
 

تدعو شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ) المستشفى السعودي األلماني ( 

 مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول (.

 
يسر مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ) املستشفى السعودي األملاني ( دعوة املساهمين الكرام إلى  

العاشىىىىىرة لعامىىىىىة العاديىىىىىة ا حاديىىىىىة عشىىىىىرة املاىىىىىرر عاىىىىى    مشىىىىى  ة    عىىىىىال  ع ىىىىى  السىىىىىاعة حضىىىىىور ا امىىىىىاا ا  معيىىىىىة ا

  وال صىى 
 
م فىى  ماىىىر الشىىركة  املستشىىىفى السىىىعودي 08/06/2017هىىىى املوا ىىى  13/09/1438  ا خمىى سيىىىوم مىى   مسىىىا ا

  رابططططططططططط  ا    ططططططططططط  ى قاعىىىىىىىىىىىة ال اماعىىىىىىىىىىىا   ال ىىىىىىىىىىىا   ال ىىىىىىىىىىىام  األملىىىىىىىىىىىاني  م ي ىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىى ة ال ىىىىىىىىىىى   ال  ىىىىىىىىىىى 

goo.gl/maps/rFqZVkZEGBuhttps://  وذلك لل ظر ف    ول األعمال الاال :ى 

 م 31/12/2016املال  امل اه  ف   مجلس اإلدارة ع  العام تاريرالاصويت عل   (1

 م. 31/12/2016ا حسا ا  للعام املال  امل اه  ف   مرا عالاصويت عل  تارير  (2

 م31/12/2016لعام املال  امل اه  ف  الاصويت عل  الاوائم املالية املوح ة للشركة ل (3

حسىىىىا ا  الشىىىىركة مىىىى   ىىىىين املر ىىىىحين مىىىى  قسىىىى     ىىىىة املرا عىىىىة ملرا عىىىىة حسىىىىا ا   مرا ىىىىعالاصىىىىويت علىىىى  ا ايىىىىار  (4

 م وتح ي  أ عا ه( 2018ول م  العام والربع األ م  2017الشركة والسيانا  املالية الس وية والربع س وية للعام املال  

را  ذمىىة أعضىىا  مجلىىس اإلدارة مىى  مسىى وليرةم عىى  إدارة الشىىركة  ىىال السىى ة املاليىىة امل رةيىىة فىى  الاصىىويت علىى  إ ىى (5

 م.31/12/2016

( مليىىىىون ريىىىىىىال عىىىى  العىىىىام املىىىىال  184,08بشىىىىون توأرىىىىع أرةىىىىاا نا يىىىىة قىىىى رها )الاصىىىىويت علىىىى  تو ىىىىية مجلىىىىس اإلدارة  (6

% مىى  رأسىىمال الشىىركة السىىاله عىى د أسىىلملا 20نسىىهاه ريىىال للسىىلم الواحىى  تم ىى  ما2م  واقىىع 31/12/2016امل اهىى  فىى  

مليون سلم وتكون أحايرةا للمساهمين املس لين بس ا  الشركة ل ى مركز اإليى اا فى  اةايىة يىاني يىوم تى اول  92,04

 م  موا اة ا  معية عل  ذلك.اق ايل  تاريخ الساح
 
 وسيكون تاريخ توأرع األرةاا بع  ياية عشرة يوما

ريىىىىىىال ) مليونىىىان ويمانمائىىىة ألىىى  ريىىىىىىال سىىىعودي(  كمكا ىىىوة ألعضىىىا  مجلىىىس 2,800,000لىىى   ىىىر  مسلىىىه الاصىىىويت ع (7

 م 31/12/2016م وحتى 01/01/2016م  اإلدارة ومكا آ  أعضا  الل ان الفرعية وذلك للفت ة 

الماراتية للرعاية  الاصويت عل  األعمال والعاود الت  ستام  ين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة (8

 والا ميىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىحية والتىىىىىىىىىى  ت شىىىىىىىىىىو مصىىىىىىىىىىلحة مساشىىىىىىىىىىرة أو  يىىىىىىىىىى  مساشىىىىىىىىىىرة لىىىىىىىىىىرئ س مجلىىىىىىىىىىس اإلدارة املل ىىىىىىىىىى  /  ىىىىىىىىىىس   

اإلدارة الىىى كاور/ مكىىىارم  وعضىىىو مجلىىىسعسىى  ا  ليىىى   ت ضىىى  وعضىىىو مجلىىىس اإلدارة الىىى كاور/  الىىى  عسىىى  ا  ليىىى   ت ضىىى  

للىى ا لشىىركة اإلماراتيىىة للرعايىىة والا ميىىة الصىىحية والاج يىى   ىىس    ت ضىى   اعاسىىارهم شىىراا  وأعضىىا  فىى  مجلىىس إدارة ا

 .آ ر  املسامر لعام الاعاق 

ه ا الاعام  عسارة ع  اتفاقية اإلشرا  اإلداري عل  املستشفى السعودي األملاني  م ي ة دبي   ولىة اإلمىارا  العرةيىة 

( مىىىى   ىىىىىاف  الىىىىرة  قسىىىى   صىىىىىم %10املاحىىىى ة ماا ىىىى  حصىىىىول شىىىىىركة الشىىىىرق األوسىىىىط للرعايىىىىة الصىىىىىحية علىىىى  نسىىىىسة )

