ﺗﻌﻠﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﳌﺎﻧﻲ( ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺓ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺍﱃ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ(
ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ :ـ يسر مجلس إدارة شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية )المستشفى السعودي اﻷلماني( دعوة المساهمين الكرام إلى
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )اﻻجتماع اﻷول( المقرر عقده بمشيئة ﷲ تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من
مساء يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٠٧هـ الموافﻖ ٢٠٢١/٠٦/١٧م والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة
تداوﻻتي .وذلك حرصا ً على سﻼمة المساهمين وضمن دعم الجهود واﻹجراءات الوقائية واﻻحترازية من قبل الجهات الصحية
المختصة وذات العﻼقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ) (COVID-19وامتدادا ً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات
الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشاره.

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :مكتب الشركة بمدينة جدة ال ائن برج طر ق اﳌلك الدور رقم ) (٢٤وذلك من
خﻼل استخدام منظومة تداوﻻ ي فقﻂ.
ﺭﺍﺑﻂ

ﲟﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ https://www.tadawulaty.com.sa

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ٢٠٢١/٠٦/١٧:م
ﻭﻗﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ٧:٣٠ :ﻣﺴﺎء
ﺣﻖ ﺍﳊﻀﻮﺭ :المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اﻹيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبﻖ اجتماع الجمعية
العامة وبحسب اﻷنظمة واللوائح.
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ :يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف
رأس المال على اﻷقل.
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ :حسب المرفﻖ.
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ :مرفﻖ.
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ :ـ سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوﻻتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتدا ًء من
الساعة العاشرة صباحا ً من يوم اﻻثنين ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافﻖ ٢٠٢١/٠٦/١٤م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير
العادية علما ً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداوﻻتي متاحا ً ومجانا ً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :ـ
www.tadawulaty.com.sa
ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :أحقية تسجيل الحضور ﻻجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية .كما أن أحقية التصويت
على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز اﻷصوات.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ :وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عﻼقات المساهمين عن طريﻖ الهاتف رقم
٠١٢٢٦٠٦٠٠٠تحويلة  ٣١٢٩أو .٣١٢٨أو على البريد اﻹلكتروني President4@sghgroup.net :والبريد اﻹلكتروني
 President5@sghgroup.netونود اﻹحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريﻖ الرابط المتاح في
نظام تداوﻻتي.

ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ.

ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 (١التصويت على تقرير مجلس اﻹدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٢التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٣التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٤التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام ٢٠٢١م والربع اﻷول لعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
 (٥التصويت على صرف مﺒلﻎ )١٫٤٠٠٫٠٠٠﷼( مكافأة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٦التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة عن أعمالهم خﻼل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٧التصويت على توصية مجلس اﻹدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢٠م.
 (٨التصويت على تفويض مجلس اﻹدارة بصﻼحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) (١من المادة الحادية
والسﺒعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام اعتﺒارا ً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس
اﻹدارة المفوض أيهما أسﺒق ،وذلك وفقا ً للشروط الواردة في الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 (٩التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام اﻷساسي والمتعلقة بأغراض الشركة )مرفق(.
 (١٠التصويت على ﻻئحة معايير اﻷعمال المنافسة )مرفق(.
 (١١التصويت على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اﻻماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس /صﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي ونائب رئيس
مجلس اﻹدارة الدكتور مكارم صﺒحي بترجي مصلحة غير مﺒاشرة فيها وهي عﺒارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على
المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسﺒة ) (١٠٪من صافي
الربح قﺒل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات بلﻎ التعامل مﺒلﻎ)  ٨٬٦٧٥٫١٨٧﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م .وقد تم
هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية).مرفق(.
 (١٢التصــويت على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة والشــركة الســعودية اليمنية للرعاية الصــحية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس /صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صــﺒحي بترجي وعضــو
مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي مصلحة غير مﺒاشرة فيها  ،وهي عﺒارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على
المسـتشـفى السـعودي اﻷلماني بمدينة صـنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصـول شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية على
نسـﺒة ) (%١٠من صـافي الربح قﺒل خصـم الضـرائب والزكاة لمدة عشـرة سـنوات وﻻ يوجد أي مﺒالﻎ للعام ٢٠٢٠م وقد تم
هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.

