
  

تدعو شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (املستشفى السعودي األملاني) مساهميها 

 العادية (االجتماع األول).غري إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة 

يسر جملس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (املستشفى السعودي األملاين) دعوة املسامهني 
املقرر عقده مبشيئة هللا تعاىل يف متام الساعة السادسة غري العادية الكرام إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة 

مكتب الشركة م يف ٢٠١٩يونيو ٢٠املوافق  هـ١٤٤٠شــوال ١٧ اخلميسوالنصف من مساء يوم 

ق امللك الدور رقم ( ائن  برج طر ذا ) ٢٤بمدينة جدة ال   ـالرابط: املوضح 

: وذلك للنظر  جدول األعمال       ـالتا

ت الشركة عن السنة املالية املنتهية يف  )١  م ٣١/١٢/٢٠١٨التصويت على تقرير مراجع حسا

  م.٣١/١٢/٢٠١٨املايل املنتهي يف التصويت على القوائم املالية عن العام  )٢

  م.٣١/١٢/٢٠١٨التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  )٣

ح على املسامهني للعام املايل التصويت على توصية جملس اإلدارة بشأن  )٤   م٢٠١٨عدم توزيع أر

ت للشركة من بني املرشحني بناءًا على توصية جلنة املراجعة  )٥ التصويت على تعيني مراجع احلسا
م والربع األول ٢٠١٩وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والسنوي للعام 

 وحتديد أتعابه. م٢٠٢٠لعام 

مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خالل السنة املالية التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة من  )٦
 م.٣١/١٢/٢٠١٨املنتهية يف 

مببلغ وقدره واللجان التابعة للمجلس التصويت على صرف مكافئة أعضاء جملس اإلدارة  )٧
ل (٢٫١٤٤٫٣٠٣ التر ن ومائة وأربعة وأربعون ألف وثالمثائة وثالثة ر ) وذلك عن العام املايل مليو

  م.٣١/١٢/٢٠١٨املنتهي يف 

  

  

https://goo.gl/maps/cZ89Fg8n5hktdhiX7 



  
 

  (مرفق) .) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بدعوة اجلمعيات٢٩التصويت على تعديل املادة رقم ( )٨

  (مرفق) .) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة٤٠التصويت على تعديل املادة رقم ( )٩

ئق املالية٤٤التصويت على تعديل املادة رقم ( )١٠ لو   مرفق)( .) من النظام األساسي للشركة واملتعلقة 

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة ) ١١
االماراتية للرعاية والتنمية الصحية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي 

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

، هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشراف اإلداري على هلذا التعاقد املستمر لعام آخر والرتخيص
املتحدة مقابل حصول شركة الشرق املستشفى السعودي األملاين مبدينة ديب بدولة اإلمارات العربية 

) 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 
  (مرفق). تفضيلية يف هذا التعاقد

لتصـويت على األعمال والعقود اليت سـتتم بني شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية والشـركة ا )١٢
الســـعودية اليمنية للرعاية الصـــحية واليت تنشـــأ مصـــلحة مباشـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـــبحي 
ــــو جملس اإلدارة  ـــــ ــــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــ ــ ــ عبد اجلليل برتجي وعضـــ

ــــبحي برتجي ا ـــعودية اليمنية  عتبارهملدكتور/ مكارم صــ ـــركة الســـ ــــاء يف جملس إدارة الشـــ ـــركاء وأعضــ شـــ
ــــحية  ـــ ـــتمر لعامالتعاقد  هلذا والرتخيصللرعاية الصـــ ــــ ــراف ، آخر املســـ ــ ــ ــ هذا التعامل عبارة عن اتفاقية اإلشــ

ـــ جلمهورية اليمنية مقابل حصـ ــنعاء  ــعودي األملاين مبدينة صــ ــفى الســ ـــتشــ ــرق اإلداري على املسـ ــركة الشــ ول شــ
) 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 ٢٠١٨مبالغ خالل العام وال توجد أي   عقب حتســ

  (مرفق) التعاقد.شروط تفضيلية يف هذا 



 
  

التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية والشركة املصرية ) ١٣
السعودية للرعاية الصحية واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد اجلليل برتجي 

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

اإلشراف اإلداري على املستشفى السعودي األملاين مبدينة  هذا التعامل عبارة عن اتفاقية، آخر املستمر لعام
) من %١٠ل حصول شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية على نسبة (القاهرة جبمهورية مصر العربية مقاب

ح  االعتبارصايف الربح قبل خصم الضرائب والزكاة مع الوضع يف  عدم وجود أي خماطر على أصول وأر
ل ١٫٥٠٠٫٠٠٠مبلغ م ومن املتوقع احلصول على ٢٠١٦ن عقد اإلشراف اإلداري بدأ يف العامالشركة، علماً   ر

