
 

 

 

 

 

 

 

 

على جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية   التصويت نتائج
 )االجتماع األول( 

 م. 2022/ 16/06هـ املوافق 1443/ 17/11
 

  



 

 م.12/2021/ 31على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في   الموافقة (1

 م. 12/2021/ 31على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في   الموافقة (2

 م. 31/12/2021على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  الموافقة (3

للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة  على تعيين مراجع الحسابات    الموافقة  (4

 م وتحديد أتعابه. 2023م والربع األول لعام  2022وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 

مبلغ    الموافقة  (5 صرف  السنة  لاير(    1,400,000)على  عن  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  في مكافأة  المنتهية  المالية 

 م. 12/2021/ 31

 م.2021/ 31/12على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في  الموافقة (6

 م. 2021على توصية مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي  الموافقة (7

( من المادة الحادية  1على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )  الموافقة  (8

والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس 

وط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشر

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.   

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة االماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس   الموافقة  (9

جي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس  اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بتر 

المستشفى  اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها  وهي عبارة عن  اتفاقية اإلشراف اإلداري على 

( من صافي الربح قبل  %10)السعودي األلماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة 

م. وقد تم هذا التعاقد  2021لاير(  خالل العام   8,778,641خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ ) 

 .بدون شروط  أو مزايا تفضيلية.)مرفق(

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة والشتركة الستعودية اليمنية للرعاية الصتحية والتي لرئيس مجلس  الموافقة (10

اإلدارة المهندس/ صتتبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صتتبحي بترجي وعضتتو مجلس 

يها ، وهي عبارة عن اتفاقية اإلشتتتتراف اإلداري على اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصتتتتلحة  غير مباشتتتترة ف

المستتشتفى الستعودي األلماني بمدينة صتنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصتول شتركة الشترق األوستط للرعاية الصتحية على 

م وقد تم  2021( من صتافي الربح قبل خصتم الضترائب والزكاة  لمدة عشترة ستنوات وال يوجد أي مبالغ للعام  10نستبة )  

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

 

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس   الموافقة  (11

بترجي وعضو مجل الدكتور/مكارم صبحي  بترجي ونائب رئيس مجلس اإلدارة  الجليل  المهندس/ صبحي عبد  س اإلدارة 

اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على المستشفى  

السعودي األلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة  

لاير(  في العام   4,114,720الزكاة لمدة عشرة سنوات ،يلغ التعامل مبلغ )  ( من صافي الربح قبل خصم الضرائب و10%)

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.)مرفق(.2021
 

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة  والتي لرئيس    الموافقة  (12

لمهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس اإلدارة ا

مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة السيد/ سلطان صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة  

إلداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية فيها وهي عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري البديلة التفاقية اإلشراف ا

للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية لإلشراف على المستشفى السعودي األلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر  

( من صافي الربح قبل خصم الضرائب  10العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )  

كاة لمدة عشرة سنوات واإلشراف اإلداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل والز



 

( من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة 10حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة )  

 لتعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.)مرفق(. م وقد تم هذا ا2021سنوات وال توجد أي مبالغ للعام 

 

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس   الموافقة  (13

اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ولنائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس  

هي عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على المستشفى اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، و

( من صافي الربح  %10السعودي األلماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة ) 

و  م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أ2021قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات وال توجد أي مبالغ خالل العام  

 مزايا تفضيلية.)مرفق( 

 

على األعمال والعقود التي ستتتتتتم بين الشتتتتركة وشتتتتركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (14

دارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها ،  المهندس/ صتتبحي عبد الجليل بترجي وعضتتو مجلس اإلة

لتوفير االستتشتارات المتعلقة بادارة المشتاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات اإلشتراف اإلداري التي وهي  عبارة عن عقد مستتمر 

 6.300.895شركة  لشرركا لسط رل شاكة ا  لشةرمع  لم لشفيرتررألع ى لسدك  شفة  ةررك   رغ لى طاال لشتغ ل  ل ال    تقوم بها 

 يا تفضيلية )مرفق(.وقد تم هذا التعاقد بدون شروط  أو مزا م2021لاير( دالل لشغ م  

 

على األعمال والعقود التي ستتتتتم بين الشتتتركة وشتتتركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس  الموافقة (15

دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصتلحة غير مباشترة  اإلدارة المهندس/ صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلة

تمر يجدد ستتتتنوياً تقوم من خالله شتتتتركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية  فيها وهي عبارة عن عقد مستتتت

وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصتدر لتويي  الستعوديين في شتركة الشترق األوستط للرعاية  

 أو مزايا تفضيلية. )مرفق(. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط 2021الصحية. ال توجد أي مبالغ خالل العام 
 

على األعمال والعقود التي ستتتتتتم بين الشتتتتركة وشتتتتركة عبد الجليل خالد بترجي لصتتتتيانة األجهزة الطبية   الموافقة (16

دارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصتتتلحة غير مباشتتترة فيها، وهي عبارة عن عقد  )صتتتيانة( والتي لعضتتتو مجلس اإلة

يانة األجهزة الطبية بتجديد وإصتتالح والحفاي على مستتتمر يجدد ستتنوياً تقوم من خالله شتتركة عبد الجليل خالد بترجي لصتت

وقد تم هذا التعاقد بدون    2021لاير( خالل العام   1,292,106اآلالت الجراحية لمستتتشتتفيات الشتتركة، بلغ التعامل مبلغ )

 شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق(.

