
المتضمنة زیادة رأس مال الشركة  السابعة شركة دلھ للخدمات الصحیة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة تدعو
  األول) (االجتماع

  مقدمة 

السابعة  دعوة المساھمین الكرام لحضور إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیةة شركة دلھ للخدمات الصحیة یسر مجلس إدار
 الدور الثالث)-العیادات الشمالیة (قاعة التدریب –بمستشفى دلھ النخیل اإلجتماع األول)، والذي سیعقد بمشیئة هللا تعالى (

  .م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 26/02/2019تقویم أم القرى) الموافق  (حسبھـ 21/06/1440 )الثالثاء(یوم

  مكان ومدینة انعقاد الجمعیة العامة

  مدینة الریاض- الثالث)الدور -العیادات الشمالیة (قاعة التدریب –مستشفى دلھ النخیل 

  رابط بمقر االجتماع

https://goo.gl/ccpcZR  

  وقت انعقاد الجمعیة العامة

18.30  

  حق الحضور

الشركة لدى مركز اإلیداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق إجتماع یحق لكل مساھم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي 
ً بأن أحقیة تسجیل الحضور إلجتماع الجمعیة تنتھي وقت بدء  الجمعیة حضور إجتماع الجمعیة وبحسب األنظمة واللوائح، علما

  من فرز األصوات إنعقاد الجمعیة، وأحقیة التصویت على بنود الجمعیة للحاضرین تنتھي عند إنتھاء لجنة الفرز

  النصاب الالزم النعقاد الجمعیة

ً إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل. وإذا لم یتوفر  یكون إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا
جتماع األول، ویكون النصاب الالزم لعقد ھذا اإلجتماع، سیتم عقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من إنتھاء المدة المحددة إلنعقاد اإل

ً إذا حضره مساھمون یمثلون ربع   .رأس المال على األقل اإلجتماع الثاني صحیحا

  جدول أعمال الجمعیة

ً لما :1البند   :ھو موضح أدناه) التصویت على زیادة رأس مال الشركة عن طریق منح أسھم مجانیة (وفقا

 .% 27.1ملیون لایر، بنسبة زیادة قدرھا  750ملیون لایر، ورأسمالھا بعد الزیادة سیبلغ  590رأس مال الشركة قبل الزیادة  -

 .ملیون سھم 75ملیون سھم، وعدد أسھمھا بعد الزیادة سیكون  59عدد أسھم الشركة قبل الزیادة  -

 .تھدف الشركة من رفع رأس المال إلى تدعیم رأس مال الشركة لیتوافق مع اجمالي أصولھا -

 .مملوكین 3.69تكون زیادة رأس المال عن طریق منح سھم واحد مقابل كل س -

 ة اإلصدار وعال -لایر من اإلحتیاطي النظامي160.000.000ستكون الزیادة في رأس المال عن طریق رسملة مبلغ  -

وذلك  ،) المالیة (إیداعسیكون تاریخ أحقیة أسھم المنحة للمساھمین المسجلین بسجالت الشركة لدى مركز اإلیداع لألوراق  -
 .بنھایة ثاني یوم تداول یلي یوم إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة



ً من تاریخ  30في حال وجود كسور أسھم فأنھ سیتم تجمیع الكسور في محفظة واحدة لیتم بیعھا في السوق خالل مدة  - یوما
 .االنتھاء من تخصیص األسھم الجدیدة

التصویت على تعدیل المادة السابعة من النظام األساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما یتفق مع الزیادة : 2البند 
 مرفق)(. المالالمقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعیة على البند األول الخاص بزیادة رأس 

حال موافقة في  خزینةبھا كأسھم  سھم من أسھمھا واإلحتفاظ 3,750,000على شراء الشركة لعدد یصل إلى  تالتصوی: 3البند
سھم من أسھمھا واالحتفاظ بھا 2,950,000شراء الشركة لعدد یصل إلى او  الجمعیة على البند األول الخاص بزیادة رأس المال

الشراء من  تمویل عملیة على أن یكون ،كأسھم خزینة في حال عدم موافقة الجمعیة على البند األول الخاص بزباده رأس المال
موارد الشركة الذاتیة، وتفویض مجلس اإلدارة بإتمام عملیة الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاھا إثني 

