
  

 األملاني)السعودي  (املستشفىتدعو شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
  .األول) (االجتماعمساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

دعوة املسامهني  األملاين)السعودي  (املستشفىيسر جملس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
عشرة املقرر عقده مبشيئة هللا تعاىل يف متام الساعة  الثالثةالكرام إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

يف مقر الشركة  م٢٠١٨يونيو ٢٤هـ املوافق ١٤٣٩ شــوال١٠ األحد من مساء يوم والنصف السادسة
ذا  ملستشفى السعودي األملاين مبدينة جدة ـ الربج الطيب ـ قاعة االجتماعات الطابق الثامن واملوضح 

  وذلك للنظر يف جدول األعمال املرفق. https://goo.gl/maps/rFqZVkZEGBu:ـالرابط

وإذا مل يتوفر رأس املال على األقل  ربعهذه اجلمعية حضـــور مســـامهني ميثلون  انعقادو يشـــرتط لصـــحة 
ـــــاعة من انتهاء املدة احملددة  ـــ ــــيتم عقد االجتماع الثاين بعد سـ ــــ ــــاب الالزم لعقد هذا االجتماع سـ ـــ النصــ

ــهم املمثلة فيهلالجتماع األول ويكون االجتماع الثاين صـــــحيحًا  ً كان عدد األســـ ـــاهم من و  أ لكل مســ
ــة التداول اليت املســــا ـــامهي الشــــركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلســ ــبقمهني املقيدين يف ســــجل مسـ  تســ

اجتماع اجلمعية حق حضــور االجتماع حســب األنظمة واللوائح وله أن يوكل عنه يف احلضــور شــخصــًا 
ــركة مبوجب التوكيل املرفق على أن يكون مصــــدقًا  ــاء جملس اإلدارة أو موظفي الشــ آخر  من غري أعضــ

ــناعية أو البنوك احمللية أو من كتابة العدل أو األشــــخاص املرخص عل يه من إحدى الغرف التجارية الصــ
عمال التوثيق   وعلى املســــاهم أو وكيله تزويد الشــــركة بنســــخة من التوكيل قبل يومني على األقل هلم 

ه ــركة حســــب العنوان املوضــــح أد ــل  إبراز كيلوعلى الو  من موعد انعقاد اجلمعية وإرســــاله إىل الشــ أصـ
 وكالة)أو  (أصـــالةاجلمعية. ويرجي من كل مســـاهم يرغب يف حضـــور اجلمعية العامة  قبل انعقادالتوكيل 

ـــية والتواجد قبل موعد االجتماع  ــــ ــــخصــ ـــ ــار بطاقة اهلوية الشــ ـــ ــــتكمال إجراءات  بوقت كايفإحضــــ الســـــ
مكان املسامهني املسجلني يف خدمات تداواليت التصويت عن بعد على التسجيل.  نه سيكون  علمًا 

ــباحًا من يوم اخلميس  ـــ ــــرة صـــ ـــاعة العاشــــ ـــ املوافق ٠٧/١٠/١٤٣٩بنود اجلمعية إبتداءًا من الســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ هـــ
م وحىت الســاعة الرابعة عصــرًا من يوم انعقاد اجلمعية وســيكون التســجيل والتصــويت ٢١/٠٦/٢٠١٨

ستخدام الرابط يف خدمات ت ً جلميع املسامهني    ـالتايل: داواليت متاحًا وجما
   www.tadawulaty.com.sa   
  



  
  

  
  

  ـ التايل: ولالستفسار ميكن التواصل مع عالقات املسامهني على العنوان 
مدينة جدة ــــــــــــ حي الزهراء ــــــــــــ شارع  األملاين)السعودي  (املستشفىشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 

  ) ـ ١الوحدة رقم ( ٦٧٦٨الرقم اإلضايف  ٣٥٩٥رقم املبىن  ٢٣٥٢١الرمز الربيدي  البرتجي
ـــــــــــــ  املنطقة: مكة  -٦٠٠١ – ٦٣٥٠حتويلة  ٠٠٩٦٦١٢٢٦٠٦٠٠٠هاتف رقم  املدينة: جدةاملكرمة ـ

  sghgroup.net5President@بريد إلكرتوين:   ٠٠٩٦٦١٢٦٨٣٥٨٧٤ رقم:فاكس 
    



  