 (١٣التصويت على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس /صﺒحي عﺒد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور/مكارم صﺒحي بترجي وعضو
مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي مصلحة غير مﺒاشرة فيها وهي 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 لمدة عشرة سنوات ،يلﻎ التعامل مﺒلﻎ )  ١٫٠٤٨٫٦٩٩﷼(
في العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية).مرفق(.
 (١٤التصويت على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس /صﺒحي عﺒد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صﺒحي بترجي وعضو
مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضو مجلس اﻹدارة السيد /سلطان صﺒحي بترجي مصلحة غير مﺒاشرة
فيها وهي عﺒارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري الﺒديلة ﻻتفاقية اﻹشراف اﻹداري الموقعة مسﺒقا ً مع الشركة المصرية السعودية
للرعاية الصحية وشركة بيت الﺒترجي الطﺒية لﻺشراف على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر
العربية مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسﺒة ) (%١٠من صافي الربح قﺒل خصم الضرائب
والزكاة لمدة عشرة سنوات واﻹشراف اﻹداري على مدينة الﺒترجي الطﺒية بمدينة اﻹسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل
حصول شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسﺒة ) (%١٠من صافي الربح قﺒل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة
سنوات وﻻ توجد أي مﺒالﻎ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية).مرفق(.
 (١٥التصويت على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة المهندس /صﺒحي عﺒد الجليل بترجي ولنائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور مكارم صﺒحي بترجي وعضو مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي مصلحة غير مﺒاشرة فيها  ،وهي عﺒارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على المستشفى
السعودي اﻷلماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسﺒة ) (١٠٪من صافي الربح
قﺒل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات وﻻ توجد أي مﺒالﻎ خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو
مزايا تفضيلية).مرفق(
 (١٦التصـــويت على اﻷعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة بيت الﺒترجي الطﺒية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
اﻹدارة الدكتور خالد عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها ،
المهندس /صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضــو مجلس ِ
وهي عﺒارة عن عقد مسـتمر لتوفير اﻻسـتشـارات المتعلقة بإدارة المشـاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات اﻹشـراف اﻹداري التي
تقوم بها شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية مع المسـتشـفيات اﻷخرى لمدة عشـرة سـنوات وبلغ التعامل مبلغ ) ٦٫٣٠٠٫٨٩٥
﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق(.
 (١٧التصــويت على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة بيت الﺒترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة
اﻹدارة المهندس /صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس ِ
فيها وهي عﺒارة عن عقد مســــتمر يجدد ســــنويا ً تقوم من خﻼله شــــركة بيت الﺒترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية
وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتﺒر مصـدر لتوظيف السـعوديين في شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية
الصحية .بلﻎ التعامل مﺒلﻎ ) ٢٤١٫٩٩٣ريــــــــــــــــال( خﻼل العام  ٢٠٢٠وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
)مرفق(.

 (١٨التصـــويت على اﻷعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة عﺒد الجليل خالد بترجي لصـــيانة اﻷجهزة الطﺒية
اﻹدارة الدكتور خالد عﺒد الجليل بترجي مصـــلحة غير مﺒاشـــرة فيها ،وهي عﺒارة عن عقد
)صـــيانة( والتي لعضـــو مجلس ِ
مســتمر يجدد ســنويا ً تقوم من خﻼله شــركة عﺒد الجليل خالد بترجي لصــيانة اﻷجهزة الطﺒية بتجديد وإصــﻼح والحفاظ على
اﻵﻻت الجراحية لمســـتشـــفيات الشـــركة ،بلﻎ التعامل مﺒلﻎ ) ٣٬٥٤١٫٤٩٦﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠وقد تم هذا التعاقد بدون
شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق(.
 (١٩التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة بيت الﺒترجي للصـناعات الدوائية )باب فارما( والتي
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها وهي عﺒارة عن عقد مســتمر يجدد
سـنويا ً تقوم من خﻼله شـركة )باب فارما( بشـراء وتوريد اﻷدوية المحددة مع المدفوعات على أسـاس سـعر الشـراء المسـﺒق
والفعلي لشركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث )الموردين( ،بلﻎ التعامل مﺒلﻎ ) ٢٤٫٥٣٢٫٧٦٤ريــــال(
خﻼل العام  ٢٠٢٠وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢٠التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة شـﺒاب الخليج لﻼسـتثمار والتطوير العقاري )جانﺒرو(
اﻹدارة الدكتور /مكارم صـــﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصـــلحة غير مﺒاشـــرة فيها وهي عﺒارة عن
والتي لنائب رئيس مجلس ِ
عقد مسـتمر يجدد سـنويا ً تقوم من خﻼله )شـركة جانﺒرو( بأعمال النظافة والحفاظ على سـﻼمة الﺒيئة بمسـتشـفيات الشـركة وبلﻎ
التعامل مﺒلﻎ ) ١١٫٧٦٩٫٧٤٤ريـال( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢١التصــويت على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة كلية بيت الﺒترجي للعلوم الطﺒية والتكنولوجيا والتي
اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي ونائب
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس ِ
رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد سـلطان صـﺒحي عﺒد الجليل
بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة فيها ،وهي عﺒارة عن عقد مسـتمر يجدد سـنويا ً تقوم من خﻼله شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية
الصـحية بتوفير التدريب لطﻼب التخصـصـات الطﺒية وغيرها لمنسـوبي كلية الﺒترجي الطﺒية بلﻎ حجم التعامل للعام ٢٠٢٠م
مﺒلﻎ )  ١٫٠٦٩٫٨٨٣﷼ ( وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢٢التصــويت على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة أفكار الحلول لﻼســتشــارات في مجال اﻻتصــاﻻت
وتقنيـة المعلومـات ) (MEGAMINDوالتي لرئيس مجلس اﻹدارة المهنـدس /صــــﺒحي عﺒـد الجليـل بترجي ونـائـب رئيس
اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضـو
مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس ِ
مجلس اﻹدارة الســيد /ســلطان صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها وهي عﺒارة عن عقد مشــروع التحول
الرقمي لمسـتشـفيات الشـركة بمﺒلﻎ وقدره ٢٦٤٫٦٨٣٫٠٢٦﷼ لمدة ثﻼثة سـنوات وﻻ يوجد أي مﺒالﻎ خﻼل العام ٢٠٢٠م.
وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢٣التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
المهندس /صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد/
سـلطان صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة فيها ،وهي عﺒارة عن عقد الترميم والتجديد لمسـتشـفيات الشـركة
بمﺒلﻎ ٣٤٦٫٥٢٦٫٩٢٤﷼ لمـدة ثﻼثـة ســــنوات وبلﻎ التعـامـل مﺒلﻎ )٢٦٫٣٥١٫٦٨٣﷼( خﻼل العـام  ٢٠٢٠وقـد تم هـذا
التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.