  (مرفق).التعاقد.توجد شروط تفضيلية يف هذا  والم ٢٠١٨وال توجد أي مبالغ خالل العام م ٢٠١٩يف العام 
التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة  )١٤

تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد  الصحية واليتحائل الوطنية للخدمات 
اإلدارة الدكتور  وعضو جملساجلليل 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 عدم وجو  ح الشركة، علمًا  م ٢٠١٧د أي خماطر على أصول وأر
ل يف٥٠٠مببلغ االتفاقية ومن املتوقع احلصول على عائد من هذه  م وال توجد أي ٢٠١٩العام  ألف ر

  (مرفق) التعاقد.والتوجد شروط تفضيلية يف هذا ٢٠١٨مبالغ خالل العام 
التصـــويت على األعمال والعقود اليت ســـتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية الصـــحية وشـــركة  )١٥

ــبحي عبد اجلليل  ــ ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـ ـــلحة مباشـــ ــــأ مصــ بيت البرتجي الطبية واليت تنشـ
ــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ـــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضـــ ـــريكني وعضــ شــ

ــــركة بيت البرتجي الطبية  ـــــ هذا التعامل عبارة عن عقد ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيصإدارة شــ
دارة املشاريع اجلديدة وتنفيذ    اإلشراف اإلداري اليت تقوم  اتفاقياتمستمر لتوفري اخلدمات املتعلقة 



  
  

ـــفيات األخرى وهذا ــــتشــ ـــحية مع املسـ ــط للرعاية الصــ ــــرق األوســـ ــركة الشـ ــ ــركة احلد من يت ا شـ ــ يح للشـ
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
  (مرفق). توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. وال م٢٠١٨

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )١٦
بيت البرتجي للتعليم والتدريب واليت تنشأ مصلحة مباشرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صبحي عبد 

ــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ـــ ـــو  عتبارمهااجلليل برتجي وعضــ ــ ــريكني وعضــ ــ ي يف شـــ
ــركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب  ــ ــ هذا التعامل عبارة آخر، هلذا التعاقد ملدة عام  والرتخيصجملس إدارة شــ

ـــركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب بتقدمي خدمات تنمية وتطوير  ـــ ــــتمر تقوم من خالله شــ ـــ عن عقد مسـ
ــدر املهارات وتدريب وتوظيف املرشـــحني من قبل صـــندوق تنمية املوارد البشـــري ة الســـعودي وتعترب مصـ

املتوقع أن يبلغ حجم التعامل يف  نالصـــحية. وملتوظيف الســـعوديني يف شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية 
ـــال)  (مليون ٢٠١٩العام  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ـــاس اخلدمة الفعلية املقدمة بينما ري ـــ مبلغ  بلغ التعاملتدفع على أسـ

ــــال١٧٦٫٦٤٦   (مرفق). ذا التعاقد.توجد شروط تفضيلية يف ه وال م٢٠١٨خالل العام  ري

التصـــويت على األعمال والعقود اليت ســـتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية الصـــحية وشـــركة عبد  )١٧
اجلليل خالد برتجي لصــيانة األجهزة الطبية (صــيانة) واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لعضــو جملس اِإلدارة الدكتور 

هذا التعامل ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر والرتخيص (صــيانة)خالد عبد اجلليل برتجي بصــفته شــريك يف شــركة 
عبارة عن عقد مستمر تقوم من خالله شركة عبد اجلليل خالد برتجي لصيانة األجهزة الطبية بتجديد وإصالح 

ـــركة ومن املتوقع أن تكون قيمة العقد للعام  ــفيات الشــ ــتشـــ م مببلغ ٢٠١٩واحلفاظ على اآلالت اجلراحية ملســـ
ـــال تدفمليون ٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل  ٤٬٤٥٢٬٠٣٠مبلغ  بلغ التعاملع على أساس اخلدمة الفعلية املقدمة بينما ريـ خالل ر

  (مرفق). توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد والم ٢٠١٨العام 
  
  



  
التصـــويت على األعمال والعقود اليت ســـتتم بني شـــركة الشـــرق األوســـط للرعاية الصـــحية وشـــركة بيت  )١٨

ب فارما) واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة  لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صــبحي البرتجي للصــناعات الدوائية (
ــفتهعبد اجلليل برتجي  ــ ــريك بصـ ــركة  يف شـــ بشـــ هذا التعاقد آخر، ام هلذا التعاقد ملدة ع والرتخيص فارما) (

ب فارما) بشراء وتوريد األدوية احملددة مع املدفوعات على أساس سعر الشراء  عبارة عن قيام شركة (
ــحية من الطرف الثالث ( ــ ــط للرعاية الصـ ـــرق األوســـ ـــركة الشــ ـــبق والفعلي لشــ واملتوقع أن  املوردين)املســ

ــال تدفع على أساس املنتجات الفعلية اليت يتم شراؤها  ٢٥مبلغ  ٢٠١٩للعام تكون قيمة العقد  ـــــ مليون ريـــ
ــال١٩٬٩٣٧٬٣٨٧مبلغ  بلغ التعاملبينما  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توجد شروط تفضيلية يف هذا  وال م٢٠١٨خالل العام  ريـ

  (مرفق). التعاقد.
 

