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)االجتماع ( 8رقم )لعادية حضور اجتماع الجمعية العامة غير امجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مساهميها إلى  تدعو شركة
 األول(

اع الجمعية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتممجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية يسر مجلس إدارة  مقدمة
والتي، بناءاً على تعميم والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تدا )االجتماع األول(( 8رقم )العامة غير العادية 

ثة عن بُعد وتعليق عبر وسائل التقنية الحديمجلس هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة 
ءات الوقائية وذلك حرصاً على سالمة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود واالجرا. عقدها حضورياً حتى إشعار آخر

اً للجهود ، وامتداد(COVID-19)د واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجدي
 ة.زمة لمنع انتشارالمتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الال

مدينة ومكان 
انعقاد الجمعية 

غير العامة 
 العادية

 مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض

رابط بمقر 
 االجتماع

https://goo.gl/maps/o68sFeT1nZkPjLPt7 
 

تاريخ انعقاد 
 الجمعية العامة

 غير العادية

 م10/05/2020الموافق )حسب تقويم أم القرى( هـ 17/09/1441يوم األحد بتاريخ 

وقت انعقاد 
الجمعية العامة 

 غير العادية

 العاشرة والنصف مساءً  في تمام الساعة

العامة غير  يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق الحضور 

األنظمة ة وبحسب العادية تسجيل الحضور اإللكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية العامة غير العادي

 .واللوائح

النصاب الالزم 
 النعقاد الجمعية 

توفر هذا وفي حال لم ي يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال.
ول، ويكون االجتماع االجتماع األالنصاب في االجتماع األول سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 

 الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على االقل.

 
 
 
 
 
 
 
 

جدول أعمال 
 الجمعية

 م.2019ديسمبر  31للعام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  .1

 .م2019ديسمبر  31العام المالي المنتهي في عن الشركة التصويت على تقرير مراجع حسابات  .2

 .م31/12/2019المالي المنتهي في العام التصويت على القوائم المالية عن  .3

اجعة وذلك لفحص ومر ،التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة .4

م، 2021المالي  والربع األول من من العام م2020والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث 

 .وتحديد أتعابه

 مجلسبعضواً مستقل( عضو ) العاموديبن عمر بيل بن محمد ن /الدكتورالتصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين  .5

 م09/12/2021ي فإلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية  م30/03/2020دارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في اإل

  .)عضو غير تنفيذي( جندي محمد سعيد سامرخلفاً للعضو السابق األستاذ/ 

 لاير لكل عضو( 200,000)لاير بواقع ( 1,800,000)التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  .6

 .م2019ديسمبر  31ي في عن العام المالي المنته

 العامالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن  .7

 .م2020المالي 

 م.31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل الفترة المالية المنتهية في  .8

 الحادية ة( من الماد1(الفقرة  في الوارد بالترخيص العادية العامة الجمعية بصالحية اإلدارة مجلس تفويض على التصويت .9

 االدارة مجلس ورةد نهاية أو حتى العادية العامة الجمعية موافقة تاريخ من اعتباراً  عام لمدة وذلك الشركات، نظام من والسبعون

ً  وذلك أسبق، أيهما المفوض  الخاصة لشركاتا لنظام تنفيذاً  الصادرة واالجراءات التنظيمية الضوابط في الواردة للشروط وفقا

 .المدرجة المساهمة بشركات

 المنافسة.  على معايير األعمال التصويت .10

 . اسم الشركةمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب الثانية تعديل المادةتصويت على ال .11

 . سجل المساهمينمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب الثالثة عشرة تعديل المادةتصويت على ال .12

 . المركز الشاغر في المجلسالعشرون من النظام األساسي للشركة الخاصة ب تعديل المادةتصويت على ال .13

 . صالحيات المجلسمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب الحادية والعشرون تعديل المادةتصويت على ال .14

https://goo.gl/maps/o68sFeT1nZkPjLPt7
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 لشركة الخاصة باجتماعات المجلس.الخامسة والعشرون من النظام األساسي ل دةتعديل الماتصويت على ال .15

 .دعوة الجمعياتمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب الخامسة والثالثون تعديل المادةتصويت على ال .16

 .امة غير العاديةالع نصاب اجتماع الجمعيةمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب الثامنة والثالثون تعديل المادةتصويت على ال .17

 .التصويت في الجمعياتمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب التاسعة والثالثون تعديل المادةتصويت على ال .18

 .الوثائق الماليةالخمسون من النظام األساسي للشركة الخاصة ب تعديل المادةتصويت على ال .19

