
  

  

  

  

  

  

  

  

جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة نتائج التصويت على 

  ) االجتماع األول.١٤العادية رقم (

  م.٢٩/٠٦/٢٠٢٠هـ املوافق ١٤٤١/ ٠٨/١١االثنني 
  

    



  

  نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية 

  ) االجتماع األول١٤رقم (
 م  ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في   الموافقة )١

  م. ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في   الموافقة) ٢

  م.١٢/٢٠١٩/ ٣١على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في    الموافقة) ٣

  م ٢٠١٩شأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي على توصية مجلس اإلدارة ب  الموافقة) ٤

على توصية لجنة المراجعة   من بين المرشحين بناءً   الفوزان وشركاه  KPMGالسادة/ شركة  على تعيين    الموافقة)  ٥
م والربع األول لعام ٢٠٢٠وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 

 م وتحديد أتعابه. ٢٠٢١

على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خالل السنة المالية المنتهية في   الموافقة)  ٦
 م. ١٢/٢٠١٩/ ٣١

ألف لایر) ٢٠٠ألف لایر) بواقع (  ١٫٤٠٠على صرف مكافئة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره ( الموافقة) ٧
  م.١٢/٢٠١٩/ ٣١لكل عضو عن العام المالي المنتهي في  

) من ١على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( الموافقة) ٨
  الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية  المادة

ً للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات  أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا
  مة المدرجة.التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساه

على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي عضواً مستقالً بمجلس اإلدارة   الموافقة) ٩
م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١١/٢٠١٩/ ١٠ابتداًء من تاريخ تعيينه في 

  علي حفني (عضو مستقل). م خلفاً للعضو السابق المهندس/ صالح أحمد ٠٩/٢٠٢٠/ ١٦

على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي (عضو مستقل) عضواً في   الموافقة) ١٠
م إلكمال دورة اللجنة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية ٢٠٢٠/ ٠١/ ٠٢لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ تعيينه في 

على أن يسري التعيين    المهندس/ صالح أحمد علي حفني (عضو مستقل)م خلفاً للعضو السابق  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ١٦في  
  م ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة ٢٠٢٠/ ٠١/ ٠٢ابتداًء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 

  

على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ  الموافقة) ١١
   ـوهم كل من:  م١٦/٠٩/٢٠٢٣م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في ١٧/٠٩/٢٠٢٠

  صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي. -

  خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي. -

  مكارم صبحي عبد الجليل بترجي. -

  الجليل بترجي. سلطان صبحي عبد -

  محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة. -

  عمرو محمد خالد خاشقجي. -

  محمد مصطفى محمد صديق. -



  
  

على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة  الموافقة) ١٢
م ١٦/٠٩/٢٠٢٣في    م ولمدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي١٧/٠٩/٢٠٢٠الجديدة التي تبدأ اعتبارا من  

  من: ـبعضوية كل 

  عمرو محمد خالد خاشقجي -

  أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي -

  مكارم صبحي عبد الجليل بترجي. -

على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة االماراتية  الموافقة) ١٣
للرعاية والتنمية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

مجلس اإلدارة الدكتور  عضومصلحة غير مباشرة ل وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي و
المستشفى السعودي األلماني بمدينة مكارم صبحي بترجي هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على 

) من صافي الربح قبل خصم الضرائب ١٠%دبي مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (
م. ومن المتوقع حصول شركة الشرق األوسط ٢٠١٩خالل العام ) ألف لایر ١٠٬٥١٤(والزكاة بلغ التعامل مبلغ 

  تفضيلية.أو مزايا    شروط    وقد تم هذا التعاقد بدونم  ٢٠٢٠للعام    )ألف ريــال١١٫٠٠٠( للرعاية الصحية على مبلغ  
  

على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية والشــركة الســعودية   الموافقة)  ١٤
اليمنية للرعاية الصـحية والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صـبحي عبد الجليل بترجي 

مكارم صــبحي بترجي   /وعضــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اإلدارة الدكتور
هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشــراف اإلداري على المســتشــفى الســعودي األلماني بمدينة صــنعاء بالجمهورية 

) من صـافي الربح قبل خصـم ١٠%اليمنية مقابل حصـول شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية على نسـبة (
أو مزايا شـــروط   بدون وقد تم هذا التعاقد   م٢٠١٩للعام   )ألف لایر٨٩٦ (  الضـــرائب والزكاة مع بلغ التعامل مبلغ

  تفضيلية. 
  