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة ) ١٩
تنشـــأ مصـــلحة مباشـــرة لعضـــو جملس اِإلدارة  (جانربو) واليتشـــباب اخلليج لالســـتثمار والتطوير العقاري 

عتبارهالدكتور/ مكارم صــبحي عبد اجلليل  تطوير شــريك يف شــركة شــباب اخلليج لالســتثمار وال برتجي 
العقــد يعترب الوحيــد يف تقــدمي خــدمــة الطرف الثـالـث  اهــذ آخر،هلـذا التعـاقـد ملـدة عـام  والرتخيصالعقـاري 

وهو قائم على التنافســية والكفاءة  مســتشــفيات شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحيةواملســتخدم من قبل 
ــباب اخلليج لالســـتثمار والتطوير العقاري ــصـــة ومبوجبه تقوم شـــركة شـ عمال النظافة جانربو( املتخصـ لقيام   (

ملســـتشـــفيات املذكورة ومن املتوقع أن تبلغ قيمة العقد للعام   ١٤م مبلغ ٢٠١٩واحلفاظ على ســـالمة البيئة 
ـــاس اخلدمة الفعلية املقدمة  ــ ـــ ــهرية وعلى أســ ــ ــ ــ ـــاط شــ ــ ــ ـــال تدفع على أقســـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ بلغ م وبلغ التعاململيون ري

  (مرفق). التعاقد.توجد شروط تفضيلية يف هذا  وال ٢٠١٨خالل العام  ريـــال ١٢٬١٩٥٬٩٤٣

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  )٢٠
املســـتشـــفيات الدولية واليت تنشـــأ مصـــلحة مباشـــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـــبحي عبد اجلليل برتجي 

ــو جملس اإلدارة املهندس ســــلطان صــــبحي عبد وعضــــو جملس اإلدارة الدكتور/ خال د عبد اجلليل برتجي وعضــ
والرتخيص هلذا التعاقد ملدة عام آخر، هذا اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية 

ــركة ــ ــ ــ ــ ـــفيات الشـ ــ ــ ـــ ـــتشـ ـــ ــ ــ ومن املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  التعاقد عبارة عن عقد التجديد والرتميم ملسـ
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   (مرفق).التعاقد. توجد شروط تفضيلية يف هذا  وال ٢٠١٨ر



  
  

للرعاية الصــحية وشــركة التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط  )٢١
ــأ مصــــلحة مباشــــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس صــــبحي ــفيات الدولية واليت تنشــ عبد  إنشــــاء املســــتشــ

ــــو جملس اإلدارة  ـــ ــ ــل برتجي وعضــ ــد اجلليـ ـــد عبـ ــال ـــدكتور/ خـ ــــو جملس اإلدارة ال ــ ـــ اجلليـــل برتجي وعضــ
ــتشــــف/املهندس ــركة إنشــــاء املســ ــركاء يف شــ ــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــ ــلطان صــ يات الدولية ســ

ــري  ــــفى الســـــعودي األملاين يف عســـ ـــتشـ ملســ ـــاء الربج الطيب  نشــ ـــوص العقد املتعلق  والرتخيص هلذا خبصــ
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 عل٣١٫٨٣٦٫٣٤٦العلم  ى مدى مخســــة ســــنوات ر
ل  خالل العام ١٠٫٦١٢٫١١٠م وبناءًا عليه بلغ التعامل مبلغ ٢٠٢١حىت العام  م واملبلغ ٢٠١٨ر

ل.١٠٫٦١٢٫١١٠م هو ٢٠١٩املستحق للعام    (مرفق). ر

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٢
ــلحة مباشــــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــــبحي عبد  ــفيات الدولية واليت تنشــــأ مصــ ــاء املســــتشــ إنشــ
ــو جملس اإلدارة املهندس  ـــ ــــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ــ اجلليل برتجي وعضــ

طان صبحي عبد اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية خبصوص ترسية سل
ــــائية  ــ ـــ ـــية واإلنشـ ـــ ــ ــــروع  ةواإللكرتوميكانيكيعقد األعمال اهلندســ ـــــ وتركيب األجهزة واملعدات الطبية ملشـ

ــفى الســـعودي األملاين يف مدينة الدمام على شـــركة إنشـــاء املســـتشـــفيات الدولية  هلذا  صوالرتخياملســـتشـ
ـــال  ١١٤٫٣٥٣٫٨٥٢م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  نآخر. ومالتعاقد لعام  ــ ــ ــ ــ ريـ

