
  

 عن دعوة  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (املستشفى السعودي األملاني)  تعلن

   (االجتماع األول)  غري العادية مساهميها اىل حضور اجتماع اجلمعية العامة  

 عرب وسائل التقنية احلديثة

يسر مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني) دعوة المساهمين الكرام إلى    ـمقدمة:  

من    والنصف   العادية (االجتماع األول) المقرر عقده بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة السابعةغير  حضور اجتماع الجمعية العامة  
يوم   المواف١٤٤٢/ ٠٧/١١  الخميسمساء  منظومة م  ١٧/٠٦/٢٠٢١ق  هـ  باستخدام  الحديثة  التقنية  وسائل  عبر  سيعقد  والذي 

سالمة   على  وذلك حرصاً  الصحية    المساهمينتداوالتي.  الجهات  قبل  من  واالحترازية  الوقائية  واإلجراءات  الجهود  دعم  وضمن 
الجديد (  للتصدي لفيروس كورونا  تبذلها كافة الجهات  ) وامتداداً  COVID-19المختصة وذات العالقة  للجهود المتواصلة التي 

 الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشاره. 

ق امللك الدور رقم ( :مدينة ومكان انعقاد اجلمعية العامة ائن  برج طر وذلك من   ) ٢٤مكتب الشركة بمدينة جدة ال

ي فق   ط. خالل استخدام منظومة تداوال

   https://www.tadawulaty.com.sa رابط مبقر االجتماع 

  م ٠٦/٢٠٢١/ ١٧:تاريخ انعقاد اجلمعية

  مساء ٧:٣٠ :وقت انعقاد اجلمعية

التي تسبق اجتماع الجمعية  المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول   حق احلضور:

 العامة وبحسب األنظمة واللوائح. 

  نصفالعادية حضور عدد من المساهمين يمثلون    غير  يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة  :النصاب الالزم النعقاد اجلمعية

  رأس المال على األقل.

  حسب المرفق.  :جدول أعمال اجلمعية

  . مرفق: منوذج التوكيل

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداًء من  ـ    اإللكرتوني: التصويت  

غير  م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة  ١٤/٠٦/٢٠٢١هـ الموافق  ٤/١١/١٤٤٢  االثنينالساعة العاشرة صباحاً من يوم  
ـ  العادية التالي:  الرابط  باستخدام  المساهمين  لجميع  ومجاناً  متاحاً  تداوالتي  خدمات  في  والتصويت  التسجيل  بأن      علماً 

www.tadawulaty.com.sa  

انعقاد الجمعية. كما أن أحقية التصويت  أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت    :أحقية تسجيل احلضور والتصويت

    على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

التواصل التواصل  :طريقة  نأمل  استفسار  وجود  حال  رقم    وفي  الهاتف  طريق  عن  المساهمين  عالقات  إدارة  مع 

اإللكتروني:  ٣١٢٨أو    ٣١٢٩  تحويلة٠١٢٢٦٠٦٠٠٠ البريد  على  اإللكتروني   President4@sghgroup.net.أو    والبريد 
netPresident5@sghgroup.    ونود اإلحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في

  نظام تداوالتي. 
  



  

  

  

  

  

  

  العادية  غري جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة

  االجتماع األول.
  

    



  

 العادية االجتماع األول  غري  ع اجلمعية العامة ابنود اجتم

  . م١٢/٢٠٢٠/ ٣١التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في   )١

   م.٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١ فيالمنتهي العام المالي التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن  )٢

  . م٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  )٣

بناءً   )٤  المرشحين  بين  من  للشركة  الحسابات  مراجع  تعيين  على  لفحص   التصويت  وذلك  المراجعة  لجنة  توصية  على 
  . أتعابهم وتحديد ٢٠٢٢م والربع األول لعام ٢٠٢١ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 

صرف    )٥ على  ( التصويت  أل   لایر)١٫٤٠٠٫٠٠٠مبلغ  في  مكافأة  المنتهية  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  عضاء 
  م. ١٢/٢٠٢٠/ ٣١

 م.٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  )٦

  م.٢٠٢٠عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي التصويت على توصية مجلس اإلدارة بشأن   )٧

) من المادة الحادية ١التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (  )٨
لعادية أو حتى نهاية دورة مجلس اوالسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة  

الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  اً للشروط  اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفق
  الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

  . (مرفق)التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساسي والمتعلقة بأغراض الشركة  )٩

  معايير األعمال المنافسة (مرفق). ى الئحة  التصويت عل  )١٠

بين    )١١ والتنمية الصحية والتي لرئيس    الشركةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم  للرعاية  والشركة االماراتية 
  رئيس   ونائب مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  

ري على  اتفاقية اإلشراف اإلدا  وهي عبارة عن    مصلحة غير مباشرة فيها    اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي  مجلس
) من صافي ٪١٠(  المستشفى السعودي األلماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة

وقد تم  .  م٢٠٢٠خالل العام      )لایر  ٨٬٦٧٥٫١٨٧  (بلغ التعامل مبلغلمدة عشرة سنوات  الربح قبل خصم الضرائب والزكاة  
  . تفضيلية.(مرفق)أو مزايا  شروط  هذا التعاقد بدون

والشــركة الســعودية اليمنية للرعاية الصــحية والتي لرئيس   الشــركةالتصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين   )١٢
وعضــو  مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صــبحي بترجي    ونائب رئيسمجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي  

ي على عن اتفاقية اإلشراف اإلدار  وهي عبارة،    مباشرة فيهاغير   مصلحة   مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي
المـستـشفى الـسعودي األلماني بمدينة ـصنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حـصول ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية على 

