ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ( ﻭﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ
ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ١٤٤٠/١٠/١٧ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ٢٠١٩/٠٦/٢٠ﻡ.
البند اﻷول :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻘرير مراجع حسا ت الشركﺔ عن السنﺔ اﳌاليﺔ اﳌنتهيﺔ ﰲ ٢٠١٨/١٢/٣١م

البند الثاني :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على الﻘﻮاﺋﻢ اﳌاليﺔ عن الﻌام اﳌاﱄ اﳌنتهﻲ ﰲ ٢٠١٨/١٢/٣١م.
البند الثالﺚ :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻘرير ﳎلﺲ اﻹدارة عن الﻌام اﳌاﱄ اﳌنتهﻲ ﰲ ٢٠١٨/١٢/٣١م.
البند الرابع :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻮصيﺔ ﳎلﺲ اﻹدارة بشأن عدم تﻮزيع أر ح على اﳌساﳘﲔ للﻌام اﳌاﱄ ٢٠١٨م

البند الخامس :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻌيﲔ السادة /ﺷركﺔ  KPMGالفﻮزان وﺷركاه مراجع ﳊسا ت الشركﺔ
من بﲔ اﳌرﺷﺤﲔ بناءاً على تﻮصيﺔ ﳉنﺔ اﳌراجﻌﺔ وذلﻚ لفﺤﺺ ومراجﻌﺔ وتدﻗيﻖ الﻘﻮاﺋﻢ اﳌاليﺔ للربع
الﺜاﱐ والﺜالﺚ والسنﻮي للﻌام ٢٠١٩م والربع اﻷول لﻌام ٢٠٢٠م وﲢديد أتﻌابﻪ.
البند السادس :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على إبراء ذمﺔ أعﻀاء ﳎلﺲ اﻹدارة من مسﺆوليتهﻢ عن إدارة الشركﺔ ﺧﻼل
السنﺔ اﳌاليﺔ اﳌنتهيﺔ ﰲ ٢٠١٨/١٢/٣١م.
البند السابع :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على صرف مﻜاﻓﺌﺔ أعﻀاء ﳎلﺲ اﻹدارة واللﺠان التابﻌﺔ للﻤﺠلﺲ ﲟﺒلﻎ وﻗدره
٢٫١٤٤٫٣٠٣ر ل )مليﻮ ن وماﺋﺔ وأربﻌﺔ وأربﻌﻮن ألف وثﻼﲦاﺋﺔ وثﻼثﺔ ر ﻻت( وذلﻚ عن الﻌام اﳌاﱄ
اﳌنتهﻲ ﰲ ٢٠١٨/١٢/٣١م.
البند الثامن :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻌديﻞ اﳌادة رﻗﻢ ) (٢٩من النﻈام اﻷﺳاﺳﻲ للشركﺔ واﳌتﻌلﻘﺔ بدعﻮة اﳉﻤﻌيات.
البند التاسع :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻌديﻞ اﳌادة رﻗﻢ ) (٤٠من النﻈام اﻷﺳاﺳﻲ للشركﺔ واﳌتﻌلﻘﺔ بتﻘارير اللﺠنﺔ.
البند العاشر :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على تﻌديﻞ اﳌادة رﻗﻢ ) (٤٤من النﻈام اﻷﺳاﺳﻲ للشركﺔ واﳌتﻌلﻘﺔ لﻮ ﺋﻖ اﳌاليﺔ.

البند الحادي ﻋﺸر :ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ
والشركﺔ اﻻماراتيﺔ للرعايﺔ والتنﻤيﺔ الﺼﺤيﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس
صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة
الدكتﻮر مﻜارم صﺒﺤﻲ بﱰجﻲ عتﺒارهﻢ ﺷركاء وأعﻀاء ﰲ ﳎلﺲ إدارة الشركﺔ اﻹماراتيﺔ للرعايﺔ والتنﻤيﺔ

الﺼﺤيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد اﳌستﻤر لﻌام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن اتفاﻗيﺔ اﻹﺷراف اﻹداري على
اﳌستشفى السﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ دﰊ بدولﺔ اﻹمارات الﻌربيﺔ اﳌتﺤدة مﻘابﻞ حﺼﻮل ﺷركﺔ الشرق
اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ على ﻧسﺒﺔ ) (١٠%من صاﰲ الربﺢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ الﻀراﺋﺐ والﺰكاة مع الﻮﺿع
ﰲ اﻻعتﺒار عدم وجﻮد أي ﳐاطر على أصﻮل وأر ح الشركﺔ ،بلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ  ٨٬٠٥٦٬٦٤٣ر ل
ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م .ومن اﳌتﻮﻗع اﳊﺼﻮل على مﺒلﻎ  ٩مليﻮن ريــال للﻌام ٢٠١٩م وﻻ تﻮجد ﺷروط
تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الثاني ﻋﺸ ر -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳـ ـ ــتتﻢ بﲔ ﺷـ ـ ــركﺔ الشـ ـ ــرق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ للرعايﺔ
الﺼــﺤيﺔ والشــركﺔ الســﻌﻮديﺔ اليﻤنيﺔ للرعايﺔ الﺼــﺤيﺔ والﱵ تنشــأ مﺼــلﺤﺔ مﺒاﺷــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة
اﳌهندس ص ـ ـ ــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀ ـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀ ـ ـ ــﻮ
ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /مﻜارم صﺒﺤﻲ بﱰجﻲ عتﺒارهﻢ ﺷركاء وأعﻀاء ﰲ ﳎلﺲ إدارة الشركﺔ السﻌﻮديﺔ
اليﻤنيﺔ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد اﳌستﻤر لﻌام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن اتفاﻗيﺔ اﻹﺷراف
اﻹداري على اﳌسـ ــتشـ ــفى السـ ــﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ صـ ــنﻌاء ﳉﻤهﻮريﺔ اليﻤنيﺔ مﻘابﻞ حﺼـ ــﻮل ﺷـ ــركﺔ الشـ ــرق

اﻷوﺳ ــﻂ للرعايﺔ الﺼــﺤيﺔ على ﻧس ــﺒﺔ ) (١٠%من صــاﰲ الربﺢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼــﻢ الﻀ ـراﺋﺐ والﺰكاة مع الﻮﺿــع ﰲ
اﻻعتﺒار عدم وجﻮد أي ﳐاطر على أصــﻮل وأر ح الشــركﺔ ،ومن اﳌتﻮﻗع اﳊﺼــﻮل على عاﺋد من هﺬه اﻻتفاﻗيﺔ
عﻘﺐ ﲢس ـ ــن اﻷوﺿ ـ ــاع ليﻤن وﲢﻘيﻖ الش ـ ــركﺔ لﻸر ح وﻻ تﻮجد أي مﺒالﻎ ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد
ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الثالﺚ ﻋﺸر -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ والشركﺔ
اﳌﺼريﺔ السﻌﻮديﺔ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ
بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر/ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر/مﻜارم صﺒﺤﻲ بﱰجﻲ
عتﺒارهﻢ ﺷركاء وأعﻀاء ﰲ ﳎلﺲ إدارة الشركﺔ اﳌﺼريﺔ السﻌﻮديﺔ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد اﳌستﻤر
لﻌام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن اتفاﻗيﺔ اﻹﺷراف اﻹداري على اﳌستشفى السﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ الﻘاهرة ﲜﻤهﻮريﺔ
مﺼر الﻌربيﺔ مﻘابﻞ حﺼﻮل ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ على ﻧسﺒﺔ ) (١٠%من صاﰲ الربﺢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ
الﻀراﺋﺐ والﺰكاة مع الﻮﺿع ﰲ اﻻعتﺒار عدم وجﻮد أي ﳐاطر على أصﻮل وأر ح الشركﺔ ،علﻤاً ن عﻘد اﻹﺷراف
اﻹداري بدأ ﰲ الﻌام٢٠١٦م ومن اﳌتﻮﻗع اﳊﺼﻮل على مﺒلﻎ ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر ل ﰲ الﻌام ٢٠١٩م وﻻ تﻮجد أي مﺒالﻎ

ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الرابع ﻋﺸر:ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ
وﺷركﺔ حاﺋﻞ الﻮطنيﺔ للﺨدمات الﺼﺤيﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس
صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة
الدكتﻮر مﻜارم صﺒﺤﻲ بﱰجﻲ عتﺒارهﻢ ﺷركاء وأعﻀاء ﰲ ﳎلﺲ إدارة ﺷركﺔ حاﺋﻞ الﻮطنيﺔ للﺨدمات
الﺼﺤيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد اﳌستﻤر لﻌام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن اتفاﻗيﺔ اﻹﺷراف اﻹداري على
اﳌستشفى السﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ حاﺋﻞ ﳌﻤلﻜﺔ الﻌربيﺔ السﻌﻮديﺔ مﻘابﻞ حﺼﻮل ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ
للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ على ﻧسﺒﺔ ) (١٠%من صاﰲ الربﺢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ الﻀراﺋﺐ والﺰكاة مع الﻮﺿع ﰲ اﻻعتﺒار
عدم وجﻮد أي ﳐاطر على أصﻮل وأر ح الشركﺔ ،علﻤاً ن اﳌستشفى بدأ الﻌﻤﻞ ﰲ الﻌام ٢٠١٧م
ومن اﳌتﻮﻗع اﳊﺼﻮل على عاﺋد من هﺬه اﻻتفاﻗيﺔ ﲟﺒلﻎ ٥٠٠ألف ر ل ﰲ الﻌام ٢٠١٩م وﻻ تﻮجد أي
مﺒالﻎ ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨وﻻتﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الخامس ﻋﺸ ر -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳـ ــتتﻢ بﲔ ﺷـ ــركﺔ الشـ ــرق اﻷوﺳـــﻂ للرعايﺔ
الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /صﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀــﻮ ﳎلﺲ ا ِﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ عتﺒارﳘا ﺷــريﻜﲔ وعﻀــﻮي
ﰲ ﳎلﺲ إدارة ﺷـ ـركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن
عﻘد مسـ ــتﻤر لتﻮﻓﲑ اﳋدمات اﳌتﻌلﻘﺔ دارة اﳌشـ ــاريع اﳉديدة وتنفيﺬ اتفاﻗيات اﻹﺷ ـ ـراف اﻹداري الﱵ
تﻘﻮم ا ﺷــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ الﺼــﺤيﺔ مع اﳌســتشــفيات اﻷﺧرى وهﺬا يتيﺢ للشــركﺔ اﳊد من
اﳌﺨاطر ومساعدة ﻓريﻖ الﻌﻤﻞ على الﱰكيﺰ ﰲ اﻻحتياجات التشﻐيليﺔ وﺳتﺤﺼﻞ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ
للرعايﺔ الﺼ ــﺤيﺔ على رﺳ ــﻮم أعلى من ﻗيﻤﺔ عﻘد اﻹﺷ ــراف اﻹداري ومن اﳌتﻮﻗع أن يﺒلﻎ حﺠﻢ التﻌامﻞ

ﰲ الﻌام ٢٠١٩م مﺒلﻎ  ٦٬٣٠٠٬٨٩٨ر ل وبلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ  ٦٬٠٠٠٬٨٥٢ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ﺧﻼل الﻌام
٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الس ادس ﻋﺸ ر - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳ ــتتﻢ بﲔ ﺷ ــركﺔ الش ــرق اﻷوﺳ ــﻂ للرعايﺔ
الﺼـ ـ ــﺤيﺔ وﺷـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ للتﻌليﻢ والتدريﺐ والﱵ تنشـ ـ ــأ مﺼـ ـ ــلﺤﺔ مﺒاﺷـ ـ ــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة
اﳌهندس /صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ ا ِﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ عتﺒارﳘا

ﺷــريﻜﲔ وعﻀــﻮي ﰲ ﳎلﺲ إدارة ﺷــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ للتﻌليﻢ والتدريﺐ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام آﺧر

هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن عﻘد مس ـ ـ ـ ـ ــتﻤر تﻘﻮم من ﺧﻼلﻪ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ للتﻌليﻢ والتدريﺐ بتﻘدﱘ
ﺧدمات تنﻤيﺔ وتﻄﻮير اﳌهارات وتدريﺐ وتﻮﻇيف اﳌرﺷ ـ ـ ــﺤﲔ من ﻗﺒﻞ ص ـ ـ ــندوق تنﻤيﺔ اﳌﻮارد الﺒش ـ ـ ـ ـريﺔ
السﻌﻮدي وتﻌتﱪ مﺼدر لتﻮﻇيف السﻌﻮديﲔ ﰲ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ .ومن اﳌتﻮﻗع أن
يﺒلﻎ حﺠﻢ التﻌامﻞ ﰲ الﻌام ) ٢٠١٩مليﻮن ريـ ـ ـ ـ ــال( تدﻓع على أﺳاس اﳋدمﺔ الفﻌليﺔ اﳌﻘدمﺔ بينﻤا بلﻎ
التﻌامﻞ مﺒلﻎ ١٧٦٫٦٤٦ريـ ــال ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند ال سابع ﻋ ﺸر -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳــتتﻢ بﲔ ﺷــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ الﺼــﺤيﺔ
وﺷ ــركﺔ عﺒد اﳉليﻞ ﺧالد بﱰجﻲ لﺼ ــياﻧﺔ اﻷجهﺰة الﻄﺒيﺔ )ص ــياﻧﺔ( والﱵ تنش ــأ مﺼ ــلﺤﺔ مﺒاﺷ ــرة لﻌﻀ ــﻮ ﳎلﺲ
ا ِﻹدارة الدكتﻮر ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼ ـ ــفتﻪ ﺷـ ـ ـريﻚ ﰲ ﺷ ـ ــركﺔ )ص ـ ــياﻧﺔ( والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام
آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن عﻘد مس ـ ـ ــتﻤر تﻘﻮم من ﺧﻼلﻪ ﺷ ـ ـ ــركﺔ عﺒد اﳉليﻞ ﺧالد بﱰجﻲ لﺼ ـ ـ ــياﻧﺔ اﻷجهﺰة
الﻄﺒيﺔ بتﺠديد وإصﻼح واﳊفاظ على اﻵﻻت اﳉراحيﺔ ﳌستشفيات الشركﺔ ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤﺔ الﻌﻘد
للﻌام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ ٦مليﻮن ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تدﻓع على أﺳـ ـ ــاس اﳋدمﺔ الفﻌليﺔ اﳌﻘدمﺔ بينﻤا بلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ
 ٤٬٤٥٢٬٠٣٠ر ل ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الثامن ﻋﺸ ر -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳــتتﻢ بﲔ ﺷــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ الﺼــﺤيﺔ
وﺷـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ للﺼـ ـ ــناعات الدواﺋيﺔ ) ب ﻓارما( والﱵ تنشـ ـ ــأ مﺼـ ـ ــلﺤﺔ مﺒاﺷـ ـ ــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة
اﳌهندس /ص ـ ــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼـ ــفتﻪ ﺷـ ـ ـريﻚ ﰲ ﺷ ـ ــركﺔ ) ب ﻓارما( والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام

آﺧر ،هﺬا التﻌاﻗد عﺒارة عن ﻗيام ﺷـ ــركﺔ ) ب ﻓراما( بش ـ ـراء وتﻮريد اﻷدويﺔ اﶈددة مع اﳌدﻓﻮعات على
أﺳاس ﺳﻌر الشراء اﳌسﺒﻖ والفﻌلﻲ لشركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ من الﻄرف الﺜالﺚ)اﳌﻮردين(
واﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤﺔ الﻌﻘد للﻌام  ٢٠١٩مﺒلﻎ  ٢٥مليﻮن ري ـ ــال تدﻓع على أﺳاس اﳌنتﺠات الفﻌليﺔ الﱵ
يتﻢ ﺷراؤها بينﻤا بلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ ١٩٬٩٣٧٬٣٨٧ريـ ــال ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ
هﺬا التﻌاﻗد.

البند التاس ع ﻋﺸ ر - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳـ ــتتﻢ بﲔ ﺷـ ــركﺔ الشـ ــرق اﻷوﺳـ ــﻂ للرعايﺔ

الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ ﺷﺒاب اﳋليﺞ لﻼﺳتﺜﻤار والتﻄﻮير الﻌﻘاري )جاﻧﱪو( والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لﻌﻀﻮ
ﳎلﺲ ا ِﻹدارة الدكتﻮر /مﻜارم صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ عتﺒاره ﺷريﻚ ﰲ ﺷركﺔ ﺷﺒاب اﳋليﺞ

لﻼﺳ ـ ـ ـ ـ ــتﺜﻤار والتﻄﻮير الﻌﻘاري والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام آﺧر ،هﺬا الﻌﻘد يﻌتﱪ الﻮحيد ﰲ تﻘدﱘ

ﺧدمﺔ الﻄرف الﺜالﺚ واﳌستﺨدم من ﻗﺒﻞ مستشفيات ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ وهﻮ ﻗاﺋﻢ على
التناﻓسيﺔ والﻜفاءة اﳌتﺨﺼﺼﺔ وﲟﻮجﺒﻪ تﻘﻮم ﺷركﺔ ﺷﺒاب اﳋليﺞ لﻼﺳتﺜﻤار والتﻄﻮير الﻌﻘاري )جاﻧﱪو( لﻘيام
عﻤال النﻈاﻓﺔ واﳊفاظ على ﺳـ ـ ـ ــﻼمﺔ الﺒيﺌﺔ ﳌسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيات اﳌﺬكﻮرة ومن اﳌتﻮﻗع أن تﺒلﻎ ﻗيﻤﺔ الﻌﻘد للﻌام
٢٠١٩م مﺒلﻎ  ١٤مليﻮن ري ـ ـ ـــال تدﻓع على أﻗساط ﺷهريﺔ وعلى أﺳاس اﳋدمﺔ الفﻌليﺔ اﳌﻘدمﺔ وبلﻎ التﻌامﻞ
مﺒلﻎ  ١٢٬١٩٥٬٩٤٣ري ــال ﺧﻼل الﻌام  ٢٠١٨وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند العﺸرون:ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ
إﻧشــاء اﳌســتشــفيات الدوليﺔ والﱵ تنشــأ مﺼــلﺤﺔ مﺒاﺷــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /صــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ

بﱰجﻲ وعﻀـﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس ﺳـلﻄان صـﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼـفتهﻢ ﺷـركاء ﰲ ﺷـركﺔ إﻧشـاء اﳌسـتشـفيات الدوليﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام آﺧر
هﺬا التﻌاﻗد عﺒارة عن عﻘد التﺠديد والﱰميﻢ ﳌسـ ــتشـ ــفيات الشـ ــركﺔ ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤﺔ التﻌامﻞ للﻌام
٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ  ٢٦٫١٩٠٫٩٨١ر ل من ﻗيﻤﺔ إﲨاﱄ الﻌﻘد الﺒالﻐﺔ ٩٣٬٣٢٩٬٧٥٤ري ـ ــال ﳌدة ثﻼثﺔ ﺳنﻮات
وبلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ  ٣٠٫١٥٣٫٦٠٤ر ل ﺧﻼل الﻌام  ٢٠١٨وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الحادي والعﺸرون -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ
الﺼــﺤيﺔ وﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات الدوليﺔ والﱵ تنشــأ مﺼــلﺤﺔ مﺒاﺷــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس

صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة
اﳌهندس/ﺳـ ــلﻄان صـ ــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼـ ــفتهﻢ ﺷـ ــركاء ﰲ ﺷـ ــركﺔ إﻧشـ ــاء اﳌسـ ــتشـ ــفيات الدوليﺔ
ﲞﺼ ـ ــﻮص الﻌﻘد اﳌتﻌلﻖ ﻧش ـ ــاء الﱪج الﻄﱯ ﳌس ـ ــتشـ ــفى الس ـ ــﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﰲ عسـ ــﲑ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا
التﻌاﻗد لﻌام آﺧر ،حيﺚ اكتﻤلﺖ اﻷعﻤال ﳌشــروع وبلﻎ إﲨاﱄ ﻗيﻤﺔ الﻌﻘد  ٥٣٬٠٦٠٬٥٥٢ر ل مع
الﻌلﻢ ﻧﻪ ﺳ ــيتﻢ ﺳ ــداد اﳌﺒلﻎ اﳌتﺒﻘﻲ من الﻌﻘد وﻗدره ٣١٫٨٣٦٫٣٤٦ر ل على مدى ﲬس ــﺔ ﺳ ــنﻮات
حﱴ الﻌام ٢٠٢١م وبناءً عليﻪ بلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ ١٠٫٦١٢٫١١٠ر ل ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م واﳌﺒلﻎ
اﳌستﺤﻖ للﻌام ٢٠١٩م هﻮ ١٠٫٦١٢٫١١٠ر ل.

البند الثاني والع ﺸرون -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳــتتﻢ بﲔ ﺷــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ
الﺼـ ـ ــﺤيﺔ وﺷـ ـ ــركﺔ إﻧشـ ـ ــاء اﳌسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات الدوليﺔ والﱵ تنشـ ـ ــأ مﺼـ ـ ــلﺤﺔ مﺒاﺷـ ـ ــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة
اﳌهندس/ص ـ ـ ــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ــﻮ
ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس ﺳلﻄان صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼفتهﻢ ﺷركاء ﰲ ﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات
الدوليﺔ ﲞﺼ ـ ـ ـ ــﻮص ترﺳ ـ ـ ـ ــيﺔ عﻘد اﻷعﻤال اﳍندﺳ ـ ـ ـ ــيﺔ واﻹﻧش ـ ـ ـ ــاﺋيﺔ واﻹلﻜﱰوميﻜاﻧيﻜيﺔ وتركيﺐ اﻷجهﺰة
واﳌﻌدات الﻄﺒيﺔ ﳌشــروع اﳌســتشــفى الســﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﰲ مدينﺔ الدمام على ﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات
الــدوليــﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍــﺬا التﻌــاﻗــد لﻌــام آﺧر .ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤــﺔ التﻌــامــﻞ للﻌــام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ
 ١١٤٫٣٥٣٫٨٥٢ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال من ﻗيﻤﺔ إﲨاﱄ الﻌﻘد الﺒالﻐﺔ  ٣٣٦٬٤٥١٬٥٠٠ر ل ﳌدة  ٣٠ﺷهر وبلﻎ
التﻌامﻞ مﺒلﻎ  ١٦٦٫٤٦٩٫٤٣٢ر ل ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الثالﺚ والعﺸ رون :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳـ ـ ــتتﻢ بﲔ ﺷـ ـ ــركﺔ الشـ ـ ــرق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ للرعايﺔ
الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات الدوليﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس/صﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس
ﺳلﻄان صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼفتهﻢ ﺷركاء ﰲ ﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات الدوليﺔ ﲞﺼﻮص ترﺳيﺔ عﻘد
أعﻤال إﻧشــاء اﳌســتشــفى الســﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟﻜﺔ اﳌﻜرمﺔ بســﻌﺔ ٣٠٠ﺳ ـرير على ﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات
ال ــدولي ــﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍ ــﺬا التﻌ ــاﻗ ــد لﻌ ــام آﺧر .ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤ ــﺔ التﻌ ــام ــﻞ للﻌ ــام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ
 ٧٧مليﻮن ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال من ﻗيﻤﺔ إﲨاﱄ الﻌﻘد الﺒالﻐﺔ  ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣ر ل ﳌدة  ٣٦ﺷهر وبلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ
٤٢٫٩٦٠٫٤٢١ر ل ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الرابع والعﺸرون - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ
الﺼـ ـ ــﺤيﺔ وﺷـ ـ ــركﺔ إﻧشـ ـ ــاء اﳌسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات الدوليﺔ والﱵ تنشـ ـ ــأ مﺼـ ـ ــلﺤﺔ مﺒاﺷـ ـ ــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة
اﳌهندس/ص ـ ـ ــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ــﻮ
ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس ﺳلﻄان صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼفتهﻢ ﺷركاء ﰲ ﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات
الدوليﺔ ﲞﺼﻮص ترﺳيﺔ عﻘد أعﻤال ﺳﻜن الﻌاملﲔ للﻤستشفى السﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟﻜﺔ اﳌﻜرمﺔ على

ﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات الدوليﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد لﻌام آﺧر .ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤﺔ التﻌامﻞ
للﻌام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ ٣٨مليﻮن ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال من ﻗيﻤﺔ إﲨاﱄ الﻌﻘد الﺒالﻐﺔ ١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥ر ل ﳌدة ٣٦
ﺷهر وﻻ تﻮجد أي مﺒالﻎ ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الخامس والعﺸ رون - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳ ــتتﻢ بﲔ ﺷــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ
الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات الدوليﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس/صﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس
ﺳلﻄان صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼفتهﻢ ﺷركاء ﰲ ﺷركﺔ إﻧشاء اﳌستشفيات الدوليﺔ ﲞﺼﻮص ترﺳيﺔ عﻘد
أعﻤال ﺳ ــﻜن الﻌاملﲔ للﻤس ــتش ــفى الس ــﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ الدمام على ﺷ ــركﺔ إﻧش ــاء اﳌس ــتش ــفيات الدوليﺔ
والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد لﻌام آﺧر .ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤﺔ التﻌامﻞ للﻌام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ ٤٨مليﻮن ريـ ـ ـ ـ ــال
من ﻗيﻤﺔ إﲨاﱄ الﻌﻘد الﺒالﻐﺔ  ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥ر ل ﳌدة  ٣٦ﺷــهر وﻻ تﻮجد أي مﺒالﻎ ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م
وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الس ادس والعﺸ رون - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳ ـ ــتتﻢ بﲔ ﺷ ـ ــركﺔ الش ـ ــرق اﻷوﺳ ـ ــﻂ للرعايﺔ

الﺼ ــﺤيﺔ وﺷ ــركﺔ إﻧش ــاء اﳌس ــتش ــفيات الدوليﺔ والﱵ تنش ــأ مﺼ ــلﺤﺔ مﺒاﺷ ــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس/ص ــﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس ﺳ ـ ــلﻄان
صــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼــفتهﻢ ﺷــركاء ﰲ ﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات الدوليﺔ ﲞﺼــﻮص ترﺳــيﺔ عﻘد أعﻤال الﱪج

الﻄﱯ ﳌس ــتشــفى الس ــﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ الر ض على ﺷ ــركﺔ إﻧش ــاء اﳌس ــتش ــفيات الدوليﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد

لﻌام آﺧر .ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤﺔ التﻌامﻞ للﻌام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ  ٣٨مليﻮن ر ل من ﻗيﻤﺔ إﲨاﱄ الﻌﻘد الﺒالﻐﺔ
 ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩ر ل ﳌدة  ٣٦ﺷهر بلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ ٥٫٠٠٢٫٣٥٤ر ل ﺧﻼل الﻌام  ٢٠١٨وﻻ تﻮجد ﺷروط
تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند السابع والعﺸرون -:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳـتتﻢ بﲔ ﺷـركﺔ الشـرق اﻷوﺳـﻂ للرعايﺔ الﺼـﺤيﺔ
وﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات الدوليﺔ والﱵ تنشــأ مﺼــلﺤﺔ مﺒاﺷــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس/صــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ
بﱰجﻲ وعﻀـ ـ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀــ ـ ــﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس ﺳ ـ ـ ــلﻄان صـ ـ ـ ــﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼــفتهﻢ ﺷــركاء ﰲ ﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات الدوليﺔ ﲞﺼــﻮص ترﺳــيﺔ عﻘد أعﻤال تﻮﺳــﻌﺔ أﻗســام