  ىون نسىسة العائى  مى  
 
الضرائب والزااة مع الوضع ف  اإلعاسىار عى م و ىود أي مرىالر على  أ ىول وأرةىاا الشىركةب علمىا

م 2017مليون ريىىال للعام  16له ريىال وم  املاوقع ا حصول عل  مس14,228,691م  لغت 2016 اإلشرا  اإلداري للعام

 ه ا الاعاق . ولتو   شروط تفضيلية ف 

الاصىىىىويت علىىىى  األعمىىىىال والعاىىىىود التىىىى  سىىىىتام  ىىىىين شىىىىركة الشىىىىرق األوسىىىىط للرعايىىىىة الصىىىىحية والشىىىىركة السىىىىعودية  (9

اليم يىىىة للرعايىىىة الصىىىحية والتىىى  ت شىىىو مصىىىلحة مساشىىىرة أو  يىىى  مساشىىىرة لىىىرئ س مجلىىىس اإلدارة املل ىىى  /  ىىىس   عسىىى  

اإلدارة الىى كاور/ مكىارم  ىىس    وعضىىو مجلىسا  ليى   ت ضى  ا  ليى   ت ضى  وعضىىو مجلىس اإلدارة الىى كاور/  الى  عسىى  



للى ا  الاعاقى   ت ض   اعاسارهم شراا  وأعضا  ف  مجلىس إدارة الشىركة السىعودية اليم يىة للرعايىة الصىحية والاج يى  

 املسامر  لعام آ ر 

  عا   ا  ملورية اليم ية  ه ا الاعام  عسارة ع  اتفاقية اإلشرا  اإلداري عل  املستشفى السعودي األملاني  م ي ة

( م   اف  الرة  قس   صم الضرائب والزااة %10ماا   حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية عل  نسسة )

  ونىىه ليو ىى  عائىى  مىى  هىى   التفاقيىىة 
 
مىىع الوضىىع فىى  اإلعاسىىار عىى م و ىىود أي مرىىالر علىى  أ ىىول وأرةىىاا الشىىركةب علمىىا

 لألوضاا 
 
 ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .الصعسة الت  يع شنظرا

 
 لا اليم  حاليا

الاصىىىىويت علىىىى  األعمىىىىال والعاىىىىود التىىىى  سىىىىتام  ىىىىين شىىىىركة الشىىىىرق األوسىىىىط للرعايىىىىة الصىىىىحية والشىىىىركة املصىىىىرية  (10

 السىىىىعودية للرعايىىىىة الصىىىىحية والتىىىى  ت شىىىىو مصىىىىلحة مساشىىىىرة أو  يىىىى  مساشىىىىرة لىىىىرئ س مجلىىىىس اإلدارة املل ىىىى  /  ىىىىس   

اإلدارة الىىى كاور/ مكىىىارم  وعضىىىو مجلىىىست ضىىى  وعضىىىو مجلىىىس اإلدارة الىىى كاور/  الىىى  عسىىى  ا  ليىىى   ت ضىىى  عسىى  ا  ليىىى   

 للىى ا ىىس    ت ضىى   اعاسىىارهم شىىراا  وأعضىىا  فىى  مجلىىس إدارة الشىىركة املصىىرية السىىعودية للرعايىىة الصىىحية والاج يىى  

 .الاعاق  املسامر  لعام آ ر 

 م ي ىىة الاىىاهرة  جملوريىىة مصىىر داري علىى  املستشىىفى السىىعودي األملىىاني هىى ا الاعامىى  عسىىارة عىى  اتفاقيىىة اإلشىىرا  اإل 

( مىىىىى   ىىىىىاف  الىىىىىرة  قسىىىىى   صىىىىىم %10ماا ىىىىى  حصىىىىىول شىىىىىركة الشىىىىىرق األوسىىىىىط للرعايىىىىىة الصىىىىحية علىىىىى  نسىىىىىسة ) العرةيىىىىة

  ىىون 
 
عاىى  اإلشىىرا  الضىىرائب والزاىىاة مىىع الوضىىع فىى  اإلعاسىىار عىى م و ىىود أي مرىىالر علىى  أ ىىول وأرةىىاا الشىىركةب علمىىا

م ولتو ىى  شىىروط 2018لتفاقيىىة فىى  العىىام م ومىى  املاوقىىع ا حصىىول علىى  العائىى  مىى  هىى   ا2016داري  ىى أ فىى  العىىاماإل 

 تفضيلية ف  ه ا الاعاق .

الاصىىويت علىى  األعمىىال والعاىىود التىى  سىىتام  ىىين شىىركة الشىىرق األوسىىط للرعايىىة الصىىحية وشىىركة حائىى  الول يىىة  (11

شىىرة أو  يىى  مساشىىرة لىىرئ س مجلىىس اإلدارة املل ىى  /  ىىس   عسىى  ا  ليىى  للخىى ما  الصىىحية  والتىى  ت شىىو مصىىلحة مسا

 ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلدارة الىى كاور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى  وعضىىو  مجلىىس اإلدارة الىى كاور/ مكىىارم  ىىس    ت ضىى  

سىىامر  الاعاقىى  امل يىىة للخىى ما  الصىىحية والاج يىى  للىى ا اعاسىىارهم شىىراا  وأعضىىا  فىى  مجلىىس إدارة شىىركة حائىى  الول 

 .لعام آ ر 

هىىى ا الاعامىىى  عسىىىارة عىىى  اتفاقيىىىة اإلشىىىرا  اإلداري علىىى  املستشىىىفى السىىىعودي األملىىىاني  م ي ىىىة حائىىى   اململكىىىة العرةيىىىة 

( مىىى   ىىىاف  الىىىرة  قسىىى   صىىىم %10السىىىعودية ماا ىىى  حصىىىول شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة الصىىىحية علىىى  نسىىىسة )

  ىىون املستشىىفى  ىى أ الضىىرائب والزاىىاة مىىع الوضىىع فىى  اإلعاسىىار عىى م و ىىو 
 
د أي مرىىالر علىى  أ ىىول وأرةىىاا الشىىركةب علمىىا

 م  العىام م وم  املاوقع ا حصول عل  عائ  م  ه   ال2017العم  ف  العام 
 
ولتو ى  شىروط  م2018تفاقية  إعاسارا

 تفضيلية ف  ه ا الاعاق .