م وقد تم  ٢٠٢٠للعام    مبالغوال يوجد أي لمدة عشـرة سـنوات   ) من صـافي الربح قبل خصـم الضـرائب والزكاة ١٠%نسـبة (
  .مرفق)تفضيلية. (أو مزايا شروط  بدون  هذا التعاقد 

  

    



  

رئيس  لوالشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي    الشركةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين    )١٣
الجليل بترجي   المهندس/ صبحي عبد  بترجي    ونائب رئيسمجلس اإلدارة  الدكتور/مكارم صبحي  وعضو  مجلس اإلدارة 

اتفاقية اإلشراف اإلداري على   وهي عبارة عن  مباشرة فيهاغير  مصلحة    الجليل بترجيمجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد  
المستشفى السعودي األلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  

  )لایر   ١٫٠٤٨٫٦٩٩  (  ،يلغ التعامل مبلغلمدة عشرة سنوات  ) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة  ٪١٠على نسبة ( 
  تفضيلية.(مرفق).  أو مزايا شروط بدون وقد تم هذا التعاقد   م٢٠٢٠في العام 

  

والتي لرئيس    وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة    الشركةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين    )١٤
وعضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي  مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي  

مصلحة غير مباشرة  بترجي  وعضو مجلس اإلدارة السيد/ سلطان صبحي  مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  
البديلة التفاقية اإلشراف اإلداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري    فيها وهي

على المستشفى السعودي األلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر  للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية لإلشراف  
) من صافي الربح قبل خصم الضرائب  ١٠%اية الصحية على نسبة (العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرع

مقابل   العربية  رواإلشراف اإلداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة اإلسكندرية بجمهورية مص  لمدة عشرة سنوات   والزكاة
لمدة عشرة ة  قبل خصم الضرائب والزكا) من صافي الربح  ١٠%حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (

  تفضيلية.(مرفق).  أو مزايا شروط بدون وقد تم هذا التعاقد م ٢٠٢٠توجد أي مبالغ للعام  والسنوات 
  

وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس   الشركةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين    )١٥
عضو مجلس  و مجلس اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي    رئيس  ولنائب   اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

اتفاقية اإلشراف اإلداري على المستشفى   وهي عبارة عن،    مباشرة فيها  غير  مصلحة  اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي
) من صافي الربح  ٪١٠السعودي األلماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة ( 

أو  شروط    وقد تم هذا التعاقد بدون  م٢٠٢٠وال توجد أي مبالغ خالل العام    لمدة عشرة سنوات   قبل خصم الضرائب والزكاة
  يلية.(مرفق) تفضمزايا 

  
وشـــركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة   الشـــركةالتصـــويت على األعمال والعقود التي ســـتتم بين   )١٦

،  فيها  ةغير مباشــرمصــلحة   المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي
المتعلقة بإدارة المشـاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات اإلشـراف اإلداري التي  االسـتشـارات عبارة عن عقد مسـتمر لتوفير   وهي  

 ٦٫٣٠٠٫٨٩٥  ( وبلغ التعامل مبلغلمدة عـشرة ـسنوات  ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية مع المـستـشفيات األخرى تقوم بها 
  (مرفق).تفضيلية أو مزايا  شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون م٢٠٢٠خالل العام    )لایر 

  
وشــركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس  الشــركةالتصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين   )١٧

مباـشرة   غير مـصلحة  عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  اإلدارة المهندس/ ـصبحي
تقوم من خالله شــــركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية  يجدد ســــنوياً  عبارة عن عقد مســــتمر    وهي فيها

وتعتبر مصـدر لتوظيف السـعوديين في شـركة الشـرق األوسـط للرعاية    وتأهيل الكوادر الوطنيةوتطوير المهارات وتدريب 
تفضيلية.  أو مزايا شروط    وقد تم هذا التعاقد بدون  ٢٠٢٠م خالل العا ريــــــــــــــــال)  ٢٤١٫٩٩٣(  الصحية. بلغ التعامل مبلغ

  (مرفق).

  

  

  

  



  
  

وشـــركة عبد الجليل خالد بترجي لصـــيانة األجهزة الطبية   الشـــركةالتصـــويت على األعمال والعقود التي ســـتتم بين   )١٨
 وهي عبارة عن عقد  ،مباشـــرة فيهاغير  مصـــلحة    (صـــيانة) والتي لعضـــو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي

على   من خالله شــركة عبد الجليل خالد بترجي لصــيانة األجهزة الطبية بتجديد وإصــالح والحفاظ  تقوميجدد ســنوياً   مســتمر
ــفيات     وقد تم هذا التعاقد بدون٢٠٢٠خالل العام   لایر) ٣٬٥٤١٫٤٩٦( بلغ التعامل مبلغ الشـــركة،اآلالت الجراحية لمســـتشـ

  (مرفق). تفضيليةأو مزايا شروط 
  

  

تتم بين   )١٩ ركةالتصـويت على األعمال والعقود التي ـس وشـركة بيت البترجي للصـناعات الدوائية (باب فارما) والتي    الـش
ــرة فيها وهيغير  مصــلحة صــبحي عبد الجليل بترجي  /لرئيس مجلس اإلدارة المهندس عقد مســتمر يجدد عبارة عن    مباش

مسـبق شـركة (باب فارما) بشـراء وتوريد األدوية المحددة مع المدفوعات على أسـاس سـعر الشـراء ال سـنوياً تقوم من خالله
 ريــــال)  ٢٤٫٥٣٢٫٧٦٤(  بلغ التعامل مبلغ  )،والفعلي لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين

  مرفق).(تفضيلية. أو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون ٢٠٢٠خالل العام 
 

