
  

ة واملنعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية (االجتماع األول) التصويت على نتائج

 م.٢٠/٠٦/٢٠١٩هـ املوافق ١٧/١٠/١٤٤٠يوم اخلميس 

ت الشركة عن السنة املالية املنتهية يف  املوافقة البند األول: ـ  م ٣١/١٢/٨٢٠١على تقرير مراجع حسا

  م.٣١/١٢/٨٢٠١على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف  املوافقة ـالبند الثاني: 

  م.٣١/١٢/٨٢٠١على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  املوافقة ـ: لثالبند الثا

ح على املسامهني للعام املايل  املوافقة ـالبند الرابع:    م٢٠١٨على توصية جملس اإلدارة بشأن عدم توزيع أر

ت الشركة  KPMGالسادة/ شركة على تعيني  املوافقة ـالبند الخامس:  الفوزان وشركاه مراجع حلسا
بناءًا على توصية جلنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع  من بني املرشحني

 وحتديد أتعابه. م٢٠٢٠م والربع األول لعام ٢٠١٩الثاين والثالث والسنوي للعام 

على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خالل  املوافقة البند السادس:
 م.٣١/١٢/٢٠١٨السنة املالية املنتهية يف 

مببلغ وقدره واللجان التابعة للمجلس على صرف مكافئة أعضاء جملس اإلدارة  املوافقة ـالبند السابع: 
ل (٢٫١٤٤٫٣٠٣ ن ومائة ر التمليو ) وذلك عن العام املايل وأربعة وأربعون ألف وثالمثائة وثالثة ر

  م.٣١/١٢/٢٠١٨املنتهي يف 

  .) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات٢٩على تعديل املادة رقم ( املوافقة ـالبند الثامن: 

   .) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة٤٠على تعديل املادة رقم ( املوافقة ـالبند التاسع: 

ئق املالية٤٤على تعديل املادة رقم ( املوافقة ـالبند العاشر:  لو    .) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  املوافقةـ عشر: البند الحادي 
والشركة االماراتية للرعاية والتنمية الصحية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس 
صبحي عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة 

عتبارهم شركاء وأعضاء يف جملس إدارة الشركة اإلماراتية للرعاية والتنمية الدكت   ور مكارم صبحي برتجي 



  
، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على هلذا التعاقد املستمر لعام آخر والرتخيصالصحية 

دة مقابل حصول شركة الشرق املستشفى السعودي األملاين مبدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتح
) من صايف الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع %١٠األوسط للرعاية الصحية على نسبة (

ح الشركة،  االعتباريف  ل  ٨٬٠٥٦٬٦٤٣ بلغ التعامل مبلغعدم وجود أي خماطر على أصول وأر ر
توجد شروط  وال م٢٠١٩مليون ريــال للعام  ٩ومن املتوقع احلصول على مبلغ م. ٢٠١٨خالل العام 

  . تفضيلية يف هذا التعاقد

ر ــط للرعاية  املوافقة -:البند الثاني عش ـــ ـــرق األوســ ـــركة الشــــ ــ ــــتتم بني شــ على األعمال والعقود اليت ســـ
الصـــحية والشـــركة الســـعودية اليمنية للرعاية الصـــحية واليت تنشـــأ مصـــلحة مباشـــرة لرئيس جملس اإلدارة 
ـــو  ـــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـ ـــبحي عبد اجلليل برتجي وعضــــ املهندس صــــ

شركاء وأعضاء يف جملس إدارة الشركة السعودية  عتبارهممكارم صبحي برتجي  جملس اإلدارة الدكتور/
هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف ، آخر املستمر لعامالتعاقد  هلذا والرتخيصاليمنية للرعاية الصحية 

ــركة ــول شــ جلمهورية اليمنية مقابل حصــ ــنعاء  ــعودي األملاين مبدينة صــ ــفى الســ ـــتشــ ــرق  اإلداري على املسـ الشــ
) من صـــايف الربح قبل خصـــم الضـــرائب والزكاة مع الوضـــع يف %١٠األوســـط للرعاية الصـــحية على نســـبة (