ة الصىىىحية وشىىىركة اليىىىة الست ضىىى  الاصىىويت علىىى  األعمىىىال والعاىىىود التىىى  سىىىتام  ىىىين شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىى (12

مساشىرة أو  يى  مساشىرة لىرئ س مجلىس اإلدارة املل ى  /  ىس   عسىى   مصىلحةللعلىوم ال سيىة والاك ولو يىا والتى  ت شىو 

دارة الىى كاور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى   اعاسارهمىىا شىىريكين وعضىىوي فىى  مجلىىس إدارة  ا  ليىى   ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلد

  .ا الاعاق  املسامر مل ة عام ال سية والاك ولو يا والاج ي  لل شركة الية الست ض  للعلوم 

ه ا الاعاق  عسارة عى  عاى  مسىامر تاىوم مى   الىه شىركة الشىرق األوسىط للرعايىة الصىحية  اىو ي  الاى ريب ل ىا  

ريىىىىال  2,666,667م هىى  2017الارصصىىا  ال سيىىة و ي هىىا مل سىىوبي اليىىة الست ضىى  ال سيىىةب قيمىىة العاىى  املاوقعىىة للعىىام 

ريىىىىال سىىىعودي مىىىع األ ىىى  فىىى  اإلعاسىىىار أحايىىىة شىىىركة الشىىىرق   5,333,333 مسلىىىه   2016   مىىىا اانىىىت قيمىىىة العاىىى  للعىىىام 

سىعوديين أحىحا  الارصصىا   ال ىادرة ولتو ى  األوسط للرعاية الصحية فى  اسىاا ا  الكىوادر امل هلىة وتوايى  ال

 شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .



 

عمىىىال والعاىىىود التىىى  سىىىتام  ىىىين شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة الصىىىحية وشىىىركة   ىىىت الست ضىىى  الاصىىىويت علىىى  األ  (13

 مساشىىىىىىىىىىىىىىىىىرة أو  يىىىىىىىىىىىىىىىىى  مساشىىىىىىىىىىىىىىىىىرة لىىىىىىىىىىىىىىىىىرئ س مجلىىىىىىىىىىىىىىىىىس اإلدارة املل ىىىىىىىىىىىىىىىىى  /  ىىىىىىىىىىىىىىىىىس    مصىىىىىىىىىىىىىىىىىلحةال سيىىىىىىىىىىىىىىىىىة والتىىىىىىىىىىىىىىىىى  ت شىىىىىىىىىىىىىىىىىو 

دارة الىى كاور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى   اعاسارهمىىا شىىريكين وعضىىوي فىى  مجلىىس  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلد

 .ج ي  لل ا الاعاق  مل ة عام آ ر إدارة شركة   ت الست ض  ال سية والا

هىى ا الاعامىى  عسىىارة عىى  عاىى  مسىىامر لاىىو ي  ا خىى ما  املاعلاىىة  ىىادارة املشىىاررع ا   يىى ة وت فيىى  إتفاقيىىا  اإلشىىىرا  

للشىىركة ا حىى  مىى   اإلداري التىى  تاىىوم شةىىا شىىركة الشىىرق األوسىىط للرعايىىة الصىىحية مىىع املستشىىفيا  األ ىىرى وهىى ا يتىىي 

ساحصىىى  شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة و لت كيىىىي فىىى  الحايا ىىىا  التشىىىغيلية املخىىىالر ومسىىىاع ة  ريىىى  العمىىى  علىىى  ا

 مىع أيىادة سى وية  4,9الصحية عل  رسوم أعل  م  قيمة عا  اإلشىرا  اإلداري إذ تسلىه قيمىة العاى  
 
مليىون ريىىىال سى ويا

  ىون 5,715,100 مسلىه  م2017اوقىع أن يسلىه م ىم الاعامى  فى  العىام ( وم  امل%5ف  الاكلفة الفعلية   سسة )
 
ريىىىال علمىا

 ريىىىىال ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق . 5,442,952م  له  2016 عامم م الاعام  ف  ال

 الاصىىىويت علىىى  األعمىىىال والعاىىىود التىىى  سىىىتام  ىىىين شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة الصىىىحية وشىىىركة   ىىىت الست ضىىى  (14

مساشىىىرة أو  يىىى  مساشىىىرة لىىىرئ س مجلىىىس اإلدارة املل ىىى  /  ىىىس   عسىىى  ا  ليىىى   مصىىىلحةللاعلىىىيم والاىىى ريب والتىىى  ت شىىىو 

دارة الىى كاور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى   اعاسارهمىىا شىىريكين وعضىىوي فىى  مجلىىس إدارة شىىركة   ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلد

 .ام آ ر ج ي  لل ا الاعاق  مل ة ع  ت الست ض  للاعليم والا ريب والا

هىى ا الاعامىى  عسىىىارة عىى  عاىى  مسىىىامر تاىىوم مىى   الىىىه شىىركة   ىىت الست ضىىى  للاعلىىيم والاىى ريب  ااىىى يم  ىى ما  ت ميىىىة 

وت ىىىىىوير امللىىىىىارا  وتىىىىى ريب وتوايىىىىى  املر ىىىىىحين مىىىىى  قسىىىىى   ىىىىى  وق ت ميىىىىىة املىىىىىوارد الهشىىىىىرية السىىىىىعودي و عا ىىىىى  مصىىىىى ر 

 2017مىى  املاوقىىع أن يسلىىه م ىىم الاعامىى  فىى  العىىام لاوايىى  السىىعوديين فىى  شىىركة الشىىرق األوسىىط للرعايىىة الصىىحية. و 

م  مسلىىىىىىه 2016عىىىىىىام يايىىىىىىة مايىىىىىىين ريىىىىىىىىال تىىىىىى  ع علىىىىىى  أسىىىىىىا  ا خ مىىىىىىة الفعليىىىىىىة املا مىىىىىىة    مىىىىىىا اىىىىىىان م ىىىىىىم الاعامىىىىىى  لل

 ريىىىىال ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .784,700

مم لة فى  مستشىفيااةا فى   سط للرعاية الصحيةالاصويت عل  األعمال والعاود الت  ستام  ين شركة الشرق األو  (15

والتىى  ت شىىو  عسىى  ا  ليىى   الىى   ت ضىى  لصىىيانة األ لىىزة ال سيىىة ) ىىيانة ( وشىىركة اىى  مىى   ىى ة والريىىاو وعسىىي  وحائىى  

دارة الىى كاور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت  لمساشىىرة أو  يىى  مساشىىرة  مصىىلحة شىىريك فىى  شىىركة ) ضىى   صىىفاه عضىىو مجلىىس اإلد

 آ ر .لل ا الاعاق  مل ة عام  ج ي والا يانة ( 

عسى  ا  ليى   الى   ت ضى  لصىيانة األ لىزة ال سيىة  اج يى  ه ا الاعام  عسىارة عى  عاى  مسىامر تاىوم مى   الىه شىركة 

م  مسلىىه 2017وإ ىىاا وا حفىىاى علىى  اجل  ا  راحيىىة ملستشىىفيا  الشىىركة ومىى  املاوقىىع أن تكىىون قيمىىة العاىى  للعىىام 

م  مسلىىىىىىه 2016 أسىىىىىىا  ا خ مىىىىىة الفعليىىىىىىة املا مىىىىىة    مىىىىىىا اىىىىىان م ىىىىىىم الاعامىىىىى  فىىىىىى  العىىىىىامريىىىىىىىال تىىىىىى  ع علىىىىى  5,500,000

 ريىىىىال ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق . 4,168,965

الاصىىويت علىى  األعمىىال والعاىىود التىى  سىىتام  ىىين شىىركة الشىىرق األوسىىط للرعايىىة الصىىحية وشىىركة   ىىت الست ضىى   ( 16

دارة السىىي / رضىىوان  مصىىلحةوالتىى  ت شىىو للصىى اعا  ال وائيىىة ) ىىا   ارمىىا(   مساشىىرة أو  يىى  مساشىىرة لعضىىو مجلىىس اإلد

 .ج ي  لل ا الاعاق  مل ة عام آ ر  ال  عس  ا  لي   ت ض    صفاه شريك ف  شركة )  ا   ارما ( والا

  سىعر الشىرا  ه ا الاعاق  عسارة ع  قيام شركة )  ا   ارما( بشرا  وتوري  األدوية املح دة مع امل  وعا  عل  أسىا

املسىىىس  والفعلىىى  لشىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة الصىىىحية مىىى  ال ىىىر  ال الىىىق ) املىىىوردي  ( واملاوقىىىع أن تكىىىون قيمىىىة 

مليىىىىون ريىىىىىىال تىىىى  ع علىىىى  أسىىىىا  امل اجىىىىا  الفعليىىىىة التىىىى  يىىىىام شىىىىرا ها    مىىىىا  لغىىىىت قيمىىىىة  23مسلىىىىه  2017العاىىىى  للعىىىىام 

 ال ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .ريىىىى 18,459,163م مسله 2016الاعام  للعام 



مستشىفيااةا فى   الاصويت عل  األعمال والعاود الت  ستام  ين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية مم لة فى  (17

مساشىرة أو  يى   مصىلحةوشىركة شىسا  ا خلىيال لاسىت مار والا ىوير العاىاري )  ىان  و (والتى  ت شىو ا  م    ة وحائى  

دارة الىىى كاور/ مكىىىارم  ىىىس  مساشىىىرة لعضىىىو  عسىىى  ا  ليىىى   ت ضىىى    اعاسىىىار  شىىىريك فىىى  شىىىركة شىىىسا  ا خلىىىيال  مجلىىىس اإلد

  .ج ي  لل ا الاعاق  مل ة عام آ ر لاست مار والا وير العااري والا

هىى ا العاىى  يعا ىى  الوحيىى  فىى  تاىى يم   مىىة ال ىىر  ال الىىق واملسىىار م مىى  قسىى  املستشىىفى السىىعودي األملىىاني  م ي ىىة 