تتم بين   )٢٠ تثمار والتطوير العقاري (جانبرو)    الـشركةالتصـويت على األعمال والعقود التي ـس باب الخليج لالـس وـشركة ـش
عن  عبارة    وهي  مباشـــرة فيهاغير  مصـــلحة   مجلس اِإلدارة الدكتور/ مكارم صـــبحي عبد الجليل بترجي  لنائب رئيسوالتي  

  وبلغ بمـستـشفيات الـشركةوالحفاظ على ـسالمة البيئة   النظافة  بأعمالعقد مـستمر يجدد ـسنوياً تقوم من خالله (ـشركة جانبرو)  
  تفضيلية. (مرفق). أو مزايا شروط وقد تم هذا التعاقد بدون م٢٠٢٠خالل العام  ريـال) ١١٫٧٦٩٫٧٤٤( التعامل مبلغ

  

وشــركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي   الشــركةالتصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين   )٢١
ونائب  لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  

سـلطان صـبحي عبد الجليل  السـيد ليل بترجي وعضـو مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صـبحي عبد الج  رئيس
تمر  وهي، مباـشرة فيهاغير  مصـلحة  بترجي   نوياً    عبارة عن عقد مـس تقوم من خالله ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية   يجدد ـس

وبي كلية البترجي الطبية     م٢٠٢٠للعام بلغ حجم التعامل الصـحية بتوفير التدريب لطالب التخصـصـات الطبية وغيرها لمنـس
  . (مرفق).تفضيلية أو مزاياشروط  بدون وقد تم هذا التعاقد  ) لایر ١٫٠٦٩٫٨٨٣ ( مبلغ

أفكار الحلول لالســتشــارات في مجال االتصــاالت  وشــركة   الشــركةالتصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين   )٢٢
ة المعلوـمات ( د الجلـيل بترجيوالتي لرئيس مجلس اإلدارة  ) MEGAMINDوتقنـي ــبحي عـب اـئب رئيس  المهـندس/ صــ   وـن

وعضـو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضـو    مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صـبحي عبد الجليل بترجي
مشــروع التحول عبارة عن عقد    وهي  مصــلحة غير مباشــرة فيهاســلطان صــبحي عبد الجليل بترجي  /  الســيد مجلس اإلدارة 

  م.٢٠٢٠وال يوجد أي مبالغ خالل العام لایر لمدة ثالثة سـنوات ٢٦٤٫٦٨٣٫٠٢٦سـتشـفيات الشـركة بمبلغ وقدره الرقمي لم
  . (مرفق).أو مزايا تفضيليةشروط  وقد تم هذا التعاقد بدون

  

وـشركة إنـشاء المـستـشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم بين   )٢٣
 الـسيد/المهندس/ ـصبحي عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة 

لمسـتشـفيات الشـركة  الترميم والتجديد عبارة عن عقد    مباشـرة فيها، وهيغير  مصـلحة عبد الجليل بترجي    سـلطان صـبحي
ــنوات ٣٤٦٫٥٢٦٫٩٢٤  بمبلغ ة ســ دة ثالـث ل مبلغ  لایر لـم اـم ام    )لایر ٢٦٫٣٥١٫٦٨٣(  وبلغ التـع ذا   ٢٠٢٠خالل الـع د تم ـه وـق

  تفضيلية. (مرفق).مزايا  أوشروط  التعاقد بدون
  
  
  
  



  
وـشركة إنـشاء المـستـشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم بين  ) ٢٤

ــو مجلس اإلدارة   ــو مجلس اإلدارة اـلدكتور/ ـخاـلد عـبد الجلـيل بترجي وعضــ ــبحي عـبد الجلـيل بترجي وعضــ المهـندس صــ
البرج الطبي بالمســتشـفى    وهي عبارة عن عقد إنشــاء مباشــرة فيهاغير  مصــلحة   ســلطان صــبحي عبد الجليل بترجي/الســيد 

يتم ســدادها )  لایر ٥٣٫٠٦٠٫٥٥٢ ( لســعودي األلماني في عســير حيث اكتملت األعمال بالمشــروع وبلغ إجمالي قيمة العقد ا
نوات   ة ـس وقد تم  .م٢٠٢٠العام   خالل )لایر  ١٠٫٦١٢٫١١٠(عليه بلغ التعامل مبلغ    وبناءً م  ٢٠٢١حتى العام  على مدى خمـس

  (مرفق)..تفضيلية أو مزايا شروط هذا التعاقد بدون
  

وـشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس   الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم بين   )٢٥
اإلدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

ــيد/اإلدارة   ــلطان   الس ــبحيس ــلحة  الجليل بترجي    عبد ص ــرة فيها غير  مص ــاء   وهي عبارة عنمباش عقد أعمال إنش
وبلغ  شــهر٣٦لمدة  لایر)  ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣(  بمبلغســرير  ٣٠٠األلماني بمكة المكرمة بســعة  المســتشــفى الســعودي

ــروط    وـقد تم ـهذا التـعاـقد ـبدون  م٢٠٢٠خالل الـعام    )لایر  ١٠٤٫٢٦١٫٦٣٧(  التـعاـمل مبلغ ــيلـية.  أو مزاـيا  شــ تفضــ
  مرفق).(

  

وـشركة إنـشاء المـستـشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  بين الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم   )٢٦
يد/المهندس/ـصبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة   الـس

عقد أعمال ـسكن العاملين للمـستـشفى الـسعودي   وهي عبارة عنها  مباـشرة في  غير  مـصلحةـسلطان ـصبحي عبد الجليل بترجي  
ــهر٣٦لـمدة    لایر)  ١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥بمبلغ (المكرـمة  األلـماني بمـكة   وـقد تم ـهذا التـعاـقد  م  ٢٠٢٠للـعام   مـبالغوال يوـجد أي   شــ

  مرفق).(تفضيلية. أو مزايا شروط  بدون
  

وـشركة إنـشاء المـستـشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم بين   )٢٧
يد/المهندس/ـصبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة   الـس

