
(Ω2004/4/13 ≥aGƒŸG) `g1425/2/23 ïjQÉàH 1010196714 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2008/9/16 ≥aGƒŸG) `g1429/9/16 ïjQÉJh ¥/316 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

 k’ÉjQ (28) √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe ∂dPh ,ÜÉààc’G ó©H QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ÚKÓK (%30) πã“ »àdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ∫ÓN øe ójóL …OÉY º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ÚæKG (22^500^000) ìôW
(º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d kÉjOƒ©°S

(Ω2014/6/17 ≥aGƒŸG) `g1435/8/19 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2014/6/11 ≥aGƒŸG) `g1435/8/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ CGóÑJ :ÜÉààc’G IÎa

 øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y Iô°ûædG √òg …ƒà–
 …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,Iô°ûædG √òg ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc
 …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN

.(Ω2014/6/8 ≥aGƒŸG) `g1435/8/10 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات

 â°ù°SCÉJ óbh  .(Ω2004/04/13 ≥aGƒŸG) `g1425/2/23 ïjQÉJh 1010196714 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2008/9/16 ≥aGƒŸG) `g1429/9/16 ïjQÉJh ¥/316 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG") QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T
 ≥aGƒŸG) `g1425/01/25 ïjQÉàH âdƒ– ºK ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e á©HQCG (4^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH (Ω1985/11/05 ≥aGƒŸG) `g1406/02/21 ïjQÉàH 1010060944 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ äó«b å«M …OÉª◊G óªfi ídÉ°U É¡µ∏Á ájOôa á°ù°SDƒªc π°UC’ÉH ácô°ûdG
 ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– …OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb (Ω2008/6/17 ≥aGƒŸG) `g1429/6/13 ïjQÉàHh  .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªN (50^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH "…OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ácô°T" ≈ª°ùe â– IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ≈dEG (Ω2004/03/16
 …Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©°ùJh ÚæKGh áFÉª©Ñ°Sh ∞dCG Ú©Ñ°Sh á©°ùJh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ÚfÉªKh áÄe (180^779^792) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªKÓK (300^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH "QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T" ≈ª°ùe â– ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
 øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ Úà°Sh á°ùªNh áFÉª°ùªNh ∞dCG ÚKÓKh áKÓKh áÄeh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á©°ùJ (49^133^565) ≠∏Ñeh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©HQCGh áKÓKh áFÉªà°Sh ∞dCG ÚfÉªKh áà°Sh ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^086^643) ≠∏Ñeh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ øe
 ≥aGƒŸG) `g1433/07/19 ïjQÉàHh  .áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG ∫ƒ– ¿ÓYEÉH (Ω2008/9/16 ≥aGƒŸG) `g1429/9/16 ïjQÉJh ¥/316 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e Qó°UCG óbh  .Ω2008 ΩÉ©∏d ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤∏d kÉ≤ah áæFGódG AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
 ≥aGƒŸG) `g1434/8/8 ïjQÉàH ácô°ûdG âeÉb ,kGÒNCGh  .IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉª©HQCG (420^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb ,(Ω2012/06/09
 IOÉjõdG á«£¨J â“ óbh óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H º¡°S (52^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (525^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª°ùªN  ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH (Ω2013/6/17
 É≤ahh  .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áKÓK (33^000^000) ≠dÉÑdGh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe ó«°UQ πjƒ–h IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh ¿ÉæKG (72^000^000) πjƒ– ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe á°ùªNh áFÉe (105^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG
 Ú©Ñ°Sh á°ùªN (75^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S (750^000^000) ÜÉààc’G ó©H íÑ°üj å«ëH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªNh ÚàFÉe (225^000^000) QGó≤Ã É¡dÉª°SCGQ IOÉjR ácô°ûdG Ωõà©J ,(√ÉfOCG ±ô©e ƒg Éªc) ÜÉààcÓd

.("º¡°SC’G") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e

 º¡°ù∏d á«ª°S’G áª«≤dG πãÁ …òdGh óMGƒdG º¡°ù∏d kÉjOƒ©°S k’ÉjQ ¿hô°ûYh á«fÉªK (28) √QGó≤e ÜÉààcG ô©°ùH ("ÜÉààcG º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG") …OÉY º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ÚæKG (22^500^000) ìôW ("ÜÉààc’G") ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ 
 ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh á©Ñ°Sh áFÉª©HQCG (457^500^000) ≠∏Ñe ΩGóîà°SG ºà«°Sh  .ÜÉààc’G ó©H ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %30 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,kÉjOƒ©°S k’ÉjQ ô°ûY á«fÉªK (18) ÉgQGó≤e QGó°UEG IhÓY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) á¨dÉÑdGh
 ¿ÉæKGh áFÉe (152^500^000) ≠dÉÑdGh ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U øe »≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG ΩGóîà°SG ºà«°Sh ,¬H á£ÑJôŸG ¢Vhô≤dG øe AõL ójó°ùJh ágõædG …OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ´hô°ûe πjƒªàd ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U øe %75 áÑ°ùf πãÁ …òdGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh

  .(Iô°ûædG √òg øe "ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" 8  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ácô°û∏d áeÉ©dG ¢VGôZCÓd …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

 á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc íæÁ å«M ,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M …CG ºgÉ°ùe …CG »£©j ’h ,ÜÉààc’G º¡°SCGh Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG º¡°SCG º°†J IóMGh áÄa øe ájOÉY kÉª¡°SCG ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµJ ±ƒ°S
 √òg øe "ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 7   ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a)  .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G IÎa AóH ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJh  .É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG

.(Iô°ûædG

 πã“ óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKG (52^500^000) ¬Yƒª› Ée ¿ƒµ∏àÁ (Iô°ûædG √òg øe 31) áëØ°U ‘ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸGh ácô°ûdG ‘ ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG
 ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸG ºg É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdGh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc  .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÉªàcG ó©H ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh ,ÜÉààc’G ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‹ÉªLEG øe %70 áÑ°ùf

.(Iô°ûædG √òg øe "ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG" 12 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) QÉªãà°S’G IQGOEGh ∫ƒ°UCÓd ÉÑeÉ°S ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc  .Iô°ûædG √òg øe (∫) ºbQ áëØ°üdG ≈∏Y ácô°ûdG

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤j 

 É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ≠∏Ñjh  .("äÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG" 1 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,"áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG" `H á©ªà› kÉ©e É¡«dEG QÉ°ûjh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG "Ü" áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh ¿ÉæKG (22^500^000) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d
 º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %50 πã“ »àdGh º¡°S ∞dCG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY óMCG (11^250^000) ≈àM áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd
 πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG (%10) á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe %90 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG

  .(%90) º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG

 âÑãj Éeh á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
 (11^250^000) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG É«Z’ ó©jh ,("ÖààµŸG" `H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh "OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG" `H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeG
 OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h  .OGôaC’G ÚÑààµª∏d ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %50 ∫OÉ©j ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S

.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G

 ó©H ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S (750^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª°ùªN (525^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2014/2/23 ≥aGƒŸG) `g1435/4/23 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ¬à°ù∏L ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª°ùªN (525^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH GQGôb äQó°UCGh á«°UƒàdG √òg ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2014/3/9 ≥aGƒŸG) `g1435/5/8 ‘h  .áeRÓdG á«ª«¶æàdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

  .IOÉjõdG º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M øY ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJh ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd IOÉjõdG º¡°SCG ìôW ºàj ¿CG ≈∏Yh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S (750^000^000)

 ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M ,("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2014/6/17 ≥aGƒŸG) `g1435/8/19 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (7) IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2014/6/11 ≥aGƒŸG) `g1435/8/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj 
 ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh  .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 ºbQ º°ù≤dGh "ÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (O) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe

 ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG  º¡°SC’G øe »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .º¡°S (250^000) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊G Éªæ«H ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG  .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
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إشعار مهم

معاملة  �ستتم  االكتتاب،  اأ�سهم  يف  لالكتتاب  طلب  تقدمي  وعند  لالكتتاب.   املطروحة  واالأ�سهم  ال�سركة  عن  وافية  تف�سيلية  معلومات  على  الن�سرة  هذه  حتتوي 
امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من ال�سركة اأو مدير االكتتاب اأو 
اجلهات امل�ستلمة اأو عن طريق زيارة موقع ال�سركة )www.alhammadi.com(، اأو موقع هيئة ال�سوق املالية )www.cma.org.sa(، اأو موقع امل�ست�سار املايل 