 (٢٤التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
المهنـدس صــــﺒحي عﺒـد الجليـل بترجي وعضــــو مجلس اﻹدارة الـدكتور /خـالـد عﺒـد الجليـل بترجي وعضــــو مجلس اﻹدارة
الســيد/ســلطان صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها وهي عﺒارة عن عقد إنشــاء الﺒرج الطﺒي بالمســتشـفى
الســعودي اﻷلماني في عســير حيث اكتملت اﻷعمال بالمشــروع وبلﻎ إجمالي قيمة العقد )  ٥٣٫٠٦٠٫٥٥٢﷼( يتم ســدادها
على مدى خمسـة سـنوات حتى العام ٢٠٢١م وبنا ًء عليه بلﻎ التعامل مﺒلﻎ ) ١٠٫٦١٢٫١١٠﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م.وقد تم
هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية).مرفق(.

 (٢٥التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة المهندس/صﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضو مجلس
اﻹدارة الســيد /ســلطان صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها وهي عﺒارة عن عقد أعمال إنشــاء
المســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمكة المكرمة بســعة ٣٠٠ســرير بمﺒلﻎ ) ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣﷼( لمدة ٣٦شــهر وبلﻎ
التعـامـل مﺒلﻎ ) ١٠٤٫٢٦١٫٦٣٧﷼( خﻼل العـام ٢٠٢٠م وقـد تم هـذا التعـاقـد بـدون شــــروط أو مزايـا تفضــــيليـة.
)مرفق(.
 (٢٦التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
المهندس/صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد/
سـلطان صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة فيها وهي عﺒارة عن عقد أعمال سـكن العاملين للمسـتشـفى السـعودي
اﻷلمـاني بمكـة المكرمـة بمﺒلﻎ ) ١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥﷼( لمـدة ٣٦شــــهر وﻻ يوجـد أي مﺒـالﻎ للعـام ٢٠٢٠م وقـد تم هـذا التعـاقـد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢٧التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
المهندس/صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد/
سـلطان صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة فيها وهي عﺒارة عن عقد أعمال سـكن العاملين للمسـتشـفى السـعودي
اﻷلمـاني بمـدينـة الـدمـام بمﺒلﻎ ) ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥﷼( لمـدة ٣٦شــــهر وبلﻎ التعـامـل مﺒلﻎ ) ٥٩٫٧٣٣٫٩٤٢﷼( خﻼل العـام
٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢٨التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
المهندس/صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد/
سـلطان صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة فيها وهي عﺒارة عن عقد أعمال الﺒرج الطﺒي بالمسـتشـفى السـعودي
اﻷلمـاني بمـدينـة الرياض بمﺒلﻎ ) ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩﷼( لمدة  ٣٦شــــهر بلﻎ التعامل مﺒلﻎ )٤٧٫٩٨٢٫٣٧٤﷼( خﻼل العام
 ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٢٩التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
المهندس/صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد/
سـلطان صـﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصـلحة غير مﺒاشـرة فيها وهي عﺒارة عن عقد أعمال توسـعة أقسـام التنويم بالمسـتشـفى
الســـــعـودي اﻷلـمــانـي بـمــديـنــة الـريــاض بـمـﺒـلـﻎ )٦١٫٠٤٠٫٩٨٧﷼( لـمــدة ٣٦شـــــهـر بـلـﻎ الـتـعــامــل مـﺒـلـﻎ
) ٢٢٫٠٢٩٫٢٣٨﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٣٠التصـويت على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة بيت الﺒترجي للياقة والتي لنائب رئيس مجلس اﻹدارة
الدكتور/مكارم صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها وهي عﺒارة عن عقد ســنوي لتقديم الخدمات الطﺒية
لموظفي شـركة بيت الﺒترجي للياقة من قﺒل مسـتشـفيات الشـركة وبلﻎ التعامل مﺒلﻎ ) ٣٣٫٥٨٦﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد
تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.