عقد أعمال ـسكن العاملين للمـستـشفى الـسعودي   وهي عبارة عن  هامباـشرة فيغير  مـصلحة    ـسلطان ـصبحي عبد الجليل بترجي
دـمام ة اـل ديـن ــهر٣٦لـمدة    لایر)  ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥(  بمبلغ  األلـماني بـم اـمل مبلغ  شــ خالل الـعام  )لایر  ٥٩٫٧٣٣٫٩٤٢(  وبلغ التـع

  مرفق).(تفضيلية. أو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون م٢٠٢٠
  

  

وـشركة إنـشاء المـستـشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم بين   )٢٨
يد/المهندس/ـصبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة   الـس

عقد أعمال البرج الطبي بالمـستـشفى الـسعودي   وهي عبارة عن يهاف غير مباـشرة  مـصلحة  ـسلطان ـصبحي عبد الجليل بترجي
ــهر   ٣٦لمدة  )لایر  ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩(  بمبلغاأللـماني بـمديـنة الرياض  خالل العام   لایر)٤٧٫٩٨٢٫٣٧٤(  بلغ التعامل مبلغشــ

  .مرفق)(تفضيلية.  مزاياأو وقد تم هذا التعاقد بدون شروط م  ٢٠٢٠
  

  

وـشركة إنـشاء المـستـشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الـشركةالتـصويت على األعمال والعقود التي ـستتم بين   )٢٩
يد/المهندس/ـصبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة   الـس

عقد أعمال توسـعة أقسـام التنويم بالمسـتشـفى    وهي عبارة عن  هامباشـرة في  غير مصـلحة  سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي
ــاض   الـري ــة  ــديـن بـم ــانـي  األلـم ــعـودي  ــدة    لایر)٦١٫٠٤٠٫٩٨٧(بـمـبـلـغ  الســـ ــهـر  ٣٦لـم مـبـلـغشـــ الـتـعــامــل      بـلـغ 

  .مرفق)(تفضيلية.  وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا م٢٠٢٠خالل العام   )لایر ٢٢٫٠٢٩٫٢٣٨ (
  

  

  

تتم بين    التـصويت  )٣٠  مجلس اإلدارة  لنائب رئيسوالتي    ت البترجي للياقةوـشركة بي الـشركةعلى األعمال والعقود التي ـس
تقديم الخدمات الطبية  عقد ســنوي لعن    وهي عبارة  مباشــرة فيهاغير  مصــلحة    صــبحي عبد الجليل بترجيمكارم  /الدكتور

فيات   تـش ركة بيت البترجي للياقة من قبل مـس ركةلموظفي ـش وقد   م ٢٠٢٠العام  خالل) لایر  ٣٣٫٥٨٦(  وبلغ التعامل مبلغ  الـش
  تفضيلية. (مرفق).  تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا

  



  
  

وشـــركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة   الشـــركةالتصـــويت على األعمال والعقود التي ســـتتم بين   )٣١
، مباشــرة فيهاغير  مصــلحة  المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي  

ــر   وهي ــكندرية بجمهورية مصـ ــروع مدينة البترجي الطبية في مدينة اإلسـ ــراف اإلداري على مشـ عبارة عن اتفاقية لإلشـ
األرباح قبل خصــم الضــرائب   ) من صــافي١٠%لعربية في منطقة ( إليكس ويســت) مقابل حصــول الشــركة على نســبة (ا

ــنوات من ـتاريخ توقيعـهام٢٠٢٠والزـكاة وال توـجد أي مـبالغ خالل الـعام   ــرة ســ وـقد تم ـهذا التـعاـقد ـبدون    ، ـمدة االتـفاقـية عشــ
  تفضيلية (مرفق). شروط أو مزايا

  

  
وشـــركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة   الشـــركةالتصـــويت على األعمال والعقود التي ســـتتم بين   )٣٢

 مباشــرة فيها،مصــلحة غير    بترجيالمهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل 
ويحق للشـركة لمدة عشـرة سـنوات  عبارة عن اتفاقيات اإلشـراف اإلداري على مسـتشـفى الشـارقة ومسـتشـفى عجمان    وهي

وقد تم    م٢٠٢٠توجد أي مبالغ خالل العام    والوالزكاة. ) من ـصافي الربح قبل خـصم الـضرائب ١٠%الحـصول على نـسبة (
  تفضيلية. (مرفق). هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا

  
  

بين    )٣٣ ستتم  التي  والعقود  األعمال  على  اإلدارة   الشركةالتصويت  مجلس  لرئيس  والتي  الطبية  البترجي  بيت  وشركة 
  وهي   مباشرة فيهاغير  مصلحة    بترجيالمهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل  

) من  ١٠%مقابل حصول الشركة على نسبة (ات بدولة باكستان  عبارة عن اتفاقيات اإلشراف اإلداري على أربعة مستشفي
وستكون هذه االتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وال توجد    صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة،

  .مرفق). (وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.م٢٠٢٠أي مبالغ خالل العام 
  

  (مرفق). اشتراك رئيس مجلس اإلدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ألعمال الشركة التصويت على  )٣٤

  

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

  

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

  

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

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  

  

  

  

  منوذج التوكيل.