على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة المصرية   الموافقة) ١٥
السعودية للرعاية الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي 

  مكارم صبحي بترجي /وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور
هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على المستشفى السعودي األلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر  

) من صافي الربح قبل خصم ١٠%العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (
م ومن المتوقع حصول شركة الشرق ٢٠١٩في العام ) لایر ألف ١٫٤٣٦ ( لغ التعامل مبلغبالضرائب والزكاة ،

  أو مزايا  شروط بدون وقد تم هذا التعاقد  م ٢٠٢٠للعام  )ألف ريــال٢٫٠٠٠ ( األوسط للرعاية الصحية على مبلغ 
  تفضيلية. 

  
ية على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة حائل الوطن  الموافقة) ١٦

للخدمات الصحية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو  
مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي ، هذا التعامل 

ماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على المستشفى السعودي األل
) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ومن المتوقع حصول ١٠%األوسط للرعاية الصحية على نسبة (

  م ٢٠٢٠في العام ) ألف لایر ٥٠٠(  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على عائد من هذه االتفاقية بمبلغ
  تفضيلية.أو مزايا  شروط  م وقد تم هذا التعاقد بدون٢٠١٩وال توجد أي مبالغ خالل العام 

  
  
  



  
  
  
  

على األعمال والعقود التي ـستتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية وـشركة بيت البترجي  الموافقة) ١٧
الطبية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس 

ارات   اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن عقد مـستمر لتوفير تـش المتعلقة بإدارة  االـس
المشــاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات اإلشــراف اإلداري التي تقوم بها شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية مع 

وبلغ التعامل   )ألف لایر٦٬٣٠١ (  مبلغ  ٢٠٢٠المســـتشـــفيات األخرى ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 
  .تفضيليةأو مزايا  شروط  وقد تم هذا التعاقد بدونم ٢٠١٩العام  خالل )ألف ريــــال٦٫٦١٦ ( مبلغ

  

  

على األعمال والعقود التي ـستتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية وـشركة بيت البترجي  الموافقة) ١٨
عبد الجليل بترجي وعـضو   للتعليم والتدريب والتي تنـشأ مـصلحة مباـشرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ ـصبحي

ــتم ــركة بيت مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي هذا التعامل عبارة عن عقد مسـ ر تقوم من خالله شـ
البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصـدر  
لتوظيف الســعوديين في شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التعامل في العام 

ــال) تدفع على أس  ٤٧٣(  م٢٠٢٠ ــ ــال) ألف  ٦٠٧(  اس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ التعامل مبلغألف ري ــ ــ ــ ري
  تفضيلية. أو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدونم ٢٠١٩خالل العام 

ــركة  الموافـقة) ١٩ ــحـية وشــ ــط للرـعاـية الصــ ــرق األوســ ــرـكة الشــ ــتتم بين شــ   على األعـمال والعقود التي ســ
ــو مجلس اِإلدارة   ــرة لعض ــلحة مباش ــأ مص ــيانة) والتي تنش ــيانة األجهزة الطبية (ص عبد الجليل خالد بترجي لص

ــرـكة عـبد  ــتمر تقوم من خالـله شــ الجلـيل ـخاـلد  اـلدكتور ـخاـلد عـبد الجلـيل بترجي ، ـهذا التـعاـمل عـبارة عن عـقد مســ
فيات الـشركة ومن المتوقع  تـش بترجي لصـيانة األجهزة الطبية بتجديد وإـصالح والحفاظ على اآلالت الجراحية لمـس

تدفع على أساس الخدمة الفعلية المقدمة بينما بلغ  )ألف ريــــــــال٦٫٠٠٠ (  م بمبلغ٢٠٢٠أن تكون قيمة العقد للعام 
  .تفضيليةأو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدونم ٢٠١٩خالل العام ) ألف لایر ٢٬٩٣٥ ( التعامل مبلغ

  
  

