
  
  

  

  

التصويت على جدول أعمال اجتماع اجلمعية  نتائج

  األول) (االجتماعالعامة غري العادية 

  م. ٢٠٢١/ ١٧/٠٦هـ املوافق  ١٤٤٢/ ١١/ ٠٧
  

    



  

  .م ١٢/٢٠٢٠/ ٣١على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في   الموافقة )١

  م.١٢/٢٠٢٠/ ٣١  العام المالي المنتهي فيعلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن  الموافقة )٢

  . م٣١/١٢/٢٠٢٠على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  الموافقة )٣

من  " شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون " على تعيين مراجع الحسابات للشركة  الموافقة )٤ 
بناءً  المرشحين  الثاني   بين  للربع  المالية  القوائم  وتدقيق  لفحص ومراجعة  وذلك  المراجعة  لجنة  توصية  على 

  أتعابه. م وتحديد ٢٠٢٢ من العام الماليم والربع األول ٢٠٢١ المالي والثالث والسنوي للعام

لایر) مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ١٫٤٠٠٫٠٠٠(مبلغ  على صرف    الموافقة  )٥
  م. ٣١/١٢/٢٠٢٠في 

 م. ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في  على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة    الموافقة  )٦

  م. ٢٠٢٠على توصية مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي  الموافقة )٧

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

للشر وط الواردة في الضوابط واإلجراءات حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً 
  التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

  . على تعديل المادة الثالثة من النظام األساسي والمتعلقة بأغراض الشركة الموافقة )٩

  المنافسة.على الئحة معايير األعمال  الموافقة )١٠

والشركة االماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي    الشركةعلى األعمال والعقود التي ستتم بين    الموافقة  )١١
لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل 

  وهي عبارة عن  فيها مصلحة غير مباشرة  اإلدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي  ونائب رئيس مجلسبترجي 
المستشفى السعودي األلماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق األوسط  اتفاقية اإلشراف اإلداري على  

نسبة  على  الصحية  والزكاة  ٪١٠(  للرعاية  الضرائب  قبل خصم  الربح  من صافي  بلغ  لمدة عشرة سنوات  ) 
  تفضيلية. أو مزايا  شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون. م٢٠٢٠خالل العام   )لایر ٨٬٦٧٥٫١٨٧  (التعامل مبلغ

تتم بين   الموافقة )١٢ والـشركة الـسعودية اليمنية للرعاية الـصحية والتي   الـشركةعلى األعمال والعقود التي ـس
ل بترجي   د الجلـي ــبحي عـب دس/ صــ ب رئيسلرئيس مجلس اإلدارة المهـن اـئ ارم    وـن دكتور/ مـك مجلس اإلدارة اـل

وهي  ،  مصــلحة  غير مباشــرة فيها  س اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجيصــبحي بترجي وعضــو مجل
ــنعاء بالجمهورية اليمنية    عبارة ــعودي األلماني بمدينة ص ــفى الس ــتش ــراف اإلداري على المس عن اتفاقية اإلش

ــبة ( ــحية على نس ــط للرعاية الص ــرق األوس ــركة الش ) من صــافي الربح قبل خصــم  ١٠%مقابل حصــول ش
أو شــروط    بدون م وقد تم هذا التعاقد ٢٠٢٠لمدة عشــرة ســنوات وال يوجد أي مبالغ للعام   لزكاة  الضــرائب وا

  تفضيلية. مزايا 
  

    



  

والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي   الشركةعلى األعمال والعقود التي ستتم بين    الموافقة  )١٣
مجلس اإلدارة الدكتور/مكارم صبحي    ونائب رئيسرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي  ل

الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي   وهي عبارة عن   مصلحة غير مباشرة فيها  بترجي وعضو مجلس اإلدارة 
مقابل  العربية  مصر  بجمهورية  القاهرة  بمدينة  األلماني  السعودي  المستشفى  على  اإلداري  اإلشراف  اتفاقية 

) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ٪١٠حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (
  شروط   بدون  وقد تم هذا التعاقد  م٢٠٢٠في العام     )لایر ١٫٠٤٨٫٦٩٩ (  ،يلغ التعامل مبلغلمدة عشرة سنوات  