.)www.sambacapital.com( ومدير االكتتاب

ل�سجل  ومديرا  باالكتتاب،  يخت�س  فيما  لها  مايل )"امل�شت�شار املايل"(  كم�ست�سار  عينت ال�سركة �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )"�شامبا كابيتال"( 
هذه  يف  املو�سوفة  االكتتاب  اأ�سهم  طرح  بعملية  يتعلق  فيما  )"متعهد التغطية"(  التغطية  ومتعهد  اكتتاب املوؤ�س�سات، ومديرًا لالكتتاب )"مدير االكتتاب"(، 

الن�سرة(. هذه  الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 12 "التعهد بتغطية االكتتاب" من 

حتتوي هذه الن�سرة على تفا�سيل مت تقدميها وفًقا ملتطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، ويتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة، الذين 
تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )د(، جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة فيها، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد اإجراء الدرا�سات 
املمكنة واإلى احلد املعقول باأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة، وال تتحمل الهيئة 
وال�سوق املالية ال�سعودية اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، وال تعطي اأي تاأكيدات ب�ساأن دقتها اأو اكتمالها، وتخلي نف�سها �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت 

عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن االعتماد على اأي جزء منها.

لقد قامت ال�سركة باإجراء التحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، ومت احل�سول على جزء كبري من املعلومات 
الواردة يف هذه الن�سرة بخ�سو�س االأ�سواق التي تعمل فيها ال�سركة من تقديرات اإدارة ال�سركة ومن معلومات وبيانات وحتليالت متاحة للعموم من ن�سرات ت�سدر 
عن مزودي بيانات ومعلومات واأخبار، ومع اأنه ال يوجد لل�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة 
يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاع.  وعليه، فاإنه ال يوجد اأي بيان اأو �سمان ب�سحة اأو 

اكتمال اأي من هذه املعلومات.

تتاأثر �سلبًا  اأن  اإن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة عر�سة للتغري، وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بالو�سع املايل لل�سركة وقيمة االأ�سهم والتي ميكن 
بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب، اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة.  وال ينبغي 
اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي معلومات �سفهية اأو خطية اأو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي �سكل على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو 

اإقرار بتحقق االإيرادات اأو النتائج اأو االأحداث امل�ستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه الن�سرة على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية االكتتاب.  وعالوة على ذلك، تعترب 
املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون االأخذ بعني االعتبار اأهداف اال�ستثمار الفردية، اأو الو�سع املايل، اأو االحتياجات 
اال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س الراغب يف اال�ستثمار باأ�سهم االكتتاب.  وقبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار، يعترب كل م�ستلم لهذه الن�سرة م�سوؤواًل عن احل�سول على 
ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة 
به.  ويجب عليه االعتماد على مراجعته اخلا�سة لل�سركة ومدى مالئمة فر�سة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات 
اأ�سهم االكتتاب منا�سبًا لبع�س امل�ستثمرين دون  املالية اخلا�سة به، مبا يف ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة باال�ستثمار يف هذا االكتتاب.  قد يكون اال�ستثمار يف 
غريهم، ويجب على امل�ستثمرين املحتملني عدم االعتماد على قرار طرف اآخر باال�ستثمار اأو عدم اال�ستثمار كاأ�سا�س للدرا�سة املفرت�س قيامهم بها فيما يخ�س 

فر�ستهم لال�ستثمار اأو على الظروف الفردية الأولئك امل�ستثمرين.

"التعريفات   1 رقم  الق�سم  راجع  )ف�ساًل  اال�ستثمار  �سناديق  �سمنها  ومن  املوؤ�س�سات  من  عددًا  وت�سمل  املكتتبة:  املوؤ�س�سات  )اأ(  على  االكتتاب  هذا  يقت�شر 
و)ب( املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة  الن�سرة(  وامل�شطلحات" من هذه 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة وما يثبت امومتها لالأوالد الق�سر،  التي لها اأوالد ق�سّ

ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

كما يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية.  وتطلب ال�سركة وامل�ست�سار املايل من متلقي هذه 
الن�سرة االطالع على القيود النظامية التي تتعلق بطرح اأو بيع اأ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن السوق والقطاع

مت تقدمي املعلومات املتعلقة بالقطاع وال�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة والواردة يف هذه الن�سرة من قبل م�ست�سار اأبحاث ال�سوق والقطاع "روالند بريغر لال�ست�سارات 
اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو األ األ بي"، وهي �سركة ا�ست�سارية م�ستقلة موؤ�س�سة يف البحرين وتابعة ل�سركة روالند بريغر االأملانية والتي تاأ�س�ست يف ميونخ يف 

عام 1967م كمقدم خلدمات ال�سوق واال�ست�سارات الدولية.

ال يوجد ال�ست�ساري ال�سوق وال الأي من �سركاته التابعة اأو م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإداراته اأو اأقربائهم اأي ملكية يف اأ�سهم ال�سركة اأو اأي م�سلحة فيها.  وقد 
اأعطى ا�ست�ساري ال�سوق موافقته اخلطية على ن�سر معلومات ال�سوق امل�ستخل�سة من التقارير املقدمة منه اإلى ال�سركة بال�سكل وال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل 



ج

يقم ب�سحب تلك املوافقة.  وتعتقد ال�سركة اأن تلك املعلومات وامل�سادر والتقديرات �سحيحة، وقد بذلت جهودًا معقولة للتاأكد منها.  اإن البيانات املتعلقة بالقطاع 
وال�سوق عر�سة للتغيري، وال ميكن التحقق منها على وجه اليقني ب�سبب حمدودية توفر البيانات االأولية، والطبيعة التطوعية لعملية جتميع املعلومات، واأوجه الق�سور 

االأخرى امل�ساحبة لعمليات امل�سح ل�سوق بهذا احلجم.

المعلومات المالية

اإن القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م، واالإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف اأجزاء 
 )SOCPA( اأخرى من هذه الن�سرة قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية

والتي مت مراجعتها من قبل املحا�سب القانوين لل�سركة "براي�س وترهاو�س كوبرز".  وت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة بناًء على افرتا�سات حمددة ومعلنة.  وقد تختلف االأو�ساع الت�سغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة.  وبالتايل، 
فاإنه ال يوجد اأي �سمان اأو تاأكيد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.  

"اإفادات م�ستقبلية".  وي�ستدل على هذه االإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل "تعتزم" اأو  متثل بع�س التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة 
"ينبغي" اأو "متوقع" اأو "قد" اأو "يعتقد"، اأو �سيغ النفي لتلك الكلمات اأو امل�سطلحات امل�سابهة اأو  "�سوف" اأو  املمكن" اأو  "من  "تعتقد" و"يتوقع" اأو  "تقدر" اأو 
املعاك�سة لها يف املعنى.  وتعك�س هذه االإفادات وجهة نظر ال�سركة احلالية واإدارتها فيما يتعلق باالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي.  وهناك 
العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اختالف كبري عن النتائج الفعلية اأو االأداء الفعلي اأو االإجنازات الفعلية التي حتققها ال�سركة عما كان متوقعًا �سراحًة اأو 
�سمنًا يف االإفادات املذكورة.  وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا االأمر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه 
الن�سرة(.  ويف حالة حتقق اأي واحد اأو اأكرث من املخاطر اأو االأمور غري املتيقنة، اأو يف حالة ثبت  هذه  الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 2 "عوامل املخاطرة" من 
عدم دقة اأي من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، اأو عدم �سحتها، فاإن النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سوفة اأو املتوقعة اأو املقدرة 

اأو املخطط لها يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا تبني لل�سركة يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه الن�سرة وقبل 
ت�سجيل اأ�سهمها يف القائمة الر�سمية ما يلي: )اأ( حدوث اأي تغيري ملحوظ يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل 
واالإدراج، اأو )ب( ظهور اأي م�سائل اإ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة.  وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث اأو تعديل اأي 
معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة، �سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة اأو وقوع اأحداث م�ستقبلية، اأو غري ذلك.  ونتيجة ملا تقدم 
وللمخاطر االأخرى واالأمور غري اليقينية واالفرتا�سات، فاإن توقعات االأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه 
ال�سركة اأو قد ال حتدث على االإطالق.  وعليه يجب على املكتتبني درا�سة جميع االإفادات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