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
  السادة املساهمني الكرام

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته؛

بُعد عرب وسائل التقنية احلديثة  منوذج التوكيل غري متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد اجلمعية غري العادية عن  
وذلك حرصاً على سالمة املتعاملني يف السوق املالية يف إطار دعم اجلهود واإلجراءات الوقائية االحرتازية 

  ). COVID-19من قبل اجلهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفايروس كورو املستجد (

  
  

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٠التقرير السنوي للجنة املراجعة للعام 
   



 
 

 
 

  احملرتمني                   املساهمون األفاضل            السادة 

 

 م ٢٠٢٠املوضوع: التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام 

اته،  ر  السالم عليكم ورحمة هللا و

ر   نة املراجعة عن عام  عرض أدناه بنود التقر ستعرض تفاصيل األداء الختصاصات ٢٠٢٠السنوي ل م، والذي 

ظم الرقابة  
ُ
ا  مدى كفاية ن ا ورأ ا توصيا نة بما ف نة حسب ما ورد  الالئحة املعتمدة لعمل ال ام ال وم

نة خالل عام  إ اجتماعات ومداوالت ال
ً
نادا   .م٢٠٢٠  الداخلية واملالية للشركة وذلك اس

: التقارير املالية
ً
 :أوال

ة لعام   وحدة األولية والسنو
ُ
نة بدراسة القوائم املالية امل ية  ٢٠٢٠قامت ال اس م، والتحقق من التقديرات ا

حثت املسائل املثارة   تبعة  الشركة و
ُ
ية امل اس نة بدراسة السياسات ا ة، كما قامت ال ر و  املسائل ا

قبل   والتقديرات  من  املالية  القوائم  أن  نة  ال وترى  املالية،  واإلدارة  التنفيذي  س  الرئ إ  سابات  ا مراجع 

الشركة   شاط  طبيعة  مع  وتتوافق  الدولية  اسبة  ا معاي  مع  تتعارض  ال  املتبعة  ية  اس ا والسياسات 

ا ناسب مع عمليا   .وت

: املراجعة الداخلية
ً
 :ثانيا

نة من خالل إن تنفيذ أنظمة وضو  إشراف ال ابط الرقابة الداخلية  مسؤولية اإلدارة التنفيذية للشركة، و

ا ع أعمال إدارة املراجعة الداخلية بالشركة، إ جانب دراسة   ا وإشراف دراسة تلك األنظمة وفاعلية إجراءا

ة ال نف  ر يحية والتطو عة اإلجراءات الت ر املراجعة الداخلية وُمتا ا اإلدارة التنفيذية أو ال سوف  تقار ذ

دف التوافق مع أنظمة الرقابة   ا بناًء ع التوصيات املتعلقة بمالحظات إدارة املراجعة الداخلية  نفيذ تقوم ب

ا.  ر ا وتطو ا والعمل ع تحسي ز فاعلي عز   والضبط الداخ و

  



  

قرارات   من   
ً
مناسبا تراه  ما  برفع  نة  ال تقوم  اجتماعات كما  محاضر  خالل  من  اإلدارة  مجلس  إ  وتوصيات 

نة أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة  س ال نة، باإلضافة إ ما يطرحه رئ   .ال

ا ل املعتاد تحت نظام الرقابة ا ري ع س أعمال الشركة بالش نة أي مالحظات ذات تأث جو ن ل ب     .ولم ي

: مراجع احلسابات
ً
  :ثالثا

سابات للعام املا  قامت   نة بالتوصية إ مجلس اإلدارة باختيار مراجع ا م، والتأكد من استقالليته وتحديد ٢٠٢٠ال

املا   للعام  سابات  ا ملراجع  املراجعة  خطة  بدراسة   
ً
أيضا قامت  كما  عابه،  مراجع  ٢٠٢٠أ أعمال  عت  تا وقد  م، 

سابات وقامت بدراسة ومناقشة مالحظاته حول القوائم ا مع اإلدارة التنفيذية للشركة. ا شأ عة ما تم    املالية ومتا

 :النتائج العامة التي توصلت إليها جلنة املراجعة

سابات من مالحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم املالية لعام   نة ع ما عرضه مراجع ا م، كما  ٢٠٢٠أطلعت ال

ا لإلدارة التنفيذية، قامت باإلشراف ع إدارة املراجعة الداخلية   ر ال تم رفع ا ومناقشة التقار ام املنوطة   للم
ً
طبقا

نة املراجعة بتوجيه   ز نظام الرقابة الداخلية، وقد قامت  ا لتعز وال تضمنت مالحظات وتوصيات تم التوصل إل

رأ لما  اإلدارة  لس  الشأن  ذات  ا  توصيا ورفع  التنفيذية  اإلدارة  إ  ا  اإلدارة  مالحظا تقوم  كما  مناسبا،  ذلك  ت 

السياسات   واستكمال  ر  وتطو توثيق  خالل  من  يحية  الت اإلجراءات  تنفيذ  ع  بالعمل  مستمر  ل  ش و التنفيذية 

مكن القول   نة، وُ عة مستمرة من قبل ال متا اسب اآل وميكنة األعمال و ل التنظيمية وأنظمة ا يا واإلجراءات وال

نفذ ع أسس مقبولةأن نظام الرقابة ال عد وُ
ُ
 .داخلية أ

  

  رئيس جلنة املراجعة                                                                                   

  عمرو حممد خاشقجي                                                        

  

  

  

  



  

  

  
  

  

  

  

  التاسع مرفقات البند 

   وبعد التعديل من النظام األساسي للشركةاملواد قبل 

    



  
  

  المادة بعد التعديل.   المادة قبل التعديل  
  أغراض الشركة:  : )٣مادة (

  أغراض الشركة هي: 
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املستشفيات واملستوصفات   . ١

واملراكز واملعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعالج الطبيعي  
 واألشعة والصيدليات. وخمتربات التحليل  

عليها   . ٢ مباين  إلقامة  األراضي  لصاحل شراء    واستثمارها 
الشركة يف املشاريع الطبية وإنشاء املصانع الالزمة ألغراض  
الشركة واسترياد ما يتطلبه ذلك من مكائن وآالت مبا يف  
ذلك مصانع األدوية واملعدات واملستلزمات ومتلك براءات  

حتقيق أغراض الشركة داخل    االخرتاع واالستفادة منها يف
  وخارج اململكة. 