 ىىى ة واملستشىىىىفى السىىىىعودي األملىىىىاني  م ي ىىىىة حائىىىى  وهىىىىو قىىىىائم علىىىى  الا ا سىىىىية والكفىىىىا ة املارصصىىىىة وةمو سىىىىه تاىىىىوم 

يىىىام  وعمىىىال ال ظا ىىة وا حفىىىاى علىىى  سىىىامة الس  ىىىة شىىركة شىىىسا  ا خلىىىيال لاسىىىت مار والا ىىوير العاىىىاري )  ىىىان  و (  الا

ريىىىىىىال تىىىى  ع علىىىى  أقسىىىىاط  8,480,000م مسلىىىىه 2017 املستشىىىفيا  املىىىى اورة ومىىىى  املاوقىىىىع أن تسلىىىىه قيمىىىىة العاىىى  للعىىىىام 

  ىون م ىم الاعامى  فى  العى
 
ريىىىىال ولتو ى   7,954,517م  لىه 2016ام شلرية وعل  أسا  ا خ مة الفعلية املا مة علمىا

 تفضيلية ف  ه ا الاعاق .شروط 

الاصىىىىىويت علىىىىى  األعمىىىىىىال والعاىىىىىود التىىىىىى  سىىىىىتام  ىىىىىىين شىىىىىركة الشىىىىىرق األوسىىىىىىط للرعايىىىىىة الصىىىىىىحية وشىىىىىركة إنشىىىىىىا    (18

 املستشىىىىىىىىىىىىىفيا  ال وليىىىىىىىىىىىىىىة املحىىىىىىىىىىىىى ودة والتىىىىىىىىىىىىىى  ت شىىىىىىىىىىىىىىو مصىىىىىىىىىىىىىلحة مساشىىىىىىىىىىىىىىرة أو  يىىىىىىىىىىىىىى  مساشىىىىىىىىىىىىىرة لىىىىىىىىىىىىىىرئ س مجلىىىىىىىىىىىىىىس اإلدارة 

ور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلدارة املل ىى  /  ىىس   عسىى  ا  ليىى   ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلدارة الىى كا

املل   / سل ان  س   عس  ا  لي   ت ض   صفرةم شراا  ف  شىركة إنشىا  املستشىفيا  ال وليىة املحى ودة  واملوا اىة 

 اج ي  لل ا الاعاق  مل ة عام آ ر مساني الشركة مل ة ياية س وا  وال عل  تج ي  عاود الس ا  وتج ي 

ريىىىىال ) واحىى  وأربعىىون مليىىون ريىىال(  مىى  قيمىىة 41,000,000م  مسلىىه 2017تكىىون قيمىىة الاعامىى  للعىىام  ومىى  املاوقىىع أن

م  لغىىت 2016ام ملىى ة يايىىة سىى وا  مىىع العلىىم  ىىون قيمىىة الاعىىاما   ىىال العىىريىىىىال 93,329,724إ مىىال  العاىى  السالغىىة 

 ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .ريىىال  70,785,003

اصىىىىىىويت علىىىىىى  األعمىىىىىىال والعاىىىىىىود التىىىىىى  سىىىىىىتام  ىىىىىىين شىىىىىىركة الشىىىىىىرق األوسىىىىىىط للرعايىىىىىىة الصىىىىىىحية وشىىىىىىركة إنشىىىىىىا  ال (19

املستشىىىفيا  ال وليىىىة املحىىى ودة والتىىى  ت شىىىو مصىىىلحة مساشىىىرة أو  يىىى  مساشىىىرة لىىىرئ س مجلىىىس اإلدارة املل ىىى  /  ىىىس   

 جلىىىىىىس اإلدارة املل ىىىىىىى  عسىىىىىى  ا  ليىىىىىى   ت ضىىىىىى  وعضىىىىىىو مجلىىىىىىس اإلدارة الىىىىىى كاور/  الىىىىىى  عسىىىىىى  ا  ليىىىىىى   ت ضىىىىىى  وعضىىىىىىو م

 رصىىوا العاىى  سىىل ان  ىىس   عسىى  ا  ليىى   ت ضىى   صىىفرةم شىىراا  فىى  شىىركة إنشىىا  املستشىىفيا  ال وليىىة املحىى ودة  

م 2017املاعلى   انشىا  ال ىى   ال  ى   املستشىىفى السىعودي األملىىاني فى  عسىىي   ومى  املاوقىىع أن تسلىه قيمىىة الاعامى  للعىىام 

 شلر والاج ي  لل ا الاعاق  مل ة عام آ ىر. 24مل ة  53,060,000السالغة يمة العا  مليون ريىىال م  إ مال  ق 26مسله 

 ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .

الاصىىىىىىويت علىىىىىى  األعمىىىىىىال والعاىىىىىىود التىىىىىى  سىىىىىىتام  ىىىىىىين شىىىىىىركة الشىىىىىىرق األوسىىىىىىط للرعايىىىىىىة الصىىىىىىحية وشىىىىىىركة إنشىىىىىىا   (20

 س   عسى  شرة لرئ س مجلس اإلدارة املل   /أو  ي  مسا املستشفيا  ال ولية املح ودة والت  ت شو مصلحة مساشرة

 ا  ليىىىىىىىىى   ت ضىىىىىىىىىى  وعضىىىىىىىىىىو مجلىىىىىىىىىىس اإلدارة الىىىىىىىىىى كاور/  الىىىىىىىىىى  عسىىىىىىىىى  ا  ليىىىىىىىىىى   ت ضىىىىىىىىىى  وعضىىىىىىىىىىو مجلىىىىىىىىىىس اإلدارة املل ىىىىىىىىىى  

سىل ان  ىىس   عسىى  ا  ليىى   ت ضىى   صىىفرةم شىىراا  فى  شىىركة إنشىىا  املستشىىفيا  ال وليىىة املحىى ودة   رصىىوا ترسىىية  

واإلنشىىىىىىائية واإللكت وميك يكيىىىىىىة وتركيىىىىىىب األ لىىىىىىزة واملعىىىىىى ا   ال سيىىىىىىة ملشىىىىىىروا املستشىىىىىىفى  عاىىىىىى  األعمىىىىىىال الل  سىىىىىىية

والاج ي  لل ا الاعاق  لعام آ ىر  السعودي األملاني ف  م ي ة ال مام عل  شركة إنشا  املستشفيا  ال ولية املح ودة 

. 

مىىىىىى  قيمىىىىىىة إ مىىىىىىال  العاىىىىىى  السالغىىىىىىة  مليىىىىىىون ريىىىىىىىىال  135م  مسلىىىىىىه 2017ومىىىىىى  املاوقىىىىىىع أن تكىىىىىىون قيمىىىىىىة الاعامىىىىىى  للعىىىىىىام 

 ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق . .شلر 30مل ة  336,450,000



الاصىىىىويت علىىىى  األعمىىىىال والعاىىىىود التىىىى  سىىىىتام  ىىىىين شىىىىركة أولد عسىىىى  ا  ليىىىى  إ ىىىىراهيم  ت ضىىىى  للا ميىىىىة وهىىىى  شىىىىركة ( 21

يىىة للخىى ما  الصىىحية واملستشىىفيا  مملوكىىة  الكامىى  لشىىركة الشىىرق األوسىىط للرعايىىة الصىىحية وشىىركة حائىى  الول 

  وت شىو هى   الاعىاما  مصىلحة 
 
األ رى  ي  الاابعة لشركة الشىرق األوسىط للرعايىة الصىحية والتى   شىر  علاةىا إداريىا

مساشىىىرة أو  يىىى  مساشىىىرة لىىىرئ س مجلىىىس اإلدارة املل ىىى  /  ىىىس   عسىىى  ا  ليىىى   ت ضىىى  وعضىىىو مجلىىىس اإلدارة الىىى كاور/ 

عضىىىىو مجلىىىىس اإلدارة الىىىى كاور/مكارم  ىىىىس   عسىىىى  ا  ليىىىى   ت ضىىىى  لعضىىىىويرةم املشىىىىت كة فىىىى   الىىىى  عسىىىى  ا  ليىىىى   ت ضىىىى  و 

 والاج ي  لل ا الاعاق  لعام آ ر. مجالس إدارا  تلك الشراا 

عسىىىارة عىىى  توريىىى  املعىىى ا  ال سيىىىة مىىىع األ ىىى  فىىى  العاسىىىار الفر ىىىة املااحىىىة أمىىىام شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط  هىىى ا الاعامىىى 

مليىون ريىىىال فى   12أن تص  األرةىاا إلى      مع ع م و ود تكلفة إضا ية كسي ة وم  املاوقع للرعاية الصحية لزيادة ال

 ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .م. 2017العام 

الاصىىىويت علىىى  األعمىىىال والعاىىىود التىىى  سىىىتام  ىىىين شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة الصىىىحية وشىىىركة   ىىىت الست ضىىى   (22

مساشىرة أو  يى  مساشىرة لىرئ س مجلىس اإلدارة املل ى  /  ىس   عسى  ا  ليى   ت ضى  وعضىو ال سية والتى  ت شىو مصىلحة 

دارة الىىى كاور/  الىىى  عسىىى  ا  ليىىى   ت ضىىى   اعاسارهمىىىا شىىىريكين وعضىىىوي فىىى  مجلىىىس إدارة شىىىركة   ىىىت الست ضىىى   مجلىىىس اإلد

 .والاج ي  لل ا الاعاق  مل ة عام آ ر  ال سية

اإلداري على  مشىروا م ي ىة الست ضى  ال سيىة فى  م ي ىة اإلسىك  رية  جملوريىة  ه ا الاعام  عسارة عى  إتفاقيىة لرشىرا 

( مىىى   ىىىاف  األرةىىىاا قسىىى   صىىىم %10مصىىىر العرةيىىىة فىىى  م  اىىىة ) إلىىىيكس ورسىىىت( ماا ىىى  حصىىىول الشىىىركة علىىى  نسىىىسة )

شىفى الاىىابع ومىى  املاوقىع أن يسىى أ املستليو ى  أي مرىىالر  على  أرةىاا وأ ىىول الشىركة  الضىرائب والزاىاة مىىع العلىم  ونىىه

للرعايىة  م وياوقع أن يكون األير املال  عل  شركة الشرق األوسط2019مل ي ة الست ض  ال سية العم   حلول اةاية العام

 ولتو   شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق . م.2020 حلول عام  (املستشفى السعودي األملاني) الصحية
 

شىىىركة الشىىىرق األوسىىىط للرعايىىىة الصىىىحية وشىىىركة   ىىىت الست ضىىى  الاصىىىويت علىىى  األعمىىىال والعاىىىود التىىى  سىىىتام  ىىىين  (23

