ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) (١٤ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ.
ﺍﻻﺛﻨﲔ ١٤٤١/١١/٠٨ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ﻡ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺭﻗﻢ ) (١٤ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 (١الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م
 (٢الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
 (٣الموافقة على تقرير مجلس اﻹدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
 (٤الموافقة على توصية مجلس اﻹدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠١٩م
 (٥الموافقة على تعيين السادة /شركة  KPMGالفوزان وشركاه من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام ٢٠٢٠م والربع اﻷول لعام
٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
 (٦الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خﻼل السنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١م.
 (٧الموافقة على صرف مكافئة أعضاء مجلس اﻹدارة بمبلغ وقدره ) ١٫٤٠٠ألف ﷼( بواقع )٢٠٠ألف ﷼(
لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
 (٨الموافقة 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 تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 (٩الموافقة على توصية مجلس اﻹدارة بتعيين اﻷستاذ /عمرو محمد خالد خاشقجي عضواً مستقﻼً بمجلس اﻹدارة
ابتدا ًء من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/١١/١٠م ﻹكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في
٢٠٢٠/٠٩/١٦م خلفا ً للعضو السابق المهندس /صالح أحمد علي حفني )عضو مستقل(.
 (١٠الموافقة على توصية مجلس اﻹدارة بتعيين اﻷستاذ /عمرو محمد خالد خاشقجي )عضو مستقل( عضوا ً في
لجنة المراجعة ابتدا ًء من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٠١/٠٢م ﻹكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية
في ٢٠٢٠/٠٩/١٦م خلفا ً للعضو السابق المهندس /صالح أحمد علي حفني )عضو مستقل( على أن يسري التعيين
ابتدا ًء من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠٢٠/٠١/٠٢م ويأتي هذا التعيين وفقا ً لﻼئحة عمل لجنة المراجعة

 (١١الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ
٢٠٢٠/٠٩/١٧م ولمدة ثﻼث سنوات ميﻼدية تنتهي في ٢٠٢٣/٠٩/١٦م وهم كل من :ـ
 صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي. خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي. مكارم صبحي عبد الجليل بترجي. سلطان صبحي عبد الجليل بترجي. محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة. عمرو محمد خالد خاشقجي. -محمد مصطفى محمد صديق.

 (١٢الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة
الجديدة التي تبدأ اعتبارا من ٢٠٢٠/٠٩/١٧م ولمدة ثﻼثة سنوات ميﻼدية تنتهي في ٢٠٢٣/٠٩/١٦م
بعضوية كل من :ـ
 عمرو محمد خالد خاشقجي أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي مكارم صبحي عبد الجليل بترجي. (١٣الموافقة 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 ومصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اﻹدارة الدكتور
مكارم صبحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة
دبي مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسبة ) (%١٠من صافي الربح قبل خصم الضرائب
والزكاة بلغ التعامل مبلغ )١٠٬٥١٤ألف ﷼ ( خﻼل العام ٢٠١٩م .ومن المتوقع حصول شركة الشرق اﻷوسط
للرعاية الصحية على مبلغ )١١٫٠٠٠ألف ريــال( للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٤الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية والشــركة الســعودية
اليمنية للرعاية الصـحية والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صـبحي عبد الجليل بترجي
وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صــبحي بترجي
هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اﻹشــراف اﻹداري على المســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمدينة صــنعاء بالجمهورية
اليمنية مقابل حصـول شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية على نسـبة ) (%١٠من صـافي الربح قبل خصـم
الضـــرائب والزكاة مع بلغ التعامل مبلغ ) ٨٩٦ألف ﷼( للعام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شـــروط أو مزايا
تفضيلية.
 (١٥الموافقة 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
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 ) (%١٠من صافي الربح قبل خصم
الضرائب والزكاة ،بلغ التعامل مبلغ ) ١٫٤٣٦ألف ﷼ ( في العام ٢٠١٩م ومن المتوقع حصول شركة الشرق
اﻷوسط للرعاية الصحية على مبلغ ) ٢٫٠٠٠ألف ريــال( للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا
تفضيلية.