  
  

  

  

  

  

  ١٣جدول أعمال اجلمعية العامة العادية رقم 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )٣١بنود اجلمعية العامة العادية رقم (
ت الشركة عن السنة املالية املنتهية يف  )١  م ٣١/١٢/٢٠١٧التصويت على تقرير مراجع حسا

  م.٣١/١٢/٢٠١٧التصويت على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف  )٢

  م.٣١/١٢/٢٠١٧التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  )٣

ح نقدية على املسامهني عن العام املايل املنتهي  )٤ التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن توزيع أر
ل للسهم الواحد متثل ما نسبت٢) مليون ريـال بواقع ١٨٤٫٠٨قدرها (م ٣١/١٢/٢٠١٧يف   هر
مليون سهم وتكون أحقيتها للمسامهني  ٩٢٫٠٤من رأمسال الشركة البالغ عدد أسهمها  %٢٠

نه  ريخ االستحقاق علمًا  ين يوم تداول يلي  اية  املسجلني بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع يف 
ريخ ح الحقاً  سيتم حتديد    (مرفق). توزيع األر

ت للشركة من بني املرشحني بناءًا على توصية جلنة املراجعة التصويت على  )٥ تعيني مراجع احلسا
 م٢٠١٨للربع الثاين والثالث والرابع والسنوي للعام وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية 

 م وحتديد أتعابه.٢٠١٩ لعاموالربع األول 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خالل السنة املالية  )٦
 .م٣١/١٢/٢٠١٧املنتهية يف 

وستمائة  (مليون١٫٦٨٣٫٨٣٦صرف مكافئة أعضاء جملس اإلدارة مببلغ وقدره  التصويت على )٧
ال)وثالثة ومثانون ألف ومثامنائة وستة وثالثون  ل)ألف  (مائيتريـال  ٢٠٠٫٠٠٠بواقع  رـي لكل عضو  ر

 م.٣١/١٢/٢٠١٧وذلك عن العام املايل املنتهي يف 

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة  )٨
ملهندس/ صبحي االماراتية للرعاية والتنمية الصحية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة ا

وعضو جملس اإلدارة الدكتور عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 
عتبارهم شركاء وأعضاء يف جملس إدارة الشركة اإلماراتية للرعاية والتنمية الصحية  مكارم صبحي برتجي 

  رة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على ، هذا التعامل عباهلذا التعاقد املستمر لعام آخر والرتخيص
 



 

  
املســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة مقابل حصـــول شـــركة الشـــرق 

) من صايف الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع %١٠األوسط للرعاية الصحية على نسبة (
ح الشركة،  االعتباريف  ل ١٢٬٥٠٧٬٩٤٦ بلغ التعامل مبلغعدم وجود أي خماطر على أصول وأر  ر

ـــــال للعام  ١٤ومن املتوقع احلصول على مبلغ  م.٢٠١٧خالل العام  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ والتوجد  م٢٠١٨مليون ريـ
  (مرفق). شروط تفضيلية يف هذا التعاقد

لتصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية والشــركة ا )٩
الســعودية اليمنية للرعاية الصــحية واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــبحي 
ــــو جملس اإلدارة  ــــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ـــ ـــ عبد اجلليل برتجي وعضــ

ــــبحي برتجي ا ــعودية اليمنية  عتبارهملدكتور/ مكارم صـ ــــركة الســـ ــــاء يف جملس إدارة الشـ ــــركاء وأعضـ شـ
ــــحية  ـــ ـــتمر لعامالتعاقد  هلذا والرتخيصللرعاية الصـ ــــ هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشــــــــراف ، آخر املسـ

جلمهورية اليمنية مقابل حصـــول شـــركة الشـــرق  اإلداري على املســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة صـــنعاء 
) من صــايف الربح قبل خصــم الضــرائب والزكاة مع الوضــع يف %١٠األوســط للرعاية الصــحية على نســبة (

ومن املتوقع احلصول على عائد من هذه االتفاقية  ح الشركة،عدم وجود أي خماطر على أصول وأر االعتبار
ح نعقب حتســـــ ليمن وحتقيق الشـــــركة لألر والتوجد م ٢٠١٧خالل العام  أي مبالغوال توجد   األوضـــــاع 