  . تفضيلية أو مزايا
  

 الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة على األعمال والعقود التي ستتم بين    الموافقة  )١٤
ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم  والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي  

وعضو مجلس اإلدارة السيد/ سلطان  ضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  وعصبحي بترجي  
البديلة التفاقية اإلشراف  عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري    صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي

الطبية لإلشراف  اإلداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي 
على المستشفى السعودي األلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق األوسط  

) نسبة  على  الصحية  والزكاة١٠%للرعاية  الضرائب  خصم  قبل  الربح  صافي  من  سنوات   )  عشرة   لمدة 
مقابل حصول شركة    مهورية مصر العربيةواإلشراف اإلداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة اإلسكندرية بج

قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة ) من صافي الربح ١٠%الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (
  تفضيلية.  أو مزايا شروط بدون م وقد تم هذا التعاقد ٢٠٢٠سنوات وال توجد أي مبالغ للعام 

  
بين    الموافقة  )١٥ التي ستتم  والتي    الشركةعلى األعمال والعقود  للخدمات الصحية  الوطنية  وشركة حائل 

مجلس اإلدارة الدكتور مكارم صبحي    ولنائب رئيس  لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي
  هي عبارة عن و،    مصلحة غير مباشرة فيها  عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجيوبترجي  

اتفاقية اإلشراف اإلداري على المستشفى السعودي األلماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق األوسط  
وال توجد    لمدة عشرة سنوات   ) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة٪١٠للرعاية الصحية على نسبة ( 

  تفضيلية. و مزايا  أشروط  م وقد تم هذا التعاقد بدون٢٠٢٠أي مبالغ خالل العام 
  

وشـركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس  الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )١٦
مصـلحة   اإلدارة المهندس/ صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي

المتعلقة بإدارة المشـاريع الجديدة وتنفيذ    االسـتشـارات عبارة عن عقد مسـتمر لتوفير   وهي  ،  فيها  ةغير مباشـر
لمدة  شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية مع المسـتشـفيات األخرى  اتفاقيات اإلشـراف اإلداري التي تقوم بها 

أو  شــروط   قد بدونوقد تم هذا التعا م٢٠٢٠خالل العام    )لایر  ٦٫٣٠٠٫٨٩٥ (  وبلغ التعامل مبلغعشــرة ســنوات  
  .تفضيلية مزايا 

  

ــتتم بين   الموافقة )١٧ ــركةعلى األعمال والعقود التي سـ ــركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي    الشـ وشـ
عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل   لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي

تقوم من خالله ـشركة بيت البترجي  يجدد ـسنوياً  عبارة عن عقد مـستمر   وهي مـصلحة غير مباـشرة فيها  بترجي
ة وتعتبر مصــــدر  ديم ـخدـمات تنمـية وتطوير المـهارات وـتدرـيب وـتأهـيل الكوادر الوطنـي للتعليم والـتدرـيب بتـق

ــال)    ٢٤١٫٩٩٣( لتوظيف السعوديين في شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية. بلغ التعامل مبلغ ــ ــ خالل ريــ
  تفضيلية. أو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون ٢٠٢٠العام 



  

وشـركة عبد الجليل خالد بترجي لصـيانة األجهزة    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )١٨
وهي    مـصلحة غير مباـشرة فيها،  الطبية (ـصيانة) والتي لعـضو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي

من خالله شـــركة عبد الجليل خالد بترجي لصـــيانة األجهزة الطبية    يجدد ســـنوياً تقوم مســـتمر  عبارة عن عقد 
لایر)    ٣٬٥٤١٫٤٩٦( بلغ التعامل مبلغالشـركة، على اآلالت الجراحية لمسـتشـفيات    بتجديد وإصـالح والحفاظ

  .تفضيليةأو مزايا شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون٢٠٢٠خالل العام 
  
  