ـــة  من ـــد البـــــالغــ ــايل العقــ ـــة إمجـــ ل  ٣٣٦٬٤٥١٬٥٠٠قيمــ ـــدة ر ــــهر ٣٠ملــ ـــــ ــل مبلغ  شــ وبلغ التعـــــامـــ
ل خالل العام  ١٦٦٫٤٦٩٫٤٣٢   (مرفق). توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. والم ٢٠١٨ر

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة إنشــاء  )٢٣
ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صـــبحي عبد اجلليل برتجي  ــلحة مباشـ ــأ مصـ ــفيات الدولية واليت تنشـ ــتشـ املسـ

  صبحيطان وعضو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضو جملس اإلدارة املهندس سل



     

أعمال إنشــاء اجلليل برتجي بصــفتهم شــركاء يف شــركة إنشــاء املســتشــفيات الدولية خبصــوص ترســية عقد  دعب
 والرتخيصعلى شركة إنشاء املستشفيات الدولية  سرير٣٠٠املستشفى السعودي األملاين مبكة املكرمة بسعة 

ـــال من مليون ٧٧م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  نآخر. ومهلذا التعاقد لعام  ــ ــ ــ ــ ــ قيمة  ريـ
ل مل ٣٨٨٬٩١١٫٥٣٣إمجايل العقد البالغة  ــهر  ٣٦دة ر ــ ــ ل٤٢٫٩٦٠٫٤٢١وبلغ التعامل مبلغ شــ خالل  ر

  (مرفق). توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. والم ٢٠١٨العام 
  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٤
ــبحي  ـــ ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صـ ــلحة مباشــــ ـــ ــأ مصـ ــ ـــفيات الدولية واليت تنشــ ــ ــــتشـ ـــاء املســ   إنشـــ
ــــو جملس اإلدارة  ـــــ ــــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــ ــ ــ عبد اجلليل برتجي وعضـــ

ـــ ــتشــــفيات الدولية املهندس سـ ـــركة إنشــــاء املســ ــركاء يف شـ ـــبحي عبد اجلليل برتجي بصــــفتهم شــ لطان صـ
ــوص ــركة  أعمال ســــكن العاملني للمســــتشــــفى الســــعودي األملاين مبكة املكرمةترســــية عقد  خبصــ   على شــ

املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  نآخر. ومهلذا التعاقد لعام  والرتخيصإنشاء املستشفيات الدولية 
ــال من مليون٣٨م مببلغ ٢٠١٩ ـــ ــــــ ــ ل مل١١٣٬٧٣٢٫٠٨٥البالغة قيمة إمجايل العقد  ريـــ شهر  ٣٦دة ر

  (مرفق).التعاقد. توجد شروط تفضيلية يف هذا  والم ٢٠١٨وال توجد أي مبالغ خالل العام 
  

  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٢٥
ــلحة مباشــــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــــبحي عبد  ــفيات الدولية واليت تنشــــأ مصــ ــاء املســــتشــ إنشــ
ــو جملس اإلدارة املهندس  ـــ ــــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضـــ ــ اجلليل برتجي وعضــ

طان صبحي عبد اجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية خبصوص ترسية سل
على شركة إنشاء املستشفيات  أعمال سكن العاملني للمستشفى السعودي األملاين مبدينة الدمامعقد 

م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمــة التعــامــل للعــام  نآخر. ومهلــذا التعــاقــد لعــام  والرتخيصالــدوليــة 
ل مل ٩٨٬١٠٠٫٧٤٥البالغة قيمة إمجايل العقد  ريــال من مليون٤٨ وال توجد أي مبالغ  شهر ٣٦دة ر

  (مرفق).. توجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد والم ٢٠١٨خالل العام 
  
  

  
  
  



  

ـــاء  )٢٦ ــركة إنشــ ـــركة الشـــــرق األوســـــط للرعاية الصـــــحية وشـــ التصـــــويت على األعمال والعقود اليت ســـــتتم بني شــ
املســتشــفيات الدولية واليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صــبحي عبد اجلليل برتجي وعضـــو 

ـــل ـــ ــــ ــدس سـ ــ ــــو جملس اإلدارة املهنـ ـــ ــ ــل برتجي وعضــ ــ ــــد اجلليـ ــــد عبـ ــالـ ــ ــدكتور/ خـ ــ ــــبحي جملس اإلدارة الـ ــــ   طـــــان صـــ
أعمال الربج الطيب ترســـية عقد  خبصـــوصعبد اجلليل برتجي بصـــفتهم شـــركاء يف شـــركة إنشـــاء املســـتشـــفيات الدولية 