 (١٦الموافقة 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  ،هذا التعامل
عبارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق
اﻷوسط للرعاية الصحية على نسبة ) (%١٠من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ومن المتوقع حصول
شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على عائد من هذه اﻻتفاقية بمبلغ )٥٠٠ألف ﷼ ( في العام ٢٠٢٠م
وﻻ توجد أي مبالغ خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (١٧الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي
الطبية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي  ،هذا التعامل عبارة عن عقد مسـتمر لتوفير اﻻسـتشـارات المتعلقة بإدارة
ِ
المشــاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات اﻹشــراف اﻹداري التي تقوم بها شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية مع
المســـتشـــفيات اﻷخرى ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام  ٢٠٢٠مبلغ ) ٦٬٣٠١ألف ﷼( وبلغ التعامل
مبلغ ) ٦٫٦١٦ألف ريــــال( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٨الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي
للتعليم والتدريب والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي هذا التعامل عبارة عن عقد مســـتمر تقوم من خﻼله شـــركة بيت
مجلس ِ
البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصـدر
لتوظيف الســعوديين في شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية .ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام
٢٠٢٠م ) ٤٧٣ألف ريــــال( تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغ )٦٠٧ألف ريــــــــال(
خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٩الموافقـة على اﻷعمـال والعقود التي ســــتتم بين شــــركـة الشــــرق اﻷوســــط للرعـايـة الصــــحيـة وشــــركة
اﻹدارة
عبد الجليل خالد بترجي لصــيانة اﻷجهزة الطبية )صــيانة( والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لعضــو مجلس ِ
الـدكتور خـالـد عبـد الجليـل بترجي  ،هـذا التعـامـل عبـارة عن عقـد مســــتمر تقوم من خﻼلـه شــــركـة عبـد الجليـل خـالـد
بترجي لصـيانة اﻷجهزة الطبية بتجديد وإصـﻼح والحفاظ على اﻵﻻت الجراحية لمسـتشـفيات الشـركة ومن المتوقع
أن تكون قيمة العقد للعام ٢٠٢٠م بمبلغ ) ٦٫٠٠٠ألف ريــــــــال( تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ
التعامل مبلغ ) ٢٬٩٣٥ألف ﷼ ( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٠الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي
للصـناعات الدوائية )باب فارما( والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صـبحي عبد الجليل
بترجي ،هذا التعاقد عبارة عن قيام شـركة )باب فارما( بشـراء وتوريد اﻷدوية المحددة مع المدفوعات على أسـاس
سـعر الشـراء المسـبق والفعلي لشـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية من الطرف الثالث )الموردين( والمتوقع أن
تكون قيمة العقد للعام  ٢٠٢٠مبلغ ) ٢٥٫٠٠٠ألف ريــــــــال( تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها
بينما بلغ التعامل مبلغ ) ١٨٬٢٧٩ألف ريــــــــــــال ( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا
تفضيلية.
 (٢١الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة شـباب الخليج
اﻹدارة الدكتور /مكارم صـبحي
لﻼسـتثمار والتطوير العقاري )جانبرو( والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة لعضـو مجلس ِ
عبد الجليل بترجي هذا التعاقد عبارة عن القيام بأعمال النظافة والحفاظ على ســﻼمة البيئة بمســتشــفيات الشــركة
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام ٢٠٢٠م )مبلغ ١٦٫٠٠٠ألف ﷼( وبلغ التعامل مبلغ )١١٬٥٠٣ألف ريــال(
خﻼل العام  ٢٠١٩وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٢الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شـ ركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة كلية بيت
البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضـــو مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم
الجليل بترجي وعضـــو مجلس ِ
صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي  ،هذا التعامل عبارة
عن عقد مســتمر تقوم من خﻼله شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية بتوفير التدريب لطﻼب التخصــصــات
الطبية وغيرها لمنسـوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام  ٢٠١٩مبلغ ) ٤٫٠٧١ألف ﷼ ( وقد تم هذا
التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (٢٣الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء
المســتشــفيات الدولية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد الجليل بترجي
وعضــــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــــو مجلس اﻹدارة الســــيد /ســــلطان صــــبحي
عبد الجليل بترجي ،هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمسـتشـفيات الشـركة ومن المتوقع أن تكون قيمة
التعامل للعام  ٢٠٢٠بمبلغ ) ١٢٫٤٠٠ألف ﷼ ( من قيمة إجمالي العقد البالغة ) ١١٠٬٣٣٠ألف ريــــــــــــــال (
وبلغ التعامل مبلغ ) ٥٥٫٦٥٣ألف ﷼( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٤الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة 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 السـيد/سـلطان صـبحي عبد الجليل
بترجي وهي عبارة عن عقد إنشـاء البرج الطبي بالمسـتشـفى السـعودي اﻷلماني في عسـير حيث اكتملت اﻷعمال
بالمشــروع وبلغ إجمالي قيمة العقد ) ٥٣٬٠٦١ألف ﷼ ( مع العلم بأنه ســيتم ســداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره
) ٢١٫٢٢٤ألف ﷼ (على مدى خمســـة ســـنوات حتى العام ٢٠٢١م وبنا ًء عليه بلغ التعامل مبلغ )١٠٫٦١٢ألف
﷼( خﻼل العـام ٢٠١٩م والمبلغ المســــتحق للعـام ٢٠٢٠م هو) ١٠٫٦١٢ألف ﷼( .وقـد تم هـذا التعـاقـد بـدون
شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٥الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة 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 السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل
بترجي وهي عبارة عن عقد إنشـــاء المســـتشـــفى الســـعودي اﻷلماني في مدينة الدمام ومن المتوقع أن تكون قيمة
التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ ) ٥٦٫٣٠٠ألف ريــــــــال( من قيمة إجمالي العقد البالغة ) ٣٣٦٬٤٥٢ألف ﷼( وبلغ
التعامل مبلغ ) ١١٩٫٦٩٠ألف ﷼( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (٢٦الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة إنشـاء
المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي
وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الســيد /ســلطان صــبحي
عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال إنشـاء المسـتشـفى السـعودي اﻷلماني بمكة المكرمة بسـعة
٣٠٠سرير ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٢٠٢٠م بمبلغ )  ٢٠٠٫٠٠٠ألف ريــــــــال( من قيمة
إجمـالي العقـد البـالغـة ) ٣٨٨٬٩١٢ألف ﷼ ( وبلغ التعـامـل مبلغ ) ١٠٨٫٨٧٤ألف ﷼( خﻼل العـام
٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٧الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة 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 السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل
بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال ســكن العاملين للمســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمكة المكرمة ومن المتوقع أن
تكون قيمــة التعــامــل للعــام ٢٠٢٠م بمبلغ) ٥٠٫٠٠٠ألف ريـــــــــــــــــــال( من قيمــة إجمــالي العقــد البــالغــة
) ١١٣٬٧٣٢ألف ﷼ ( وبلغ التعـامـل مبلغ ) ١٧٫٠٢٦ألف ﷼( خﻼل العـام ٢٠١٩م وقـد تم هـذا التعـاقـد ـب دون
شروط أو مزايا تفضيلية.