على األعمال والعقود التي ـستتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية وـشركة بيت البترجي  الموافقة) ٢٠
صـبحي عبد الجليل /مهندسللصـناعات الدوائية (باب فارما) والتي تنشـأ مصـلحة مباشـرة لرئيس مجلس اإلدارة ال

بترجي ،هذا التعاقد عبارة عن قيام ـشركة (باب فارما) بـشراء وتوريد األدوية المحددة مع المدفوعات على أـساس 
ـسعر الـشراء المـسبق والفعلي لـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية من الطرف الثالث (الموردين) والمتوقع أن 

تدفع على أساس المنتجات الفعلية التي يتم شراؤها  )ألف ريــــــــال٢٥٫٠٠٠ (  مبلغ  ٢٠٢٠تكون قيمة العقد للعام 
ــال ١٨٬٢٧٩ ( بينما بلغ التعامل مبلغ ـــ ـــ ـــ  أو مزايا شروط    وقد تم هذا التعاقد بدونم  ٢٠١٩خالل العام  ) ألف ريـ

  تفضيلية.
 

وـشركة ـشباب الخليج على األعمال والعقود التي ـستتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية  الموافقة) ٢١
لالـستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي تنـشأ مـصلحة مباـشرة لعـضو مجلس اِإلدارة الدكتور/ مكارم ـصبحي 

ــركة   بأعمال النظافةعبد الجليل بترجي هذا التعاقد عبارة عن القيام   ــفيات الش ــتش ــالمة البيئة بمس والحفاظ على س
ــال) ألف  ١١٬٥٠٣(  التعامل مبلغ  لایر) وبلغألف  ١٦٫٠٠٠مبلغ  (م  ٢٠٢٠ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام   ري

  تفضيلية.  شروط أو مزايا وقد تم هذا التعاقد بدون ٢٠١٩خالل العام 

ركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة كلية بيت على األعمال والعقود التي ســتتم بين ـشـ  الموافقة) ٢٢
البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي عبد 
ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم  ــو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضـ الجليل بترجي وعضـ

سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة  السـيد ترجي وعضـو مجلس اإلدارة صـبحي عبد الجليل ب
عن عقد مســتمر تقوم من خالله شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية بتوفير التدريب لطالب التخصــصــات 

) وقد تم هذا   ألف لایر٤٫٠٧١ (  مبلغ  ٢٠١٩الطبية وغيرها لمنسـوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام  
  . أو مزايا تفضيليةشروط  التعاقد بدون

  



  

على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  الموافقة) ٢٣
ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ ص ــأ مصــلحة مباش ــفيات الدولية والتي تنش ــتش المس

ــو مجلس اإلدارة ــو مجلس اإلدارة  وعضــ ــيد/الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــ ــبحي   الســ ــلطان صــ   ســ
عبد الجليل بترجي ،هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والترميم لمسـتشـفيات الشـركة ومن المتوقع أن تكون قيمة  

ــال    ألف١١٠٬٣٣٠ ( من قيمة إجمالي العقد البالغة) ألف لایر ١٢٫٤٠٠ (  بمبلغ  ٢٠٢٠التعامل للعام   ـــــــ   )ريـــــ
  تفضيلية. أو مزايا  شروط  وقد تم هذا التعاقد بدونم ٢٠١٩خالل العام  )ألف لایر٥٥٫٦٥٣ ( وبلغ التعامل مبلغ

 
على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  الموافقة) ٢٤

ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس ص ــلحة مباش ــفيات الدولية والتي تنشــأ مص ــتش المس
عبد الجليل ـسلطان ـصبحي  /الـسيد وعـضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة 

البرج الطبي بالمسـتشـفى السـعودي األلماني في عسـير حيث اكتملت األعمال   وهي عبارة عن عقد إنشـاءبترجي  
    مع العلم بأنه ســيتم ســداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره) ألف لایر ٥٣٬٠٦١ ( بالمشــروع وبلغ إجمالي قيمة العقد 

ــنوات حتى الع)ألف لایر ٢١٫٢٢٤ ( ــة سـ ألف ١٠٫٦١٢(م وبناًء عليه بلغ التعامل مبلغ  ٢٠٢١ام  على مدى خمسـ
ام  )لایر ام ٢٠١٩خالل الـع ــتحق للـع دون.) ألف لایر١٠٫٦١٢ (م هو٢٠٢٠م والمبلغ المســ د ـب اـق ذا التـع د تم ـه  وـق

