ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ(

١٤٤٢/١١/٠٧ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ٢٠٢١/٠٦/١٧ﻡ.

 (١الموافقة على تقرير مجلس اﻹدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٢الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٣الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٤الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة " شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون " من
بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني
والثالث والسنوي للعام المالي ٢٠٢١م والربع اﻷول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
 (٥الموافقة على صرف مبلغ )١٫٤٠٠٫٠٠٠﷼( مكافأة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٦الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة عن أعمالهم خﻼل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
 (٧الموافقة على توصية مجلس اﻹدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي ٢٠٢٠م.
 (٨الموافقة على تفويض مجلس اﻹدارة بصﻼحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) (١من
المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام اعتبارا ً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو
حتى نهاية دورة مجلس اﻹدارة المفوض أيهما أسبق ،وذلك وفقا ً للشروط الواردة في الضوابط واﻹجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 (٩الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام اﻷساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.
 (١٠الموافقة على ﻻئحة معايير اﻷعمال المنافسة.
 (١١الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اﻻماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل
بترجي ونائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن
اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط
للرعاية الصحية على نسبة ) (١٠٪من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات بلغ
التعامل مبلغ)  ٨٬٦٧٥٫١٨٧﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م .وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٢الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة والشـركة السـعودية اليمنية للرعاية الصـحية والتي
لرئيس مجلس اﻹدارة المهنـدس /صــــبحي عبـد الجليـل بترجي ونـائـب رئيس مجلس اﻹدارة الـدكتور /مكـارم
صــبحي بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي مصــلحة غير مباشــرة فيها  ،وهي
عبارة عن اتفاقية اﻹشــراف اﻹداري على المســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمدينة صــنعاء بالجمهورية اليمنية
مقابل حصــول شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية على نســبة ) (%١٠من صــافي الربح قبل خصــم
الضــرائب والزكاة لمدة عشــرة ســنوات وﻻ يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شــروط أو
مزايا تفضيلية.