ض آخر. هلذا التعاقد لعام  والرتخيصعلى شركة إنشاء املستشفيات الدولية  ملستشفى السعودي األملاين مبدينة الر
ــال من مليون ٣٨م مببلغ ٢٠١٩املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام  ومن ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ البالغة قيمة إمجايل العقد  ريـ

ل مل ١٣٢٬٦٢١٫٤٤٩ ل خالل العام ٥٫٠٠٢٫٣٥٤بلغ التعامل مبلغ  شهر ٣٦دة ر توجد شروط  وال ٢٠١٨ر

  (مرفق). التعاقدتفضيلية يف هذا 
ركة إنشــاء التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــ )٢٧

ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/صـــبحي عبد اجلليل برتجي  ــلحة مباشـ ــأ مصـ ــفيات الدولية واليت تنشـ ــتشـ املسـ
ــو جملس اإلدارة املهندس ســــلطان صــــبحي عبد  ــو جملس اإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي وعضــ وعضــ

أعمال توسعة أقسام ترسية عقد  خبصوصاجلليل برتجي بصفتهم شركاء يف شركة إنشاء املستشفيات الدولية 
ض ــعودي األملاين مبدينة الر ــفى السـ ــتشـ ملسـ ــفيات الدولية  التنومي  ــركة إنشـــاء املســـتشـ هلذا  والرتخيصعلى شـ

ـــال من مليون١٥م مببلغ ٢٠١٩ومن املتوقع أن تكون قيمة التعامل للعام آخر التعاقد لعام  ــ ــ ــ ــ ــ قيمة إمجايل  ريـ
ل مل ٦١٬٠٤٠٫٩٨٧البالغة العقد  ــهر  ٣٦دة ر ــ ـــ ــ ــ ل خالل العام ٣٫٩٢١٫٧٣٤بلغ التعامل مبلغ شـ  ٢٠١٨ر

  (مرفق) .التعاقدتوجد شروط تفضيلية يف هذا  وال
  

بيت البرتجي على األعمال والعقود اليت سـتتم بني شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية وشـركة  التصـويت )٢٨
بصــفته شــريك يف صــبحي عبد اجلليل برتجي مكارم /الدكتور لعضــو جملس اإلدارةواليت تنشــأ مصــلحة مباشــرة  للياقة

ــركة بيت البرتجي للياقة من قبل  ــركة بيت البرتجي للياقة هذا التعامل عبارة عن تقدمي اخلدمات الطبية ملوظفي شـــــ ـــ شــ
ـــركة ـــفيات الشـــ ــ ـــــتشـ ل خالل العام ٤٠٩٫١٩٢آخر وبلغ التعامل مبلغ هلذا التعاقد لعام  والرتخيص مسـ م ٢٠١٨ر

  ضيلية يف هذا التعاقد. (مرفق). واليوجد شروط تف
 البيت الدوليةعلى األعمال والعقود اليت ستتم بني شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية وشركة  التصويت )٢٩

ـــرة  ـــ ــلحة مباشــ ــ ــ ــأ مصــ ــ ــ ــــبحي عبد اجلليل برتجي  /املهندس لرئيس جملس اإلدارةواليت تنشــ ــــو جملس اإلدارة و صــــ ــ عضــ
بصــــفتهما شــــريكني يف شــــركة البيت الدولية، هذا التعامل عبارة عن تقدمي اخلدمات الدكتور/خالد عبد اجلليل برتجي 

ــتشــــفيات الشــــركة ــركة البيت الدولية من قبل مســ آخر ومن املتوقع أن هلذا التعاقد لعام  والرتخيص الطبية ملوظفي شــ
ــام  ــل للعــ ــة التعــــامــ ل وبلغ التعــــامــــل مبلغ  ٣م مببلغ ٢٠١٩تكون قيمــ ل ٢٫٣٦٥٫٨٥٦مليون ر خالل العــــام ر

  م واليوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. (مرفق). ٢٠١٨



  
التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٣٠

ــبحي عبد اجلليل  ــ ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـ ـــلحة مباشـــ ــــأ مصــ بيت البرتجي الطبية واليت تنشـ
ــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ـــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضـــ ـــريكني وعضــ شــ

ــركة بيت البرتجي  ـــــ  اتفاقيةهذا التعامل عبارة عن ، هلذا التعاقد ملدة عام آخر الطبية والرتخيصإدارة شــــ
ــر العربية يف  ــكندرية جبمهورية مصــ ـــروع مدينة البرتجي الطبية يف مدينة اإلســ لإلشــــراف اإلداري على مشـ

ــبة ( ــت) مقابل حصــــول الشــــركة على نســ ح ق%١٠منطقة ( إليكس ويســ بل خصــــم ) من صــــايف األر
نه  ــرائب والزكاة مع العلم  ــ ــركة ومن املتوقع أن يبدأ  دال يوجالضــ ـــ ـــول الشـ ــ ح وأصـ أي خماطر  على أر

اية العام ومن املتوقع أن حتصــل الشــركة م ٢٠٢٠املســتشــفى التابع ملدينة البرتجي الطبية العمل حبلول 
توجد  والم ٢٠١٨العام  وال توجد أي مبالغ خالل .م٢٠٢٣حبلول عام  على رسوم اإلشراف اإلداري

  مرفق).( شروط تفضيلية يف هذا التعاقد.
  

