
 

 

  دعوة
  العاشرةلحضور الجمعیة العامة العادیة 

  للـخـدمـات الـصـحـیـة ھلـشـركـة دلــ
  

ة         ة العادی ة العام ور الجمعی وة المساھمین الكرام لحض دھا    العاشرة یسر مجلس إدارة شركة دلھ للخدمات الصحیة دع رر عق والمق
ي   م26/04/2017الموافق  ھـ29/07/1438  األربعاء من یوممساًء  06:30ة بمشیئة اهللا في تمام الساع ھ     ف ى   -مستشفى دل مبن

  -جدول األعمال على النحو اآلتي :في للنظر ,  العیادات الشمالیة (الدور الثالث / قاعة التدریب) بمدینة الریاض
  

 م .31/12/2016حسابات الشركة عن السنة المالیة المنتھیة في على تقریر مراجع  التصویت .1
 م.31/12/2016م المالیة الموحدة عن السنة المالیة المنتھیة في التصویت على القوائ .2
 م.31/12/2016التصویت على ماورد في التقریر السنوي لمجلس االدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .3
ع   م2016ریال عن عام ) ملیون 118ا (وقدرھ على المساھمین  على توصیة مجلس اإلدارة بشأن توزیع أرباح نقدیة التصویت .4  2  بواق

 مركز شركةمن رأس مال الشركة ، وتكون أحقیتھا للمساھمین المسجلین بسجالت الشركة في   %20  ھللسھم الواحد تمثل ما نسبت ریال
 ة.كما في نھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامة العادی  المالیة االوراق ایداع

أة  ریال) 1.800.000( مبلغ صرف على التصویت .5 نویة  مكاف اء  س س  ألعض ن  اإلدارة مجل ام  ع الي  الع ي  الم ي  المنتھ   م31/12/2016 ف
 .ریال (مائتي ألف ریال) لكل عضو 200,000بواقع 

 .م31/12/2016 في المنتھیة المالیة السنة خالل الشركة إدارة عن مسئولیتھم من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصویت. .6
اریخ               على التصویت .7 ن ت دأ م ام تب دة ع ة لم ة المراجع ل لجن ن قب ین المرشحین م ن ب ابات م ة   01/04/2017تعیین مراجع الحس لمراجع

  .وتدقیق القوائم المالیة والبیانات الربع سنویة والمیزانیة العمومیة للشركة وتحدید أتعابھ 
في شركة االسرة  % 15.06 ھشاط الشركة وذلك بإمتالكمنافس لن في عمل  القصبي بن عثمان  طارقاشتراك المھندس / التصویت على  .8

ن  ,  األسرة عن طریق مستشفى  والعالجتقوم بتقدیم الرعایة الطبیة  الطبیة وھي شركة مساھمة مقفلة كما توضح الشركة بأن م. طارق ب
 . یوجد أي تعامل تجاري بین الشركتین أنھ الكما م  ,06/06/2016عثمان القصبي قد باع حصتھ في شركة األسرة الطبیة في تاریخ 

ویت  .9 ى  التص تراك   عل دكتوراش ھ       ال د الفقی ن راش د ب ي محم ل  ف افس عم اط  من ك الشركة  لنش بتھ    وذل ھ مانس ة 13.178بإمتالك % (ملكی
)  والتي مساھمة مقفلة % (ملكیة غیر مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقیھ وشركاؤه (شركة 7.035مباشرة)  و نسبة  

س      ھ مجل د الفقی رأس د. محم ح     اإلدارةتقوم بتقدیم الرعایة الطبیة والعالج عن طریق مستشفى عام شرق الریاض كما ی ا توض ا , كم فیھ
الغ    30شركة دلھ للخدمات الصحیة بأنھا تستثمر ماحصتھ  ھ وشركاؤه والب ون   430% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقی ملی

 یال واالتفاق مع الشركة المستھدفة على إدارة دلھ الصحیة للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الریاض .ر
ي / فھد بن عبداهللا القاسم اشتراك  األستاذ على التصویت .10 ل  ف افس  عم اط  من ك  الشركة  لنش ھ   وذل بتھ  بإمتالك ر   11.88مانس ة غی % (ملكی

ا     ) مساھمة مقفلةفي شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقیھ وشركاؤه (شركة  مباشرة)  س إدارتھ ویة مجل ھ عض وم     ,وتولی ي تق والت
تھ      تثمر ماحص ا تس بتقدیم الرعایة الطبیة والعالج عن طریق مستشفى عام شرق الریاض , كما توضح شركة دلھ للخدمات الصحیة بأنھ

ھ    430راشد الفقیھ وشركاؤه والبالغ % في رأس مال شركة الدكتور محمد 30 ى إدارة دل ملیون ریال واالتفاق مع الشركة المستھدفة عل
  الصحیة للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الریاض .