 .توزيع األرباحساسي للشركة الخاصة بمن النظام األ والخمسون الحادية تعديل المادةتصويت على ال .20

 .نظام الشركاتمن النظام األساسي للشركة الخاصة ب السابعة والخمسون تعديل المادةتصويت على ال .21

رئيس ي لوالتبين الشركة وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب لالستثمار العقاري  ستتمالتصويت على األعمال والعقود التي  .22

ير غمصلحة  سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ صالح بن محمد الحبيبمجلس اإلدارة الدكتور 

لماً بأن عالف لاير(،  1,600)بقيمة ايجارية سنوية قدرها مجمع سكني للموظفين  تأجيرعقد مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

 ام الماليخالل العقيمة التعامالت  قع ان تبلغالف لاير( ومتو 1,600)بلغت  م2019 خالل العام الماليقيمة التعامالت 

 .تفضيليةأو مزايا شروط الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون  1,600) مبلغ م2020

التابعة لشركة اذ.م.م ) -نطقة حرة م -شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بين  ستتمالتصويت على األعمال والعقود التي  .23

لحبيب مصلحة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز اوالتي لبن عبدالعزيز الحبيب الدكتور سليمان في دبي( و

 تأجير عقدوهي عبارة عن ، غير مباشرة فيهامصلحة  بن سليمان الحبيبهشام عضو مجلس االدارة السيد/ لو مباشرة فيها

الف  104لغت )ب م2019 خالل العام الماليالتعامالت  قيمةالف لاير(، علماً بأن  104 )مستودع بقيمة ايجارية سنوية قدرها 

أو شروط د بدون الف لاير(، وقد تم هذا التعاق 104) مبلغ م2020 خالل العام الماليقيمة التعامالت  لاير( ومتوقع ان تبلغ

 . تفضيليةمزايا 

التابعة لشركة اذ.م.م ) -نطقة حرة م -شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بين  ستتمالتصويت على األعمال والعقود التي  .24

لحبيب مصلحة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز اوالتي لالدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب في دبي( و

 تأجير عقدغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصلحة  بن سليمان الحبيبهشام عضو مجلس االدارة السيد/ لو مباشرة فيها

ً بأن  52)بقيمة ايجارية سنوية قدرها  مستودع الف  52)ت بلغ م2019 خالل العام الماليقيمة التعامالت الف لاير( علما

أو شروط بدون  الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد 52) مبلغ م2020 خالل العام الماليقيمة التعامالت  لاير( ومتوقع ان تبلغ

 . تفضيليةمزايا 

التابعة لشركة اذ.م.م ) -نطقة حرة م -شركة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بين  ستتمود التي التصويت على األعمال والعق .25

لحبيب مصلحة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز اوالتي لالدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب في دبي( و

 تأجير عقدغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصلحة  بن سليمان الحبيبهشام عضو مجلس االدارة السيد/ لو مباشرة فيها

ً بأن  5,105)عيادات بإمارة دبي بقيمة ايجارية سنوية قدرها   م2019 لماليخالل العام اقيمة التعامالت الف لاير(، علما

قد تم هذا والف لاير(،  5,105) مبلغ م2020 خالل العام الماليقيمة التعامالت  ومتوقع ان تبلغ الف لاير( 5,105)بلغت 

 . تفضيليةأو مزايا شروط التعاقد بدون 

تور سليمان رئيس مجلس اإلدارة الدكللمقاوالت والتي لشركة مسح وبين الشركة  ستتمتصويت على األعمال والعقود التي ال .26

عن عقد  ، وهي عبارةغير مباشرة فيهابن سليمان الحبيب مصلحة هشام بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ 

خالل امالت قيمة التعالف لاير( علماً بأن  23,530)لمشروع المستشفى بمدينة الخبر بقيمة قدرها  مقاوالت عامة للمباني

 . تفضيليةأو مزايا شروط الف لاير(، وقد تم هذا التعاقد بدون  23,351) بلغت م2019 العام المالي

تور سليمان رئيس مجلس اإلدارة الدكللمقاوالت والتي لشركة مسح وبين الشركة  مستتتصويت على األعمال والعقود التي ال .27

ة عن عقد غير مباشرة فيها، وهي عباربن سليمان الحبيب مصلحة هشام بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ 

تم هذا التعاقد  الف لاير(، وقد 2,949) بلغت م2019 خالل العام الماليقيمة التعامالت للمشاريع، علماً بأن مقاوالت عامة 