واملعدات   . ٣ واألدوات  األدوية  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة 
والعالج   الصحي  التأهيل  وأدوات  الطبية  واملستلزمات 

ملستشفيات واملراكز الطبية.    الطبيعي وكل ما يتعلق 
وقطع   . ٤ اآليل  احلاسب  أجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة 

لرعاية الصحية واملستشفيات  غيارها وبراجمها ال  يت تتعلق 
  واملراكز الصحية. 

االت الصحية واألدوية . ٥   . الوكاالت التجارية يف ا
نشطة الشركة.  . ٦  إقامة مراكز تدريب العمالة اخلاصة 

 

اخلاصة  . ٧ واملؤمترات  املعارض  وتنظيم  وإدارة  إنشاء 
 لشركة

الرتاخيص الالزمة من  متارس الشركة هذه األنشطة بعد احلصول على  
  (إن وجدت).  اجلهات املختصة 

  

  أغراض الشركة: :)٣مادة (

  أغراض الشركة هي:
ــتوصــــفات واملراكز  . ١ ــتشــــفيات واملســ ــاء وإدارة وتشــــغيل وصــــيانة املســ إنشــ

ـــــــــحي والعالج الطبيعي وخمتربات التحليل   واملعاهد ومراكز التأهيل الصــ
ــيدليات  ــعة والصـ ملســتشــفيات املتخصــصــة  واخلدمات الطبية    واألشـ

ـــــي   ــة والطب البديل والطب النفســـ ـــــ ــصـ ـــــ والعيادات الطبية املتخصـ
  وعالج إدمان الكحول واملخدرات.

الشــــــــركة يف   واســــــــتثمارها لصــــــــاحلشــــــــراء األراضــــــــي إلقامة مباين عليها   . ٢
ــترياد ما  ــانع الالزمة ألغراض الشــــركة واســ ــاء املصــ ــاريع الطبية وإنشــ املشــ

ــانع األدوية واملعدات   يتطلبه ذلك من مكائن وآالت مبا ــــــ يف ذلك مصـ
واملستلزمات ومتلك براءات االخرتاع واالستفادة منها يف حتقيق أغراض 

  الشركة داخل وخارج اململكة.
ـــــــــــــتلزمــات   . ٣ جتــارة اجلملــة والتجزئــة يف األدويــة واألدوات واملعــدات واملسـ

ــا يتعلق   ــــــحي والعالج الطبيعي وكـــل مـ ــ ــل الصــــــ ــأهيـ ــة وأدوات التـ الطبيـ
  .وخمازن األجهزة واملنتجات الطبية املراكز الطبيةملستشفيات و 

ــــــــب اآليل وقطع غيارها وبراجمها   . ٤ ـــ جتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة احلاسـ
لرعاية الصحية واملستشفيات واملراكز الصحية.   اليت تتعلق 

االت الصحية واألدوية . ٥    .الوكاالت التجارية يف ا
ــة   . ٦ ــــركةإقامة مراكز تدريب العمالة اخلاصـــ وإنشــــاء كليات   نشـــــطة الشـ

 التعليم الطيب اجلامعي وأنواع أخرى من التعليم العايل. 

لشركة . ٧  إنشاء وإدارة وتنظيم املعارض واملؤمترات اخلاصة 

ــطة بعد احلصـــول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات    متارس الشـــركة هذه األنشـ
   (إن وجدت). املختصة

  

  
 

  



  
  

  

    العاشرمرفقات البند 

  معايري األعمال املنافسة.

  

  



 
 

  معايري األعمال املنافسة.
 

 مقدمة.  .١

ية ذه ( املعاي ) لشركة الشرق األوسط للرعاية ال ي )تم إعداد معاي األعمال املنافسة  شفى السعودي األملا   (املس

 إ نص املادة (
ً
نادا ات واملادة ( ٧٢اس ن معاي األعمال املنافسة  ٤٦) من نظام الشر ب

ُ
ات، وت ) من الئحة حكومة الشر

ذه املعاي  ند  س اك أعضاء مجلس إدارة الشركة  أعمال منافسة ، و ذه، املعاي  واإلجراءات املنظمة لقواعد اش

ام ذات العالقة الواردة    إ األح
ً
ات، والضوابط واإلجراءات التنظيمية تنفيذا ات، والئحة حوكمة الشر  نظام الشر

مة املدرجة، والنظام األسا للشركة.   ات املسا شر اصة  ات ا   لنظام الشر

عة،  ا التا ا س شر ا األسا وعقود تأس شطة ذات الصلة  نظام ل منفصل بيان أعمال الشركة واأل ش وقد جرى 

شفيات واملستوصفات واملراكز  و تت شغيل وصيانة املس ية من خالل إقامة وإدارة و دمات ال مثل  تقديم ا

االت املساندة األخرى   ات التحاليل واألشعة والصيدليات وا يل الص والعالج الطبي ومخت د ومراكز التأ واملعا

واملستلزم واملعدات  زة  ملة  األج ا تجارة  شمل  ما  ال  ل  الطبي و والعالج  الص  يل  التأ وأدوات  الطبية  ات 

ا ال تتعلق   قيتعل رامج ا و اسب اآل وقطع غيار زة ا ملة والتجزئة  أج شفيات واملراكز الطبية وتجارة ا باملس

ة   واألدو ية  ال االت  ا ة   التجار االت  والو ية  ال واملراكز  شفيات  واملس ية  ال وإدارة  بالرعاية  شاء  وإ

اصة بالشركة، وسوف يتم التعامل مع حاالت األعمال املنافسة ألعضاء مجلس إدارة   وتنظيم املعارض واملؤتمرات ا