اأع�ساء جمل�س االإدارة

تدار ال�سركة من قبل جمل�س اإدارة مكون من 9 اأع�ساء، ويتكون جمل�س اإدارة ال�سركة احلايل من ال�سادة التالية اأ�سمائهم:

ن�شبة امللكية ال�شفةالعمراجلن�شيةممثاًل لـاملن�شباال�شمم.
املبا�شرة

ن�شبة 
امللكية 
غري 

املبا�شرة

تاريخ الع�شوية

رئي�س �سالح بن حممد احلمادي1. 
جمل�س 
االإدارة

غري 72�سعودي�سفة �سخ�سية
تنفيذي/ 

غري 
م�ستقل

2013/7/24مال يوجد%14.286

الدكتور عبدالعزيز بن حممد 2. 
احلمادي

غري 61�سعودي�سفة �سخ�سيةع�سو
تنفيذي/ 

غري 
م�ستقل

2013/7/24مال يوجد%14.286

ع�سو حممد بن �سالح احلمادي3. 
منتدب 

تنفيذي/ 43�سعودي�سفة �سخ�سية
غري 

م�ستقل

2013/7/24مال يوجد%7.000

الدكتور عبدالعزيز بن �سالح 4. 
احلمادي

تنفيذي/ 38�سعودي�سفة �سخ�سيةع�سو
غري 

م�ستقل

2013/7/24مال يوجد%7.000

الدكتور �سامي بن عبداهلل 5. 
ال�سعيد

غري 48�سعودي�سفة �سخ�سيةع�سو
تنفيذي/ 

م�ستقل

2013/7/24مال يوجد%0.002

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 6. 
فريان*

غري 37�سعودي�سفة �سخ�سيةع�سو
تنفيذي/ 

م�ستقل

2013/7/24مال يوجدال يوجد

�سركة جدوى ع�سوطارق بن زياد ال�سديري*7. 
الفر�س الطبية

غري 38�سعودي
تنفيذي/ 

غري 
م�ستقل

2013/7/24مال يوجدال يوجد

�سركة جدوى ع�سوكرمي حيدر ما�سي* 8. 
الفر�س الطبية

غري 36اأردين
تنفيذي/ 

غري 
م�ستقل

2013/12/2مال يوجدال يوجد

غري 52�سعودي�سفة �سخ�سيةع�سوعبدالعزيز بن �سالح الربدي*9. 
تنفيذي/ 

م�ستقل

2013/7/24مال يوجدال يوجد

امل�سدر: ال�سركة

* مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهمًا بقيمة اإ�سمية قدرها 10.000 ريال �سعودي على االأقل )"اأ�سهم �سمان ع�سوية"( يتم اإيداعها لدى اأحد البنوك املحلية.  
و�سيتم نقل اأ�سهم �سمان الع�سوية بعد االكتتاب.
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عنوان الشركة 

�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار 

�سارع خالد بن يزيد بن معاوية �سمال ال�سركة العقارية – العليا

�س ب 55004، الريا�س 11534

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4622000 )11( 966+

فاك�س: 4640506 )11( 966+

 www.alhammadi.com :املوقع االإلكرتوين

 invest@alhammadi.com :الربيد االإلكرتوين

ممثلو الشركة

حممد �سالح احلمادي

ع�سو جمل�س االإدارة – الع�سو املنتدب / الرئي�س التنفيذي 

خالد بن يزيد بن معاوية �سمال ال�سركة العقارية – العليا

�س ب 55004، الريا�س 11534

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4622000 )11( 966+

فاك�س: 4640506 )11( 966+

 www.alhammadi.com :املوقع االإلكرتوين

mohammad@alhammadi.com :الربيد االإلكرتوين

الدكتور عبدالعزيز �سالح احلمادي

ع�سو جمل�س االإدارة - مدير العمليات 

خالد بن يزيد بن معاوية �سمال ال�سركة العقارية – العليا

�س ب 55004، الريا�س 11534

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4622000 )11( 966+

فاك�س: 4640506 )11( 966+

 www.alhammadi.com :املوقع االإلكرتوين

aziz@alhammadi.com :الربيد االإلكرتوين

منري عبدالعليم ال�سيد

�سكرتري جمل�س االإدارة 

خالد بن يزيد بن معاوية �سمال ال�سركة العقارية – العليا

�س ب 55004، الريا�س 11534

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4622000 )11( 966+

فاك�س: 4640506 )11( 966+

 www.alhammadi.com :املوقع االإلكرتوين

muner@alhammadi.com :الربيد االإلكرتوين
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م�شجل االأ�شهم

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين

700 طريق امللك فهد

�س ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1200 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 webinfo@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين

امل�شت�شارون

 امل�ست�سار املايل ومدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات ومدير االكتتاب

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(

برج اململكة، الدور 14

�س.ب: 220007

الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+ 

www.sambacapital.com :املوقع االإلكرتوين

 ipo@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين لالكتتاب

مكتب لوؤي حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�سارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن واإلكنز 
اإل اإل بي

الطابق 49، برج اململكة 

2239 طريق العروبة، العليا 

وحدة 9، الريا�س 12214-9597

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8000 250 )11( 966+

فاك�س: 8560 211 )11( 966+

www.velaw.com :املوقع االإلكرتوين

lalakkas@velaw.com :الربيد االإلكرتوين
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امل�ست�سار القانوين ملدير االكتتاب ومتعهد التغطية ومدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات

د. وليد بن نا�سر النوي�سر بالتعاون مع وايت اآند كي�س اإل اإل بي

البوابة االقت�سادية، مبنى رقم 26، املنطقة ج، طريق املطار

�س.ب 99879

الريا�س 11625

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6800 254 )11( 966+

فاك�س: 7753 217 )11( 966+

 www.whitecase.com :املوقع االإلكرتوين

riyadhcapitalmarketsall@groups.whitecase.com :الربيد االإلكرتوين

م�ست�سار العناية املالية املهنية ودرا�سة اجلدوى

اأرن�ست اأند يونغ

برج الفي�سلية

�س.ب 2732

طريق امللك فهد، العليا

الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2734730 )11( 966+

فاك�س: 2734740 )11( 966+

 www.ey.com :املوقع االإلكرتوين

 Riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

ا�ست�ساري اأبحاث ال�سوق والقطاع

روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو األ األ 

برج املوؤيد، الدور 12

�س.ب: 18259

املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 567950 )17( )973+(

فاك�س: 566703 )17( )973+(

www.rolandberger.com :املوقع االإلكرتوين

 office_bahrain@rolandberger.com :الربيد االإلكرتوين

امل�ست�سار ال�سرعي

دار املراجعة ال�سرعية 

برج طريق امللك، الدور 26

طريق امللك

�س.ب 40469 جدة 21499

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3424 229 )12( 966

فاك�س: 4947 283 )12( 966

www.shariyah.com :املوقع االإلكرتوين

info@shariyah.com:الربيد االإلكرتوين
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املحا�سب القانوين

براي�س وترهاو�س كوبرز 

مبنى موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية

�س.ب 8282 

الريا�س 11482

هاتف: 4654240 )11( 966+

فاك�س: 4651663 )11( 966+

اململكة العربية ال�سعودية

 www.pwc.com:املوقع االإلكرتوين

hani.ashkar@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: قدم امل�ست�سارون املذكورون اأعاله موافقتهم الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني اإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه 
الن�سرة، ومل يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة.  هذا وال ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة 

مهما كان نوعها يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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متعهد التغطية 

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(

برج اململكة، الدور 14

�س.ب: 220007

الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+

www.sambacapital.com :املوقع االإلكرتوين

 ipo@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

اجلهات امل�شتلمة

جمموعة �سامبا املالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 833 الريا�س 11421 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

 customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي 

الفرع الرئي�سي، �سارع العليا العام

�س.  ب 28 الريا�س 11411 ، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2116000 )11( 966 +

فاك�س: 4600705 )11( 966 +

www.alrajihibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب.  22622، الريا�س 11614، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966 +

فاك�س: 2618 404 )11( 966 +

 www.riyadbank.com :املوقع االلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد االلكرتوين

بنك اجلزيرة

�سارع خالد بن الوليد

�س.  ب.  6277، جدة 21442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8070 651 )12( 966+