 (مرفق) التعاقد.شروط تفضيلية يف هذا 
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة املصرية  )١٠

السعودية للرعاية الصحية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد اجلليل 
الدكتور/مكارم صبحي برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة 

هلذا  والرتخيصشركاء وأعضاء يف جملس إدارة الشركة املصرية السعودية للرعاية الصحية  عتبارهمبرتجي 
اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاين  هذا التعامل عبارة عن اتفاقية،آخر املستمر لعامالتعاقد 

) %١٠مبدينة القاهرة جبمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (
ح  االعتبارمن صايف الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع يف  عدم وجود أي خماطر على أصول وأر

م ومن املتوقع احلصول على العائد من هذه االتفاقية ٢٠١٦اإلشراف اإلداري بدأ يف العامن عقد الشركة، علمًا 
  (مرفق).التعاقد. والتوجد شروط تفضيلية يف هذا م ٢٠١٧العام  أي مبالغ خاللتوجد  والم ٢٠١٩يف العام 

 



  
  

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة  )١١
تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي  الصحية واليتحائل الوطنية للخدمات 

ر اإلدارة الدكتو  وعضو جملسعبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 
شركاء وأعضاء يف جملس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية  عتبارهممكارم صبحي برتجي 

هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على ،آخر املستمر لعامهلذا التعاقد  والرتخيص
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  ح الشركة، علماً  م ٢٠١٧عدم وجود أي خماطر على أصول وأر

خالل  أي مبالغتوجد  وال م٢٠١٩من العام  االتفاقية اعتباراومن املتوقع احلصول على عائد من هذه 
  (مرفق) التعاقد.والتوجد شروط تفضيلية يف هذا ٢٠١٧العام 

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )١٢
ـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــــبحي عبد اجلليل  ــلحة مباشـ بيت البرتجي الطبية واليت تنشــــأ مصــ

ــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضــــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ــريكني وعضــ شــ
ــــركة بيت البرتجي الطبية  ــــ هذا التعامل عبارة عن عقد ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيصإدارة شـــ

دارة املشـــاريع اجلديدة وتنفيذ  اإلشـــراف اإلداري اليت تقوم  اتفاقياتمســـتمر لتوفري اخلدمات املتعلقة 
ــتشــــفيات األخرى وهذا ــحية مع املســ ـــط للرعاية الصــ ــرق األوسـ ــركة احلد من  ا شــــركة الشــ يتيح للشــ

املخاطر ومساعدة فريق العمل على الرتكيز يف االحتياجات التشغيلية وستحصل شركة الشرق األوسط 
للرعاية الصــحية على رســوم أعلى من قيمة عقد اإلشــراف اإلداري ومن املتوقع أن يبلغ حجم التعامل 

ــال ٦٬٠٠٠٬٨٥٥مبلغ  م٢٠١٨يف العام  ــــــ ـــــال ٥٬٢٣٨٬٨٤٢ بلغ التعامل مبلغو ري ـــ ـــ ــــ خالل العام  ريـ
  (مرفق). والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. م٢٠١٧

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )١٣
ــــبحي  ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـ ــــلحة مباشـــ ــأ مصـ   بيت البرتجي للتعليم والتدريب واليت تنشـــ

شــريكني وعضــوي  عتبارمهاعبد اجلليل برتجي وعضـــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي 

  هذا التعامل ، آخرهلذا التعاقد ملدة عام  والرتخيصيف جملس إدارة شركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب 



  
ــركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب بتقدمي خدمات تنمية  ـــ ـــ ـــتمر تقوم من خالله شــ ـــ ـــ عبارة عن عقد مسـ
وتطوير املهارات وتدريب وتوظيف املرشـــحني من قبل صـــندوق تنمية املوارد البشـــرية الســـعودي وتعترب 

ــط للرعاية  ــعوديني يف شــــركة الشــــرق األوســ م املتوقع أن يبلغ حج نوم .الصــــحيةمصــــدر لتوظيف الســ
ـــال) مليون( ٢٠١٨التعامل يف العام  ـــ ـــ ــــ ــــ ــ  بلغ التعاملتدفع على أساس اخلدمة الفعلية املقدمة بينما  ريـ

