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ.  

ى توفير تأكيد حول نظام الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال يهدف إل 
 الرقابة الداخلية. 
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 تقرير التأكيد المحدود المستقل 
 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة سعودية( )يتبع( 

 

 االستقاللية وضبط الجودة

 
نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد 

 الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.   
 

شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات  ( وبناًء عليه يحافظ على نظام 1ابة الجودة )قيطبق مكتبنا معيار ر
 الموثقة بشأن االمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

 

    ملخص اإلجراءات 

 
أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد إن اإلجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد 

المعقول. وبناًء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي  
 سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

 
تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد وال وكجزء من هذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات 

 للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي. 
 

 تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على:
جميع األعمال والعقود المنفذة من قبل أي  تضمنالحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي ي •

 (؛1من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خالل السنة؛ )ملحق 
األعمال  بإبالغ مجلس اإلدارة بمجلس اإلدارة    وعضقيام  مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى   •

بهذا  ت على القرار الصادر يصوقم بالتالعضو لم يهذا أن بضو مجلس اإلدارة؛ ووالعقود المنفذة من قبل ع
 لمساهمين؛ ات العامة لجمعيالاجتماعات مجلس اإلدارة وبالخصوص 

 (؛1في تبليغ رئيس مجلس اإلدارة )ملحق المذكورة المعامالت الموافقات الالزمة المتعلقة بتلك الحصول على   •
 خالل السنة؛ ومن قبل العضو الحصول على تأكيد من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة  •
المعامالت المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مطابق إلجمالي مبالغ مبالغ  التأكد من أن إجمالي   •

 ( من القوائم المالية المراجعة. 35يضاح )اإلالمعامالت المدرجة في 
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 تقرير التأكيد المحدود المستقل 
 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة سعودية( )يتبع( 

 
 التأكيد المحدوداستنتاج 

 
بناًء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة واألدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع 

 محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.
 

 القيد على استخدام تقريرنا

 
مة العادية وفقاً  االجمعية الع هم فياجتماعبالمساهمين ى عرضه عليتم تقريرنا بناًء على طلب إدارة الشركة لتم إعداد 

 وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر.  السعودي( من نظام الشركات 71لمتطلبات المادة )
 
 عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم
394ترخيص رقم:   

 
 هـ1442شعبان  5الخبر، 

 م2021مارس  18الموافـق: 
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 ١٤إلى  ١٣منمرفقات البنود
  
كة التي يم  ارس العضو فيها نشاط منافس بيان ووصف عن ال

  



 
 

 نشاط منافس  نا�� سلطان السبيعي . أ فيهاالتي يمارس   ةبيان ووصف عن ال��ك

النشاط  ال��كة  اسم
 الرئي�� 

الشكل 
 القانوني

صفة 
 طبيعة العضوية  العضوية 

 
��كة  ( ��كة المجمعات الطبية المتطورة

مغربي   )زميلة مركز  ��صول  المالكة 
المواساة  بجوار مستشفى  الواقع  للعيون 

 بالدمام 

إنشاء وتملك  
وتشغيل 

 المستشفيات

ذات 
مسئولية  
 محدودة 

عضو 
مجلس 
 مديرين

ممث��ً عن ��كة المواساة للخدمات الطبية 
لنسبة   هذه   ٪٥٠المالكة  مال  رأس  من 

 ال��كة

 

 



 
 

 نشاط منافس  محمد سليمان السليم. أ فيها  التي يمارس ةبيان ووصف عن ال��ك

النشاط  سم ال��كة ا
 الرئي�� 

الشكل 
 القانوني

صفة 
 طبيعة العضوية  العضوية 

الطبية المتطورة المجمعات  ��كة  ( ��كة 
المالكة ��صول مركز مغربي للعيون   )زميلة

 بالدمام الواقع بجوار مستشفى المواساة 

إنشاء وتملك  
وتشغيل 

 المستشفيات

ذات 
مسئولية  
 محدودة 

عضو 
مجلس 
 مديرين

ممث��ً عن ��كة المواساة للخدمات الطبية 
لنسبة   هذه   ٪٥٠المالكة  مال  رأس  من 

 ال��كة
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