ح الشــركة، االعتبار ومن املتوقع احلصــول على عائد من هذه االتفاقية  عدم وجود أي خماطر على أصــول وأر
ح ــركة لألر ــ ليمن وحتقيق الشــ ـــاع  ــن األوضـــ ــ توجد  والم ٢٠١٨الل العام وال توجد أي مبالغ خ  عقب حتســ

   التعاقد.شروط تفضيلية يف هذا 
  

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة  املوافقة -البند الثالث عشر:
املصرية السعودية للرعاية الصحية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد اجلليل 

مكارم صبحي برتجي برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/خالد عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/
املستمر هلذا التعاقد  والرتخيصشركاء وأعضاء يف جملس إدارة الشركة املصرية السعودية للرعاية الصحية  عتبارهم

اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاين مبدينة القاهرة جبمهورية  هذا التعامل عبارة عن اتفاقية، آخر لعام
) من صايف الربح قبل خصم %١٠ركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (مصر العربية مقابل حصول ش

ح الشركة، علمًا  االعتبارالضرائب والزكاة مع الوضع يف  ن عقد اإلشراف عدم وجود أي خماطر على أصول وأر
ل ١٫٥٠٠٫٠٠٠مبلغ م ومن املتوقع احلصول على ٢٠١٦اإلداري بدأ يف العام وال توجد أي مبالغ م ٢٠١٩يف العام  ر

  .التعاقدتوجد شروط تفضيلية يف هذا  والم ٢٠١٨خالل العام 
  



  
  

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  املوافقة ـالبند الرابع عشر:
تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس  الصحية واليتوشركة حائل الوطنية للخدمات 

اإلدارة  وعضو جملسصبحي عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 
شركاء وأعضاء يف جملس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات  عتبارهمالدكتور مكارم صبحي برتجي 

هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على آخر،  تمر لعاماملسهلذا التعاقد  والرتخيصالصحية 
ململكة العربية السعودية مقابل حصول شركة الشرق األوسط  املستشفى السعودي األملاين مبدينة حائل 

 االعتبار) من صايف الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع يف %١٠للرعاية الصحية على نسبة (
ن املستشفى بدأ العمل يف العام  عدم وجود أي ح الشركة، علمًا  م ٢٠١٧خماطر على أصول وأر

ل يف٥٠٠مببلغ االتفاقية ومن املتوقع احلصول على عائد من هذه  م وال توجد أي ٢٠١٩العام  ألف ر
   التعاقد.والتوجد شروط تفضيلية يف هذا ٢٠١٨مبالغ خالل العام 

ر: ــرق األوســــط للرعاية  املوافقة -البند الخامس عش ـــتتم بني شــــركة الشــ على األعمال والعقود اليت سـ
الصحية وشركة بيت البرتجي الطبية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي 

شـــريكني وعضـــوي  عتبارمهاعبد اجلليل برتجي وعضـــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 
هذا التعامل عبارة عن  ،هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيصركة بيت البرتجي الطبية يف جملس إدارة شــــ

ــاريع اجلديدة وتنفيذ  دارة املشــ ـــتمر لتوفري اخلدمات املتعلقة  ـــراف اإلداري اليت  اتفاقياتعقد مسـ اإلشـ
ا شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية مع املســتشــفيات األخرى وهذا يتيح للشــركة احلد من  تقوم 

املخاطر ومساعدة فريق العمل على الرتكيز يف االحتياجات التشغيلية وستحصل شركة الشرق األوسط 
ــوم أعلى من قيمة عقد اإلشـــراف اإلداري ومن املتوقع أن يبلغ حجم التعامل  للرعاية الصـــحية على رسـ

ل  ٦٬٣٠٠٬٨٩٨م مبلغ ٢٠١٩يف العام  ـــال ٦٬٠٠٠٬٨٥٢ وبلغ التعامل مبلغر ــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ خالل العام  ري
   توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. وال م٢٠١٨

  

ادس  ر: البند الس ــتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية  املوافقة -عش على األعمال والعقود اليت سـ
ــــرة لرئيس جملس اإلدارة  ــلحة مباشـــ ــ ــأ مصـــ ـــ ـــركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب واليت تنشــ ــــحية وشــــ الصـــ

   عتبارمهااملهندس/ صبحي عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 



  
آخر هلذا التعاقد ملدة عام  والرتخيصجملس إدارة شـــركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب  شـــريكني وعضـــوي يف

ــركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب بتقدمي  ــ ـــــ ــتمر تقوم من خالله شــ ـــ ــ ـــ هذا التعامل عبارة عن عقد مسـ
ــرية  ــ ــ ــندوق تنمية املوارد البشــ ــــ ــــحني من قبل صــ ــ خدمات تنمية وتطوير املهارات وتدريب وتوظيف املرشــ

ع أن املتوق نالصحية. ومالسعودي وتعترب مصدر لتوظيف السعوديني يف شركة الشرق األوسط للرعاية 
ــال)  (مليون ٢٠١٩يبلغ حجم التعامل يف العام  ــــ ــ بلغ تدفع على أساس اخلدمة الفعلية املقدمة بينما ريــــ

   توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. وال م٢٠١٨خالل العام  ريــــال١٧٦٫٦٤٦مبلغ  التعامل

سابع عشر: على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية  املوافقة -البند ال
ــو جملس  ــرة لعضــ ــلحة مباشــ ــركة عبد اجلليل خالد برتجي لصــــيانة األجهزة الطبية (صــــيانة) واليت تنشــــأ مصــ وشــ

ــركة  ــ ـــريك يف شــ ــفته شـــ ـــيانة)اِإلدارة الدكتور خالد عبد اجلليل برتجي بصــــ  هلذا التعاقد ملدة عام والرتخيص (صـــ
ــيانة األجهزة ، آخر ــ ــركة عبد اجلليل خالد برتجي لصــــ ـــ ـــتمر تقوم من خالله شـــ ــ هذا التعامل عبارة عن عقد مســـ

الطبية بتجديد وإصالح واحلفاظ على اآلالت اجلراحية ملستشفيات الشركة ومن املتوقع أن تكون قيمة العقد 
ــاس اخلدمة الفعلية املقدمليون ٦م مببلغ ٢٠١٩للعام  ــ ــال تدفع على أســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مبلغ  بلغ التعاملمة بينما ري

ل  ٤٬٤٥٢٬٠٣٠   .توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد والم ٢٠١٨خالل العام ر
ر: على األعمال والعقود اليت ســـتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية الصـــحية  املوافقة -البند الثامن عش

ــرة  ــ ــلحة مباشـــ ـــ ـــأ مصــ ــ ب فارما) واليت تنشــ ــناعات الدوائية ( ــ ـــركة بيت البرتجي للصـــ ــ لرئيس جملس اإلدارة وشــ
ــبحي عبد اجلليل برتجي  ــ ــفتهاملهندس/ صـ ــ ـــريك بصـ ـــركة  يف شــ بشــ هلذا التعاقد ملدة عام  والرتخيص فارما) (

ب  آخر، ــركة ( ــراء وتوريد األدوية احملددة مع املدفوعات على فراماهذا التعاقد عبارة عن قيام شــ ) بشــ
 املوردين)أساس سعر الشراء املسبق والفعلي لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث(

مليون ريــــــال تدفع على أساس املنتجات الفعلية اليت  ٢٥مبلغ  ٢٠١٩للعام واملتوقع أن تكون قيمة العقد 
توجد شروط تفضيلية يف  وال م٢٠١٨خالل العام  ريــــال١٩٬٩٣٧٬٣٨٧مبلغ  بلغ التعامليتم شراؤها بينما 

  .هذا التعاقد

ر:  ع عش ــط للرعاية  املوافقة -البند التاس ـــرق األوســ ــركة الشـ ــتتم بني شــ على األعمال والعقود اليت ســ
تنشأ مصلحة مباشرة لعضو  (جانربو) واليتالصحية وشركة شباب اخلليج لالستثمار والتطوير العقاري 

عتبارهجملس اِإلدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد اجلليل    شريك يف شركة شباب اخلليج برتجي 



  
ــــتثمار والتطوي  ــ ـــ العقد يعترب الوحيد يف تقدمي  اهذ آخر،هلذا التعاقد ملدة عام  والرتخيصر العقاري لالســ

وهو قائم على  مستشفيات شركة الشرق األوسط للرعاية الصحيةخدمة الطرف الثالث واملستخدم من قبل 
لقيام جانربوالتنافسية والكفاءة املتخصصة ومبوجبه تقوم شركة شباب اخلليج لالستثمار والتطوير العقاري (  (