ي للصتتناعات الدوائية )باف فارما( والتي  على األعمال والعقود التي ستتتتم بين الشتتركة وشتتركة بيت البترج الموافقة (17

لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/صتتبحي عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها وهي عبارة عن عقد مستتتمر يجدد 

ستنوياً تقوم من خالله شتركة )باف فارما( بشتراء وتوريد األدوية المحددة مع المدفوعات على أستاس ستعر الشتراء المستبق 

ريتتتتال(   14,416,747ة الشرق األوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث )الموردين(، بلغ التعامل مبلغ )والفعلي لشرك

 وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(. 2021خالل العام 

العقاري )جانبرو(    على األعمال والعقود التي ستتتتم بين الشتتركة وشتتركة شتتباف الخليا لالستتتثمار والتطوير الموافقة (18

دارة الدكتور/ مكارم صتتتبحي عبد الجليل بترجي مصتتتلحة غير مباشتتترة فيها وهي عبارة عن   والتي لنائب رئيس مجلس اإلة

عقد مستتمر يجدد ستنوياً تقوم من خالله )شتركة جانبرو( بأعمال النظافة والحفاي على ستالمة البيمة بمستتشتفيات الشتركة وبلغ  

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.2021ريتال( خالل العام  19,789,628التعامل مبلغ )

 

 
 

على األعمال والعقود التي ستتتتتم بين الشتتتركة وشتتتركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي   الموافقة (19

دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب   لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلة



 

جي وعضتو مجلس اإلدارة الستيد ستلطان صتبحي عبد الجليل رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صتبحي عبد الجليل بتر

بترجي مصتلحة غير مباشترة فيها، وهي عبارة عن عقد مستتمر يجدد ستنوياً  تقوم من خالله شتركة الشترق األوستط للرعاية  

م  2021الصتحية بتوفير التدريب لطالف التخصتصتات الطبية وغيرها لمنستوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 

 لاير ( وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(. 542,278مبلغ )

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة أفكار الحلول لالستتشتارات في مجال االتصتاالت وتقنية   الموافقة (20

جليتل بترجي ونتائتب رئيس مجلس ( والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهنتدس/ صتتتتبحي عبتد الMEGAMINDالمعلومتات )

دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس  اإلدارة الدكتور/ مكارم صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلة

الستتيد /ستتلطان صتتبحي عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها وهي عبارة عن عقد  وعضتتو مجلس اإلدارةاإلدارة 

لاير لمدة ثالثة ستتتنوات وبلغ التعامل مبلغ   264.683.026شتتتفيات الشتتتركة بمبلغ وقدر   مشتتترول التحول الرقمي لمستتتت

 م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.2021( خالل العام 9,292,272)
 

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (21

المهندس/ صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الستيد/ 

ي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستتشتفيات الشتركة ستلطان صتبحي عبد الجليل بترجي مصتلحة غير مباشترة فيها، وه

وقتد تم هتذا   2021لاير( خالل العتام   23,380,556لاير لمتدة ثالثتة ستتتتنوات وبلغ التعتامتل مبلغ )  346.526.924بمبلغ 

 التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.

 

إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة   على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة الموافقة( 22

المهنتدس صتتتتبحي عبتد الجليتل بترجي وعضتتتتو مجلس اإلدارة التدكتور/ ختالتد عبتد الجليتل بترجي وعضتتتتو مجلس اإلدارة  

الستتيد/ستتلطان صتتبحي عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها وهي عبارة عن عقد إنشتتاء البرس الطبي بالمستتتشتفى  

لاير( يتم ستتدادها  53.060.552األلماني في عستتير حيث اكتملت األعمال بالمشتترول وبلغ إجمالي قيمة العقد )   الستتعودي

وقد تم هذا التعاقد بدون شتتتروط أو مزايا م 2021وال يوجد أي مبالغ للعام م  2021على مدى خمستتتة ستتتنوات حتى العام 

 تفضيلية. )مرفق(.
 