فاك�س: 2478 653 )12( 966 +

 www.baj.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 info@baj.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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اجلهات امل�شتلمة

البنك االأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب.  3555، جدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966 +

فاك�س: 7426 643 )12( 966 +

 www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

البنك العربي الوطني

�س ب 56921 الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 )11( 966 +

فاك�س: 7747 402 )11( 966 +

www.anb.com.sa :املوقع االإلكرتوين

abinayba@anb.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الربيطاين

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س.ب.  9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 )11( 966+

فاك�س: 4050660 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 

طريق املعذر

�س. ب. 56006، الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 )11( 966 +

فاك�س: 4042311 )11( 966 +

www.alfransi.com.sa :املوقع االلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد االلكرتوين

�سركة جدوى لال�ستثمار

طريق امللك فهد 

�س ب 60677 الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 1111 279 )11( 966 +

فاك�س: 1571 279 )11( 966 +

 www.jadwa.com :املوقع االإلكرتوين

info@jadwa.com :الربيد االإلكرتوين
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 البنوك التي تتعامل معها ال�شركة

البنك العربي الوطني

�س ب 56921 الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 )11( 966 +

فاك�س: 7747 402 )11( 966 +

www.anb.com.sa :املوقع االإلكرتوين

abinayba@anb.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 833 الريا�س 11421 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الربيطاين

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س.ب.  9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 )11( 966+

فاك�س: 4050660 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين
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ملخص الطرح

يتعني على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب من عدمه.

بتاريخ 1429/9/16هـ ال�شركة  الوزاري رقم 316/ق  القرار  للتنمية واال�ستثمار وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب  �سركة احلمادي 
)املوافق 2008/9/16م( و�سجل جتاري رقم 1010196714 وتاريخ 1425/2/23هـ )املوافق 2004/04/13م(.  

واإدارة ن�شاط ال�شركة  وت�شغيل  بتملك  حاليًا  ال�شركة  وتقوم  امل�شت�شفيات،  واإدارة  وت�شغيل  متلك  يف  لل�شركة  احلايل  الرئي�شي  الن�شاط  يتمثل 
اإقامة م�ست�سفيني جديدين يف حي ال�سويدي  م�ست�سفى احلمادي العليا الكائن يف حي العليا يف منطقة الريا�س، باالإ�سافة اإلى 

وحي النزهة يف مدينة الريا�س بحيث �سي�سبح عدد امل�ست�سفيات اململوكة وامل�سغلة من قبلها ثالثة )3( م�ست�سفيات.

وتتمثل اأغرا�س ال�سركة الرئي�سية وفقًا لنظامها االأ�سا�سي مبا يلي: جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واالأجهزة الطبية واالأدوية، 
اأو ا�ستئجار االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه  جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية، الوكاالت التجارية، �سراء 
املباين بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة، اإن�ساء اأو امل�ساركة يف اإقامة امل�ساريع ال�سناعية املختلفة، اإن�ساء واإقامة املراكز الطبية 
اإقامة  والكليات واجلامعات،  االأهلية  املدار�س  واإدارة  واإن�ساء  ال�سحية  املعاهد  واإدارة  اإن�ساء  و�سيانتها،  وت�سغيلها  وامل�ست�سفيات 
املن�ساآت وامل�سروعات الرتفيهية ال�سياحية وا�ستثمارها وت�سغيلها و�سيانتها، اإقامة واإن�ساء املراكز التجارية وت�سغيلها و�سيانتها، 

القيام باأعمال املقاوالت واملباين وال�سيانة.

هناك 7 م�ساهمني كبار يف ال�سركة ميلك كل منهم 5% اأو اأكرث من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة وهم:امل�شاهمون الكبار

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شاهمون

القيمة عدد االأ�شهم
االإ�شمية 
)ريال(

القيمة عدد االأ�شهمن�شبة امللكية
)ريال(

ن�شبة امللكية

غري مبا�شرة
مبا�شرة

غري مبا�شرة
مبا�شرة

�سركة جدوى 
الفر�س الطبية

15.750.000157.500.000%30.000-15.750.000157.500.000%21.000-

�سالح بن حممد 
احلمادي

7.500.00075.000.000%14.286-7.500.00075.000.000%10.000-

عبدالعزيز بن 
حممد احلمادي

7.500.00075.000.000%14.286-7.500.00075.000.000%10.000-

في�سل 
عبدالعزيز 

احلمادي

3.675.00036.750.000%7.000-3.675.00036.750.000%4.900-

حممد �سالح 
احلمادي

3.675.00036.750.000%7.000-3.675.00036.750.000%4.900-

عبدالعزيز 
�سالح احلمادي

3.675.00036.750.000%7.000-3.675.00036.750.000%4.900-

حممد 
عبدالعزيز 

احلمادي

3.675.00036.750.000%7.000-3.675.00036.750.000%4.900-

 كما متلك �سركة جدوى لال�ستثمار حق نفعي غري مبا�سر بن�سبة 6.57% من اأ�سهم ال�سركة من خالل �سندوق جدوى الفر�س 
الطبية على النحو التايل:

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شاهمون

القيمة عدد االأ�شهم
االإ�شمية 
)ريال(

القيمة عدد االأ�شهمن�شبة امللكية
)ريال(

ن�شبة امللكية

غري مبا�شرةمبا�شرةغري مبا�شرةمبا�شرة

�سركة 
جدوى 

لال�ستثمار1

3.449.25034.492.500-%6.5703.449.25034.492.500-%4.599

1 مالحظة: لي�ست �سركة جدوى لال�ستثمار من �سمن امل�ساهمني يف ال�سركة، اإال اأنها متلك ح�سة نفعية غري مبا�سرة يف ال�سركة من خالل متلكها لوحدات يف �سندوق جدوى الفر�س الطبية، �سندوق اإ�ستثماري مغلق مت تاأ�سي�سه وفقًا لالئحة 
�سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومت طرحه طرحًا خا�سًا، والذي ميتلك ما ن�سبته 30% من اأ�سهم ال�سركة عن طريق �سركة جدوى الفر�س الطبية قبل االكتتاب.  وملزيد من التف�سيل، يرجى الرجوع اإلى الق�سم الفرعي رقم 

الن�سرة. هذه  2-2-4 من الق�سم رقم )4( "خلفية عن طبيعة ال�شركة وطبيعة اأعمالها" من 



م

525.000.000 ريال �سعودي.  راأ�س مال ال�شركة قبل الطرح

اإجمايل عدد اأ�شهم ال�شركة قبل 
الطرح

52.500.000 �سهم مدفوعة القيمة بالكامل.

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة االإ�شمية لل�شهم

�سيكون الطرح لالكتتاب العام يف اأ�سهم ال�سركة لعدد 22.500.000 �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية االكتتاب
لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل. و�سيكون �سعر االكتتاب )28( ثمانية وع�سرون ريااًل �سعودايًا لل�سهم الواحد ميثل القيمة 

اال�سمية لل�سهم والبالغة )10( ع�سرة رياالت �سعودية، باالإ�سافة اإلى عالوة اإ�سدار مقدارها )18( ثمانية ع�سر ريال �سعودي 
لل�سهم. ومتثل اأ�سهم االكتتاب مبجملها 30% من راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب.

22.500.000 �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد االأ�شهم املطروحة لالكتتاب

ن�شبة االأ�شهم املطروحة من راأ�س 
مال ال�شركة

متثل اأ�سهم االكتتاب 30% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب.

)28( ثمانية وع�سرون ريااًل �سعوديًا لل�سهم الواحد ميثل القيمة اال�سمية لل�سهم والبالغة )10( ع�سرة رياالت �سعودية باالإ�سافة �شعر الطرح 
اإلى عالوة اإ�سدار مقدارها )18( ثمانية ع�سر ريال �سعودي.

630.000.000 ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح

يقدر اجمايل متح�سالت االكتتاب بنحو 630.000.000 ريال �سعودي، يخ�سم منها ر�سوم االكتتاب وامل�سروفات االأخرى ا�شتخدام متح�شالت االكتتاب
املتعلقة به واملقدرة بحوايل 20.000.000 ريال �سعودي.  ويتم حتمل م�ساريف االكتتاب من قبل ال�سركة و�سيتم ا�ستخدام 

مبلغ 457.500.000 ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة 75% من �سايف متح�سالت االكتتاب لتمويل م�سروع م�ست�سفى احلمادي 
النزهة وت�سديد جزء من القرو�س املرتبطة به، و�سيتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي من �سايف متح�سالت االكتتاب والبالغ 

152.500.000 ريال �سعودي لالأغرا�س العامة لل�سركة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 8 "ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب" من هذه 
الن�سرة(.  