 (٢٨الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء
المســتشــفيات الدولية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي
وعضــــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــــو مجلس اﻹدارة الســــيد /ســــلطان صــــبحي
عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال ســكن العاملين للمســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمدينة الدمام .ومن
المتوقع أن تكون قيمــة التعــامــل للعــام ٢٠٢٠م بمبلغ )٦١٫٠٠٠ألف ﷼( من قيمــة إجمــالي العقــد البــالغــة
)٩٨٬١٠١ألف ﷼( وبلغ التعامل مبلغ )٢٨٫٦٧٧ألف ﷼( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شــروط
أو مزايا تفضيلية.
 (٢٩الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســـتتم بين شـــركة الشـــرق اﻷوســـط للرعاية الصـــحية وشـــركة إنشـــاء
المســتشــفيات الدولية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي
وعضــــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــــو مجلس اﻹدارة الســــيد /ســــلطان صــــبحي
عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمدينة الرياض ومن
المتوقع أن تكون قيمـة التعـامـل للعـام ٢٠٢٠م بمبلغ ) ١٠٦٫٠٠٠ألف ﷼ ( من قيمـة إجمـالي العقـد البـالغـة
) ١٣٢٬٦٢١ألف ﷼( لمـدة  ٣٦شــــهر بلغ التعامل مبلغ ) ٢٢ألف ﷼ ( خﻼل العام  ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد
بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٣٠الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء
المســتشــفيات الدولية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي
وعضــــ و مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــــو مجلس اﻹدارة الســــيد /ســــلطان صــــبحي
عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال توسـعة أقسـام التنويم بالمسـتشـفى السـعودي اﻷلماني بمدينة الرياض
ومن المتوقع أن تكون قيمـة التعـامـل للعـام ٢٠٢٠م بمبلغ ) ٥٢٫٠٠٠ألف ﷼ ( من قيمـة إجمـالي العقـد البـالغـة
)٦١٬٠٤١ألف ﷼ ( بلغ التعامل مبلغ)  ٥٫٩٧٣ألف ﷼ ( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شـــروط
أو مزايا تفضيلية.
 (٣١الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي
للياقة وال تي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور/مكارم صــبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة
عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شـــركة بيت البترجي للياقة من قبل مســـتشـــفيات الشـــركة وبلغ التعامل مبلغ
) ١٠٤ألف ﷼( خﻼل العام ٢٠١٩م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٣٢الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي
الطبية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي  ،هذا التعامل عبارة عن اتفاقية لﻺشــراف اﻹداري على مشــروع مدينة
ِ
البترجي الطبية في مدينة اﻹسـكندرية بجمهورية مصـر العربية في منطقة ) إليكس ويسـت( مقابل حصـول الشـركة
على نســـبة ) (١٠٪من صـــافي اﻷرباح قبل خصـــم الضـــرائب والزكاة وﻻ توجد أي مبالغ خﻼل العام ٢٠١٩م
وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (٣٣الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية وشـركة بيت البترجي
الطبية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي ،هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات اﻹشــــراف اﻹداري على مســــتشــــفى
ِ
الشـارقة ومسـتشـفى عجمان ويحق للشـركة الحصـول على نسـبة ) (١٠٪من صـافي الربح قبل خصـم الضـرائب
والزكاة .بلغ التعامل مبلغ )٨٩٨ألف ﷼( خﻼل العام ٢٠١٩م للمسـتشـفى السـعودي اﻷلماني بمدينة الشـارقة وبلغ
التعامل مبلغ )٣٫٨٠٩ألف ﷼( خﻼل العام ٢٠١٩م للمســـتشـــفى الســـعودي اﻷلماني بمدينة عجمان وقد تم هذا
التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٣٤الموافقة 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 وعضو مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي  ،هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات اﻹشراف اﻹداري على أربعة
ِ
مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة ) (١٠٪من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة،
وستكون هذه اﻻتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وﻻ توجد أي مبالغ خﻼل العام ٢٠١٩م.
وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

