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 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 

 

   المال   للعامعىل تقرير مجلس اإلدارة الموافقة البند األول: 
 م. 2020/ 12/ 31المنته  ف 

: ا  
كة  لموافقةالبند الثان       عن العام المال  المنته    عىل تقرير مراجع  الحسابات للشر

 م.  2020/ 12/ 31ف 

   عن العام المال   عىل القوائم المالية الموافقةالبند الثالث: 
 م. 2020/ 12/ 31المنته  ف 

   عن  عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة    الموافقةالبند الرابع:  
 .م2020/ 12/ 31خالل السنة المنتهية ف 

افآت أعضائها عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومك الموافقة: الخامسالبند 

   م وحتى انتهاء الدورة2021/ 05/ 30بتاري    خ انعقاد الجمعية تاري    خ من  ابتداء  للدورة الجديدة 
  تاري    خ ف 

 ان المرشحي   م 2024/ 01/ 07
ً
 :هم، علما

 .رئيس اللجنة –. األستاذ/ خالد عابد قامه 1

 عضو.   – األستاذ/ عىل  األزهري. 2

يف عضو األستاذ/  . 3  .كنانه آل غالب الشر

كة مستشف  الدكتور سليمان  كة وشر   تمت بي   الشر
البند السادس: الموافقة عىل األعمال والعقود التى

ة     لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر
عبدالقادر فقيه و التى

كة لمدة سنة بمبلغ     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال   16,330,548فيها وه  عبارة عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   توجد لهذه االتفاقية أي شر

 

لعضو     
التى و  للطب   فقيه  و كلية  كة  الشر بي    تمت    

التى والعقود  األعمال  الموافقة عىل  السابع:  البند 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي    مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر

  
لموظف  مقابل  طت    سنة  لمدة  كة  الشر وط    895,798  أي شر االتفاقية  لهذه  توجد  وال  ريال سعودي 

 تفضيلية )مرفق(. 

 

ة للرعاية الصحية   كة الفاران   المتمي  
كة وشر   تمت بي   الشر

البند الثامن : الموافقة عىل األعمال والعقود التى

  لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه م
ة فيها وه  عبارة والتى صلحة غي  مباشر

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية 1,885,965عن عقد تأمي  

وط تفضيلية)مرفق(.   أي شر

 

   
كة كميد العربية المحدودة والتى كة وشر   تمت بي   الشر

البند التاسع: الموافقة عىل األعمال والعقود التى

ة فيها وه  عبارة عن لعضو مجلس اإلد ارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي  151,236عقد تأمي  

وط تفضيلية)مرفق(.   شر
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كة مر  كة وشر   تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى كز الدكتور سليمان فقيه البند العاشر

ة فيها وه  عبارة    لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر
والتى

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية    641,943عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   أي شر

 

: الموافقة   كة الدكتور مازن سليمان  البند الحادي عشر كة وشر   تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود التى

فقيه   عبدالقادر  سليمان  مازن  الدكتور/  اإلدارة  مجلس  لعضو    
والتى المحدودة  التكاملية  الطبية  فقيه 

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي      497,444مصلحة غي  مباشر

وط تفضيلية )مرفق( ريال سعودي و   .ال توجد لهذه االتفاقية أي شر

 

كة فقيه للبرصيات المحدودة  كة وشر   تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى   عشر

البند الثان 

ة فيها وه  عبارة    لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر
والتى

 طت   لمو 
كة لمدة سنة مقابل عن عقد تأمي     الشر

ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي  4,501ظف 

وط تفضيلية )مرفق(.   شر

 

كة ومستشف  الدكتور سليمان فقيه    تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند الثالث عشر

  لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  
ة فيها وه  عبارة   والتى مباشر

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية    245,916عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   أي شر

 

كة ومستشف  الدكتور سليمان فقيه    تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند الرابع عشر

  لعضو مجلس اإلدارة  
ة فيها وه  عبارة والتى الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية    23,594عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   أي شر

 

كة خالد أحمد الجفال  
كة وشر   تمت بي   الشر

التى الموافقة عىل األعمال والعقود   : البند الخامس عشر

ة فيها    لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
لإلنشاءات المحدودة والتى

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

دي وال توجد لهذه  ريال سعو   136,051وه  عبارة عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   االتفاقية أي شر

 

كة جاب كورب العربية   كة وشر   تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند السادس عشر

ة فيها    لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
السعودية المحدودة والتى

كة لمدة سنة مقابل     وه  عبارة عن عقد تأمي      الشر
ريال سعودي وال توجد    190,179طت   لموظف 

وط تفضيلية )مرفق(.   لهذه االتفاقية أي شر
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كة خالد أحمد الجفال  والتى

كة وشر   تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند السابع عشر

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي     لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر

مقابل   سنة  لمدة  كة  الشر   
لموظف  اال 176,359طت    لهذه  توجد  وال  سعودي  وط  ريال  أي شر تفاقية 

 تفضيلية )مرفق(. 