ــفيات املذكورة ومن املتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام  ــ ــ ــتشـــ ــ ــ ملســـ ـــالمة البيئة  ـــ عمال النظافة واحلفاظ على ســـ
ـــال تدفع على أقساط شهرية وعلى أساس اخلدمة الفعلية املقدمة  ١٤م مبلغ ٢٠١٩ ــ ــ ــ  وبلغ التعاململيون ريـ

   التعاقد.شروط تفضيلية يف هذا  توجد وال ٢٠١٨خالل العام  ريـــال ١٢٬١٩٥٬٩٤٣بلغ م
  

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة  املوافقة البند العشرون:ـ
إنشـــاء املســـتشـــفيات الدولية واليت تنشـــأ مصـــلحة مباشـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـــبحي عبد اجلليل 

حي برتجي وعضـو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـو جملس اإلدارة املهندس سـلطان صـب
والرتخيص هلذا التعاقد ملدة عام آخر عبد اجلليل برتجي بصـفتهم شـركاء يف شـركة إنشـاء املسـتشـفيات الدولية 

ــركةهذا  ـــفيات الشـــ ــتشــ ومن املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  التعاقد عبارة عن عقد التجديد والرتميم ملســـ
ل من ٢٦٫١٩٠٫٩٨١م مببلغ ٢٠١٩ ريــــــال ملدة ثالثة سنوات ٩٣٬٣٢٩٬٧٥٤ قيمة إمجايل العقد البالغة ر

ل خالل العام  ٣٠٫١٥٣٫٦٠٤ وبلغ التعامل مبلغ   التعاقد.توجد شروط تفضيلية يف هذا  وال ٢٠١٨ر
   

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية املوافقة  -البند الحادي والعشرون:
واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس الصــحية وشــركة إنشــاء املســتشــفيات الدولية 

عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة  صبحي
ــركة إنشــــاء املســــتشــــفيات الدولية /املهندس ــركاء يف شــ ـــفتهم شــ ــبحي عبد اجلليل برتجي بصـ ــلطان صــ ســ

ـــاء الربج ا نشــ ـــوص العقد املتعلق  ــري خبصــ ــــفى الســـــعودي األملاين يف عســـ ـــتشـ ملســ والرتخيص هلذا لطيب 
ملشــروع وبلغ إمجايل قيمة العقد التعاقد لعام آخر ، ل مع  ٥٣٬٠٦٠٬٥٥٢حيث اكتملت األعمال  ر

ــداد املبلغ املتبقي من العقد وقدره  نه ســــيتم ســ ل على مدى مخســــة ســــنوات ٣١٫٨٣٦٫٣٤٦العلم  ر
ل  خالل العام ١٠٫٦١٢٫١١٠عليه بلغ التعامل مبلغ  م وبناءً ٢٠٢١حىت العام  م واملبلغ ٢٠١٨ر

ل١٠٫٦١٢٫١١٠م هو ٢٠١٩املستحق للعام    .ر

  



  
  

على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية  املوافقة -البند الثاني والعشرون:
ــــرة لرئيس جملس اإلدارة  ــلحة مباشــ ــ ــــأ مصــ ـــفيات الدولية واليت تنشــ ـــتشـــ ـــــاء املســـ ــركة إنشـ ـــ ــحية وشـ ـــ الصـ
ــــو  ــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـ ـــ ـــــبحي عبد اجلليل برتجي وعضـ املهندس/صــ

ي عبد اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات جملس اإلدارة املهندس سلطان صبح
ــائية  ـــ ــ ـــية واإلنشــ ــ ـــ ـــية عقد األعمال اهلندسـ ــ ـــوص ترســــ ــ ـــ وتركيب األجهزة  ةواإللكرتوميكانيكيالدولية خبصـ

واملعدات الطبية ملشــروع املســتشــفى الســعودي األملاين يف مدينة الدمام على شــركة إنشــاء املســتشــفيات 
م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمــة التعــامــل للعــام  نآخر. ومالتعــاقــد لعــام هلــذا  والرتخيصالــدوليــة 