 ال سيىىىىىىىىىىىىىىىىىة والتىىىىىىىىىىىىىىىىى  ت شىىىىىىىىىىىىىىىىىو مصىىىىىىىىىىىىىىىىىلحة مساشىىىىىىىىىىىىىىىىىرة أو  يىىىىىىىىىىىىىىىىى  مساشىىىىىىىىىىىىىىىىىرة لىىىىىىىىىىىىىىىىىرئ س مجلىىىىىىىىىىىىىىىىىس اإلدارة املل ىىىىىىىىىىىىىىىىى  /  ىىىىىىىىىىىىىىىىىس   

دارة الىى كاور/  الىى  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى   اعاسارهمىىا شىىريكين وعضىىوي فىى  مجلىىس  عسىى  ا  ليىى   ت ضىى  وعضىىو مجلىىس اإلد

 آ ر.والاج ي  لل ا الاعاق  لعام  يةإدارة شركة   ت الست ض  ال س

هىى ا الاعامىى  عسىىىارة عىى  إتفاقيىىىا  اإلشىىرا  اإلداري علىىى  مستشىىفى الشىىارقة ومستشىىىفى   مىىان وي  سىىى  علاةىىا نفىىىس 

شىىروط اإلتفاقيىىا  امل  مىىة مىىع شىىركة   ىىت الست ضىى  ال سيىىة إلدارة مستشىىفيااةا  ىىار  اململكىىة ويحىى  للشىىركة ا حصىىول 

لىىىرة  قسىى   صىىىم الضىىىرائب والزاىىاة ومىىى  املاوقىىع أن يسىىى أ  شىىىغي  مستشىىفى الشىىىارقة فىىى  ( مىى   ىىىاف  ا%10علىى  نسىىىسة )

لشىركة م وياوقع أن يكون األير املىال   2019ومستشفى   مان ف  الربع ال الق م  العام    2018الربع ال اني م  العام 

ولتو ىىىىى  م علىىىى  الاىىىىىوال . 2021العىىىىىام م و 2020الشىىىىرق األوسىىىىىط للرعايىىىىة الصىىىىىحية ) املستشىىىىىفى السىىىىعودي األملىىىىىاني ( فىىىى  العىىىىىام 

 شروط تفضيلية ف  ه ا الاعاق .



 

الاصويت عل  األعمال والعاود الت  ستام  ين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة   ت الست ض  ال سية والت   (24

دارة ت شىىىىىو مصىىىىىلحة مساشىىىىىرة أو  يىىىىى  مساشىىىىىرة لىىىىىرئ س مجلىىىىىس اإلدارة املل ىىىىى  /  ىىىىىس   عسىىىىى  ا  ليىىىىى   ت ضىىىىى   وعضىىىىىو مجلىىىىىس اإلد

الىىى كاور/  الىىى  عسىىى  ا  ليىىى   ت ضىىى   اعاسارهمىىىا شىىىريكين وعضىىىوي فىىى  مجلىىىس إدارة شىىىركة   ىىىت الست ضىىى  ال سيىىىة والاج يىىى  للىىى ا 

 الاعاق  لعام آ ر 

 ه ا الاعام  عسارة ع  توقيع إتفاقيا  اإلشرا  اإلداري عل  أربعة مستشفيا    ولة  اكساان املستشفيا  ال اية اململوكة

لشركة   ت الست ض  ال سية ف  م ن لهور وإسام أ اد وكرا ش    يح  لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ا حصىول على  

 ( مىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىىاف  الىىىىىىىىىىىىىىىرة  قسىىىىىىىىىىىىىىى   صىىىىىىىىىىىىىىىم الضىىىىىىىىىىىىىىىرائب والزاىىىىىىىىىىىىىىىاة أمىىىىىىىىىىىىىىىا مستشىىىىىىىىىىىىىىىفى  حريىىىىىىىىىىىىىىىة أورشىىىىىىىىىىىىىىى  %10رسىىىىىىىىىىىىىىىوم إداريىىىىىىىىىىىىىىىة   سىىىىىىىىىىىىىىىسة )

 .وة ون رسوم إداريةف  م ي ة لهور  س ام اإلشرا  علاةا   ون أي تكالي  عل  الشركة 

اململوكىىة لشىىركة   ىىت الست ضىى  ال سيىىة فىى   ال ايىىةمستشىىفى  حريىىة تىىاون فىى  م ي ىىة لهىىور وهىىو علىى  وشىىك النرةىىا  واملستشىىفيا   

 لىىى لك سىىى ام إدارة و شىىىغي  هىىى   املستشىىىفيا  ع ىىى  اإلنرةىىىا  ماةىىىا تحىىىت العامىىىة الاجارية)املستشىىىفى . مرحلىىىة الار ىىىيط
 
وو اىىىا

ولتو ىى  شىىروط تفضىىيلية فىىى  ( وسىىاكون هىى   التفاقيىىا   ىىا حة ملىى ة عشىىرة سىى وا  مىى  تىىاريخ توقيعلىىا.السىىعودي األملىىاني 

 ه ا الاعاق .