  .تفضيلية أو مزايا شروط
  

على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  الموافقة) ٢٥
ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ص ــلحة مباش ــأ مص ــفيات الدولية والتي تنش ــتش المس

عبد الجليل   ـسلطان ـصبحي الـسيد/وعـضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة 
ــتشـــفى الســـعودي األلماني في مدينة الدمام ومن المتوقع أن تكون قيمة   وهي عبارة عنبترجي   ــاء المسـ عقد إنشـ

ــال٥٦٫٣٠٠ (  م بمبلغ٢٠٢٠التعامل للعام   ــــ وبلغ  )ألف لایر٣٣٦٬٤٥٢ (  من قيمة إجمالي العقد البالغة  )ألف ريــ
  تفضيلية. أو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدونم ٢٠١٩خالل العام  )ألف لایر١١٩٫٦٩٠ ( التعامل مبلغ

  

تتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الصـحية وـشركة إنـشاء  الموافقة) ٢٦ على األعمال والعقود التي ـس
المستشفيات الدولية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي 

  ســلطان صــبحي  الســيد/ور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اإلدارة وعضــو مجلس اإلدارة الدكت
عقد أعمال إنشـاء المسـتشـفى السـعودي األلماني بمكة المكرمة بسـعة   وهي عبارة عنعبد الجليل بترجي   

ــال  ٢٠٠٫٠٠٠  ( م بمبلغ٢٠٢٠سرير ومن المتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام ٣٠٠ ــــ من قيمة    )ألف ريــ
خالل العـام   )ألف لایر١٠٨٫٨٧٤ ( وبلغ التعـامـل مبلغ) ألف لایر ٣٨٨٬٩١٢ ( إجمـالي العقـد البـالغـة

  .تفضيليةأو مزايا شروط  التعاقد بدونوقد تم هذا م ٢٠١٩
  

على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  الموافقة) ٢٧
ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ص ــلحة مباش ــأ مص ــفيات الدولية والتي تنش ــتش المس

ـسلطان ـصبحي عبد الجليل  الـسيد/الجليل بترجي وعـضو مجلس اإلدارة   وعـضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد 
عقد أعمال ســكن العاملين للمســتشــفى الســعودي األلماني بمكة المكرمة ومن المتوقع أن   وهي عبارة عنبترجي  

ــال٥٠٫٠٠٠ ( م بمبلغ٢٠٢٠تكون قيمــة التعــامــل للعــام  ــالغــة )ألف ريـــــــــــــــــ     من قيمــة إجمــالي العقــد الب
ل مبلغ) ألف لایر ١١٣٬٧٣٢ ( اـم ام  )ألف لایر١٧٫٠٢٦ ( وبلغ التـع د بـ م ٢٠١٩خالل الـع اـق ذا التـع د تم ـه  دونوـق

  تفضيلية.أو مزايا شروط 
  
  
  



  
  

على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  الموافقة) ٢٨
ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ص ــلحة مباش ــأ مص ــفيات الدولية والتي تنش ــتش المس

ــو مجلس اإلدارة  ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــ ــيد/وعضــ ــبحي  الســ ــلطان صــ    ســ
عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال ســكن العاملين للمســتشــفى الســعودي األلماني بمدينة الدمام. ومن 

ــة التعــامــل للعــام  ــالغــة  )ألف لایر٦١٫٠٠٠( م بمبلغ٢٠٢٠المتوقع أن تكون قيم ــد الب من قيمــة إجمــالي العق
شــروط   وقد تم هذا التعاقد بدونم  ٢٠١٩خالل العام   )ألف لایر٢٨٫٦٧٧( وبلغ التعامل مبلغلایر) ألف  ٩٨٬١٠١(

  أو مزايا تفضيلية. 
  