ــــال من ١١٤٫٣٥٣٫٨٥٢ ـــ ــ ــ ــ ــ ل  ٣٣٦٬٤٥١٬٥٠٠قيمة إمجايل العقد البالغة  ريـ وبلغ  شهر ٣٠ملدة ر
ل خالل العام  ١٦٦٫٤٦٩٫٤٣٢التعامل مبلغ     توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. والم ٢٠١٨ر

رون:البند الثالث  ــط للرعاية  املوافقة والعش ــ ـــرق األوســـ ــ ــركة الشــ ــ ــتتم بني شـــ ــ على األعمال والعقود اليت ســـ
الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صبحي 

ــو جملس اإلدارة ــ ـــ ــ ــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــ ـــ ــ ــ املهندس  عبد اجلليل برتجي وعضــ
اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية خبصوص ترسية عقد  دعب صبحيسلطان 

على شـــركة إنشـــاء املســـتشـــفيات  ســـرير٣٠٠أعمال إنشـــاء املســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبكة املكرمة بســـعة 
ـــة  ـــدولي ــام  والرتخيصال ــد لعـ ــذا التعـــاقـ ـــام  نآخر. ومهلـ ــل للع ــامـ ــة التعـ   م مببلغ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمـ

ــال من مليون ٧٧  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل مل ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣قيمة إمجايل العقد البالغة  ري وبلغ التعامل مبلغ شهر  ٣٦دة ر
ل٤٢٫٩٦٠٫٤٢١    توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. والم ٢٠١٨خالل العام  ر

  

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية  املوافقة -البند الرابع والعشرون: 
ــــرة لرئيس جملس اإلدارة  ــلحة مباشــ ــ ــــأ مصــ ـــفيات الدولية واليت تنشــ ـــتشـــ ـــــاء املســـ ــركة إنشـ ـــ ــحية وشـ ـــ الصـ
ــــو  ــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـ ـــ ـــــبحي عبد اجلليل برتجي وعضـ املهندس/صــ

ي عبد اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات جملس اإلدارة املهندس سلطان صبح
  على  أعمال سكن العاملني للمستشفى السعودي األملاين مبكة املكرمةترسية عقد  خبصوصالدولية 



  
املتوقع أن تكون قيمة التعامل  نآخر. ومهلذا التعاقد لعام  والرتخيصشركة إنشاء املستشفيات الدولية 

ــــال من مليون٣٨م مببلغ ٢٠١٩للعام  ــ ــــ ــ ل مل١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥البالغة قيمة إمجايل العقد  ريــ  ٣٦دة ر
  التعاقد. توجد شروط تفضيلية يف هذا  والم ٢٠١٨شهر وال توجد أي مبالغ خالل العام 

  
  

رون:  على األعمال والعقود اليت ســـتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية  املوافقة -البند الخامس والعش
الصحية وشركة إنشاء املستشفيات الدولية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صبحي 
ــو جملس اإلدارة املهندس  ــ ـــ ــ ــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــ ـــ ـــ عبد اجلليل برتجي وعضـــ

ي عبد اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية خبصوص ترسية عقد سلطان صبح
ــفيات الدولية  أعمال ســـكن العاملني للمســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة الدمام ــتشـ ــاء املسـ على شـــركة إنشـ

ــال  مليون٤٨م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  نآخر. ومهلذا التعاقد لعام  والرتخيص ــــ ــ ــــ ري
ل مل ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥البالغة قيمة إمجايل العقد  من م ٢٠١٨وال توجد أي مبالغ خالل العام  شــهر ٣٦دة ر
  . توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد وال

رون:  ادس والعش ــط للرعاية  املوافقة -البند الس ــ ـــرق األوسـ ـــركة الشــ ــتتم بني شــ على األعمال والعقود اليت ســـ
ــبحي    الصــــحية وشــــركة إنشــــاء املســــتشــــفيات الدولية واليت تنشــــأ مصــــلحة مباشــــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــ
ــلطان  ــــو جملس اإلدارة املهندس ســـ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـ عبد اجلليل برتجي وعضــ

أعمال الربج ترســية عقد  خبصــوصصــبحي عبد اجلليل برتجي بصــفتهم شــركاء يف شــركة إنشــاء املســتشــفيات الدولية 
ض ملســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة الر هلذا التعاقد  والرتخيصاملســـتشـــفيات الدولية على شـــركة إنشـــاء  الطيب 