. ذه املعاي ام   ألح
ً
  الشركة طبقا

 . نطاق تطبيق معايري األعمال املنافسة. ٢

ذه ع أعضاء مجلس إدارة الشركة. ٢/١    تطبق معاي األعمال املنافسة 

الصلة  سياسات    ٢/٢ ام ذات  األح إدارة الشركة بموجب  بالواجبات األخرى ألعضاء مجلس  املعاي  ذه  لن تمس 

ذه املعاي باإلضافة إ الواجبات   ا   امات املنصوص عل . تنطبق باالل عارض املصا الشركة األخرى، مثل سياسة 

ام  جب االل ا  تلك السياسات و   ا  جميع األوقات. املنصوص عل

  

  

  

)١ (  



  

  ) مفهوم أعمال املنافسة.٣

 : شاط الذي تزاوله ما ي ا  أحد فروع ال اك  أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافس وم االش     ـيدخل  مف

شأة أخرى    ٣/١ م أو حصص  شركة أو م سبة مؤثر ة ألس لس لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه  س عضو ا تأس

ا.  شاط الشركة أو مجموع  من نوع 
ً
شاطا   تزاول 

أو شركة   ٣/٢ تو إدارة مؤسسة فردية منافسة  أو  ا،  ة مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموع قبول عضو

ا.  ل ان ش  
ً
  منافسة أيا

ا.  ٣/٣ نة  شركة تنافس الشركة أو مجموع ة أية    قبول عضو

ة لشركة أو م ٣/٤ انت أو مست رة  ا، ظا ة أو ما  حكم الة تجار شأة أخرى منافسة للشركة أو  حصول العضو ع و

ا.    مجموع

 منافسة    ٣/٥
ً
أعماال تمارس  ة شركة  عمل ملص ص  أو  ألية شركة   

ً
إرشادا أو  بتقديم مشورة  لس  قيام عضو ا

ا.    ألعمال الشركة أو مجموع

ا    ٣/٦ مورد أو  ا  مجموع أو  الشركة  عمالء  من  أي  ع  ه  تأث أو  معرفته  باستخدام  لس  ا عضو    قيام 

ة شركة منافسة للشركة. عمل ملص ص  ة أي شركة أو  ا ملص شار   أو مس

  ) التنافس مع الشركة٤

لس أن   ز ال يجو   ٤/١ ا، كما ال يجوز لعضو ا شط لس املشاركة  أي عمل قد ينافس الشركة، أو أي من أ لعضو ا

من   ض  تفو ع  العضو  ذلك  يحصل  مالم  ا،  شط أ من   
ً
أيا أو  الشركة،  تنافس  شركة  إدارة  مجلس    

ً
عضوا يكون 

معية العامة العادية للشركة.    ا

لس باإلفصاح للمجلس  عت الواجب املذكور أعاله مسؤ   ٤/٢ د أعضاء ا ع لس وقد  ل عضو  ا صية ل ولية 

م.  ل م غي  منصب  ل مستمر عن أي  ش   و

  

)٢ (  



  

ا فيجب أخذ ما ي٤/٣ شط  من أ
ً
لس  ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة، أو أيا  : عندما يرغب أي عضو با

   االعتبار: 

لس باألعم  ٤/٣/١ لس.إبالغ ا ذا اِإلبالغ  محضر اجتماع ا ا وإثبات    ال املنافسة ال يرغب  ممارس

لس   ٤/٣/٢ ت ع القرار ذي الصلة أو  اتخاذ القرار  اجتماع ا ة  التصو اك العضو صاحب املص عدم اش

ن.  م   وجمعيات املسا

معية العامة العادية ٤/٣/٣ س مجلس اإلدارة بإبالغ ا ا عضو  قيام ر ا باألعمال املنافسة ال انخرط ف عقاد عند ا

لس.   ا

سمح للعضو بممارسة األعمال املنافسة.  ٤/٣/٤ معية العامة العادية للشركة  صول ع ترخيص من ا   ا

  عند تقييم منافسة عضو الس ألعمال الشركة، على جملس اإلدارة أن يأخذ يف االعتبار ماو آت:  ٤/٤

غرا للعمل املنافس ألعمال الشركة.االمت ٤/٤/١   داد ا

تمام بمصا الشركة.  ٤/٤/٢ لس من اال انت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو ا   فيما إذا 

ل ملموس ع دورة كعضو مجلس إدارة    ٤/٤/٣ ش لس ير أن تؤثر  ا عضو ا شطة ال سيمارس انت األ فيما إذا 

  بالشركة.

لس. يجب أن تقيد املداو  ٤/٥ لس  محضر اجتماع ا شأن العمل املنافس لعضو ا   الت والقرارات 

ن أمام    ٤/٦ الفون مسؤول ذه السياسة فسوف يكون ا إذا قرر مجلس اإلدارة أن ثمة إخالل قد حدث بخصوص 

سائر ال   ض مناسب مقابل جميع األضرار أو ا عو تصة عن دفع  ا الشركة  ذلك  السلطات القضائية ا تتكبد

معية العامة العادية للشركة. صوص من ا ض  ذلك ا صول ع تفو   الشأن ما لم يكن قد تم ا

  

  

  

)٣(  



  

  

  . إفصاح املرشح عن األعمال املنافسة ٥

ان   لس فيما إذا  معية العامة أو ا ة مجلس اإلدارة أن يف ل م  ع من يرغب  ترشيح نفسه لعضو ع ُيمارس أو 

ا.  شط  للشركة أو ألي من أ
ً
  ممارسة أي عمل قد يكون منافسا

  

  واجبات أعضاء الس املشرتكني يف أعمال منافسة.)  ٦

ستغ  ٦/١ صية وأال  ته ال ة، وأن يقدم مصا الشركة ع مص امه بأمانة ونزا لس ممارسة م   ل ع عضو ا

  منصبه لتحقيق مصا خاصة.