22.500.000 �سهم.عدد اأ�شهم الطرح املتعهد بتغطيتها

630.000.000 ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

ال�سريحة )اأ( - املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار)ف�ساًل راجع امل�شتثمرون امل�شتهدفون 
الق�سم رقم 1 "التعريفات وامل�سطلحات" من هذه الن�سرة(.

ال�سريحة )ب( – املكتتبون االأفراد: ي�سمل ذلك االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو 
االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها 
مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�سم مطلقته.  واإذا ثبت القيام بعملية من 

هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.  

عدد االأ�شهم املطروحة للموؤ�ش�شات 
املكتتبة 

22.500.000 �سهم متثل 100% من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب مع اإمكانية تخفي�سها حتى 50% يف حال اكتتاب �سريحة االأفراد.

عدد االأ�شهم املطروحة للمكتتبني 
االأفراد 

11.250.000 �سهم كحد اأق�سى متثل 50% من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب املطروحة.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للموؤ�ش�شات املكتتبة

�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة.  ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات 
املبينة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�سرة.  وباإمكان املكتتبني االأفراد الذين �سبق لهم امل�ساركة يف اإحدى 

عمليات االكتتاب ال�سابقة االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف االآيل، اأو من خالل اأي فرع من فروع 
اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها.
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احلد االأدنى لعدد االأ�شهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�شبة للموؤ�ش�شات 

املكتتبة

100.000 �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب.

احلد االأدنى لعدد االأ�شهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�شبة للمكتتبني 

االأفراد

10 اأ�سهم.

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�شهم 
التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة 

للموؤ�ش�شات املكتتبة

2.800.000 ريال �سعودي.

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�شهم 
التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة 

للمكتتبني االأفراد

280 ريال �سعودي.

احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم التي 
ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة 

للموؤ�ش�شات املكتتبة

3.749.999 �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب.

احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم التي 
ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة 

للمكتتبني االأفراد

250.000 �سهم.

قيمة احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم 
التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة 

للموؤ�ش�شات املكتتبة

104.999.972 ريال �سعودي.

قيمة احلد االأق�شى لعدد االأ�شهم 
التي ميكن االكتتاب فيها بالن�شبة 

للمكتتبني االأفراد

7.000.000 ريال �سعودي.

تخ�شي�س اأ�شهم االكتتاب للموؤ�ش�شات 
املكتتبة

خ�س�س للموؤ�س�سات املكتتبة عدد 22.500.000 �سهم، متثل )100%( من اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأنه 
يف حال اكتتاب املكتتبني االأفراد يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة 

الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى 11.250.000 �سهم متثل )50%( من اإجمايل االأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب بعد اإمتام عملية اكتتاب االأفراد.

تخ�شي�س اأ�شهم االكتتاب للمكتتبني 
االأفراد

يتوقع اأن يتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1435/8/26هـ )املوافق 2014/6/24م(.  اإن احلد 
االأدنى للتخ�سي�س هو )10( اأ�سهم لكل مكتتب، بينما احلد االأق�سى للتخ�سي�س هو )250.000( �سهم.  و�سيتم تخ�سي�س 
العدد املتبقي من االأ�سهم  املطروحة لالكتتاب )اإن وجد( على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب اإلى اإجمايل 
االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها.  واإذا جاوز عدد املكتتبني االأفراد )1.125.000( مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن تخ�سي�س 

احلد االأدنى والبالغ )10( اأ�سهم لكل مكتتب من املكتتبني االأفراد ويف هذه احلالة �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب بالت�ساوي 
بني املكتتبني االأفراد. واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد )11.250.000( مكتتب، �سيتم توزيع االأ�سهم املطروحة على �سريحة 

املكتتبون االأفراد وفقًا ملا يقرتحه امل�سدر وامل�ست�سار املايل.  

�سوف يتم اإعادة مبالغ فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، اإلى املكتتبني دون خ�سم اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب رد فائ�س اأموال االكتتاب
اأو اجلهات امل�ستلمة.  و�سوف يتم االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي واإعادة مبالغ فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم 

الثالثاء 1435/8/26هـ )املوافق 2014/6/24م( )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 15 "�شروط وتعليمات االكتتاب - التخ�شي�ص ورد 
الفائ�س" من هذه الن�سرة(.

تبداأ فرتة االكتتاب يف 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(، وت�ستمر ملدة 7 اأيام �ساملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب، لتنتهي فرتة الطرح
بنهاية يوم الثالثاء 1435/8/19هـ )املوافق 2014/6/17م(.

ت�ستحق اأ�سهم االكتتاب ن�سيبها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة ولل�سنوات املالية التي تليها )للمزيد من توزيع االرباح
املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم رقم 7 "�سيا�سة توزيع االأرباح" من هذه الن�سرة(.



�س

�سوف تكون اأ�سهم ال�سركة اأ�سهمًا عادية من فئة واحدة ت�سم اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني واأ�سهم االكتتاب، وال يعطي اأي م�ساهم حقوق الت�شويت
اأي حقوق تف�سيلية، حيث مينح كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد، ، ويحق لكل م�ساهم ميتلك 20 �سهمًا على االأقل ح�سور 
اجتماع اجلمعية العامة والت�سويت على قراراتها )ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي "ملخ�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة" والق�سم 

الفرعي "و�سف االأ�سهم – حقوق الت�سويت" من الق�سم رقم 11 "املعلومات القانونية" من هذه الن�سرة(.

فرتة احلظر / القيود املفرو�شة على 
االأ�شهم

يحظر على امل�ساهمني احلاليني يف ال�سركة الذين تظهر اأ�سمائهم يف هذه الن�سرة الت�سرف يف اأ�سهمهم حتى تاريخ ن�سر القوائم 
املالية لفرتة ربعني �سنويني تلي اإعالن ال�سركة عن بداية عملية الت�سغيل التجاري مل�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة، اأو انق�ساء 

يف  الت�سرف  لهم  يجوز  وال  �ستة اأ�سهر من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق، اأيهما ياأتي الحقًا )"فرتة احلظر"(.  
اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.  

مل يوجد قبل هذا االكتتاب اأي �سوق لتداول اأ�سهم ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية اأو يف اأي مكان اآخر.  وقد تقدمت ال�سركة اإدراج وتداول االأ�شهم
بطلب للجهات الر�سمية لقبول اإدراج االأ�سهم يف القائمة الر�سمية، وقد مت منح جميع املوافقات الالزمة املتعلقة باالإدراج، ومت 
ا�ستيفاء جميع امل�ستندات املوؤيدة املطلوبة من الهيئة وجميع املوافقات النظامية ذات العالقة املطلوبة الإجراء االكتتاب.  ومن 

املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية خالل وقت قريب، بعد التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم )ف�ساًل راجع 
ق�سم "التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب" من هذه الن�سرة(.

هناك خماطر معينة تتعلق باال�شتثمار يف هذا االكتتاب.  وميكن ت�شنيف هذه املخاطر كما يلي: )اأ( خماطر تتعلق بن�شاط عوامل املخاطرة
ال�شركة وعملياتها، )ب( خماطر متعلقة بال�شوق، و)ج( خماطر متعلقة باالأ�شهم العادية.  وقد مت ا�شتعرا�ص هذه املخاطر 

يف الق�سم رقم 2 "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم 
االكتتاب.

تقدر امل�ساريف اخلا�سة بالطرح بحوايل )20.000.000( ريال �سعودي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين، امل�شاريف
وم�ست�سار العناية املالية املهنية ودرا�سة اجلدوى، وا�ست�ساري درا�سة ال�سوق، ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب، ور�سوم 

اجلهات امل�ستلمة، واأتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع، واالأتعاب وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح.  

مالحظة: يجب درا�سة ق�سم "اإ�سعار مهم" �سفحة )ب( والق�سم رقم 2 "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم 
االكتتاب مبوجب هذه الن�سرة.