 (٣١التصـــويت على اﻷعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة بيت الﺒترجي الطﺒية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
اﻹدارة الدكتور خالد عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها،
المهندس /صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضــو مجلس ِ
وهي عﺒارة عن اتفاقية لﻺشـــراف اﻹداري على مشـــروع مدينة الﺒترجي الطﺒية في مدينة اﻹســـكندرية بجمهورية مصـــر
العربية في منطقة ) إليكس ويســت( مقابل حصــول الشــركة على نســﺒة ) (%١٠من صــافي اﻷرباح قﺒل خصــم الضــرائب
والزكـاة وﻻ توجـد أي مﺒـالﻎ خﻼل العـام ٢٠٢٠م ،مـدة اﻻتفـاقيـة عشــــرة ســــنوات من تـاريخ توقيعهـا وقـد تم هـذا التعـاقـد بـدون
شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق(.
 (٣٢التصـــويت على اﻷعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة بيت الﺒترجي الطﺒية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
اﻹدارة الدكتور خالد عﺒد الجليل بترجي مصــلحة غير مﺒاشــرة فيها،
المهندس /صــﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضــو مجلس ِ
وهي عﺒارة عن اتفاقيات اﻹشـراف اﻹداري على مسـتشـفى الشـارقة ومسـتشـفى عجمان لمدة عشـرة سـنوات ويحق للشـركة
الحصـول على نسـﺒة ) (%١٠من صـافي الربح قﺒل خصـم الضـرائب والزكاة .وﻻ توجد أي مﺒالﻎ خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم
هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٣٣التصويت على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت الﺒترجي الطﺒية والتي لرئيس مجلس اﻹدارة
اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي مصلحة غير مﺒاشرة فيها وهي
المهندس /صﺒحي عﺒد الجليل بترجي وعضو مجلس ِ
عﺒارة عن اتفاقيات اﻹشراف اﻹداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسﺒة ) (%١٠من
صافي الربح قﺒل خصم الضرائب والزكاة ،وستكون هذه اﻻتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وﻻ توجد
أي مﺒالﻎ خﻼل العام ٢٠٢٠م.وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية) .مرفق(.
 (٣٤التصويت على اشتراك رئيس مجلس اﻹدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة )مرفﻖ(.

 (٣٥التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صبحي بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة )مرفﻖ(.

 (٣٦التصويت على اشتراك عضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عﺒد الجليل بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة )مرفق(.

 (٣٧التصويت على اشتراك عضو مجلس اﻹدارة السيد /سلطان صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة )مرفﻖ(.

ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.

ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ؛
ﳕﻮذج اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺎح ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻌﻘﺪ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ

وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر دﻋﻢ اﳉﻬﻮد واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻻﺣﱰازﻳﺔ

ﻣﻦ ﻗبﻞ اﳉﻬﺎت اﻟصحﻴﺔ اﳌخﺘصﺔ وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘصﺪي ﻟﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮرو اﳌﺴﺘجﺪ ).(COVID-19

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٢٠٢٠ﻡ



 


ﺍﶈﱰﻣﲔ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ


ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٢٠ﻡ
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ و ر اته،
عرض أدناه بنود التقر رالسنوي ل نة اﳌراجعة عن عام ٢٠٢٠م ،والذي ستعرض تفاصيل اﻷداء ﻻختصاصات
ُ
وم ام ال نة حسب ما ورد الﻼئحة اﳌعتمدة لعمل ال نة بما ف ا توصيا ا ورأ ا مدى كفاية نظم الرقابة
ً
الداخلية واﳌالية للشركة وذلك اس نادا إ اجتماعات ومداوﻻت ال نة خﻼل عام ٢٠٢٠م.
ً

ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:

ُ
قامت ال نة بدراسة القوائم اﳌالية اﳌوحدة اﻷولية والسنو ة لعام ٢٠٢٠م ،والتحقق من التقديرات ا اس ية
ُ
اﳌسائل ا و ر ة ،كما قامت ال نة بدراسة السياسات ا اس ية اﳌتبعة الشركة و حثت اﳌسائل اﳌثارة
من قبل مراجع ا سابات إ الرئ س التنفيذي واﻹدارة اﳌالية ،وترى ال نة أن القوائم اﳌالية والتقديرات
والسياسات ا اس ية اﳌتبعة ﻻ تتعارض مع معاي ا اسبة الدولية وتتوافق مع طبيعة شاط الشركة
وت ناسب مع عمليا ا .