ــال١٨٣٫٢٥٠مبلغ  ـ   (مرفق). والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. م٢٠١٧خالل العام  رـي

ــويت على األعمال والعقود اليت ســـــتتم بني شـــــركة الشـــــرق األوســـــط للرعاية الصـــــحية ممثلة يف  )١٤ التصـــ
ض وعســري وحائل وشــركة عبد اجلليل خالد برتجي لصــيانة األجهزة الطبية  ا يف كل من جدة والر مســتشــفيا

جي بصفته شريك يف (صيانة) واليت تنشأ مصلحة مباشرة لعضو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برت 
هذا التعامل عبارة عن عقد مســـــتمر تقوم من خالله ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيص (صـــــيانة)شـــــركة 

شـــــــــركة عبد اجلليل خالد برتجي لصـــــــــيانة األجهزة الطبية بتجديد وإصـــــــــالح واحلفاظ على اآلالت اجلراحية 
ــال تدفع على أساس مليون ٦م مببلغ ٢٠١٨ ملستشفيات الشركة ومن املتوقع أن تكون قيمة العقد للعام ـــ ريـ

ل  ٤٬٧٣٣٬٤٣٣مبلغ  بلغ التعاملاخلدمة الفعلية املقدمة بينما  توجد شـــــــــروط  والم ٢٠١٧خالل العام ر
  (مرفق). تفضيلية يف هذا التعاقد

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة بيت  )١٥
ب فارما) واليت تنشأ مصلحة مباشرة  لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي البرتجي للصناعات الدوائية (

شــريكني  مابرتجي بصــفتهاِإلدارة الســابق الســيد/ رضــوان خالد عبد اجلليل  ولعضــو جملسعبد اجلليل برتجي 
بشـــــــــــركــة  يف ــركــة ، آخرهلــذا التعــاقــد ملــدة عــام  والرتخيص فــارمــا) ( ـــ ـــ   هــذا التعــاقــد عبــارة عن قيــام شـــ

ـــبق والفعلي  ــاس ســــعر الشــــراء املسـ ـــراء وتوريد األدوية احملددة مع املدفوعات على أســ ب فارما) بشـ )
ــط للرعاية الصـــحية من الطرف الثالث ( ــرق األوسـ واملتوقع أن تكون قيمة العقد  املوردين)لشـــركة الشـ

ــــال تدفع على أساس املنتجات الفعلية اليت يتم شراؤها بينما  ٢٥مبلغ  ٢٠١٨للعام  ــ ـــ  بلغ التعاململيون ريـ
ــــال١٩٬٦٩٧٬٨٨٠مبلغ    (مرفق). والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. م٢٠١٧خالل العام  ري

 

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة ) ١٦
تنشــأ مصــلحة مباشــرة لعضــو جملس اِإلدارة  (جانربو) واليتشــباب اخلليج لالســتثمار والتطوير العقاري 

عتبارهالدكتور/ مكارم صـبحي عبد اجلليل  تطوير شـريك يف شـركة شـباب اخلليج لالسـتثمار وال برتجي 
  العقد يعترب الوحيد يف تقدمي خدمة الطرف الثالث  اهذ ،آخرهلذا التعاقد ملدة عام  والرتخيصالعقاري 



  
  

وهو قائم على التنافســية والكفاءة  مســتشــفيات شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحيةواملســتخدم من قبل 
عمال النظافة  ورب جاناملتخصصة ومبوجبه تقوم شركة شباب اخلليج لالستثمار والتطوير العقاري (  لقيام   (

ملستشفيات املذكورة ومن املتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام   ١٦م مبلغ ٢٠١٨واحلفاظ على سالمة البيئة 
بلغ م وبلغ التعاملط شــــــــهرية وعلى أســــــــاس اخلدمة الفعلية املقدمة مليون ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تدفع على أقســــــــا

ـــال ١١٬٠١٨٬٣٣٦   (مرفق).والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. ٢٠١٧خالل العام  ري

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )١٧
ـــاء املســـــتشـــــفيات الدولية واليت  ــــبحيإنشــ ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـ ـــلحة مباشـــ ــــأ مصــ   تنشـ