 

  ونىىه يشىىت ط لصىىحة إنعاىىاد هىى   ا  معيىىة حضىىور مسىىاهمين يم لىىون 
 
رأ  املىىال علىى  األقىى  ولكىى  مسىىاهم مىى   ربىىععلمىىا

 اةايىة  لسىة الاى اول التى   سىي  ا امىاا ا  معيىة  املساهمين املاي ي  ف  س   مسىاهي  الشىركة لى ى مركىز اإليى اا

 آ ىىر  مىى   يىى  أعضىىا  مجلىىس اإلدارة أو مىىوافي الشىىركة  حىى  حضىىور اإل امىىاا
 
ولىىه أن يواىى  ع ىىه فىى  ا حضىىور  خصىىا

 عليىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىى  إحىىىىىىىىىىىىىىىى ى الغىىىىىىىىىىىىىىىىر  الاجاريىىىىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىىىى اعية 
 
  مو ىىىىىىىىىىىىىىىىب الاوكيىىىىىىىىىىىىىىىى  املر ىىىىىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىىىىى  أن يكىىىىىىىىىىىىىىىىون مصىىىىىىىىىىىىىىىى قا

 وعمىىىىال الاوييىىىى   وةمىىىىا ياوا ىىىى  مىىىىع أحكىىىىام املىىىىادة أو األ ىىىىخاا املىىىىر   للىىىىم أو الس ىىىىوح املحليىىىىة أو مىىىى  كاا ىىىىة العىىىى ل 

 ل ظىام الشىراا  ا خا ىة بشىراا  املسىاهمة 
 
الااسعة واألربعون م  الضوا ط واإل ىرا ا  الا ظيميىة الصىادرة ت فيى ا

 مر اىاملصىادق على  حىحاه مى  ا  لىة املخاصىة مع ضرورة تزوي  الشركة   سخة مى  الاوكيى  امل ر ة 
 
 ىه  ىورة عى   ا

  اقىىة اللويىىة الةخصىىية والسىى   الاجىىاري قسىى  يىىومين علىى  األقىى  مىى  موعىى  ال امىىاا مىىع إحضىىار أ ىى  الاوكيىى  إلىى  

 الشركة يوم انعااد ا  معية العامة. 

ويرض  م  ا  مساهم ير ب ف  حضور ا  معية العامة ) أ الة أو واالة ( إحضىار   اقىة اللويىة الةخصىية والاوا ى  

 امكىىان املسىىاهمين الكىىرام املسىى لين فىى  موقىىع  ىىى ما   ن وسىىىيكو  لسىىاكمال إ ىىرا ا  التسىى ي . ل امىىااقسىى  موعىى  ا

الاصويت ع  ُبع  وعليه ن عو  ميع مساهي  الشىركةالكرام إلى  املشىاركة والاصىويت عى  ُبعى   )ت اول ي( اإللكت وني

  www.tadawulaty.com.sa اإللكت ونىىىىىىىىىىىي ا خىىىىىىىىىىىاا  اىىىىىىىىىىى اول ي وذلىىىىىىىىىىىك عىىىىىىىىىىى  لريىىىىىىىىىىى  أيىىىىىىىىىىىارة املوقىىىىىىىىىىىع

  ىون التسى ي  فى 
 
   ميىع املسىاهمين علمىا

 
وسى ام اإلعىان فى  وقىت لحى  عى    ى ما  تى اول ي والاصىويت ماىاا مجانىا

 الاصويت اإللكت وني.    تاريخ 

 ولاسافسار يمك  الاوا   مع عاقا  املساهمين م   ال:ى 

 6098 -6001 – 6350تحويلة  00966122606000هات  رقم 

  00966126835874:   اكس رقم

 President5@sghgroup.net ري  إلكت وني:  

 21461  ة  2550ع وان  ري ي ا.  
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 نموذج التوكيل

 
 تاريخ تحرير التوكيل:ـ

 الموافق

 ...  مو ب هوية  خصية رقما   سية ................. ......املساهم .......................أان 

 أو رقم اإلقامة أو  واأ السفر لغي  السعوديين  ادر م  .................  صفت  الةخصية أو مفوو  الاوقيع ع  م ير/ رئ س مجلس إدارة

 م  أسلم شركة الشرق األو  )ة( شركة ............................... ومالك
 
سط للرعاية الصحية شركة مساهمة ألسلم ع دها )              ( سلما

 عل  ن  املادة ) 4030149460هى  رقم 06/04/1425سعودية املس لة ف  الس   الاجاري ف  
 
( م  ال ظام األسا  للشركة  انن  25واست ادا

عا  ف  مار الشركة  املستشفى السعودي وال ي سي العاديةلي و  عن  ف  حضور ا اماا ا  معية العامة ............... شة ا أوا  .....................

 األملاني ال    ال    ال ا   ال ام   م ي ة   ةب اململكة العرةية السعودية ف  تمام الساعة 
 
 ا خم سم  يوم  العاشرة وال ص  مسا ا

 عن  عل  املواضيع امل08/06/2017هى حسب تاويم أم الارى املوا   13/09/1438
 
 ر ة عل    ول األعمال م وق  والاه  الاصويت نيا ة

 عن  عل  اا ة الارارا  واملست  ا  املاعلاة شة  
 
 و ي ها م  املواضيع الت  ق  ت رحلا ا  معية العامة للاصويت علاةا والاوقيع نيا ة

    إليه.  ال اماعا ب ورعا   ه ا الاوكي  ساري املفعول لل ا ال اماا أو أي ا اماا لح  ي

 اسم موقع الاوكي 

 رقم الس   امل ني ملوقع الاوكي  فة موقع الاوكي  

 أو رقم اإلقامة أو  واأ السفر لغي  السعوديين

 

 مع ويا(
 
 توقيع املوا  )  اإلضا ة إل  ا خام الرسي  إذا اان مالك األسلم  خصا

 

 