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ:

إن تنفيذ أنظمة وضوابﻂ الرقابة الداخلية

مسؤولية اﻹدارة التنفيذية للشركة ،و إشراف ال نة من خﻼل

دراسة تلك اﻷنظمة وفاعلية إجراءا ا وإشراف ا ع أعمال إدارة اﳌراجعة الداخلية بالشركة ،إ جانب دراسة
تقار ر اﳌراجعة الداخلية ُ
ومتا عة اﻹجراءات الت يحية والتطو ر ة ال نفذ ا اﻹدارة التنفيذية أو ال سوف

تقوم ب نفيذ ا ً
بناء ع التوصيات اﳌتعلقة بمﻼحظات إدارة اﳌراجعة الداخلية دف التوافق مع أنظمة الرقابة
والضبﻂ الداخ و عز زفاعلي ا والعمل ع تحسي ا وتطو ر ا.

ً
كما تقوم ال نة برفع ما تراه مناسبا من قرارات وتوصيات إ مجلس اﻹدارة من خﻼل محاضر اجتماعات
ال نة ،باﻹضافة إ ما يطرحه رئ س ال نة أثناء اجتماعات مجلس اﻹدارة.
ولم ي ب ن ل نة أي مﻼحظات ذات تأث جو ري ع س أعمال الشركة بالش ل اﳌعتاد تحت نظام الرقابة ا ا .
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ:

قامت ال نة بالتوصية إ مجلس اﻹدارة باختيارمراجع ا سابات للعام اﳌا ٢٠٢٠م ،والتأكد من استقﻼليته وتحديد
ً
أ عابه ،كما قامت أيضا بدراسة خطة اﳌراجعة ﳌراجع ا سابات للعام اﳌا ٢٠٢٠م ،وقد تا عت أعمال مراجع
ا سابات وقامت بدراسة ومناقشة مﻼحظاته حول القوائم اﳌالية ومتا عة ما تم شأ ا مع اﻹدارة التنفيذية للشركة.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ:
أطلعت ال نة ع ما عرضه مراجع ا سابات من مﻼحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم اﳌالية لعام ٢٠٢٠م ،كما
ً
قامت باﻹشراف ع إدارة اﳌراجعة الداخلية طبقا للم ام اﳌنوطة ا ومناقشة التقار رال تم رفع ا لﻺدارة التنفيذية،
وال تضمنت مﻼحظات وتوصيات تم التوصل إل ا لتعز ز نظام الرقابة الداخلية ،وقد قامت نة اﳌراجعة بتوجيه
مﻼحظا ا إ اﻹدارة التنفيذية ورفع توصيا ا ذات الشأن

لس اﻹدارة لما رأت ذلك مناسبا ،كما تقوم اﻹدارة

التنفيذية و ش ل مستمر بالعمل ع تنفيذ اﻹجراءات الت يحية من خﻼل توثيق وتطو ر واستكمال السياسات
واﻹجراءات وال يا ل التنظيمية وأنظمة ا اسب اﻵ وميكنة اﻷعمال و متا عة مستمرة من قبل ال نة ،و ُ مكن القول
ُ
أن نظام الرقابة الداخلية أعد و ُ نفذ ع أسس مقبولة.

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻋﻤﺮﻭ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ

ﻣﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل.

ﻣﺎدة ) :(٣أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ:

ﻣﺎدة ) :(٣أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ:

أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ:

أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ:

 .١إﻧﺸﺎء وإدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺴﺘﻮﺻﻔﺎت
واﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻌﺎﻫﺪ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
وﳐﺘﱪات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻷﺷﻌﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.
 .٢ﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﱐ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﺼﺎﱀ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ وإﻧﺸﺎء اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏﺮاض
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﲑاد ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺋﻦ وآﻻت ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷدوﻳﺔ واﳌﻌﺪات واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت وﲤﻠﻚ ﺑﺮاءات
اﻻﺧﱰاع واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ داﺧﻞ
وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ.
.٣

.٤

.٥
.٦

ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ اﻷدوﻳﺔ واﻷدوات واﳌﻌﺪات
واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وأدوات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ وﻗﻄﻊ
ﻏﻴﺎرﻫﺎ وﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ.
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 .١إﻧﺸـ ــﺎء وإدارة وﺗﺸـ ــﻐﻴﻞ وﺻـ ــﻴﺎﻧﺔ اﳌﺴـ ــﺘﺸـ ــﻔﻴﺎت واﳌﺴـ ــﺘﻮﺻـ ــﻔﺎت واﳌﺮاﻛﺰ
واﳌﻌﺎﻫﺪ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﺤﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﳐﺘﱪات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
واﻷﺷ ــﻌﺔ واﻟﺼ ــﻴﺪﻟﻴﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄبﻴﺔ ﳌﺴــﺘﺸــﻔﻴﺎت اﳌﺘخص ـصــﺔ
واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄبﻴﺔ اﳌﺘخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻄﺐ اﻟبﺪﻳﻞ واﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴـ ـ ـ ــﻲ

وﻋﻼج إدﻣﺎن اﻟﻜحﻮل واﳌخﺪرات.