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٣١
ــبحي عبد اجلليل  ــ ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـ ـــلحة مباشـــ ــــأ مصــ بيت البرتجي الطبية واليت تنشـ

ــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ـــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضـــ ـــريكني وعضــ شــ
ــركة بيت البرتجي الطبية  ـــ ــ ـــ  اتفاقياتهذا التعامل عبارة عن آخر، هلذا التعاقد لعام  والرتخيصإدارة شـ

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

الشـــارقة يف الربع  ومت افتتاح مســـتشـــفى) من صـــايف الربح قبل خصـــم الضـــرائب والزكاة %١٠نســـبة (
  م.٢٠١٩العام من  ينعجمان يف الربع الثا ومستشفى ٢٠١٨الثاين من العام 

 م على التوايل٢٠٢٢م والعام ٢٠٢١العام  يفحتصــل الشــركة على رســوم اإلشــراف اإلداري ويتوقع أن 
  (مرفق). والتوجد شروط تفضيلية يف هذا التعاقد. ٢٠١٨ي مبالغ خالل العام وال توجد أ

التصــويت على األعمال والعقود اليت ســتتم بني شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية وشــركة  )٣٢
ــبحي عبد اجلليل  ــ ــرة لرئيس جملس اإلدارة املهندس/ صـ ـــلحة مباشـــ ــــأ مصــ بيت البرتجي الطبية واليت تنشـ

ــو جملس اِإلدارة الدكتور/ خالد عبد اجلليل برتجي  ـــوي يف جملس  عتبارمهابرتجي وعضـــ ـــريكني وعضــ شــ
  هذا التعامل عبارة عن توقيع ، هلذا التعاقد لعام آخر والرتخيصإدارة شركة بيت البرتجي الطبية 



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

د وكراتشي فيحق لشركة الشرق األ وسط للرعاية الصحية بيت البرتجي الطبية يف مدن الهور وإسالم أ
) من صايف الربح قبل خصم الضرائب والزكاة أما مستشفى %١٠احلصول على رسوم إدارية بنسبة (

إدارية. حبرية أورشد يف مدينة الهور فسيتم اإلشراف عليها بدون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم 
ــ ىمســـتشـــف ون يف مدينة الهور وهو على وشـــك االنتهاء واملســـتشـ ــركة حبرية  فيات الثالثة اململوكة لشـ

ــفيات عند  ــ ـــتشـــ ـــ ــــغيل هذه املسـ ــ ـــيتم إدارة وتشـ ـــ بيت البرتجي الطبية يف مرحلة التخطيط. ووفقًا لذلك سـ
وستكون هذه االتفاقيات صاحلة ملدة  األملاين)(املستشفى السعودي التجارية منها حتت العالمة  االنتهاء

ريخ  شروط تفضيلية يف  دم.والتوج٢٠١٨خالل العام توقيعها وال توجد أي مبالغ عشرة سنوات من 

  (مرفق) .التعاقدهذا 

ـــامهني ميثلون  ــ ــور مسـ ـــ ــــحة انعقاد هذه اجلمعية حضـ ــــرتط لصــ ــفو يشــ ـــ لكل و رأس املال على األقل  نصـ
مساهم من املسامهني املقيدين يف سجل مسامهي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول اليت 

ــــبق اجتماع اجلمعية حق  ـــور تســ ـــب األنظمة واللوائح وله أن يوكل عنه يف احلضـــ ــور االجتماع حســـ ــ حضــ
ــخصــــاً آخر  من غري أعضــــاء جملس اإلدارة أو موظفي الشــــركة مبوجب التوكيل املرفق على أن يكون  شــ
ــخاص  ــ ـــناعية أو البنوك احمللية أو من كتابة العدل أو األشـ ـــدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصــ مصــ

عمال  التوثيق  وعلى املســاهم أو وكيله تزويد الشــركة بنســخة من التوكيل قبل يومني على املرخص هلم 
ه وعلى الوكيل إبراز  ـــح أد ـــب العنوان املوضــ ــركة حســ ــاله إىل الشـــ األقل من موعد انعقاد اجلمعية وإرســـ
ـــور اجلمعية العامة (أصــــالة أو  ـــاهم يرغب يف حضـ ــل التوكيل قبل انعقاد اجلمعية. ويرجي من كل مسـ أصــ

الة) إحضـــار بطاقة اهلوية الشـــخصـــية والتواجد قبل موعد االجتماع بوقت كايف الســـتكمال إجراءات وك
ـــجيل ــ ــور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع اجلمعية  التســــ ــ ــــجيل احلضـــــ ــ ن أحقية تســـ ، علماً 