 

كة لونزديل اند اسوشييتس  كة وشر   تمت بي   الشر
: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند الثامن عشر

ة فيها وه      لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
لوساطة التأمي   والتى

كة     الشر
 طت   لموظف 

تأمي   ريال سعودي وال توجد لهذه    242,446لمدة سنة مقابل  عبارة عن عقد 

وط تفضيلية )مرفق(.   االتفاقية أي شر

 

كة خالد أحمد الجفال  للطاقة 
كة وشر   تمت بي   الشر

: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند التاسع عشر

الدانا خالد الجفال  مصلحة   لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ 
ة فيها   والمرافق المحدودة والتى غي  مباشر

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه   13,417وه  عبارة عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   االتفاقية أي شر

 

  لعضو 
كة خالد الجفال  والتى

كة وشر   تمت بي   الشر
ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند العشر

ا السيدة/  اإلدارة   طت   مجلس 
تأمي   عبارة عن عقد  فيها وه   ة  مباشر الجفال  مصلحة غي   لدانا خالد 

كة لمدة سنة مقابل     الشر
وط تفضيلية 305,543لموظف  ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي شر

 )مرفق(. 

 

الدولية   الدهناء  كة  وشر كة  الشر بي    تمت    
التى والعقود  األعمال  عىل  الموافقة  ون:  وعشر الواحد  البند 

ة فيها وه  عبارة عن     لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
للتسويق والتى

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

تأمي   ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي  25,725عقد 

وط تفضيلية )مرفق(.   شر

 

ال والعقود  األعمال  عىل  الموافقة  ون:  وعشر   
الثان  و  البند  كة  الشر بي    تمت    

كةتى  الجفال    خالد   شر

ة فيها   المحدودة  لإلنشاءات   لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
والتى

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ريال سعودي وال توجد لهذه  73,047وه  عبارة عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   االتفاقية أي شر

 

و  الب كة  الشر بي    تمت    
التى والعقود  األعمال  عىل  الموافقة  ون:  وعشر الثالث  كةند   الجفال    خالد   شر

ة فيها وه  عبارة    لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
الصناعية والتى

كة لمدة سنة مقابل     الشر
 طت   لموظف 

ه االتفاقية  ريال سعودي وال توجد لهذ297,269عن عقد تأمي  

وط تفضيلية )مرفق(.   أي شر
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كة و     تمت بي   الشر
ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى كةالبند الرابع وعشر   الجفال    خالد الدانا    شر

ة فيها وه  عبارة عن عقد     لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
والتى

كة لمدة س   الشر
 طت   لموظف 

وط   2,633نة مقابل  تأمي   ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي شر

 تفضيلية )مرفق(. 

 

   
كة والمركز الطت   الدول  والتى

  تمت بي   الشر
ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند الخامس وعشر

 طت   ل
ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي     لعضو مجلس اإلدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غي  مباشر

موظف 

مقابل   سنة  لمدة  كة  تفضيلية   26,943,723الشر وط  أي شر االتفاقية  لهذه  توجد  وال  سعودي  ريال 

 )مرفق(. 

 

  لعضو  
كة والعيادة األول والتى   تمت بي   الشر

ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند السادس وعشر

كة     الشر
 طت   لموظف 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي   مجلس اإلدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غي  مباشر

وط 1,683,349لمدة سنة مقابل   تفضيلية )مرفق(.  ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي شر

 

  لعضو 
كة واألشعة األول والتى   تمت بي   الشر

ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند السابع وعشر

كة     الشر
 طت   لموظف 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي   مجلس اإلدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غي  مباشر

وط تفضيلية )مرفق(. ريال سعودي وال توجد لهذه اال 218,517لمدة سنة مقابل   تفاقية أي شر

 

   
كة أخيار الدولية والتى كة وشر   تمت بي   الشر

ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند الثامن وعشر

  
 طت   لموظف 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي   لعضو مجلس اإلدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غي  مباشر