 (١٣الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور/مكارم صبحي
بترجي وعضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن
اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل
حصول شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسبة ) (١٠٪من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة
لمدة عشرة سنوات ،يلغ التعامل مبلغ )  ١٫٠٤٨٫٦٩٩﷼( في العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط
أو مزايا تفضيلية.
 (١٤الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة
والتي لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم
صبحي بترجي وعضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس اﻹدارة السيد /سلطان
صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اﻹشراف اﻹداري البديلة ﻻتفاقية اﻹشراف
اﻹداري الموقعة مسبقا ً مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية لﻺشراف
على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط
للرعاية الصحية على نسبة ) (%١٠من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات
واﻹشراف اﻹداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة اﻹسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة
الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية على نسبة ) (%١٠من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة
سنوات وﻻ توجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٥الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صبحي عبد الجليل بترجي ولنائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور مكارم صبحي
بترجي وعضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها  ،وهي عبارة عن
اتفاقية اﻹشراف اﻹداري على المستشفى السعودي اﻷلماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق اﻷوسط
للرعاية الصحية على نسبة ) (١٠٪من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة لمدة عشرة سنوات وﻻ توجد
أي مبالغ خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٦الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصـلحة
اﻹدارة المهندس /صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس ِ
غير مباشـرة فيها  ،وهي عبارة عن عقد مسـتمر لتوفير اﻻسـتشـارات المتعلقة بإدارة المشـاريع الجديدة وتنفيذ
اتفاقيات اﻹشـراف اﻹداري التي تقوم بها شـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية مع المسـتشـفيات اﻷخرى لمدة
عشــرة ســنوات وبلغ التعامل مبلغ )  ٦٫٣٠٠٫٨٩٥﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شــروط أو
مزايا تفضيلية .
 (١٧الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس ِ
بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها وهي عبارة عن عقد مسـتمر يجدد سـنويا ً تقوم من خﻼله شـركة بيت البترجي
للتعليم والتـدريـب بتقـديم خـدمـات تنميـة وتطوير المهـارات وتـدريـب وتـأهيـل الكوادر الوطنيـة وتعتبر مصــــدر
لتوظيف السعوديين في شركة الشرق اﻷوسط للرعاية الصحية .بلغ التعامل مبلغ ) ٢٤١٫٩٩٣ري ـ ـ ـــال( خﻼل
العام  ٢٠٢٠وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (١٨الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة عبد الجليل خالد بترجي لصـيانة اﻷجهزة
اﻹدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها ،وهي
الطبية )صـيانة( والتي لعضـو مجلس ِ
عبارة عن عقد مســـتمر يجدد ســـنويا ً تقوم من خﻼله شـــركة عبد الجليل خالد بترجي لصـــيانة اﻷجهزة الطبية
بتجديد وإصـﻼح والحفاظ على اﻵﻻت الجراحية لمسـتشـفيات الشـركة ،بلغ التعامل مبلغ ) ٣٬٥٤١٫٤٩٦﷼(
خﻼل العام ٢٠٢٠وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (١٩الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة بيت البترجي للصــــناعات الدوائية
)باب فارما( والتي لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي
عبارة عن عقد مســـتمر يجدد ســـنويا ً تقوم من خﻼله شـــركة )باب فارما( بشـــراء وتوريد اﻷدوية المحددة مع
المدفوعات على أسـاس سـعر الشـراء المسـبق والفعلي لشـركة الشـرق اﻷوسـط للرعاية الصـحية من الطرف
الثـالث )الموردين( ،بلغ التعـامل مبلغ ) ٢٤٫٥٣٢٫٧٦٤ريـــــــــال( خﻼل العـام  ٢٠٢٠وقد تم هذا التعـاقد بدون
شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٠الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة شباب الخليج لﻼستثمار والتطوير العقاري
اﻹدارة الدكتور /مكارم صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة
)جانبرو( والتي لنائب رئيس مجلس ِ
فيها وهي عبارة عن عقد مســتمر يجدد ســنويا ً تقوم من خﻼله )شــركة جانبرو( بأعمال النظافة والحفاظ على
سـﻼمة البيئة بمسـتشـفيات الشـركة وبلغ التعامل مبلغ ) ١١٫٧٦٩٫٧٤٤ريـــــال( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا
التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢١الموافقـة على اﻷعمـال والعقود التي ســــتتم بين الشــــركـة وشــــركـة كليـة بيـت البترجي للعلوم الطبيـة
اﻹدارة
والتكن ولوجيـا والتي لرئيس مجلس اﻹدارة المهنـدس /صــــبحي عبـد الجليـل بترجي وعضــــو مجلس ِ
الـدكتور /خـالـد عبـد الجليـل بترجي ونـائـب رئيس مجلس اﻹدارة الـدكتور /مكـارم صــــبحي عبـد الجليـل بترجي
وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها ،وهي عبارة عن
عقد مســتمر يجدد ســنويا ً تقوم من خﻼله شــركة الشــرق اﻷوســط للرعاية الصــحية بتوفير التدريب لطﻼب
التخصــــصـــــات الطبيـة وغيرهـا لمنســــوبي كليـة البترجي الطبيـة بلغ حجم التعـامـل للعـام ٢٠٢٠م مبلغ
)  ١٫٠٦٩٫٨٨٣﷼ ( وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٢الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة أفكار الحلول لﻼســتشــارات في مجال
اﻻتصـاﻻت وتقنية المعلومات ) (MEGAMINDوالتي لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس /صـبحي عبد الجليل
اﻹدارة
بترجي ونـائـب رئيس مجلس اﻹدارة الـدكتور /مكـارم صــــبحي عبـد الجليـل بترجي وعضــــو مجلس ِ
الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الســيد /ســلطان صــبحي عبد الجليل بترجي مصــلحة
غير مبـاشــــرة فيهـا وهي عبـارة عن عقـد مشــــروع التحول الرقمي لمســــتشــــفيـات الشــــركـة بمبلغ وقـدره
٢٦٤٫٦٨٣٫٠٢٦﷼ لمـدة ثﻼثـة ســــنوات وﻻ يوجـد أي مبـالغ خﻼل العـام ٢٠٢٠م .وقـد تم هـذا التعـاقـد بـدون
شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٣الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس /صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي
وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها ،وهي عبارة عن
عقد الترميم والتجديد لمســتشــفيات الشــركة بمبلغ ٣٤٦٫٥٢٦٫٩٢٤﷼ لمدة ثﻼثة ســنوات وبلغ التعامل مبلغ
)٢٦٫٣٥١٫٦٨٣﷼( خﻼل العام  ٢٠٢٠وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (٢٤الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي
وعضــو مجلس اﻹدارة الســيد/ســلطان صــبحي عبد الجليل بترجي مصــلحة غير مباشــرة فيها وهي عبارة عن
عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي اﻷلماني في عسير حيث اكتملت اﻷعمال بالمشروع وبلغ إجمالي
قيمة العقد )  ٥٣٫٠٦٠٫٥٥٢﷼( يتم ســـدادها على مدى خمســـة ســـنوات حتى العام ٢٠٢١م وبنا ًء عليه بلغ
التعامل مبلغ ) ١٠٫٦١٢٫١١٠﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م.وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 (٢٥الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي
لرئيس مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد
الجليل بترجي وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة
فيها وهي عبارة عن عقد أعمال إنشـاء المسـتشـفى السـعودي اﻷلماني بمكة المكرمة بسـعة ٣٠٠سـرير
بمبلغ ) ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣﷼( لمـدة ٣٦شــــهر وبلغ التعـامـل مبلغ ) ١٠٤٫٢٦١٫٦٣٧﷼( خﻼل العـام
٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٦الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي
وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها وهي عبارة عن
عقد أعمال ســكن العاملين للمســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمكة المكرمة بمبلغ ) ١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥﷼( لمدة
٣٦شهر وﻻ يوجد أي مبالغ للعام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٢٧الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي
وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها وهي عبارة عن
عقد أعمال ســـكن العاملين للمســـتشـــفى الســـعودي اﻷلماني بمدينة الدمام بمبلغ ) ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥﷼( لمدة
٣٦شــــهر وبلغ التعامل مبلغ ) ٥٩٫٧٣٣٫٩٤٢﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شــــروط أو
مزايا تفضيلية.
 (٢٨الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي
وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها وهي عبارة عن
عقد أعمال البرج الطبي بالمســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمدينة الرياض بمبلغ ) ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩﷼( لمدة
 ٣٦شهر بلغ التعامل مبلغ )٤٧٫٩٨٢٫٣٧٤﷼( خﻼل العام  ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا
تفضيلية.
 (٢٩الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة إنشـاء المسـتشـفيات الدولية والتي لرئيس
مجلس اﻹدارة المهندس/صــبحي عبد الجليل بترجي وعضــو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي
وعضـو مجلس اﻹدارة السـيد /سـلطان صـبحي عبد الجليل بترجي مصـلحة غير مباشـرة فيها وهي عبارة عن
عقد أعمال توســعة أقســام التنويم بالمســتشــفى الســعودي اﻷلماني بمدينة الرياض بمبلغ )٦١٫٠٤٠٫٩٨٧﷼(
لمدة ٣٦شـــهر بلغ التعامل مبلغ ) ٢٢٫٠٢٩٫٢٣٨﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شـــروط أو
مزايا تفضيلية.