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس    الموافقة (23

اإلدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس 

عبارة عن عقد أعمال إنشتتاء اإلدارة الستتيد/ ستتلطان صتتبحي عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها وهي 

شتتهر وبلغ 36لاير( لمدة   388,911.533ستترير بمبلغ )300المستتتشتتفى الستتعودي األلماني بمكة المكرمة بستتعة 

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.2021لاير( خالل العام    87,893,412التعامل مبلغ )

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (24

المهندس/صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الستيد/ 

عبارة عن عقد أعمال ستكن العاملين للمستتشتفى الستعودي ستلطان صتبحي عبد الجليل بترجي مصتلحة غير مباشترة فيها وهي  

لاير(   36.997.107م مبلغ )2021وبلغ التعامل للعام  شهر  36لاير( لمدة    113,732.085األلماني بمكة المكرمة بمبلغ )

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

 

ن الشتركة وشتركة إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة على األعمال والعقود التي ستتتم بي الموافقة (25

المهندس/صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الستيد/ 

لمستتشتفى الستعودي ستلطان صتبحي عبد الجليل بترجي مصتلحة غير مباشترة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال ستكن العاملين ل

لاير( خالل العتام   35.505.886شتتتتهر وبلغ التعتامتل مبلغ )36لاير( لمتدة    98,100.745األلمتاني بمتدينتة التدمتام بمبلغ )

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.2021
 

 

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (26

المهندس/صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الستيد/ 



 

عبارة عن عقد أعمال البرس الطبي بالمستتشتفى الستعودي ستلطان صتبحي عبد الجليل بترجي مصتلحة غير مباشترة فيها وهي  

لاير( خالل العام   48.641.265شتتتهر بلغ التعامل مبلغ )  36لاير( لمدة    132,621.449األلماني بمدينة الرياض بمبلغ )

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(. 2021

 

على األعمال والعقود التي ستتتم بين الشتركة وشتركة إنشتاء المستتشتفيات الدولية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (27

المهندس/صتبحي عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضتو مجلس اإلدارة الستيد/ 

عبارة عن عقد أعمال توستعة أقستام التنويم بالمستتشتفى  ستلطان صتبحي عبد الجليل بترجي مصتلحة غير مباشترة فيها وهي  

( بتمتبتلتغ  التريتتاض  بتمتتديتنتتة  األلتمتتانتي  لتمتتدة  61.040.987الستتتتتعتودي  متبتلتغ  36لاير(  التتتعتتامتتل  بتلتغ   شتتتتتهتر 

 م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.2021خالل العام (  لاير  12.560.951) 
 

 

 

على األعمال والعقود التي ستتتتم بين الشتتركة وشتتركة بيت البترجي للياقة والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (28

الدكتور/مكارم صتتبحي عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها وهي عبارة عن عقد ستتنوي لتقديم الخدمات الطبية  

وقد تم هذا التعاقد بدون  م  2021يوجد أي مبالغ للعام    واللمويفي شتتركة بيت البترجي للياقة من قبل مستتتشتتفيات الشتتركة  

 شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.

 
 

على األعمال والعقود التي ستتتتتتم بين الشتتتتركة وشتتتتركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (29

دارة الدكتور خالد عبد ا لجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها، المهندس/ صتتبحي عبد الجليل بترجي وعضتتو مجلس اإلة

وهي عبارة عن اتفاقية لإلشتتتراف اإلداري على مشتتترول مدينة البترجي الطبية في مدينة اإلستتتكندرية بجمهورية مصتتتر 

( من صتتافي األرباح قبل خصتتم الضتترائب 10العربية في منطقة ) إليكس ويستتت( مقابل حصتتول الشتتركة على نستتبة )  

م، متدة االتفتاقيتة عشتتتترة ستتتتنوات من تتاريخ توقيعهتا وقتد تم هتذا التعتاقتد بتدون  2021غ خالل العتام  والزكتاة وال توجتد أي مبتال

 شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق(.
 

 

على األعمال والعقود التي ستتتتتتم بين الشتتتتركة وشتتتتركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة  الموافقة (30

دارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصتتلحة غير مباشتترة فيها،  المهندس/ صتتبحي عبد الجليل بترجي وعضتتو مجلس اإلة

شتفى عجمان لمدة عشترة ستنوات ويحق للشتركة وهي عبارة عن اتفاقيات اإلشتراف اإلداري على مستتشتفى الشتارقة ومستت

م وقد تم  2021( من صتافي الربح قبل خصتم الضترائب والزكاة. وال توجد أي مبالغ خالل العام  10الحصتول على نستبة )  

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

 

بترجي الطبية والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت ال  الموافقة  (31

دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة   صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلة

( من صافي  10عن اتفاقيات اإلشراف اإلداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة )  

بح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذ  االتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وال توجد أي مبالغ  الر

 م.وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(.2021خالل العام 

على مشاركة شركة الشرق االوسط للرعاية الصحية في راس مال مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي )شركة   الموافقة  (32

لاير( والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب    70.000.000الصبح الجديدة الطبية( بمبلغ )

دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وع ضو مجلس اإلة

 وعضو مجلس اإلدارة السيد /سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها.