كة لمدة سنة مقابل   وط تفضيلية )مرفق(. ريال سعودي وال توجد لهذه االتفاقية أي    2,898,798الشر  شر

 

  لعضو  
كة تداوي والتى كة وشر   تمت بي   الشر

ون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى البند التاسع والعشر

كة     الشر
 طت   لموظف 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي   مجلس اإلدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غي  مباشر

وط تفضيلية )مرفق(. ريال سعودي وال توجد لهذه ا86,574لمدة سنة مقابل   التفاقية أي شر

 

  لعضو مجلس 
كة الهويش والتى كة وشر   تمت بي   الشر

البند الثالثون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى

كة لمدة    الشر
 طت   لموظف 

ة فيها وه  عبارة عن عقد تأمي   اإلدارة السيد/ فيصل تمر مصلحة غي  مباشر

وط تفضيلية )مرفق(. ريال سعودي وال تو 1,195,650سنة مقابل   جد لهذه االتفاقية أي شر

 

كة السعودية للحاسبات    البند واحد وثالثون: الموافقة كة والشر   ستتم بي   الشر
عىل األعمال والعقود التى

ونية )  ة SBM Ltdاإللكيى الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر   لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ 
( والتى

، وتراخيص، ,واشياء اخرى  كتقييم المخاطر و تقييم فيها وه  عبارة عن عقد توفي    معدات حاسب آل 

 بأن التعامالت خالل العام  
ً
ألف ريال سعودي. وال توجد لهذه   519بلغت قيمتها    2020الثغرات علما

وط تفضيلية )مرفق(.   االتفاقية أي شر

 



 

Page 5 of 5 
 

  ستتم بي   الشر 
كة لونزديل اند اسوشيتس البند اثني   وثالثون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى كة وشر

ة فيها وه     لعضو مجلس اإلدارة السيدة/ الدانا خالد الجفال  مصلحة غي  مباشر
، والتى لوساطة التأمي  

 بأن التعامالت خالل العام  
ً
  58م بلغت قيمتها  2020عبارة عن عقد توفي  خدمات وساطة التأمي   علما

وط تفضيلية )مرفق(. ألف ريال سعودي. وال توجد لهذه االتفاقية أ  ي شر

 

كة مستشف  سليمان فقيه  كة وشر   ستتم بي   الشر
البند ثالثة وثالثون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى

ة فيها وه  عبارة    لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان فقيه مصلحة غي  مباشر
وعيادة فقيه والتى

 بأن التعامالت خالل العام  عن عقد توفي  الخدمات الصحية للمؤمن لهم علم
ً
م بلغت قيمتها 2020ا

وط تفضيلية )مرفق(.  18,006,000  مليون ريال سعودي. وال توجد لهذه االتفاقية أي شر

 

 الدول  الطت    
كة مستشف  كة وشر   ستتم بي   الشر

البند أربعة وثالثون: الموافقة عىل األعمال والعقود التى

  لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ في
ة فيها وه  عبارة عن عقد توفي   والتى صل فاروق تمر مصلحة غي  مباشر

 بأن التعامالت خالل العام  
ً
   22,173,000م بلغت قيمتها  2020الخدمات الصحية للمؤمن لهم علما

وط تفضيلية )مرفق(.   مليون ريال سعودي. وال توجد لهذه االتفاقية أي شر

 

كة ومستشف  الدكتور سليمان البند خمسة والثالثون: الموافقة عىل األعمال و    تمت بي   الشر
العقود التى

ة فيها وه      لعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه مصلحة غي  مباشر
فقيه والتى

مقابل   سنة  لمدة  كة  الشر   
لموظف  طت     

تأمي   عقد  عن  لهذه   88,082عبارة  توجد  وال  ريال سعودي 

وط تفضيلية )مرفق   (. االتفاقية أي شر

 

كة  لحسابات  ال عىل تعيي   مراجع     الموافقةالبند السادس والثالثون:   كاؤهم  لشر كة العظم وشر السادة/ شر

كاؤهم مور العالمية    كة العيوط  وشر بناء  عىل توصية مجلس اإلدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق و شر

  والثالث و الرابع( والسنوي للعام الم
م والرب  ع األول من العام المال     2021ال   القوائم المالية للرب  ع )الثان 

 . م وتحديد اتعابهم 2022

 

والثالثون:   السابع  واإلدارة    الموافقةالبند  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  سياسة  تعديل  عىل 

 .. التنفيذية 

 

 