ص.  ٦/٢ ا ألي  ا، وعدم إفشا شط ة املعلومات ذات الصلة بالشركة وأ لس حماية سر   ع عضو ا

أو   ٦/٣  ، الشركة  أصول  من  أي  من  مباشر،  غ  أو  مباشر  ل  ش االستفادة  أو  االستغالل  لس  ا عضو   ع  ُيحظر 

  مجلس اإلدا 
ً
ة املعروضة عليه بصفته عضوا ثمار ا أو الفرص االس ة معلوما ثمار شمل ذلك الفرص االس رة ، و

ة  ثمار شمل ذلك الفرص االس   مجلس اإلدارة، و
ً
ة املعروضة عليه بصفته عضوا ثمار ال تدخل ضمن الفرص االس

ظر ع عضو مجلس اإلدارة الذي   سري ا ا، و شطة الشركة، أو ال ترغب الشركة  االستفادة م ال تدخل ضمن أ

ا وال علم  ستقيل ألجل است ق مباشر أو غ مباشر ـ ال ترغب الشركة  االستفادة م ـــ بطر ة ـ ثمار غالل الفرص االس

لس. ته  ا   ا أثناء عضو

   ـ. رفض منح الرتخيص:  ٧

) املادة   لنص 
ً
طبقا الالزم  خيص  ال العامة منح  معية  ا رفضت  (٧٢إذا  واملادة  ات  الشر نظام  من  الئحة ٤٦)  من   (

معية العامة العادية للشركة، حو  ا ا ات، فع عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل املدة ال تحدد كمة الشر

املشروع   أو  الصفقة  أو  العقد  ذلك  من  اب  اال العضو  يقرر  مالم  ت،  ان قد  لس  با ته  عضو عت  سوف  وإال 

ولوائحه   ات  الشر لنظام   
ً
طبقا أوضاعه  توفيق  أو  قبل  املنافس،  من  ددة  ا لة  امل انقضاء  قبل  وذلك  التنفيذية، 

معية العامة العادية للشركة.    ا

  

)٤ (  



  

  

  . حوكمة املعايري. ٨

 للفقرة (
ً
ذه املعاي وفقا ا بمراجعة  افآت مسؤولة عن القيام دور شيحات وامل نة ال )  ٦٥) من املادة (٧سوف تكون 

ات، وكذلك تقييم فا ا. من الئحة حكومة الشر ا  تحقيق أغراض   علي

  

  . النشر والتعديل. ٩

معية العامة   ا من قبل ا خ قرار املوافقة عل  من تار
ً
ا من قبل الشركة اعتبارا ام  تم االل ذه املعاي و عل بما جاء  

اب املصا وع  ن وأ م ن املسا ي لتمك و ا ع موقع الشركة اإللك شر ور  العادية للشركة، كما يجب  م امة ا

ا.    من االطالع عل

  

  

  

  وهللا و التوفيق ******************************* 

  

  

  

  

  

  

)٥ (  

  



  

  

  

  

  

  
  

  والثالثون  الثالثعشر إىل البند  احلاديمرفقات البند 

  تقرير التأكيد احملدود املستقل وتبليغ رئيس جملس اإلدارة  

خبصوص األعمال والعقود التي ألعضاء جملس   ساهمنيإىل امل 

     اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها. 
   



  



  



  



  

  



  

  

  

  

  والثالثون،  الرابعمرفق البند 

املهندس صبحي  بيان ووصف على اشرتاك رئيس جملس اإلدارة  

عبد اجلليل برتجي يف عمل منافس ألعمال الشركة يف شركة الصبح 

  الطبية وشركة باب اخلري للخدمات الطبية.  ةاجلديد

  

  عمل  مجال ديدة الطبية  شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة الصبح ا

شفيات   العامة.املس
 

 دمات الطبية  شركة ذات مسؤولية م عمل شركة باب ا ل ح  ادفة للر حدودة غ 

لية  ومية واأل شفيات واملراكز الطبية واملستوصفات ا شغيل املس    مجال إقامة و

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  والثالثون، اخلامس مرفق البند 

بيان ووصف على اشرتاك نائب رئيس جملس اإلدارة الدكتور   

الشركة  مكارم صبحي عبد اجلليل برتجي يف عمل منافس ألعمال 

  يف شركة باب اخلري للخدمات الطبية. 
  

  

  عمل ح  ادفة للر دمات الطبية  شركة ذات مسؤولية محدودة غ  شركة باب ا ل

لية  ومية واأل شفيات واملراكز الطبية واملستوصفات ا شغيل املس    مجال إقامة و

    



  

  

  

  والثالثون، السادسمرفق البند 

  بيان ووصف على اشرتاك عضو جملس اإلدارة الدكتور خالد   

عبد اجلليل برتجي يف عمل منافس ألعمال الشركة يف شركة باب  

  اخلري للخدمات الطبية. 
  

  

  عمل ح  ادفة للر دمات الطبية  شركة ذات مسؤولية محدودة غ  شركة باب ا ل

شفيات واملراكز الطبي شغيل املس لية  مجال إقامة و ومية واأل   ة واملستوصفات ا

    



  

  

  

  والثالثون،  السابعمرفق البند 

بيان ووصف على اشرتاك عضو جملس اإلدارة السيد/ سلطان  

صبحي عبد اجلليل برتجي يف عمل منافس ألعمال الشركة يف 

  شركة باب اخلري للخدمات الطبية. 
  

  

  عمل ح  ادفة للر دمات الطبية  شركة ذات مسؤولية محدودة غ  شركة باب ا ل

لية  ومية واأل شفيات واملراكز الطبية واملستوصفات ا شغيل املس    مجال إقامة و

  