ــتتم بين   الموافقة )١٩ ــركةعلى األعمال والعقود التي ســ ــناعات الدوائية   الشــ ــركة بيت البترجي للصــ   وشــ
  مصلحة غير مباشرة فيها وهيصبحي عبد الجليل بترجي  /(باب فارما) والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس 

شـــركة (باب فارما) بشـــراء وتوريد األدوية المحددة مع   عقد مســـتمر يجدد ســـنوياً تقوم من خاللهعبارة عن  
لمسـبق والفعلي لشـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية من الطرف المدفوعات على أسـاس سـعر الشـراء ا

  وقد تم هذا التـعاقد بدون  ٢٠٢٠خالل الـعام ريـــــــــال)   ٢٤٫٥٣٢٫٧٦٤(  بلغ التـعامل مبلغ  )،الـثالث (الموردين
  أو مزايا تفضيلية. شروط 

 

وشركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري   الشركةعلى األعمال والعقود التي ستتم بين   الموافقة )٢٠
مصـلحة غير مباشـرة    مجلس اِإلدارة الدكتور/ مكارم صـبحي عبد الجليل بترجي  لنائب رئيس(جانبرو) والتي  

والحفاظ على   بأعمال النظافةعن عقد مســتمر يجدد ســنوياً تقوم من خالله (شــركة جانبرو)  عبارة    وهي فيها
ــال)   ١١٫٧٦٩٫٧٤٤(  التعامل مبلغ  وبلغـسالمة البيئة بمـستـشفيات الـشركة  وقد تم هذا   م٢٠٢٠خالل العام ريـــ

  تفضيلية.  شروط أو مزايا التعاقد بدون

ة  )٢١ ــتتم بين    الموافـق ال والعقود التي ســ ةعلى األعـم ــرـك ة    الشــ ة بـيت البترجي للعلوم الطبـي ة كلـي ــرـك وشــ
ــو مجلس اِإلدارة والتكن ل بترجي وعضــ د الجلـي ــبحي عـب دس/ صــ ا والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهـن ولوجـي

ــبحي عـبد الجلـيل بترجي    وـناـئب رئيساـلدكتور/ ـخاـلد عـبد الجلـيل بترجي  مجلس اإلدارة اـلدكتور/ مـكارم صــ
رة عن  عبا  وهي، مصـلحة غير مباشـرة فيهاسـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي    السـيد وعضـو مجلس اإلدارة 

ــتمر ــنوياً    عقد مس ــحية بتوفير التدريب لطالب  يجدد س ــط للرعاية الص ــرق األوس ــركة الش تقوم من خالله ش
ــوبي كليـة البترجي الطبيـة بلغ حجم التعـامـل للعـام   ــات الطبيـة وغيرهـا لمنســ ــصـــ     مبلغ  م٢٠٢٠التخصــ

  . أو مزايا تفضيليةشروط  ) وقد تم هذا التعاقد بدونلایر  ١٫٠٦٩٫٨٨٣ (

ــتتم بين   الموافقة )٢٢ ــركةعلى األعمال والعقود التي س ــركة    الش ــارات في مجال وش ــتش أفكار الحلول لالس
والتي لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ صـبحي عبد الجليل )  MEGAMINDاالتصـاالت وتقنية المعلومات (

ب رئيس  بترجي اـئ ــو مجلس اِإلدارة   وـن ل بترجي وعضــ د الجلـي ــبحي عـب ارم صــ دكتور/ مـك مجلس اإلدارة اـل
مصــلحة ســلطان صــبحي عبد الجليل بترجي  /  الســيد الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اإلدارة 

ــرة فيـها اشــ د    وهي  غير مـب ارة عن عـق دره عـب ة بمبلغ وـق ــرـك ات الشــ ــفـي ــتشــ ــروع التحول الرقمي لمســ مشــ
الغ خالل الـعام  لایر ٢٦٤٫٦٨٣٫٠٢٦ ــنوات وال يوـجد أي مـب د تم ـهذا التـعاـقد ـبدون٢٠٢٠ لـمدة ثالـثة ســ   م. وـق

  . أو مزايا تفضيليةشروط 

وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )٢٣
دارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي  مجلس اإلدارة المهندس/ صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اإل