ل من مليون ٣٨م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  آخر. ومنلعام  البالغة قيمة إمجايل العقد  ر
ل مل ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩ ل خالل العام ٥٫٠٠٢٫٣٥٤بلغ التعامل مبلغ  شهر ٣٦دة ر توجد شروط  وال ٢٠١٨ر

  . دالتعاقتفضيلية يف هذا 
على األعمال والعقود اليت سـتتم بني شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية  املوافقة -البند السابع والعشرون:

وشــركة إنشــاء املســتشــفيات الدولية واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــبحي عبد اجلليل 
ــــبح ــ ـــــلطان صــ ــ ــو جملس اإلدارة املهندس سـ ــ ــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــ ـــ   ي برتجي وعضــ

أعمال توســعة أقســام ترســية عقد  خبصــوصعبد اجلليل برتجي بصــفتهم شــركاء يف شــركة إنشــاء املســتشــفيات الدولية 
ض ملســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة الر هلذا التعاقد  والرتخيصعلى شـــركة إنشـــاء املســـتشـــفيات الدولية  التنومي 

ل مليون١٥م مببلغ ٢٠١٩ومن املتوقع أن تكون قيمــة التعــامــل للعــام آخر لعــام  البــالغــة قيمــة إمجــايل العقــد  من ر
ل مل ٦١٬٠٤٠٫٩٨٧ ل خالل العام ٣٫٩٢١٫٧٣٤شــهر بلغ التعامل مبلغ  ٣٦دة ر توجد شــروط تفضــيلية  وال ٢٠١٨ر

   .التعاقديف هذا 



  
  

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  املوافقة -البند الثامن والعشرون: 
صبحي عبد اجلليل برتجي مكارم /الدكتور لعضو جملس اإلدارةواليت تنشأ مصلحة مباشرة  بيت البرتجي للياقةوشركة 

ي شركة بيت البرتجي بصفته شريك يف شركة بيت البرتجي للياقة هذا التعامل عبارة عن تقدمي اخلدمات الطبية ملوظف
ل خالل العام ٤٠٩٫١٩٢آخر وبلغ التعامل مبلغ هلذا التعاقد لعام  والرتخيص للياقة من قبل مستشفيات الشركة ر

  م واليوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. ٢٠١٨
ة الصحية على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاي املوافقة البند التاسع والعشرون:ـ

عضــو و صــبحي عبد اجلليل برتجي  /املهندس لرئيس جملس اإلدارةواليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة  البيت الدوليةوشــركة 
ــــركة البيت الدولية، هذا التعامل عبارة عن جملس اإلدارة  ــريكني يف شــ ــ ــفتهما شــ ــ الدكتور/خالد عبد اجلليل برتجي بصــ

ــركة البيت الدولية ــركة تقدمي اخلدمات الطبية ملوظفي شــ ـــفيات الشــ آخر هلذا التعاقد لعام  والرتخيص من قبل مســــتشـ
ل وبلغ التعــامــل مبلغ  ٣م مببلغ ٢٠١٩ومن املتوقع أن تكون قيمــة التعــامــل للعــام  ل ٢٫٣٦٥٫٨٥٦مليون ر ر

  م واليوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. ٢٠١٨خالل العام 
ــط للرعاية الصـــحية على األعمال والعقود اليت  املوافقة-البند الثالثون: ــرق األوسـ ــركة الشـ ســـتتم بني شـ

ــــبحي  ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــــ ــ ـــ ــلحة مباشـ ـــ ــ ــأ مصـ ــ ـــ ــركة بيت البرتجي الطبية واليت تنشـ ـــ ــ   وشـ
شـــريكني وعضـــوي  عتبارمهاعبد اجلليل برتجي وعضـــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 

هذا التعامل عبارة عن ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر لرتخيصالطبية وايف جملس إدارة شــــركة بيت البرتجي 
ــر  اتفاقية ـــ ـــكندرية جبمهورية مصــ ــ ــروع مدينة البرتجي الطبية يف مدينة اإلســ ـــ ــــراف اإلداري على مشــ ــ لإلشـ