التنﻮﱘ ﳌســتشــفى الســﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ ﲟدينﺔ الر ض على ﺷــركﺔ إﻧشــاء اﳌســتشــفيات الدوليﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد
لﻌــام آﺧر ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤــﺔ التﻌــامــﻞ للﻌــام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ ١٥مليﻮن ر ل من ﻗيﻤــﺔ إﲨــاﱄ الﻌﻘــد الﺒــالﻐــﺔ
 ٦١٬٠٤٠٫٩٨٧ر ل ﳌدة  ٣٦ﺷــهر بلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ ٣٫٩٢١٫٧٣٤ر ل ﺧﻼل الﻌام  ٢٠١٨وﻻ تﻮجد ﺷــروط تفﻀــيليﺔ
ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الثامن والعﺸرون - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ
وﺷركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ للياﻗﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لﻌﻀﻮ ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر/مﻜارم صﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ
بﺼفتﻪ ﺷريﻚ ﰲ ﺷركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ للياﻗﺔ هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن تﻘدﱘ اﳋدمات الﻄﺒيﺔ ﳌﻮﻇفﻲ ﺷركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ

للياﻗﺔ من ﻗﺒﻞ مستشفيات الشركﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد لﻌام آﺧر وبلﻎ التﻌامﻞ مﺒلﻎ ٤٠٩٫١٩٢ر ل ﺧﻼل الﻌام
٢٠١٨م وﻻيﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند التاسع والعﺸرون:ـ اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ الﺼﺤيﺔ
وﺷــركﺔ الﺒيﺖ الدوليﺔ والﱵ تنشــأ مﺼــلﺤﺔ مﺒاﺷــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /صــﺒﺤﻲ عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀــﻮ
ﳎلﺲ اﻹدارة الدكتﻮر/ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ بﺼ ـ ــفتهﻤا ﺷـ ـ ـريﻜﲔ ﰲ ﺷ ـ ــركﺔ الﺒيﺖ الدوليﺔ ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن
تﻘدﱘ اﳋدمات الﻄﺒيﺔ ﳌﻮﻇفﻲ ﺷـ ــركﺔ الﺒيﺖ الدوليﺔ من ﻗﺒﻞ مسـ ــتشـ ــفيات الشـ ــركﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد لﻌام آﺧر
ومن اﳌتﻮﻗع أن تﻜﻮن ﻗيﻤــﺔ التﻌــامــﻞ للﻌــام ٢٠١٩م ﲟﺒلﻎ  ٣مليﻮن ر ل وبلﻎ التﻌــامــﻞ مﺒلﻎ ٢٫٣٦٥٫٨٥٦ر ل
ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م وﻻيﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

البند الثﻼثون-:اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳ ــتتﻢ بﲔ ﺷ ــركﺔ الش ــرق اﻷوﺳ ــﻂ للرعايﺔ الﺼ ــﺤيﺔ
وﺷ ـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱵ تنشــ ـ ــأ مﺼــ ـ ــلﺤﺔ مﺒاﺷــ ـ ــرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /ص ـ ـ ــﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀــﻮ ﳎلﺲ ا ِﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ عتﺒارﳘا ﺷــريﻜﲔ وعﻀــﻮي
ﰲ ﳎلﺲ إدارة ﺷ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد ﳌدة عام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن
اتفاﻗيﺔ لﻺﺷ ـ ـ ـراف اﻹداري على مش ـ ـ ــروع مدينﺔ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ ﰲ مدينﺔ اﻹﺳ ـ ـ ــﻜندريﺔ ﲜﻤهﻮريﺔ مﺼـ ـ ــر
الﻌربيﺔ ﰲ منﻄﻘﺔ ) إليﻜﺲ ويســﺖ( مﻘابﻞ حﺼــﻮل الشــركﺔ على ﻧســﺒﺔ ) (١٠%من صــاﰲ اﻷر ح ﻗﺒﻞ
ﺧﺼ ــﻢ الﻀ ـراﺋﺐ والﺰكاة مع الﻌلﻢ ﻧﻪ ﻻ يﻮجد أي ﳐاطر على أر ح وأصــﻮل الشــركﺔ ومن اﳌتﻮﻗع أن
يﺒدأ اﳌسـ ـ ــتشـ ـ ــفى التابع ﳌدينﺔ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ الﻌﻤﻞ ﲝلﻮل ايﺔ الﻌام٢٠٢٠م ومن اﳌتﻮﻗع أن ﲢﺼـ ـ ــﻞ
الش ــركﺔ على رﺳ ــﻮم اﻹﺷـ ـراف اﻹداري ﲝلﻮل عام ٢٠٢٣م .وﻻ تﻮجد أي مﺒالﻎ ﺧﻼل الﻌام ٢٠١٨م
وﻻ تﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الحادي والثﻼثون - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳتتﻢ بﲔ ﺷركﺔ الشرق اﻷوﺳﻂ للرعايﺔ
الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /صﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀــﻮ ﳎلﺲ ا ِﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ عتﺒارﳘا ﺷــريﻜﲔ وعﻀــﻮي
ﰲ ﳎلﺲ إدارة ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد لﻌام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن
اتفاﻗيات اﻹﺷراف اﻹداري على مستشفى الشارﻗﺔ ومستشفى عﺠﻤان وينﻄﺒﻖ عليها ﻧفﺲ ﺷروط