ـــــو جملس اإلدارة   ـــ ــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ـــ ــــ عبد اجلليل برتجي وعضــ
ــفيات الدولية  ــاء املســــتشــ ــركة إنشــ املهندس ســــلطان صــــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــــركاء يف شــ

ــفيات ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيص ـــ ـــ ــتشـــ ـــ ــــ هذا التعاقد عبارة عن عقد التجديد والرتميم ملســ
ــركة ــــ ـــ ل ٥٤م مببلغ ٢٠١٨ومن املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  الشــ قيمة إمجايل  من مليون ر

ــال ملدة ثالثة سـنوات ٩٣٬٣٢٩٬٧٥٤العقد البالغة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ل ٣٦٫٩٨٥٫١٦٩ وبلغ التعامل مبلغريـ  ر
  (مرفق)..ة يف هذا التعاقدوالتوجد شروط تفضيلي ٢٠١٧خالل العام 

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )١٨
إنشاء املستشفيات الدولية احملدودة واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس صبحي 

ــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد  ــــ ـــ ــــو جملس اإلدارة عبد اجلليل برتجي وعضــ ــــ اجلليل برتجي وعضـــ
ــفيات الدولية /املهندس ــاء املســــتشــ ــركة إنشــ ســــلطان صــــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــــركاء يف شــ

ـــعودي األملاين يف عســــري  ـــفى السـ ملســــتشـ ـــاء الربج الطيب  نشـ والرتخيص هلذا خبصــــوص العقد املتعلق 
ـــروع وبلغ التعاقد لعام آخر ، ــــ ـــ ملشـ ل  ٥٣٬٠٦٠٬٥٥٢إمجايل قيمة العقد حيث اكتملت األعمال  ر

ــداد املبلغ املتبقي من العقد وقدره  ـــ ــــيتم ســــ ـــ نه ســ ـــــة ٤٢٫٤٤٨٫٤٢٢مع العلم  ـــ ل على مدى مخسـ ر
ــنوات حىت العـــام  ـــ ــــ ل ١٠٫٦١٢٫١١٠ بلغ التعـــامـــل مبلغم وبنـــاءًا عليـــه ٢٠٢١ســ خالل العـــام  ر

ل.١٠٫٦١٢٫١١٠ هو م٢٠١٨واملبلغ املستحق للعام م ٢٠١٧   (مرفق). ر

  

  



  
  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )١٩
إنشاء املستشفيات الدولية احملدودة واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صبحي 
ــــو جملس اإلدارة  ــــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ـــ ـــ عبد اجلليل برتجي وعضــ

ــفيات الدولية ا ــاء املســــتشــ ــركة إنشــ ملهندس ســــلطان صــــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــــركاء يف شــ
ـــية واإلنشــــــائية  ــية عقد األعمال اهلندســـ ــوص ترســــ وتركيب األجهزة واملعدات  ةواإللكرتوميكانيكيخبصــــ

ة الطبية ملشــروع املســتشــفى الســعودي األملاين يف مدينة الدمام على شــركة إنشــاء املســتشــفيات الدولي
ـــام  والرتخيص ـــذا التعــــاقــــد لعـ ـــامــــل للعــــام  نوم .آخرهلـ ـــة التعـ م مببلغ ٢٠١٨املتوقع أن تكون قيمـ

ـــال من مليون٢٢٠ ــــ ل  ٣٣٦٬٤٥١٬٥٠٠قيمة إمجايل العقد البالغة  ريـ وبلغ التعامل  شهر ٣٠ملدة ر
ل ٥٥٫٦٢٨٫٤٨٦ مبلغ   (مرفق). والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. م٢٠١٧خالل العام  ر

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء  )٢٠
املســتشــفيات الدولية واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــبحي عبد اجلليل برتجي 

  ســـــــلطان صـــــــبحي وعضـــــــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــــــو جملس اإلدارة املهندس
أعمال إنشـاء عبد اجلليل برتجي بصـفتهم شـركاء يف شـركة إنشـاء املسـتشـفيات الدولية خبصـوص ترسـية عقد  