ح قبل %١٠) مقابل حصــول الشــركة على نســبة (العربية يف منطقة ( إليكس ويســت ) من صــايف األر
نه  ح وأصـــول الشـــركة ومن املتوقع أن  دال يوجخصـــم الضـــرائب والزكاة مع العلم  أي خماطر  على أر

اية العام ــــفى التابع ملدينة البرتجي الطبية العمل حبلول  ـــتشـــ ــ ـــل م ٢٠٢٠يبدأ املســ ومن املتوقع أن حتصــــ
م ٢٠١٨وال توجد أي مبالغ خالل العام  .م٢٠٢٣حبلول عام  شـــراف اإلداريالشـــركة على رســـوم اإل

   توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. وال
  

على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية  املوافقة -البند الحادي والثالثون: 
الصحية وشركة بيت البرتجي الطبية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي 

شـــريكني وعضـــوي  عتبارمهاعبد اجلليل برتجي وعضـــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 
ــ ـــ ــ ـــ هذا التعامل عبارة عن آخر، هلذا التعاقد لعام  والرتخيصركة بيت البرتجي الطبية يف جملس إدارة شـ

  اإلشراف اإلداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان وينطبق عليها نفس شروط  اتفاقيات



  
ــركة  االتفاقيات ــــ ا خارج اململكة وحيق للشـــ ــفيا ـــ ــ ــــتشــ ـــ ــركة بيت البرتجي الطبية إلدارة مســ ــــ املربمة مع شـــ

ــول ع ــرائب والزكاة %١٠لى نســـــبة (احلصـــ ـــم الضـــ ــايف الربح قبل خصــ ـــفى) من صـــ ـــتشــ  ومت افتتاح مســ
ويتوقع م.٢٠١٩العام من  ينعجمان يف الربع الثا ومســتشــفى ٢٠١٨الشــارقة يف الربع الثاين من العام 

ـــراف اإلداري أن  ــوم اإلشــ ـــركة على رســـ ـــل الشــ وال  م على التوايل٢٠٢٢م والعام ٢٠٢١العام  يفحتصــ
  والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. ٢٠١٨توجد أي مبالغ خالل العام 

  

على األعمال والعقود اليت ســـتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية  املوافقة -البند الثاني والثالثون: 
 الصحية وشركة بيت البرتجي الطبية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي

شـــريكني وعضـــوي  عتبارمهاعبد اجلليل برتجي وعضـــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 
ـــركة بيت البرتجي الطبية  ــ ـــ ــ هذا التعامل عبارة عن ، هلذا التعاقد لعام آخر والرتخيصيف جملس إدارة شـ

كستان املستشفيا اتفاقياتتوقيع  ت الثالثة اململوكة اإلشراف اإلداري على أربعة مستشفيات بدولة 
د وكراتشــي فيحق لشــركة الشــرق األوســط للرعاية  لشــركة بيت البرتجي الطبية يف مدن الهور وإســالم أ

) من صــايف الربح قبل خصــم الضــرائب والزكاة أما %١٠الصــحية احلصــول على رســوم إدارية بنســبة (
كاليف على الشـــركة وبدون مســـتشـــفى حبرية أورشـــد يف مدينة الهور فســـيتم اإلشـــراف عليها بدون أي ت

ـــوم  ــفرســ ـــفيات الثالثة  ىإدارية. مســـــتشـــ ــتشــ ـــك االنتهاء واملســـ ون يف مدينة الهور وهو على وشــ حبرية 
ــغيل هذه  ــــ ـــيتم إدارة وتشـــــ ــ ـــ ــ ــركة بيت البرتجي الطبية يف مرحلة التخطيط. ووفقًا لذلك سـ ــــ اململوكة لشـــــ

ــفيات عند  ــتشــ ــفى الســــعودي التجارية منها حتت العالمة  االنتهاءاملســ وســــتكون هذه  األملاين)(املســــتشــ
ريخ  ــــنوات من  ـــــ ــرة ســ ـــ ــ ـــ ـــاحلـــة ملـــدة عشـ ــ ـــ ــ توقيعهـــا وال توجـــد أي مبـــالغ خالل العـــام االتفـــاقيـــات صــــ

   .التعاقدشروط تفضيلية يف هذا  دم.والتوج٢٠١٨

  

 