ــوات ــــ ــرين تنتهي عند انتهاء جلنة الفرز من فرز األصـــــ ـــ ــ ـــ ـــويت على بنود اجلمعية للحاضـ ـــ ــ    وأحقية التصـــ
ــــويت عن بعد على بنود  ــ ـــجلني يف خدمات تداواليت التصــ ـــ ــامهني املســ ــــ مكان املســ ــــيكون  ــ نه ســ علماً 

ــــبــاحــًا من يوم  ــ ـــ ــرة صــ ـــ ــ ـــ ــــاعــة العــاشـ ـــــ ــــ املوافق ١٤/١٠/١٤٤٠ االثننياجلمعيــة إبتــداءًا من الســــ ـــــ ـــــ ــــ ــ ــ هـ
  م وحىت الساعة الرابعة عصرًا من يوم انعقاد اجلمعية وسيكون التسجيل والتصويت ١٧/٠٦/٢٠١٩



  

  
  

ـــ   ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــايل:  ـــدام الرابط التــ ـــتخــ ــ ـــ ــ سـ ــامهني  ـــ ــ ـــ ــ ً جلميع املســــ ــا ــًا وجمـــ ــات تـــــداواليت متـــــاحـــ ــدمـــ  يف خـــ
 www.tadawulaty.com.sa ولالستفسار ميكن التواصل مع عالقات املسامهني على العنوان

  التايل: ـ 
ـــ شارع  ــ ــ ــ ــ ــ حي الزهراء ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (املستشفى السعودي األملاين) مدينة جدة 

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

  sghgroup.net5President@بريد إلكرتوين:   ٠٠٩٦٦١٢٦٨٣٥٨٧٤رقم:  فاكس
  
  

    



  

  

  

  

  
  

  

  ـاملرفقات: 
    



  
  

  منوذج التوكيل
  

  ١٤٤٠/            /ـالتوكيل: تاريخ تحرير 
  ٢٠١٩:ـ  /          / وافقــــــــــــــــــــالم

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

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

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

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

ذ ل .....................األساس للشركة فإن  معية العامة............ .........ا أو والذي سيعقد  العادية غ  لينوب ع  حضور اجتماع ا

ق امللك  الدور رقم ( مكتب الشركة  ائن  برج طر  ،  تمام الساعة )٢٤بمدينة جدة ال
ً
سمن يوم  السادسة والنصف مساءا م   ا

ا من املواضيع ٢٠/٠٦/٢٠١٩املوافق ـ ١٧/١٠/١٤٤٠  ع ع املواضيع املدرجة ع جدول األعمال وغ
ً
ت نيابة لته بالتصو م وقد و

عت  ذه االجتماعات، و ندات املتعلقة  افة القرارات واملس  ع ع 
ً
ا والتوقيع نيابة ت عل معية العامة للتصو ا ا  ال قد تطرح

ذا اال    جل إليه.ؤ جتماع أو أي اجتماع الحق يذا التوكيل ساري املفعول ل

  اسم موقع التوكيل

  

    صفة موقع التوكيل

  

رقم السجل املدني ملوقع 

رقم اإلقامة أو جواز  والتوكيل أ

  السفر لغري السعوديني

  

  

  

 معنويا) (باإلضافةتوقيع املوكل 
ً
  إىل اخلتم الرمسي إذا كان مالك األسهم شخصا

  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املراجعة.تقرير جلنة 

    



  
  هـ  ٠٩/٠٩/١٤٤٠التاريخ: 

  م ١٤/٠٥/٢٠١٩املوافق: 

 السادة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة             احملرتمني 

  م ٢٠١٨املوضوع: التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام 

 

٢٠١٨
     

            
٢٠١٨ 

: التقارير املالية: 
ً
   أوال

٢٠١٨

 
          
 

  

  

  



  

: املراجعة الداخلية:
ً
  ثانيا

           



          






 


٢٣٠٤٢٠١٨ 

: مراجع احلسابات: 
ً
  ثالثا

٢٠١٨


 ٢٠١٨      
 

    



  
  

املراجعة:النتائج العامة التي توصلت إليها جلنة  


٢٠١٨ 




         
           

        
         




 

 

 

  م. صاحل أمحد حفني                                                              

  رئيس جلنة املراجعة                                                              

    



  
  

  

  

  

  

  

   ١٠-٨مرفقات البنود من 
  النظام األساسي للشركة). (تعديل بعض مواد

    



  
  

  : (قبل التعديل). دعوة اجلمعيات :)٢٩مادة (

ــــد اجلمعيات العامة  ــ للمسامهني بدعوة من جملس اإلدارة. وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك او اخلاصة تنعقـ
ت أو  ــــــا ــــدد من املسامهني جلنة املراجعة أو مراقب احلســ ـــــ ـــ ـــ ــــــة يف املائة (عـ ) من رأس املال على األقل. وتنشر الدعوة النعقاد %٥ميثل مخســ