على شـــــركة إنشـــــاء املســـــتشـــــفيات الدولية  ســـــرير٣٠٠املســـــتشـــــفى الســـــعودي األملاين مبكة املكرمة بســـــعة 
ريــال  مليون ٧٨م مببلغ ٢٠١٨لعام املتوقع أن تكون قيمة التعامل ل نآخر. ومهلذا التعاقد لعام  والرتخيص

ل ملــ ٣٨٨٬٩١قيمــة إمجــايل العقــد البــالغــة  من خالل العــام  أي مبــالغتوجــد  شـــــــــــهر وال ٣٦دة مليون ر
  (مرفق). والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد.م ٢٠١٧

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢١
إنشاء املستشفيات الدولية احملدودة واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صبحي 
ــــو جملس اإلدارة  ــــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ـــ ـــ عبد اجلليل برتجي وعضــ

ــفيات الدولية ا ــاء املســــتشــ ــركة إنشــ ملهندس ســــلطان صــــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــــركاء يف شــ
  على شركة  أعمال سكن العاملني للمستشفى السعودي األملاين مبكة املكرمةترسية عقد  خبصوص

  



  
  

  املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  نوم .آخرهلذا التعاقد لعام  والرتخيصإنشاء املستشفيات الدولية 
ــــال من مليون٢٣م مببلغ ٢٠١٨ ـــ ــــ ـــ ل مل ١١٣٬٧٣البالغة قيمة إمجايل العقد  ري  شهر ٣٦دة مليون ر

  مرفق).( التعاقد.والتوجد شروط تفضيلية يف هذا م ٢٠١٧خالل العام  أي مبالغ توجد وال
  

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٢
ــــبحي  ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صـ ــلحة مباشــــ ـــأ مصــــ ـــفيات الدولية واليت تنشـــ ــتشـــ ـــاء املســــ   إنشـــ
ــــو جملس اإلدارة  ــــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ـــ ـــ عبد اجلليل برتجي وعضــ

ــفيات الدولية املهندس ســــ ــاء املســــتشــ ــركة إنشــ لطان صــــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــــركاء يف شــ
على شـــركة  أعمال ســـكن العاملني للمســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة الدمامخبصـــوص ترســـية عقد 

املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  نوم .آخرهلذا التعاقد لعام  والرتخيصإنشاء املستشفيات الدولية 
ــال من مليون٢٠م مببلغ ٢٠١٨ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ل مل ٩٨٬١٠البالغة قيمة إمجايل العقد  ريـ    شهر ٣٦دة مليون ر

  (مرفق).. والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقدم ٢٠١٧خالل العام  أي مبالغتوجد  وال
  

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة إنشاء  )٢٣
املســتشــفيات الدولية واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــبحي عبد اجلليل برتجي 

طان صــبحي عبد وعضــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــو جملس اإلدارة املهندس ســل
أعمال الربج ترسية عقد  احملدودة خبصوصاجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية 

ضالطيب  هلذا  والرتخيصعلى شـــركة إنشـــاء املســـتشـــفيات الدولية  ملســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة الر
ــــــــــــال من مليون ٢٧م مببلغ ٢٠١٨املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  آخر. ومنالتعاقد لعام  ـــــــــــــ قيمة  ريـ

ل ملـ ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩البـالغـة إمجـايل العقـد   م٢٠١٧خالل العـام  أي مبـالغتوجـد  وال شـــــــــــهر ٣٦دة ر

  (مرفق). التعاقدوالتوجد شروط تفضيلية يف هذا 
  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٤
ــــبحي  ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صـ ــلحة مباشــــ ـــأ مصــــ ـــفيات الدولية واليت تنشـــ ــتشـــ ـــاء املســــ   إنشـــ
ــــو جملس اإلدارة  ــــ ـــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ـــ ـــ عبد اجلليل برتجي وعضــ

  الدولية لطان صبحي عبد اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات املهندس س
  



  
  

ضترســـية عقد  خبصـــوص ملســـتشـــفى الســـعودي األملاين مبدينة الر على  أعمال توســـعة أقســـام التنومي 
التعامل ومن املتوقع أن تكون قيمة  آخرهلذا التعاقد لعام  والرتخيصشركة إنشاء املستشفيات الدولية 