ً من تاریخ قرار الجمعیة العامة غیر العادیة   ( مرفق) .عشر شھرا

ھذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط  انقضاءسنوات وبعد  5 حتىعلى اإلحتفاظ باألسھم المشتراة  تالتصوی :4البند 
 المنصوص علیھا في األنظمة المتبعة

ً في مجلس اإلدارة (عضو مستقل)  األستاذ/التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بتعین : 5البند  عثمان بن محمد الغامدي عضوا
ً للعضو المستقیل  م)20/10/2019یخ انتھاء الدورة الحالیة في دورة المجلس حتى تار م إلكمال2018-11- 13اعتبارا من ( خلفا

 مستقل). (مرفق) (عضوحمزة بن عثمان خشیم األستاذ/ 

م 2018مجلس اإلدارة بما تم توزیعھ من أرباح على المساھمین عن النصف األول من عام  توصیة: التصویت على 6البند 
 رأس المال. %) من15( وبنسبة ) لایر1.5( بواقع

  التصویت االلكتروني

 ً سیكون بإمكان المساھمین الكرام المسجلین في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصویت عن بعد على بنود الجمعیة إبتداءا
ً من یوم  ً من یوم 23/02/2019ھـ الموافق 06/1440/ 18 السبت من الساعة العاشرة صباحا م وحتى الساعة الرابعة مساءا

ً ومجانا لجمیع المساھمین بإستخدام الرابط التالي  إنعقاد الجمعیة وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاحا
https://www.tadawulaty.com.s   

  

  إضافیةمعلومات 

ویرغبون في توكیل غیرھم من (غیر أعضاء مجلس اإلدارة یُرجى من المساھمین الذین یتعذر حضورھم في الموعد المحدد 
 ً وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكیالت الالزمة مع تصدیقھا من أحد الغرف التجاریة الصناعیة متى كان المساھم منتسبا

م في المملكة ألحدھا أو إذا كان المساھم شركة أو مؤسسة اعتباریة، أو إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لھ
شریطة أن یكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص لھ الذي یقوم بالتصدیق، أو كتابة العدل أو األشخاص 

(الریاض، حي النخیل، برج النخیل، الدور وترسل صورة من التوكیل على العنوان التالي:  التوثیق،المرخص لھم بأعمال 
(عنایة شؤون المساھمین) قبل موعد االجتماع بیومین على األقل. وعلى كل مساھم یرغب في حضور االجتماع  الثاني) 

 .إحضار أصل الھویة الوطنیة وأصل التوكیل
  5769-0112255065یرجى اإلتصال على الھاتف رقم  ولالستفسار

 

  نموذج التوكیل
  



  تاریخ تحریر التوكیل:
  الموافق:

  
انا المساھم ...............................................الجنسیة:................. ، بموجب ھویة شخصیة /رقم اإلقامة /جواز 
السفر رقم ....................صادرة من .......................، بصفتي الشخصیة / او مفوض بالتوقیع عن /مدیر/رئیس 

ً من أسھم شركة دلھ مجلس إدارة شركة....... .................. ومالك/ مالكة ألسھم عددھا......................... سھما
ً 101012830للخدمات الصحیة ( شركة مساھمة عامة سعودیة ) المسجلة في السجل التجاري في الریاض برقم  واستنادا

............................ لینوب عني في حضور ) من النظام األساس للشركة فأنني بھذا اوكل.......28لنص المادة (
(الدور الثالث/ قاعة التدریب )  –العیادات الشمالیة  –اجتماع الجمعیة غیر العادیة السابعة ، والذي سینعقد في مستشفى دلھ 

ً من یوم الثالث –في مدینة الریاض  بتاریخ اء  المملكة العربیة السعودیة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا
.وقد وكلتھ بالتصویت نیابة عني على المواضیع م26/02/2019الموافقھـ ( حسب تقوم ام القرى ) 21/06/1440

المدرجة على جدول االعمال وغیرھا من المواضیع التي تطرحھا الجمعیة العامة للتصویت علیھا ، والتوقیع نیابة عني 
االجتماعات ویعتبر ھذا التوكیل ساري المفعول لھذا االجتماع أو أي اجتماع  وعلى كافة القرارات والمستندات المتعلقة بھذه

  الحق یؤجل الیة .
  

  اسم موقع التوكیل :
 

  
  صفة موقع التوكیل:

  
رقم السجل المدني لموقع التوكیل أو اإلقامة أو جواز 

  السفر لغیر السعودیین :

  

 :(ً ً معنویا   توقیع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسھم شخصا
 

 