التصویت على تجدید الترخیص لألعمال والعقود المبرمة بین الشركة و(شركة وكالة دارین للسفر والسیاحة المحدودة) و (الشركة الفنیة  .11
) و (شركة دلھ التجاریة) و (شركة دلھ العقاریة) المملوك بعضھا ملكیة مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة ATSوطین التقنیة لت

حیث بلغت  م، 31/12/2017، حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في أو كونھم من كبار التنفیذیین في تلك الشركات  )دلھ للخدمات الصحیة
 .علمًا بأنھ ال یوجد شروط تفضیلیة بھذه العقود (حسب المرفق)  2016للعام قیمة التعامالت 

 

ا:    اإلدارةمجلس  لعضووالتي  (بائع) شركة أموال لالستشارات المالیة   و التي ستتم بین الشركة األعمالالتصویت على  .12 لحة فیھ أ. مص
ة     ، وھي عبارة عن  قادم لعام بھا والترخیص  فھد بن عبداهللا القاسم  ارات المالی وال لالستش   إستشارات مالیة مقدمة من طرف شركة أم

ة    غ قیم ل حیث ال توجد شروط تفضیلیة في ھذا العقد حیث بل ام       التعام ي ع دة ف رة واح د لم دره    )2016(عق غ وق ال  130.000(مبل ) ری
 سعودي .

 
  
  
  
  
  
  
  

  -كما تود الشركة ان تنوه على عدة نقاط: 
العامة العادیة ال یكون صحیحا اال إذا حضر مساھمون یمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم یتوفر ان انعقاد اجتماع الجمعیة  -

النصاب الالزم لعقد ھذا اإلجتماع فإن الشركة ستعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتھاء المدة المحددة إلنعقاد اإلجتماع األول ویكون 
 سھم الممثلة فیھ.اإلجتماع الثاني صحیحًا أیاً كان عدد األ

  



 

 

آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  شخصًایحق لكل مساھم حضور الجمعیة العامة , ولھ أن یوكل عنھ في الحضور  -
 الشركة أو المكلفین بالقیام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابھا , وذلك لتمثیلھ في الجمعیة بموجب التوكیل المبین نصھ

أو كتابات العدل أو األشخاص  یكون مصدقًا علیھ من إحدى الغرف التجاریة الصناعیة أو أحد البنوك المحلیة ویجب أن (مرفق) 
عنوان الشركة : الریاض ، طریق الملك فھد ، المرخص لھم على أن یسلم نسخة من التوكیل إلى الشركة قبل یومین على األقل إلى 

 .11652الریاض  87833ص.ب ة شؤون المساھمین ، حي النخیل ، برج النخیل الطابق األول ، إدار
 بساعة جمعیةقبل موعد ال وأصل التوكیل والتواجد یرغب في حضور الجمعیة إحضار الھویة الشخصیةأو وكیل على كل مساھم  -

 على األقل إلنھاء اإلجراءات الرسمیة.
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (مرفق) :
  

 المعامالت ھذه شروط تختلف وال,  التالیة العالقة ذات الجھات مع معامالت بإجراء 31/12/2016 في المنتھیة السنة خالل الشركة قامت
  : خاصة مزایا أیة لھا یوجد وال العادیین التجاریین والدائنیین المدینیین مع المعامالت عن

  

  مبلغ التعامل  طبیعة التعامل اسم الطرف ذو العالقة  م
  

  شروط التعامل  مدة التعامل
  
  
  
1  

  أعضاء المجلس:
الح  -1 دین ص ي ال أ. مح

  كامل.
  م.عمار حسن كامل.-2
  م. فھد سراج مالئكة.-3

ار   ن كب ونھم م ك ك وذل
ھ     ركة دل ي ش ذیین ف التنفی
ن     ي م ة وھ ة القابض البرك
  كبار المساھمین في الشركة    

  

ركة     ع ش اري م ل تج تعام
فر   ن للس ة داری وكال
ا   دودة فیم یاحة المح والس
وزات   دار حج ق بإص یتعل
بعض     فر ل ذاكر س ران وت طی
ي  ركة. وھ وظفي الش م
ھ   ركة دل ل ش ن قب ة م مملوك

  البركة القابضة.

  
  
  

5,911,653  
  ریال سعودي

  
  
  

  سنة واحدة
  2016 /01/01من 
  2016 /31/12إلى 

  
  

ال یوجد شروط تفضیلیة   
ود   ذه العق ث ,  بھ حی

ى أن   ارة إل در اإلش تج
تمرة    مدة ھذا التعامل مس
نوات   ذ س دأت من د ب وق

  .عدیدة

  
  
2  

  
  طارق بن عثمان القصبي 

ي  س وشریك ف یس المجل (رئ
ة     وطین التقنی ة لت الشركة الفنی

ATS(  

  

ة    ركة الفنی ع الش اقیتین م اتف
تھدف   ATSلتوطین التقنیة 

ي وخدمات    إلى تقدیم دعم فن
ة    ى اتفاقی صیانة باإلضافة إل
ات   شراء متعلقة بقاعدة البیان

  للشركة.