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التواريخاحلدث

يبداأ االكتتاب من يوم االأربعاء 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م( وي�ستمر ملدة فرتة االكتتاب
)7( �سبعة اأيام تنتهي بانتهاء يوم الثالثاء 1435/8/19هـ )املوافق 2014/6/17م(.

يوم الثالثاء 1435/8/19هـ )املوافق 2014/6/17م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب )للمكتتبني االأفراد(

يوم الثالثاء 1435/8/5هـ )املوافق 2014/6/3م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم االأحد 1435/8/17هـ )املوافق 2014/6/15م(اآخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم الثالثاء 1435/8/26هـ )املوافق 2014/6/24م(االإعالن عن التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم 

يوم الثالثاء 1435/8/26هـ )املوافق 2014/6/24م(اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�سة )يف حالة جتاوز حد االكتتاب(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء التاريخ املتوقع لبدء تداول االأ�سهم يف ال�سوق
من جمع االإجراءات النظامية ذات العالقة.  و�سيتم االعالن عن بدء تداول االأ�سهم يف 

.)www.tadawul.com.sa( ال�سحف املحلية وموقع تداول االإلكرتوين

مالحظة: يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�سار اإليها اأعاله تقريبية، و�سوف يتم االإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات �ستظهر يف ال�سحف املحلية 
.)www.tadawul.com.sa( اليومية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�سدر باللغة العربية وعلى موقع تداول االإلكرتوين



ع

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ(: املوؤ�س�سات املكتتبة: وتت�سمن عددًا من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 1 "التعريفات وامل�شطلحات" من هذه 
الن�سرة(.  ويحق لهوؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقًا ملا ورد يف هذه الن�سرة.  وميكن احل�سول على منوذج طلبات / طلب االكتتاب من مدير �سجل 

االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة.

ال�سريحة )ب(: املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من 
زوج غري �سعودي، حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر.  ويعد الغيًا اكتتاب من 
اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.  ميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب 
فقط من مدير االكتتاب وفروع اجلهات امل�ستلمة.  وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة 

التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�شتيفاء ال�شروط التالية:

اأن يكون للمكتتب ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة.. 1
اأال يكون قد طراأت اأي تغريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.. 2

على  يوافق  اأن  طلب  مقدم  كل  يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف هذه الن�سرة يف الق�سم رقم 15 "�شروط وتعليمات االكتتاب" وعلى 
جميع بنود منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة.  وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ص اأي طلب اكتتاب ب�شورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�شتيفائه الأي من �شروط 
وتعليمات االكتتاب.  وال ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم تقدميه.  ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاًقا ملزًما بني مقدم 

الن�سرة(. هذه  الطلب وال�سركة (ف�ساًل راجع الق�سم رقم 15 "�شروط وتعليمات االكتتاب" من 

ملخص المعلومات األساسية

يهدف ملخ�س املعلومات االأ�سا�سية هذا اإلى اإعطاء نبذة موجزة عن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة.  وبالتايل فاإن هذا امللخ�س ال يحتوي على جميع 
املعلومات التي قد تهم املكتتبني، ويتوجب على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب من عدمه.  ويكون للتعريفات 

واالخت�سارات الواردة يف هذه الن�سرة ذات املعاين املحددة لها يف ق�سم "التعريفات واالخت�سارات"، ويف اأماكن اأخرى فيها.

الشركة

اخلدمات الطبية منذ اأكرث من 28 عام، وتعترب من املرافق الطبية الرائدة يف مدينة  جمال  يف  ن�ساطها  تزاول �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار )"ال�شركة"( 
الريا�ص ب�شفة خا�شة ويف اململكة العربية ال�شعودية ب�شفة عامة.  اإن الن�شاط الرئي�ص الذي تقوم به ال�شركة حاليًا هو ت�شغيل واإدارة م�شت�شفى احلمادي الذي 
يقع يف حي العليا يف مدينة الريا�س )"م�شت�شفى احلمادي العليا"(.  ويعد م�ست�سفى احلمادي العليا من �سمن مراكز الرعاية الطبية ال�ساملة واملتخ�س�سة يف 

مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية وي�سم جمموعة من الكفاءات الطبية من االأطباء وطواقم التمري�س املوؤهلة.

حي  يف  واالآخر  ال�شويدي"(  الريا�س )"م�شت�شفى احلمادي  ال�سويدي جنوب غرب مدينة  اأحدهما يف حي  باإن�ساء م�ست�سفيني جديدين،  ال�سركة حاليًا  وتقوم 
ثالثة )3( م�ست�سفيات.   ال�سركة  قبل  من  اململوكة  امل�ست�سفيات  عدد  �سي�سبح  بحيث  النزهة �سمال �سرق مدينة الريا�س )"م�شت�شفى احلمادي النزهة"(، 

تتوقع ال�سركة اأن يبا�سر م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي اأعماله يف الربع الثالث من عام 2014م، واأن يبا�سر م�ست�سفى احلمادي النزهة اأعماله يف الربع الثالث من 
عام 2015م.

تاأ�س�س م�ست�سفى احلمادي العليا يف عام 1985م يف مدينة الريا�س كموؤ�س�سة فردية با�سم "م�ست�سفى احلمادي، ل�ساحبه �سالح حممد احلمادي" براأ�سمال قدره 
4.000.000 ريال �سعودي من قبل �سالح بن حممد احلمادي، ومت قيده يف ال�سجل التجاري يف مدينة الريا�س برقم 1010060944 وتاريخ 1406/02/21هـ 

)املوافق 1985/11/05م(.

م�ست�سفى  "�سركة  م�سمى  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  اإلى  احلمادي  م�ست�سفى  موؤ�س�سة  حتولت  2004/03/16م(  )املوافق  1425/01/25هـ  بتاريخ 
احلمادي" براأ�سمال قدره 50.000.000 ريال �سعودي.

بناًء على قرار ال�سركاء يف �سركة م�ست�سفى احلمادي بتاريخ 1429/6/13هــ )املوافق 2008/6/17م( ومبوجب القرار الوزاري رقم 316/ق وتاريخ 1429/9/16هـ 
اإ�سمها لي�سبح  اإلى �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة وتعديل  "�سركة م�ست�سفى احلمادي" من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  )املوافق 2008/9/16م( مت حتويل 
"�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار" براأ�سمال قدره 300.000.000 ريال �سعودي، ومت قيدها يف ال�سجل التجاري يف مدينة الريا�س برقم 1010196714 وتاريخ 

1425/2/23هـ )املوافق 2004/4/13م(.

وبتاريخ 1433/07/19هـ )املوافق 2012/06/09م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )420.000.000( اأربعمائة وع�سرون مليون ريال �سعودي.



ف

اإلى 52.500.000 �سهم مدفوعة  اإلى  525.000.000 ريال �سعودي مق�سم  وبتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها 
بالكامل بقيمة اإ�سمية قدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

ال�سركة من )525.000.000( خم�سمائة وخم�سة  مال  راأ�س  زيادة  على  العادية  العامة غري  وافقت اجلمعية  )املوافق 2014/3/9م(،  وبتاريخ 1435/5/8هـ 
وع�سرون مليون ريال �سعودي اإلى )750.000.000( �سبعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وعلى اأن يتم طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب العام، وتنازل امل�ساهمون 
راأ�س  لزيادة  النظامية  االإجراءات  ا�ستكمال  ال�سركة يف  ت�سرع  واالكتتاب، �سوف  الطرح  اإمتام عملية  وبعد  الزيادة.   باأ�سهم  االكتتاب  ال�سركة عن حقهم يف  يف 
مالها لدى وزارة التجارة وال�سناعة والتي تتمثل يف ن�سر قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال وتعديل مواد نظامها االأ�سا�سي املتعلقة  
براأ�س مال ال�سركة يف اجلريدة الر�سمية )اأم القرى( وحتديث بياناتها يف ال�سجل التجاري لدى وزارة التجارة وال�سناعة واحل�سول على "�سهادة ت�سجيل �سركة 

م�ساهمة" حمدثة تعك�س راأ�س مالها بعد الزيادة والبالغ )750.000.000( �سبعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي.   

يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف ت�شغيل واإدارة م�شت�شفى احلمادي العليا باالإ�شافة اإلى اإقامة م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي وم�شت�شفى احلمادي النزهة بحيث 
�سي�سبح عدد امل�ست�سفيات اململوكة من قبلها ثالثة )3( م�ست�سفيات.  اإن م�ست�سفى احلمادي العليا ملتزم مبعايري وزارة ال�سحة، وقد ح�سلت ال�سركة على جميع 

الرتاخي�س الالزمة الإقامة واإن�ساء م�ساريعها احلالية املتمثلة مب�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة.

مستشفى الحمادي العليا 

مت افتتاح م�ست�سفى احلمادي العليا يف عام 1985م والذي مت اقامته يف حي العليا يف مدينة الريا�س على اأر�س م�ساحتها 17.550 مرتًا مربعًا مملوكة من قبل 
ال�سركة، وتبلغ طاقته اال�ستيعابية 300 �سريرًا )مبا يف ذلك اأ�سرة اأق�سام العناية املركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال(.

العربية  باململكة  الريا�س  مدينة  يف  واملتخ�س�سة  ال�ساملة  الطبية  الرعاية  خدمات  تقدم  التي  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  �سمن  من  العليا  احلمادي  م�ست�سفى  يعد 
ال�سعودية، وبلغ عدد املوظفني العاملني فيه التابعني لل�سركة 1.583 موظف كما يف تاريخ 2014/3/31م، منهم 196 طبيبًا )وي�سمل هذا العدد 102 طبيب خلدمة 
مر�سى العيادات اخلارجية والبالغ عددها 74 عيادة خارجية(، باالإ�سافة اإلى طاقم من الكوادر الطبية امل�ساندة يبلغ عدده 630 فرد، للقيام على االحتياجات 
االأ�سرة واالأطباء يف م�ست�سفى  "عدد  الوظيفي لهم، يرجى مراجعة  اجلدول رقم 32:  اأعداد املوظفني والت�سنيف  التف�سيل حول  للمر�سى.  وملزيد من  الطبية 
احلمادي العليا منذ عام 2010م حتى عام 2013م" و اجلدول رقم 37: "اأعداد املوظفني يف ال�سركة" و اجلدول رقم 38: "توزيع موظفي ال�سركة بناء على ت�سنيفهم 

الوظيفي" من الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�سركة وطبيعة اأعمالها" من هذه الن�سرة. 

يقدم م�ست�سفى احلمادي العليا نطاقًا وا�سعًا من خدمات الرعاية الطبية يف عياداته اخلارجية واأق�سام التنومي الداخلية التابعة له.  وت�سمل هذه اخلدمات على 
خدمات العيادات اخلارجية واملر�سى املنومني �سمن 20 تخ�س�سًا، ف�ساًل عن خدمات الطوارئ )االإ�سعاف(، واملخترب الطبي واالأ�سعة، و3 �سيدليات خارجية.

مستشفى الحمادي السويدي

يقع م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف حي ال�سويدي جنوب غرب مدينة الريا�س على اأر�س م�ساحتها 44.664 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة، ويتكون 
هذا امل�سروع من املبنى الرئي�سي للم�ست�سفى املكون من 6 طوابق فوق االأر�س و3 طوابق حتت االأر�س، باالإ�سافة اإلى 3 مباين �سكنية للموظفني مب�ساحة بناء اإجمالية 

تبلغ حوايل 95.000 مرتًا مربعًا.

التجارة  وزارة  لل�سركة وم�سجل لدى  بالكامل  وتابع  امل�ست�سفى كفرع مملوك  تاأ�سي�س هذه  ال�سويدي، فقد مت  مل�ست�سفى احلمادي  القانوين  بالو�سف  يتعلق  وفيما 
وال�سناعة برقم 1010374269 وتاريخ 1434/7/2هـ )املوافق 2013/5/12م(.

وبتاريخ 1432/11/14هـ )املوافق 2011/10/12م(، ابتداأت االأعمال االإن�سائية مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وقد مت االنتهاء منها بنهاية �سهر اإبريل من عام 
2014م. وتتوقع ال�سركة اأن يتم ت�سغيل امل�ست�سفى بكافة اأق�سامه خالل الربع الثالث من عام 2014م، علمًا باأن الو�سول اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل االأ�سرة �سوف 

يتم ب�سورة تدريجية وتتوقع ال�سركة اأن يتم ذلك بنهاية عام 2015م.  

وتبلغ التكلفة االجمالية التقديرية مل�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي حوايل 715 مليون ريال �سعودي �ساماًل قيمة االأر�س املقام عليها واململوكة من قبل ال�سركة، 
وقد مت اإجناز ما قيمته 700.7 مليون ريال �سعودي من امل�سروع �ساملًة قيمة االأر�س املقام عليها كما يف 31 مار�س 2014م والذي ميثل 98% من القيمة االإجمالية 
للم�سروع. قامت ال�سركة بت�سديد مبلغ وقدره 691.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م عن طريق تدفقاتها النقدية الت�سغيلية وقرو�س متوافقة مع 
ال�سوابط ال�سرعية من بنوك حملية.  وتقدر التكلفة املتبقية الإنهاء امل�سروع مببلغ 23.3 مليون ريال �سعودي، حيث �سيتم متويل هذه التكلفة عن طريق قرو�س 

متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية من بنوك حملية، باالإ�سافة اإلى قر�س ح�سلت عليه ال�سركة من وزارة املالية.

اإلى 128 �سرير عناية مركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال، و64  ال�سويدي من 300 غرفة وجناح تنومي، باالإ�سافة  ويتكون مبنى م�ست�سفى احلمادي 
عيادة خارجية، و13 غرفة للعمليات الكربى، باالإ�سافة اإلى غرفة عمليات ق�سطرة القلب وغرفتني الإجراء عمليات املناظري العلوية وال�سفلية وغرفة عمليات تفتيت 

احل�سى للكلى واحلالب.



�س

مستشفى الحمادي النزهة )تحت اإلنشاء(

يقع م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة يف حي النزهة يف �سمال �سرق مدينة الريا�س على اأر�س م�ساحتها 21.908 مرتًا مربعًا مملوكة من قبل ال�سركة، ويتكون 
من 6 طوابق فوق االأر�س وطابقني حتت االأر�س، باالإ�سافة اإلى مبنى متعدد الطوابق ملواقف ال�سيارات مب�ساحة بناء اإجمالية تبلغ حوايل 84.000 مرتًا مربعًا.

التجارة  وزارة  لدى  وم�سجل  لل�سركة  بالكامل  وتابع  مملوك  كفرع  امل�ست�سفى  هذه  تاأ�سي�س  مت  فقد  النزهة،  احلمادي  مل�ست�سفى  القانوين  بالو�سف  يتعلق  وفيما 
وال�سناعة برقم 1010374270 وتاريخ 1434/7/2هـ )املوافق 2013/5/12م(.

بتاريخ 1434/05/20هـ )املوافق 2013/04/01م(، ابتداأت االأعمال االإن�سائية مل�ست�سفى احلمادي النزهة، ويتوقع اأن يكتمل بناء امل�سروع يف الربع الثاين من 
عام 2015م واأن يتم ت�سغيل امل�ست�سفى بكافة اأق�سامه يف الربع الثالث من عام 2015م، علمًا باأن الو�سول اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل االأ�سرة �سوف يتم ب�سورة 

تدريجية وتتوقع ال�سركة اأن يتم ذلك بنهاية عام 2016م.

وتبلغ التكلفة املتوقعة مل�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة 643.1 مليون ريال �سعودي، �ساماًل قيمة االأر�س املقام عليها واململوكة من قبل ال�سركة، وقد مت اإجناز ما 
قيمته 287.2 مليون ريال �سعودي من امل�سروع �ساملًة قيمة االأر�س املقام عليها كما يف 31 مار�س 2014م والذي ميثل 44.7% من القيمة االإجمالية للم�سروع. قامت 
ال�سركة بت�سديد مبلغ وقدره 241.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م عن طريق تدفقاتها النقدية الت�سغيلية وقرو�س متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 
من بنوك حملية.  وتقدر التكلفة املتبقية الإنهاء امل�سروع مببلغ 402 مليون ريال �سعودي، حيث �سيتم متويل هذه التكلفة عن طريق جزء من متح�سالت هذا االكتتاب 

)ف�ساًل راجع الق�سم رقم 8 "ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب" من هذه الن�سرة(.  

�سوف يقدم م�ست�سفى احلمادي النزهة جمموعة �ساملة من خدمات الرعاية الطبية للمر�سى باالإ�سافة اإلى مرافق طبية �ساملة ومتطورة ورعاية �ساملة للمر�سى.