اﻻتفاﻗيات اﳌﱪمﺔ مع ﺷـ ـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ ﻹدارة مسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيا ا ﺧارج اﳌﻤلﻜﺔ وﳛﻖ للشـ ـ ـ ــركﺔ
اﳊﺼـ ــﻮل على ﻧسـ ــﺒﺔ ) (١٠%من صـ ــاﰲ الربﺢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼـ ــﻢ الﻀ ـ ـراﺋﺐ والﺰكاة وﰎ اﻓتتاح مس ـ ــتشـ ــفى
الشــارﻗﺔ ﰲ الربع الﺜاﱐ من الﻌام  ٢٠١٨ومســتشــفى عﺠﻤان ﰲ الربع الﺜاﱐ من الﻌام ٢٠١٩م.ويتﻮﻗع

أن ﲢﺼ ـ ــﻞ الش ـ ــركﺔ على رﺳ ـ ــﻮم اﻹﺷـ ـ ـراف اﻹداري ﰲ الﻌام ٢٠٢١م والﻌام ٢٠٢٢م على التﻮاﱄ وﻻ
تﻮجد أي مﺒالﻎ ﺧﻼل الﻌام  ٢٠١٨وﻻتﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.
البند الثاني والثﻼثون - :اﳌﻮاﻓﻘﺔ على اﻷعﻤال والﻌﻘﻮد الﱵ ﺳــتتﻢ بﲔ ﺷــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ
الﺼﺤيﺔ وﺷركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱵ تنشأ مﺼلﺤﺔ مﺒاﺷرة لرﺋيﺲ ﳎلﺲ اﻹدارة اﳌهندس /صﺒﺤﻲ
عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ وعﻀــﻮ ﳎلﺲ ا ِﻹدارة الدكتﻮر /ﺧالد عﺒد اﳉليﻞ بﱰجﻲ عتﺒارﳘا ﺷــريﻜﲔ وعﻀــﻮي
ﰲ ﳎلﺲ إدارة ﺷ ـ ـ ـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ والﱰﺧيﺺ ﳍﺬا التﻌاﻗد لﻌام آﺧر ،هﺬا التﻌامﻞ عﺒارة عن
تﻮﻗيع اتفاﻗيات اﻹﺷراف اﻹداري على أربﻌﺔ مستشفيات بدولﺔ كستان اﳌستشفيات الﺜﻼثﺔ اﳌﻤلﻮكﺔ
لشــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ ﰲ مدن ﻻهﻮر وإﺳــﻼم أ د وكراتشــﻲ ﻓيﺤﻖ لشــركﺔ الشــرق اﻷوﺳــﻂ للرعايﺔ
الﺼــﺤيﺔ اﳊﺼــﻮل على رﺳــﻮم إداريﺔ بنســﺒﺔ ) (١٠%من صــاﰲ الربﺢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼــﻢ الﻀ ـراﺋﺐ والﺰكاة أما
مســتشــفى ﲝريﺔ أورﺷــد ﰲ مدينﺔ ﻻهﻮر ﻓســيتﻢ اﻹﺷ ـراف عليها بدون أي تﻜاليف على الشــركﺔ وبدون
رﺳـ ــﻮم إداريﺔ .مسـ ــتشـ ــفى ﲝريﺔ ون ﰲ مدينﺔ ﻻهﻮر وهﻮ على وﺷ ـ ــﻚ اﻻﻧتهاء واﳌسـ ــتشـ ــفيات الﺜﻼثﺔ
اﳌﻤلﻮكﺔ لش ـ ـ ـ ـ ــركﺔ بيﺖ الﺒﱰجﻲ الﻄﺒيﺔ ﰲ مرحلﺔ التﺨﻄيﻂ .ووﻓﻘاً لﺬلﻚ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــيتﻢ إدارة وتش ـ ـ ـ ـ ــﻐيﻞ هﺬه

اﳌس ــتش ــفيات عند اﻻﻧتهاء منها ﲢﺖ الﻌﻼمﺔ التﺠاريﺔ )اﳌس ــتش ــفى الس ــﻌﻮدي اﻷﳌاﱐ( وﺳ ــتﻜﻮن هﺬه
اﻻتفــاﻗيــات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاﳊــﺔ ﳌــدة عش ـ ـ ـ ـ ــرة ﺳ ـ ـ ـ ـ ــنﻮات من ريخ تﻮﻗيﻌهــا وﻻ تﻮجــد أي مﺒــالﻎ ﺧﻼل الﻌــام

٢٠١٨م.وﻻتﻮجد ﺷروط تفﻀيليﺔ ﰲ هﺬا التﻌاﻗد.