 .٢ﺷـ ـ ـ ـﺮاء اﻷراﺿـ ـ ـ ــﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﱐ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﺼـ ـ ـ ــﺎﱀ اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ ﰲ
اﳌﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ وإﻧﺸـ ــﺎء اﳌﺼـ ــﺎﻧﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸـ ــﺮﻛﺔ واﺳـ ــﺘﲑاد ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺋﻦ وآﻻت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼـ ـ ـ ــﺎﻧﻊ اﻷدوﻳﺔ واﳌﻌﺪات
واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت وﲤﻠﻚ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض
اﻟﺸﺮﻛﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ.
 .٣ﲡــﺎرة اﳉﻤﻠــﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﰲ اﻷدوﻳــﺔ واﻷدوات واﳌﻌــﺪات واﳌﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻠﺰﻣــﺎت
اﻟﻄﺒﻴ ــﺔ وأدوات اﻟﺘ ــﺄﻫﻴ ــﻞ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﳐﺎزن اﻷﺟﻬﺰة واﳌﻨﺘجﺎت اﻟﻄبﻴﺔ.

 .٤ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺐ اﻵﱄ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎرﻫﺎ وﺑﺮاﳎﻬﺎ
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
 .٥اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ.

 .٦إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻ ـ ــﺔ ﻧﺸ ـ ــﻄﺔ اﻟﺸـ ــﺮﻛﺔ وإﻧﺸـ ــﺎء ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﱯ اﳉﺎﻣﻌﻲ وأﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ.

 .٧إﻧﺸﺎء وإدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺎرض واﳌﺆﲤﺮات اﳋﺎﺻﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ

 .٧إﻧﺸﺎء وإدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺎرض واﳌﺆﲤﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ

ﲤﺎرس اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸ ــﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺼ ــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت
ﲤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﺔ )إن وﺟﺪت(.
اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ )إن وﺟﺪت(.

ﻣﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
 .١ﻣﻘﺪﻣﺔ.
تم إعداد معاي اﻷعمال اﳌنافسة ذه ) اﳌعاي ( لشركة الشرق اﻷوسﻂ للرعاية ال
ً
ُ
اس نادا إ نص اﳌادة ) (٧٢من نظام الشر ات واﳌادة ) (٤٦من ﻻئحة حكومة الشر ات ،وتب ن معاي اﻷعمال اﳌنافسة

ية)اﳌس شفى السعودي اﻷﳌا ي (

ذه ،اﳌعاي واﻹجراءات اﳌنظمة لقواعد اش اك أعضاء مجلس إدارة الشركة أعمال منافسة  ،و س ند ذه اﳌعاي
ً
إ اﻷح ام ذات العﻼقة الواردة نظام الشر ات ،وﻻئحة حوكمة الشر ات ،والضوابﻂ واﻹجراءات التنظيمية تنفيذا
لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة ،والنظام اﻷسا

للشركة.

وقد جرى ش ل منفصل بيان أعمال الشركة واﻷ شطة ذات الصلة نظام ا اﻷسا

وعقود تأس س شر ا ا التا عة،

و تتمثل تقديم ا دمات ال ية من خﻼل إقامة وإدارة و شغيل وصيانة اﳌس شفيات واﳌستوصفات واﳌراكز
واﳌعا د ومراكزالتأ يل الص والعﻼج الطبي ومخت ات التحاليل واﻷشعة والصيدليات وا اﻻت اﳌساندة اﻷخرى
ال

شمل تجارة ا ملة اﻷج زة واﳌعدات واﳌستلزمات الطبية وأدوات التأ يل الص

والعﻼج الطبي

و ل ما

يتعلق باﳌس شفيات واﳌراكزالطبية وتجارة ا ملة والتجزئة أج زة ا اسب اﻵ وقطع غيار ا و رامج ا ال تتعلق
بالرعاية ال ية واﳌس شفيات واﳌراكز ال ية والو اﻻت التجار ة ا اﻻت ال ية واﻷدو ة وإ شاء وإدارة
وتنظيم اﳌعارض واﳌؤتمرات ا اصة بالشركة ،وسوف يتم التعامل مع حاﻻت اﻷعمال اﳌنافسة ﻷعضاء مجلس إدارة
ً
الشركة طبقا ﻷح ام ذه اﳌعاي .
 .٢ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
 ١/٢تطبق معاي اﻷعمال اﳌنافسة ذه ع أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 ٢/٢لن تمس ذه اﳌعاي بالواجبات اﻷخرى ﻷعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب اﻷح ام ذات الصلة سياسات
الشركة اﻷخرى ،مثل سياسة عارض اﳌصا  .تنطبق باﻻل امات اﳌنصوص عل ا ذه اﳌعاي باﻹضافة إ الواجبات
اﳌنصوص عل ا تلك السياسات و جب اﻻل ام ا جميع اﻷوقات.