  
  

3,106,565  
  ریال سعودي

  
  واحدةسنة 

  01/01/2016من 
  31/12/2016إلى 

  

  

ال یوجد شروط تفضیلیة   
ود   ذه العق ث أن  ,  بھ حی

ل الخاص    مدة ھذا التعام
ي  دعم الفن دیم ال بتق
ذ      دأت من د ب تمرة وق مس

  سنوات عدیدة.
          أعضاء المجلس:  

  



 

 

  
3  

الح  -1 دین ص ي ال أ. مح
  كامل.

  م.عمار حسن كامل.-2
  م. فھد سراج مالئكة.-3

ار   ن كب ونھم م ك ك وذل
ھ     ركة دل ي ش ذیین ف التنفی
ن     ي م ة وھ ة القابض البرك
  كبار المساھمین في الشركة    

ھ   تعامل تجاري مع شركة دل
الل    ن خ ك م ة وذل التجاری
زة    ار أجھ ع غی یانة وقط ص

  التكییف.
وھي مملوكة من قبل شركة  

  دلھ البركة القابضة.
  

  
  

2,274,567  
  سعوديریال 

  
  سنة واحدة

  2016/ 01/01من 
  2016/ 31/12إلى 

  

ال یوجد شروط تفضیلیة   
ود   ذه العق ث ,  بھ حی

ى أن   ارة إل در اإلش تج
تمرة    مدة ھذا التعامل مس
نوات   ذ س دأت من د ب وق

  عدیدة.

  
  

  
  

  

4  

  
  أعضاء المجلس:

الح  -1 دین ص ي ال أ. مح
  كامل.

  م.عمار حسن كامل.-2
  م. فھد سراج مالئكة.-3

ار   ن كب ونھم م ك ك وذل
ھ     ركة دل ي ش ذیین ف التنفی
ن     ي م ة وھ ة القابض البرك
  كبار المساھمین في الشركة    

  

  
ة     ي مدین ع ف تئجار موق اس
ة   راض مكتبی دمام ألغ ال
ات  ویق منتج ع وتس ولتوزی

  الشركة
ار   ذا العق ة ھ ود ملكی وتع
ة    ھ العقاری ركة دل الح ش لص
ركة   ة لش ركة تابع ي ش وھ

  دلھ البركة القابضة.

  
  
  
  

40,000  
  سعوديریال 

  
  
  
  

  سنة واحدة
  2016/ 01/01من 
  2016/ 31/12إلى 

  

  

  
ال یوجد شروط تفضیلیة   

ود   ذه العق ث ,  بھ حی
ى أن   ارة إل در اإلش تج
تمرة    مدة ھذا التعامل مس
نوات   ذ س دأت من د ب وق

  عدیدة.

  
  
  

  نموذج التوكیل
  تاریخ تحریر التوكیل

  الموافق

صادرة  ]رقم اإلقامة أو جواز السفر لغیر السعودیین[أو  [  ]الجنسیة , بموجب ھویة شخصیة رقم   [  ] ]اسم الموكل الرباعي[أنا المساھم 

 ]ألسھم عددھا  ]ة[ومالك  ]اسم الشركة الموكلة[مفوض بالتوقیع عن /مدیر/رئیس مجلس إدارة شركة  [أو  ]الشخصیة[, بصفتي  [  ]من 

برقم   ]ھـ13/04/1415[ المسجلة في السجل التجاري في  (مساھمة سعودیة)  ]دلھ للخدمات الصحیة[سھمًا من أسھم شركة  [ 

رقم االقامة أو جواز  [) أو     الجنسیة , بموجب ھویة شخصیة رقم (]   [  ] اسم الوكیل الرباعي [, فإني بھذا أوكل   ]1010128530[

مكان انعقاد [الذي سیعقد في  ]جمعیة عامة عادیة[لجمعیة , لینوب عني في حضور اجتماع ا[  ] صادرة من  ]السفر لغیر السعودیین

ھـ (حسب تقویم أم القرى)  [  ]بتاریخ  [  ]من یوم  [  ], المملكة العربیة السعودیة في تمام الساعة  ]اسم المدینة[في مدینة  ]االجتماع

األعمال وغیرھا من المواضیع التي قد تطرحھا م. وقد وكلتھ بالتصویت نیابة عني على المواضیع المدرجة على جدول [  ] الموافق 

الجمعیة العامة للتصویت علیھا , والتوقیع نیابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بھذه االجتماعات , ویعتبر ھذا التوكیل 

  ساري المفعول لھذا االجتماع أو أي اجتماع الحق یؤجل إلیھ .

  اسم موقع التوكیل

  

رقم السجل المدني لموقع التوكیل (أو رقم اإلقامة أو جواز   التوكیلصفة موقع 



 

 

  السفر لغیر السعودیین)

  

  توقیع الموِكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسھم شخصًا معنویًا) :

  
  