ـــال من مليون١٣م مببلغ ٢٠١٨للعام  ـــ ــــ ـــ ل مل ٦١٬٠٤٠٫٩٨٧البالغة قيمة إمجايل العقد  ريـ  ٣٦دة ر

  ).مرفق( .والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقدم ٢٠١٧خالل العام  أي مبالغتوجد  وال شهر
التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٥

ـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــــبحي عبد اجلليل  ــلحة مباشـ بيت البرتجي الطبية واليت تنشــــأ مصــ
ــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضــــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ــريكني وعضــ شــ

   اتفاقيةهذا التعامل عبارة عن ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيصالطبية إدارة شركة بيت البرتجي 
ــروع مدينة البرتجي الطبية يف مدينة اإلســـكندرية جبمهورية مصـــر العربية يف  لإلشـــراف اإلداري على مشـ

ــول الشـــركة على نســـبة  ح قبل خصـــم %١٠(منطقة ( إليكس ويســـت) مقابل حصـ ) من صـــايف األر
نه  ــــرائب والزكاة مع العلم  ـــركة ومن املتوقع أن يبدأ  دال يوجالضـ ــول الشــ ح وأصـــ أي خماطر  على أر

اية العام ـــفى التابع ملدينة البرتجي الطبية العمل حبلول  ــتشـــ ـــ م ويتوقع أن يكون األثر املايل ٢٠١٩املسـ
ــط للرعاية الصــــحية (امل ــرق األوســ ــتشــــفى الســــعودي األملاين) حبلول عام على شــــركة الشــ    م.٢٠٢١ســ

  مرفق).( توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. والم ٢٠١٧خالل العام أي مبالغ توجد  وال
  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٦
ـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــــبحي عبد اجلليل  ــلحة مباشـ بيت البرتجي الطبية واليت تنشــــأ مصــ

ــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضــــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ــريكني وعضــ شــ
ــــركة بيت البرتجي الطبية  ــــ  اتفاقياتهذا التعامل عبارة عن ، آخرهلذا التعاقد لعام  والرتخيصإدارة شـــ

 االتفاقياتاإلشــراف اإلداري على مســتشــفى الشــارقة ومســتشــفى عجمان وينطبق عليها نفس شــروط 
ا خارج اململكة وحيق للشركة احلصول على    املربمة مع شركة بيت البرتجي الطبية إلدارة مستشفيا

) من صـــايف الربح قبل خصـــم الضـــرائب والزكاة ومن املتوقع أن يبدأ تشـــغيل مســـتشــفى %١٠نســـبة (
  م ٢٠١٩العام عجمان يف الربع الثالث من  ومستشفى ٢٠١٨الشارقة يف الربع الثاين من العام 

  
  



  
  

يف  األملاين)السعودي  (املستشفىالشرق األوسط للرعاية الصحية  املايل لشركةويتوقع أن يكون األثر 
ــروط  ٢٠١٧خالل العام  أي مبالغتوجد  وال م على التوايل٢٠٢٢م والعام ٢٠٢١العام  والتوجد شـــ

  (مرفق). تفضيلية يف هذا التعاقد.
  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٧
ـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــــبحي عبد اجلليل  ــلحة مباشـ بيت البرتجي الطبية واليت تنشــــأ مصــ

ــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضــــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ــريكني وعضــ شــ
ـــــركــة بيــت البرتجي الطبيــة  ـــ هــذا التعــامــل عبــارة عن توقيع ، هلــذا التعــاقــد لعــام آخر والرتخيصإدارة شـــ

كستان املستشفيات الثالثة اململوكة لشركة  اتفاقيات   اإلشراف اإلداري على أربعة مستشفيات بدولة 

ـــ ـــرق األوســــ ـــركة الشــــ ـــي فيحق لشــــ د وكراتشــــ ـــالم أ ط للرعاية بيت البرتجي الطبية يف مدن الهور وإســــ
) من صــايف الربح قبل خصــم الضــرائب والزكاة أما %١٠الصــحية احلصــول على رســوم إدارية بنســبة (

مســتشــفى حبرية أورشــد يف مدينة الهور فســيتم اإلشــراف عليها بدون أي تكاليف على الشــركة وبدون 
ــوم  ـــفرســ ــتشــــفيات الثالثة  ىإدارية. مســــتشـ ون يف مدينة الهور وهو على وشــــك االنتهاء واملســ حبرية 