يد/وعضـو مجلس اإلدارة  لطان صـبحي  الـس رة فيها، وهيعبد الجليل بترجي    ـس عبارة عن    مصـلحة غير مباـش
ــركة  الترميم والتجديد عقد  ــفيات الش ــتش ــنوات  ٣٤٦٫٥٢٦٫٩٢٤بمبلغ  لمس   وبلغ التعامل مبلغلایر لمدة ثالثة س

  تفضيلية. شروط أو مزايا  وقد تم هذا التعاقد بدون ٢٠٢٠خالل العام  )لایر٢٦٫٣٥١٫٦٨٣(
  



  
وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة) ٢٤

ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي   ــبحي عبد الجليل بترجي وعض مجلس اإلدارة المهندس ص
وهي عبارة عن   مصــلحة غير مباشــرة فيها  ســلطان صــبحي عبد الجليل بترجي/الســيد ة وعضــو مجلس اإلدار

البرج الطبي بالمستشفى السعودي األلماني في عسير حيث اكتملت األعمال بالمشروع وبلغ إجمالي  عقد إنشاء
ــة ســـنوات حتى العام    ٥٣٫٠٦٠٫٥٥٢ ( قيمة العقد  بلغ  وبناًء عليه  م  ٢٠٢١لایر) يتم ســـدادها على مدى خمسـ

  .تفضيلية أو مزايا شروط وقد تم هذا التعاقد بدون.م٢٠٢٠خالل العام  )لایر ١٠٫٦١٢٫١١٠(التعامل مبلغ 

وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين    الموافقة )٢٥
ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد   ــبحي عبد الجليل بترجي وعض لرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ص

يد/الجليل بترجي وعضـو مجلس اإلدارة   رة عبد الجليل بترجي   سـلطان صـبحي الـس مصـلحة غير مباـش
سـرير  ٣٠٠األلماني بمكة المكرمة بسـعة  عقد أعمال إنشـاء المسـتشـفى السـعودي فيها وهي عبارة عن

ــهر  ٣٦لایر) لـمدة    ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣بمبلغ ( خالل الـعام  لایر)  ١٠٤٫٢٦١٫٦٣٧(  وبلغ التـعاـمل مبلغشــ
  أو مزايا تفضيلية. شروط  وقد تم هذا التعاقد بدون م٢٠٢٠

  

وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس    بين الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم   الموافقة )٢٦
ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي   ــبحي عبد الجليل بترجي وعض مجلس اإلدارة المهندس/ص

  مصـلحة غير مباشـرة فيها وهي عبارة عنسـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي   السـيد/وعضـو مجلس اإلدارة 
لایر) لمدة   ١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥المكرمة بمبلغ (الســعودي األلماني بمكة عقد أعمال ســكن العاملين للمســتشــفى  

  أو مزايا تفضيلية. شروط  وقد تم هذا التعاقد بدونم ٢٠٢٠وال يوجد أي مبالغ للعام شهر ٣٦
  

وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )٢٧
ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي   ــبحي عبد الجليل بترجي وعض مجلس اإلدارة المهندس/ص

وهي عبارة عن   مصـلحة غير مباشـرة فيها  سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي السـيد/وعضـو مجلس اإلدارة 
لایر) لمدة   ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥(  بمبلغ الســـعودي األلماني بمدينة الدمامعقد أعمال ســـكن العاملين للمســـتشـــفى 

ــهر  ٣٦ ــروط    وقد تم هذا التعاقد بدون  م٢٠٢٠خالل العام  )لایر  ٥٩٫٧٣٣٫٩٤٢(  وبلغ التعامل مبلغشــ أو شــ
  مزايا تفضيلية. 

  
  

وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )٢٨
ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي   ــبحي عبد الجليل بترجي وعض مجلس اإلدارة المهندس/ص

وهي عبارة عن   مصـلحة غير مباشـرة فيها  سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي السـيد/وعضـو مجلس اإلدارة 
لمدة  )لایر  ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩بمبلغ (الســعودي األلماني بمدينة الرياض عقد أعمال البرج الطبي بالمســتشــفى  

  وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايام    ٢٠٢٠خالل العام  لایر)  ٤٧٫٩٨٢٫٣٧٤(  شهر بلغ التعامل مبلغ  ٣٦
  تفضيلية. 