م ١٠عشرة (باجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد   على األقل) أ
ت مســـجلة.  وتشـــتمل الدعوة على جدول األعمال، على أنه طاملا أن األ ســـهم امسية فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور خبطا

  خالل املدة احملددة للنشر.وهيئة السوق املالية  ستثماروترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة واال

  
  (بعد التعديل). دعوة اجلمعيات :)٢٩مادة (

ــــد اجلمعيات العامة  ــ للمسامهني بدعوة من جملس اإلدارة. وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك او اخلاصة تنعقـ
ت أو  ــــــا ــــــة يف املائة (جلنة املراجعة أو مراقب احلســ ـــــــدد من املسامهني ميثل مخســ ـــ ــ ـــ ) من رأس املال على األقل. وتنشر الدعوة النعقاد %٥عـ

) يوم ٢١بواحد وعشـــرين (مية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مركز الشـــركة الرئيســـي قبل املوعد احملدد لالنعقاد اجلمعية العامة يف صـــحيفة يو 
ت  على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، على أنه طاملا أن األسهم امسية فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور خبطا

  خالل املدة احملددة للنشر.وهيئة السوق املالية  ستثمارمسجلة.  وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة واال

  
 جلنة املراجعة (قبل التعديل)تقارير  :)٤٠(مادة 

ا ت، وإبداء مرئيا ـــــــا ــركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلســــ ــــــ حياهلا إن وجدت،  على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشـــ
وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شــان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشــركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق 

م باختصـــاصـــها. وعلى جملس اإلدارة أن يودع نســـخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الشـــركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة  عشـــرة أ
  لتزويد كل من رغب من املسامهني بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية. على األقل

  
  

 جلنة املراجعة:( بعد التعديل)تقارير  :)٤٠(مادة 

ت، وإبداء  ـــــــا ــركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلســــ ــــــ ا حياهلا إن وجدت، على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشـــ مرئيا
وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شــان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشــركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق 

ــركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية  ــ ـــ ـــخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الشــ ــ ـــ ـــها. وعلى جملس اإلدارة أن يودع نسـ ـــ ـــــــاصـــ بواحد العامة اختصــ
  لتزويد كل من رغب من املسامهني بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية. على األقل وعشرين يوم

  



  
  

  

ئق املالية (قبل التعديل). :)٤٤مادة (   الو

اية كل سنة مالية للشركة أن يعد . ١ القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها املايل عن السنة  جيب على جملس اإلدارة يف 
ئق حتت تصرف  لس هذه الو ح. ويضع ا ت قبل  مراقباملالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األر احلسا

 املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة وأربعني يوماً على األقل.

ئق املشار إليها يف الفقرة ( . ٢ ) من هذه املادة، وتودع ١جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل الو
م على األقل.نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املسامهني قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة   بعشرة أ

لقوائم املالية للشركة، وتقرير جملس اإلدارة، وتقرير على رئيس جملس اإل. ٣ ت، ما مل تنشر يف جريدة  مراقبدارة أن يزود املسامهني  احلسا
ئق إىل  وذلك قبل  وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املاليةيومية توزع يف مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الو

  اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً على األقل. ريخ انعقاد

  

ئق املالية (بعد التعديل). :)٤٤مادة (   الو

اية كل سنة مالية للشركة أن يعد . ١ القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها املايل عن  جيب على جملس اإلدارة يف 
ئق حتت تصرف  لس هذه الو ح. ويضع ا  مراقبالسنة املالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األر

ت قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة وأربعني يوماً على األقل.  احلسا
ئق املشار إليها يف الفقرة ( . ٢ ) من هذه املادة، وتودع ١جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل الو

 األقل. بواحد وعشرين يوم علىنسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املسامهني قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة 

لقوائم املالية للشركة، وتقرير جملس اإلدارة، وتقرير  . ٣ ت، ما مل تنشر يف  مراقبعلى رئيس جملس اإلدارة أن يزود املسامهني  احلسا
ئق إىل  وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق جريدة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضًا أن يرسل صورة من هذه الو

ريخ انعقاد اجلمعية العامة  وذلك املالية  على األقل. خبمسة عشرة يوماً قبل 

    



  

  

  

 

  

  . ٣٢-١١مرفقات البنود من 

تبليغ رئيس جملس اإلدارة للجمعية مبا 

للعضو من مصلحة مباشرة وغري مباشرة يف 

األعمال والعقود وتقرير التأكيد احملدود الصادر 

  من مراجع احلسابات املستقل.
    



  

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  



 