 . تفضيليةأو مزايا شروط بدون 

مقاوالت للشركة مسح شركة شمال الرياض للرعاية الطبية )شركة تابعة( وبين  ستتمتصويت على األعمال والعقود التي ال .28

الحبيب  بن سليمانهشام رئيس مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ والتي ل

درها بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بقيمة ق لةمقاوغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مصلحة 

ً بأن  348,877) قيمة  بدأالف لاير( ومتوقع ان ت 0) بلغت م2019 ام الماليخالل العقيمة التعامالت الف لاير(، علما

 . تفضيليةأو مزايا شروط م، وقد تم هذا التعاقد بدون 2020 خالل العام الماليالتعامالت 

دارة رئيس مجلس اإلوالتي لمؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة وبين الشركة  ستتمتصويت على األعمال والعقود التي ال .29

يها، وهي فغير مباشرة بن سليمان الحبيب مصلحة هشام بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ الدكتور سليمان 

يمة التعامالت قالف لاير(، علماً بأن  2,255)للمشاريع بقيمة قدرها  شراء أدوات ومستلزمات كهربائيةعبارة عن عقد/أوامر 

 . تفضيليةأو مزايا شروط د تم هذا التعاقد بدون (، وقلايرالف  2,075بلغت ) م2019 خالل العام المالي

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور وشركة روافد الصحة العالمية والتي لبين الشركة  ستتمتصويت على األعمال والعقود التي ال .30

عبارة غير مباشرة فيها، وهي بن سليمان الحبيب مصلحة هشام سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ 
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خالل العام قيمة التعامالت الف لاير(، علماً بأن  62,998)طبية واثاث بقيمة قدرها شراء أدوات ومستلزمات عن عقد/أوامر 

 . تفضيليةأو مزايا شروط (، وقد تم هذا التعاقد بدون لايرالف  56,336بلغت ) م2019 المالي

لدكتور سليمان رئيس مجلس اإلدارة اوالتي ل األندلس العقاريةوشركة بين الشركة  ستتمتصويت على األعمال والعقود التي ال .31

ن محمد بن سليمان الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ صالح بهشام بن عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس االدارة السيد/ 

 شفى غرب جدةغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وادارة وتشغيل مستمصلحة  الحبيب

، وقد تم هذا الف لاير( 3,087بلغت ) م2019 خالل العام الماليقيمة التعامالت ن، علماً بأن الطرفي بين مناصفة المملوك

 . تفضيليةأو مزايا شروط التعاقد بدون 
 .ةالشركعمال أل في عمل منافس الدكتور/ سليمان عبد العزيز الحبيبالتصويت على اشتراك رئيس مجلس اإلدارة  .32

 .الشركةعمال أل في عمل منافس السيد/ صالح محمد الحبيبمجلس اإلدارة  عضوالتصويت على اشتراك  .33

قد الجمعيات عم والمتضمن تعليق 16/03/2020نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناًء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ  نموذج التوكيل
عاملين في السوق بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعْد، وذلك حرصاً على سالمة المتحضورياً حتى إشعار آخر، واالكتفاء 

فايروس كورونا لالمالية في إطار دعم الجهود واإلجراءات الوقائية االحترازية من قِبل الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي 
المملكة العربية السعودية في اتخاذ  لها كافة الجهات الحكومية في(، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذCOVID- 19المستجد )

 التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

التصويت 
 االلكتروني 

ابتداًء من الساعة  بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية
ً من يوم األربعاء بتاريخ  10 ة غير م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العام2020/05/06هـ الموافق 1441/09/13صباحا

ً بأن التسجيل وا ً لجميع المساهمين باستخدام الرابط الالعادية، علما تالي: لتصويت في خدمات تداوالتي متاح ومجانا
www.tadawulaty.com.sa. 

احقية تسجيل 
الحضور 

 والتصويت

معية للحاضرين احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الج
 نتهاء لجنة الفرز من فرز االصواتتنتهي عند ا

طريقة 
 التواصل 

لعاشرة والنصف اسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداًء من انعقاد الجمعية الساعة 
مساًء لحادية عشرم حتى الساعة ا10/05/2020هـ )حسب تقويم أم القرى( الموافق 1441/09/17مساًء من يوم األحد بتاريخ 

 4919تحويلة:  0115259999عبر الهاتف رقم: 
 ولمزيد من المعلومات أو االستفسارات يرجى االتصال على: 

 4919حويلة ت -( 0115259999إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم:  )
 أو البريد اإللكتروني:

investor.relations@drsulaimanalhabib.com 

 
 
 