)(١

 (٣ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
يدخل مف وم اﻻش اك أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافس ا أحد فروع ال شاط الذي تزاوله ما ي  :ـ
 ١/٣تأس س عضو ا لس لشركة أو مؤسسة فردية ،أو تملكه سبة مؤثر ة ﻷس م أو حصص شركة أو م شأة أخرى
ً
تزاول شاطا من نوع شاط الشركة أو مجموع ا.
 ٢/٣قبول عضو ة مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموع ا ،أو تو إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة
ً
منافسة أيا ان ش ل ا.
 ٣/٣قبول عضو ة أية نة شركة تنافس الشركة أو مجموع ا.
 ٤/٣حصول العضو ع و الة تجار ة أو ما حكم ا ،ظا رة انت أو مست ة لشركة أو م شأة أخرى منافسة للشركة أو
مجموع ا.
ً
 ٥/٣قيام عضو ا لس بتقديم مشورة أو إرشادا ﻷية شركة أو

ً
ص عمل ﳌص ة شركة تمارس أعماﻻ منافسة

ﻷعمال الشركة أو مجموع ا.
 ٦/٣قيام عضو ا لس باستخدام معرفته أو تأث ه ع
أو مس شار ا ﳌص ة أي شركة أو

أي من عمﻼء الشركة أو مجموع ا أو مورد ا

ص عمل ﳌص ة شركة منافسة للشركة.

 (٤ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 ١/٤ﻻ يجوز لعضو ا لس اﳌشاركة أي عمل قد ينافس الشركة ،أو أي من أ شط ا ،كما ﻻ يجوز لعضو ا لس أن
ً
ً
يكون عضوا مجلس إدارة شركة تنافس الشركة ،أو أيا من أ شط ا ،مالم يحصل ذلك العضو ع تفو ض من
ا معية العامة العادية للشركة.
 ٢/٤عت الواجب اﳌذكور أعﻼه مسؤولية
و ش ل مستمرعن أي غي

صية ل ل عضو ا لس وقد ع د أعضاء ا لس باﻹفصاح للمجلس

منصب ل م م.

)(٢

ً
 :٣/٤عندما يرغب أي عضو با لس ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة ،أو أيا من أ شط ا فيجب أخذ ما ي
اﻻعتبار:
اﻹبﻼغ محضر اجتماع ا لس.
 ١/٣/٤إبﻼغ ا لس باﻷعمال اﳌنافسة ال يرغب ممارس ا وإثبات ذا ِ
 ٢/٣/٤عدم اش اك العضو صاحب اﳌص ة التصو ت ع القرار ذي الصلة أو اتخاذ القرار اجتماع ا لس
وجمعيات اﳌسا م ن.
 ٣/٣/٤قيام ر س مجلس اﻹدارة بإبﻼغ ا معية العامة العادية عند ا عقاد ا باﻷعمال اﳌنافسة ال انخرط ف ا عضو
ا لس.
 ٤/٣/٤ا صول ع ترخيص من ا معية العامة العادية للشركة سمح للعضو بممارسة اﻷعمال اﳌنافسة.
 ٤/٤ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻠﺲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻭ ﺁﺕ:

 ١/٤/٤اﻻمتداد ا غرا للعمل اﳌنافس ﻷعمال الشركة.
 ٢/٤/٤فيما إذا انت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو ا لس من اﻻ تمام بمصا الشركة.
 ٣/٤/٤فيما إذا انت اﻷ شطة ال سيمارس ا عضو ا لس ير

أن تؤثر ش ل ملموس ع دورة كعضو مجلس إدارة

بالشركة.
 ٥/٤يجب أن تقيد اﳌداوﻻت والقرارات شأن العمل اﳌنافس لعضو ا لس محضراجتماع ا لس.
 ٦/٤إذا قرر مجلس اﻹدارة أن ثمة إخﻼل قد حدث بخصوص ذه السياسة فسوف يكون ا الفون مسؤول ن أمام
السلطات القضائية ا تصة عن دفع عو ض مناسب مقابل جميع اﻷضرار أو ا سائر ال تتكبد ا الشركة ذلك
الشأن ما لم يكن قد تم ا صول ع تفو ض ذلك ا صوص من ا معية العامة العادية للشركة.