ــغيل هذه  ـــ ــــ ــــيتم إدارة وتشــ ــــ ــركة بيت البرتجي الطبية يف مرحلة التخطيط. ووفقًا لذلك ســـ ـــــــ اململوكة لشــ
وســـتكون هذه  األملاين)املســـتشـــفى الســـعودي (التجارية منها حتت العالمة  االنتهاءاملســـتشـــفيات عند 
ـــــا ـــ ـــ ريخ االتفــاقيــات صــ ـــنوات من  ـــ ـــ ــرة ســ ــــ ـــ خالل العــام  أي مبــالغتوجــد  وال توقيعهــاحلــة ملــدة عشــ

  مرفق)( .التعاقدشروط تفضيلية يف هذا  د.والتوجم٢٠١٧

  
  

  

    



  

  

  

  

  

  

  

  نموذج التوكیل
  
  ـالتوكیل: تاریخ تحریر 

  الموافق

م .......................أ  صية رقم ......املسا ة  و سية .................... بموجب    ا

س مجلس  صية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئ ن صادر من ................. بصف ال أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغ السعودي

م (ة) إدارة شركة ............................... ومالك ا (              ) س م عدد ية شركة ألس م شركة الشرق األوسط للرعاية ال اً من أس

ل التجاري   لة  ال مة سعودية امل ناداً ع نص املادة ( ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ـ برقم ٠٦/٠٤/١٤٢٥مسا ) من النظام ٢٥واس

ل ..................... ذا أو مع............... األساس للشركة فإن  والذي سيعقد   العاديةية العامة لينوب ع  حضور اجتماع ا

ية السعودية  تمام الساعة  ج الط الطابق الثامن بمدينة جدة، اململكة العر ي ال شفى السعودي األملا مقر الشركة باملس

ت نيابةً ع ع ٢٤/٠٦/٢٠١٨ـ املوافق ١٠/١٠/١٤٣٩  األحدمن يوم  والنصف مساءاً  السادسة لتھ بالتصو املواضيع م وقد و

افة  ا والتوقيع نيابةً ع ع  ت عل معية العامة للتصو ا ا ا من املواضيع ال قد تطرح املدرجة ع جدول األعمال وغ

ذا االجتماع أو أي اجتماع الحق ي ذا التوكيل ساري املفعول ل عت  ذه االجتماعات، و ندات املتعلقة    جل إليھ.ؤ القرارات واملس

  التوكيل اسم موقع

ي ملوقع التوكيل  صفة موقع التوكيل ل املد   رقم ال

ن   أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغ السعودي

  

ل  ا) (باإلضافةتوقيع املو صاً معنو م  ان مالك األس تم الرس إذا    إ ا

  

 
  

  

  

  

  



  
  هـ ٢١/٠٨/١٤٣٩التاريخ: 
  م.٠٧/٠٥/٢٠١٨املوافق: 

  

  السادة/ مساهمي شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية احملرتمني
 

  ٢٠١٧املوضوع: التقرير السنوي للجنة املراجعة عن عام 
 

٢٠١٧

 

    

٢٠١٧ 

 : ً    ـالتقارير املالية:  ـأوال
٢٠١٧





          



         

 

 



 
 

   ـعتماد التايل: كما قامت اللجنة بالدراسة والتوصية لس اإلدارة با
 

٢٠١٦ 

 

٣١٢٠١٦ 

: املراج   عة الداخلية.ثانياً


















      

٨١٦٢٠١٧١٣٠٢٢٠١٧ 

 

 



 
 

         

 

 

 

٢٠١٨ 

 :   ـمراجع احلسابات:  ـثالثاً
٢٠١٧



٢٠١٧

 

: الئحة عمل جلنة املراجعة:    ـرابعاً


٨٦٢٠١٧١٣٠٢٢٠١٧

٢٩١٢٢٠١٧ 

 :   أخرى. ـخامساً


 



٢٠١٨ 



 



 

  النتائج العامة التي توصلت هلا اللجنة.






  



       

           



 



 

 

  م. صاحل أمحد حفني                                                              
  رئيس جلنة املراجعة                                                              