 (٣٠الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة بيت البترجي للياقة والتي لنائب رئيس
مجلس اﻹدارة الدكتور/مكارم صـــبحي عبد الجليل بترجي مصـــلحة غير مباشـــرة فيها وهي عبارة عن عقد
سـنوي ل تقديم الخدمات الطبية لموظفي شـركة بيت البترجي للياقة من قبل مسـتشـفيات الشـركة وبلغ التعامل مبلغ
) ٣٣٫٥٨٦﷼( خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٣١الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصـلحة
اﻹدارة المهندس /صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس ِ
غير مباشـــرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية لﻺشـــراف اﻹداري على مشـــروع مدينة البترجي الطبية في مدينة
اﻹسـكندرية بجمهورية مصـر العربية في منطقة ) إليكس ويسـت( مقابل حصـول الشـركة على نسـبة )(%١٠
من صـافي اﻷرباح قبل خصـم الضـرائب والزكاة وﻻ توجد أي مبالغ خﻼل العام ٢٠٢٠م ،مدة اﻻتفاقية عشـرة
سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٣٢الموافقة على اﻷعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصـلحة
اﻹ دارة المهندس /صـبحي عبد الجليل بترجي وعضـو مجلس ِ
غير مباشـرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقيات اﻹشـراف اﻹداري على مسـتشـفى الشـارقة ومسـتشـفى عجمان لمدة
عشـرة سـنوات ويحق للشـركة الحصـول على نسـبة ) (%١٠من صـافي الربح قبل خصـم الضـرائب والزكاة .وﻻ
توجد أي مبالغ خﻼل العام ٢٠٢٠م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
 (٣٣الموافقة على اﻷعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس
اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي مصلحة
اﻹدارة المهندس /صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس ِ
غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيات اﻹشراف اﻹداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول
الشركة على نسبة ) (%١٠من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة ،وستكون هذه اﻻتفاقيات صالحة لمدة
عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وﻻ توجد أي مبالغ خﻼل العام ٢٠٢٠م.وقد تم هذا التعاقد بدون شروط
أو مزايا تفضيلية.
 (٣٤الموافقة علﻰ اشتراك رئيس مجلس اﻹدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة
 (٣٥الموافقة علﻰ اشتراك نائب رئيس مجلس اﻹدارة الدكتور /مكارم صبحي بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة

 (٣٦الموافقة على اشتراك عضو مجلس اﻹدارة الدكتور /خالد عبد الجليل بترجي في عمل منافس ﻷعمال
الشركة.
 (٣٧الموافقة علﻰ اشتراك عضو مجلس اﻹدارة السيد /سلطان صبحي عبد الجليل بترجي في عمل منافس ﻷعمال الشركة.