  
  

وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس    الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )٢٩
ــو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي   ــبحي عبد الجليل بترجي وعض مجلس اإلدارة المهندس/ص

وهي عبارة عن   مصـلحة غير مباشـرة فيها  سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي السـيد/وعضـو مجلس اإلدارة 
لایر)  ٦١٫٠٤٠٫٩٨٧بمبلغ (لمســتشــفى الســعودي األلماني بمدينة الرياض عقد أعمال توســعة أقســام التنويم با

ــهر  ٣٦لمدة   وقد تم هذا التعاقد بدون شـــروط أو   م٢٠٢٠خالل العام  )  لایر ٢٢٫٠٢٩٫٢٣٨ (  بلغ التعامل مبلغشـ
  تفضيلية.  مزايا

  
  

  
  



  

  

  لنائب رئيسوشــركة بيت البترجي للياقة والتي   الشــركةعلى األعمال والعقود التي ســتتم بين   الموافقة )٣٠
عقد  وهي عبارة عن    مصـــلحة غير مباشـــرة فيها  مجلس اإلدارة الدكتور/مكارم صـــبحي عبد الجليل بترجي

  الـشركة وبلغ التعامل مبلغتقديم الخدمات الطبية لموظفي ـشركة بيت البترجي للياقة من قبل مـستـشفيات  ـسنوي ل
  تفضيلية.  وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا م٢٠٢٠العام  لایر) خالل ٣٣٫٥٨٦(
  

وشـركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس  الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )٣١
مصـلحة رة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي  اإلدارة المهندس/ صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اِإلدا

عبارة عن اتفاقية لإلشـــراف اإلداري على مشـــروع مدينة البترجي الطبية في مدينة    وهي، غير مباشـــرة فيها
)  ١٠%اإلسـكندرية بجمهورية مصـر العربية في منطقة ( إليكس ويسـت) مقابل حصـول الشـركة على نسـبة (

م، مدة االتفاقية عشـرة  ٢٠٢٠األرباح قبل خصـم الضـرائب والزكاة وال توجد أي مبالغ خالل العام    من صـافي
  .تفضيلية وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا سنوات من تاريخ توقيعها

  
وشـركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس  الشـركةعلى األعمال والعقود التي سـتتم بين   الموافقة )٣٢

مصـلحة   دارة المهندس/ صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس اِإلدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجياإل
تـشفى عجمان    وهي غير مباـشرة فيها، فى الـشارقة ومـس لمدة عبارة عن اتفاقيات اإلـشراف اإلداري على مـستـش

والزكاة. وال  ائب ) من ـصافي الربح قبل خـصم الـضر١٠%ويحق للـشركة الحـصول على نـسبة (عـشرة ـسنوات 
  تفضيلية.  وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا م٢٠٢٠توجد أي مبالغ خالل العام 

  
وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس   الشركةعلى األعمال والعقود التي ستتم بين    الموافقة  )٣٣

بترجي مصلحة  اإلدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل  
عبارة عن اتفاقيات اإلشراف اإلداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول   غير مباشرة فيها وهي

) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه االتفاقيات صالحة لمدة ١٠%الشركة على نسبة (
العام   خالل  مبالغ  أي  توجد  وال  توقيعها  تاريخ  من  سنوات  شروط .م٢٠٢٠عشرة  بدون  التعاقد  هذا  تم    وقد 

  . أو مزايا تفضيلية
   

  اشتراك رئيس مجلس اإلدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ألعمال الشركة  على    الموافقة  )٣٤

  

  اشتراك نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي في عمل منافس ألعمال الشركة على    الموافقة  )٣٥

  

  اشتراك عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس ألعمال على  الموافقة )٣٦

  .الشركة
  

  .اشتراك عضو مجلس اإلدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ألعمال الشركةعلى  الموافقة )٣٧

  

  