  

على األعمال والعقود التي ســـتتم بين شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية الصـــحية وشـــركة إنشـــاء   الموافقة)  ٢٩
ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ص ــلحة مباش ــأ مص ــفيات الدولية والتي تنش ــتش المس

ــو مجلس اإلدارة  ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــ ــيد/وعضــ ــبحي  الســ ــلطان صــ    ســ
عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمســتشــفى الســعودي األلماني بمدينة الرياض ومن 

  من قيمـة إجمـالي العقـد البـالغـة )  لایرألف ١٠٦٫٠٠٠ ( م بمبلغ٢٠٢٠المتوقع أن تكون قيمـة التعـامـل للعـام 
ــهر بلغ التعامل مبلغ  ٣٦لـمدة   )ألف لایر١٣٢٬٦٢١ ( وقد تم هذا التعاقد  م   ٢٠١٩خالل العام ) ألف لایر ٢٢ ( شــ

  تفضيلية. بدون شروط أو مزايا
  

  
على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  الموافقة) ٣٠

ــبحي عبد الجليل بترجي  ــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ص ــلحة مباش ــأ مص ــفيات الدولية والتي تنش ــتش المس
ـ  ــو مجلس اإلدارة وعـضــ ــيد/و مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــ ــبحي   الســ ــلطان صــ   ســ

عبد الجليل بترجي وهي عبارة عن عقد أعمال توـسعة أقـسام التنويم بالمـستـشفى الـسعودي األلماني بمدينة الرياض 
ام  ل للـع اـم ة التـع ة )  لایرألف ٥٢٫٠٠٠ ( م بمبلغ٢٠٢٠ومن المتوقع أن تكون قيـم الـغ د الـب الي العـق ة إجـم من قيـم

ــروط م  ٢٠١٩خالل العام ) ألف لایر   ٥٫٩٧٣  (بلغ التعامل مبلغ) ألف لایر ٦١٬٠٤١( وقد تم هذا التعاقد بدون شـ
  تفضيلية. أو مزايا

  
  

على األعمال والعقود التي ـستتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية وـشركة بيت البترجي  الموافقة) ٣١
تي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لعضــو مجلس اإلدارة الدكتور/مكارم صــبحي عبد الجليل بترجي وهي عبارة للياقة وال

ــركة وبلغ التعامل مبلغ  ــفيات الشـ ــتشـ ــركة بيت البترجي للياقة من قبل مسـ   عن تقديم الخدمات الطبية لموظفي شـ
  ية. تفضيل وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايام ٢٠١٩العام  لایر) خاللألف ١٠٤ (
  

على األعمال والعقود التي ـستتم بين ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية وـشركة بيت البترجي  الموافقة) ٣٢
الطبية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس 

ــروع مدينة اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة ع ــراف اإلداري على مش ن اتفاقية لإلش
البترجي الطبية في مدينة اإلـسكندرية بجمهورية مـصر العربية في منطقة ( إليكس ويـست) مقابل حـصول الـشركة  

ــبة ( ــرائب والزكاة وال توجد أي مبالغ خالل العام ٪١٠على نسـ ــم الضـ ــافي األرباح قبل خصـ   م ٢٠١٩) من صـ
  تفضيلية.  وط أو مزاياوقد تم هذا التعاقد بدون شر

  
  
  
  
  



  
  

  
ركة بيت البترجي   الموافقة)  ٣٣ ط للرعاية الصـحية وـش رق األوـس ركة الـش تتم بين ـش على األعمال والعقود التي ـس

الطبية والتي تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس 
ــراف  ــفى اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي، هذا التعامل عبارة عن اتفاقيات اإلشــ ــتشــ اإلداري على مســ

) من صـافي الربح قبل خصـم الضـرائب  ٪١٠الشـارقة ومسـتشـفى عجمان ويحق للشـركة الحصـول على نسـبة (
ارقة وبلغ ٢٠١٩العام  لایر) خاللألف  ٨٩٨(  التعامل مبلغ  غوالزكاة. بل فى الـسعودي األلماني بمدينة الـش تـش م للمـس

ــعودي األلماني بمدينة عجمان  م لل٢٠١٩العام   لایر) خاللألف  ٣٫٨٠٩(  التعامل مبلغ ــفى السـ ــتشـ وقد تم هذا  مسـ
  تفضيلية.  التعاقد بدون شروط أو مزايا

  
على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي  الموافقة) ٣٤

الطبية والتي تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 
إلشراف اإلداري على أربعة اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ، هذا التعامل عبارة عن توقيع اتفاقيات ا

) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، ٪١٠مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (
  م. ٢٠١٩وستكون هذه االتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وال توجد أي مبالغ خالل العام 

  .  فضيليةوقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا ت 

  