)(٣

 .٥ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ع من يرغب ترشيح نفسه لعضو ة مجلس اﻹدارة أن يف
ً
ممارسة أي عمل قد يكون منافسا للشركة أو ﻷي من أ شط ا.

ل معية العامة أوا لس فيما إذا ان ُيمارس أو ع م

 (٦ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻠﺲ ﺍﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.
 ١/٦ع عضو ا لس ممارسة م امه بأمانة ونزا ة ،وأن يقدم مصا الشركة ع مص ته ال

صية وأﻻ ستغل

منصبه لتحقيق مصا خاصة.
 ٢/٦ع عضو ا لس حماية سر ة اﳌعلومات ذات الصلة بالشركة وأ شط ا ،وعدم إفشا ا ﻷي

ص.

ُ ٣/٦يحظر ع عضو ا لس اﻻستغﻼل أو اﻻستفادة ش ل مباشر أو غ مباشر ،من أي من أصول الشركة  ،أو
ً
معلوما ا أو الفرص اﻻس ثمار ة اﳌعروضة عليه بصفته عضوا مجلس اﻹدارة  ،و شمل ذلك الفرص اﻻس ثمار ة
ً
ال تدخل ضمن الفرص اﻻس ثمار ة اﳌعروضة عليه بصفته عضوا مجلس اﻹدارة ،و شمل ذلك الفرص اﻻس ثمار ة
ال تدخل ضمن أ شطة الشركة ،أو ال ترغب الشركة اﻻستفادة م ا ،و سري ا ظرع عضومجلس اﻹدارة الذي
ستقيل ﻷجل استغﻼل الفرص اﻻس ثمار ة ـ ـ بطر ق مباشرأو غ مباشرـ ال ترغب الشركة اﻻستفادة م ا وال علم
ا أثناء عضو ته ا لس.
 .٧ﺭﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ :ـ
ً
إذا رفضت ا معية العامة منح ال خيص الﻼزم طبقا لنص اﳌادة ) (٧٢من نظام الشر ات واﳌادة ) (٤٦من ﻻئحة
حوكمة الشر ات ،فع عضومجلس اﻹدارة تقديم استقالته خﻼل اﳌدة ال تحدد ا ا معية العامة العادية للشركة،
وإﻻ سوف عت عضو ته با لس قد ان ت ،مالم يقرر العضو اﻻ اب من ذلك العقد أو الصفقة أو اﳌشروع
ً
اﳌنافس ،أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشر ات ولوائحه التنفيذية ،وذلك قبل انقضاء اﳌ لة ا ددة من قبل
ا معية العامة العادية للشركة.
)(٤

 .٨ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ.
ً
سوف تكون نة ال شيحات واﳌ افآت مسؤولة عن القيام دور ا بمراجعة ذه اﳌعاي وفقا للفقرة ) (٧من اﳌادة )(٦٥
من ﻻئحة حكومة الشر ات ،وكذلك تقييم فاعلي ا تحقيق أغراض ا.

 .٩ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ً
عل بما جاء ذه اﳌعاي و تم اﻻل ام ا من قبل الشركة اعتبارا من تار خ قراراﳌوافقة عل ا من قبل ا معية العامة
العادية للشركة ،كما يجب شر ا ع موقع الشركة اﻹلك و ي لتمك ن اﳌسا م ن وأ اب اﳌصا وعامة ا م ور
من اﻻطﻼع عل ا.

وﷲ و التوفيق *******************************

)(٥

ﻣﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ،
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻭﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺻﺒﺤﻲ
ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺑﱰﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺒﺢ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.

 شركة الصبح ا ديدة الطبية

شركة ذات مسؤولية محدودة عمل مجال

اﳌس شفيات العامة.
 شركة باب ا

ل دمات الطبية

شركة ذات مسؤولية محدودة غ

مجال إقامة و شغيل اﳌس شفيات واﳌراكز الطبية واﳌستوصفات ا

ادفة للر ح عمل
ومية واﻷ لية

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ،
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻭﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺻﺒﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺑﱰﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.

 شركة باب ا

ل دمات الطبية

شركة ذات مسؤولية محدودة غ

مجال إقامة و شغيل اﳌس شفيات واﳌراكز الطبية واﳌستوصفات ا

ادفة للر ح عمل
ومية واﻷ لية

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ،
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻭﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺑﱰﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺏ
ﺍﳋﲑ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.

 شركة باب ا

ل دمات الطبية

شركة ذات مسؤولية محدودة غ

مجال إقامة و شغيل اﳌس شفيات واﳌراكز الطبية واﳌستوصفات ا

ادفة للر ح عمل
ومية واﻷ لية

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ،
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻭﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺻﺒﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺑﱰﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.

 شركة باب ا

ل دمات الطبية

شركة ذات مسؤولية محدودة غ

مجال إقامة و شغيل اﳌس شفيات واﳌراكز الطبية واﳌستوصفات ا

ادفة للر ح عمل
ومية واﻷ لية