ويتكون م�سروع مبنى م�ست�سفى احلمادي النزهة من 300 غرفة وجناح تنومي، باالإ�سافة اإلى 128 �سرير عناية مركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال، 
و64 عيادة خارجية، و13 غرفة للعمليات الكربى، باالإ�سافة اإلى غرفة عمليات ق�سطرة القلب وغرفتني الإجراء عمليات املناظري العلوية وال�سفلية وغرفة عمليات 

تفتيت احل�سى للكلى واحلالب.  

التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

واملعايري  لل�سوابط  ال�سركة وفقًا  بتقييم  للقيام  ال�سرعية(  واملراجعة  الرقابة  ال�سرعية )وهي جهة م�ستقلة ومتخ�س�سة يف عمليات  املراجعة  تعيني دار  لقد مت 
بال�سركة  اخلا�سة  االكتتاب  ن�سرة  مراجعة  التقييم  عملية  ت�سمنت  وقد  بال�سركات،  يتعلق  فيما  ال�سرعية  املراجعة  لدار  ال�سرعية  الهيئة  حددتها  التي  واالأ�س�س 
والتدقيق على القوائم املالية لل�سركة للفرتات املحا�سبية 2011م و 2012م و 2013م.  وقد اأفادت الهيئة ال�سرعية لدار املراجعة ال�سرعية باأن ال�سركة متوافقة مع 

تلك ال�سوابط واملعايري واالأ�س�س ال�سرعية.



ق

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها. 1

رؤية الشركة 1   1

اأن تكون م�ست�سفيات احلمادي من اأف�سل مقدمي الرعاية الطبية يف القطاع اخلا�س يف اململكة العربية ال�سعودية.

رسالة الشركة 1   1

االلتزام بحتمية اال�ستمرار يف تطوير معايري اجلودة للرعاية الطبية والوفاء مبتطلبات عمالئها من خالل اإدارة فعالة وموظفني اأكفاء وجتهيزات طبية ذات تقنية 
عالية.

المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية. 2

المزايا التنافسية 1   1

متّيز نقاط القوة التناف�شية التالية ال�شركة عن �شركات الرعاية الطبية االأخرى العاملة يف اململكة العربية ال�شعودية التي تقدم خدمات م�شابهة، والتي توفر لها 
فر�سًا كبرية لتنمية وتطوير اأعمالها:

مكانة الشركة في قطاع الرعاية الطبية 1   1   1

تتمتع ال�سركة بخربات طويلة يف قطاع الرعاية الطبية اكت�سبتها على مدار الثمانية والع�سرين )28( عامًا ال�سابقة، وت�ستفيد من موقعها و�سهرتها و�سمعتها التي 
بنتها يف قطاع الرعاية الطبية يف اململكة، نظرًا جلودة خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها لعمالئها باالإ�سافة اإلى كفاءتها الت�سغيلية، حيث تقدم ال�سركة هذه 
اخلدمات باأ�سعار مناف�سة باملقارنة مع مناف�سيها العاملني يف ذات القطاع.  وحتر�س ال�سركة يف ا�سرتاتيجيتها الت�سغيلية على تقدمي خدماتها الطبية اإلى ال�سريحة 
ال�سكانية متو�سطة وعالية الدخل يف مدينة الريا�س.  كما يعد �سعي ال�سركة الدوؤوب على توظيف وا�ستقطاب االأطباء واأطقم التمري�س املوؤهلني واالحتفاظ بهم، 
ف�ساًل عن التزامها باملعايري االأخالقية و�سعيها ملواكبة اآخر التقنيات يف جمال الطب والرعاية الطبية من عنا�سر جناحها ومتتعها بال�سهرة وال�سمعة التي و�سلت 

اإليها حاليًا يف هذا القطاع.

استراتيجية متماشية مع النمو في سوق الرعاية الطبية 1   1   1

تهدف ال�سركة اإلى اال�ستفادة من النمو القوي يف قطاع الرعاية الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل عام ويف مدينة الريا�س ب�سكل خا�س.  كما ت�سعى ال�سركة 
اإلى اال�ستفادة من موقعها الريادي و�سهرتها و�سمعتها للتو�سع ب�سكل اأكرب يف نطاق خدماتها الطبية الرئي�سية.  فمثاًل، قامت ال�سركة خالل االأعوام ال�سابقة باإجراء 
عدد من التو�سعات والتح�سينات ملباين م�ست�سفى احلمادي العليا، مما اأدى اإلى زيادة الطاقة اال�ستيعابية لبع�س االأق�سام التابعة له، حيث ارتفع عدد اأ�سّرة العناية 
املركزة التابعة له من 9 اأ�سّرة الى 17 �سرير، كما مت تو�سعة ق�سم العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة ليزداد عدد اال�سرة من 14 �سرير الى 25 �سرير، باالإ�سافة 
اإلى تو�سعة اأجنحة تنومي االأطفال من 32 �سرير الى 35 �سرير، وازداد عدد اأ�سّرة وحدة العناية املركزة لالأطفال من 3 اأ�سّرة الى 6 اأ�سّرة.  كما قامت ال�سركة 

بتحديث غرف التنومي اخلا�س بق�سم الن�ساء والوالدة وغرف العمليات بامل�ست�سفى.

نطاق واسع من الخدمات والتخصصات الطبية 2   1   1

يقدم م�ست�سفى احلمادي العليا نطاقًا وا�سعًا من خدمات الرعاية الطبية والتي ت�سمل التخ�س�سات التالية:

اأمرا�س اجلهاز اله�سمياالأمرا�س اجللديةطب وجراحة القلب

اأمرا�س الكلىطب اأمرا�س ال�سدريةالطب النف�سي

اأمرا�س الروماتيزماأمرا�س امل�سالك البوليةالعظام والعمود الفقري

طب وجراحة االأطفالالغدد ال�سماء وال�سكرياأمرا�س الباطنية العامة

طب االأ�سنانالن�ساء والوالدةطب وجراحة االأع�ساب

الطوارئاالأذن واالأنف واحلنجرةاجلراحة العامة

التجميلطب العيون
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وباالإ�سافة اإلى التخ�س�سات املذكورة اأعاله، يوفر م�ست�سفى احلمادي العليا خدمات طبية م�ساندة كخدمات ال�سيدلية واالأ�سعة واملختربات على مدار ال�ساعة.  
كما حتر�س ال�سركة دومًا على اإ�سافة تخ�س�سات وخدمات طبية جديدة ترى ال�سركة وجود طلب عليها ونق�س يف تلبية هذا الطلب من قبل مقدمي خدمات 

الرعاية الطبية يف منطقة الريا�س.

و�سيقوم كل من م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة بتقدمي ذات اخلدمات والتخ�س�سات الطبية املذكورة اأعاله.  

جودة خدمات الرعاية الطبية  2   1   1

ت�سعى ال�سركة اإلى تقدمي خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية، والتي تدل عليها ال�سهادات واالعتمادات العديدة املرموقة التي ح�سلت عليها من خالل م�ست�سفى 
احلمادي العليا )ف�ساًل راجع  اجلدول رقم 39: "ال�شهادات واالعتمادات التي ح�شل عليها م�شت�شفى احلمادي العليا" من الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�شركة 

زالت هذه ال�سهادات واالعتمادات �سارية املفعول حتى تاريخ هذه الن�سرة. وما  وطبيعة اأعمالها"(، 

الدويل  امل�ست�سفيات  واحتاد  االمريكي  امل�ست�سفيات  واحتاد  الربيطاين  ال�سالمة  جمل�س  منها  عدة،  دولية  منظمات  يف  ع�سو  العليا  احلمادي  م�ست�سفى  اأن  كما 
)IHF(، وهذا مما يعزز من مكانته كمقدم خلدمات الرعاية الطبية ذات اجلودة العالية.

طاقم طبي مؤهل 2   1   1

توؤمن ال�سركة باأن العامل الرئي�سي لنجاحها يف تقدمي خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية يكمن يف مهارات اأطبائها، كما ترى ال�سركة اأن جوهر التنفيذ الناجح 
لروؤيتها ينبع من ا�ستقطاب اجلراحني واالأطباء الذين اكت�سبوا �سهرة بتفوقهم يف التخ�س�سات الطبية املختلفة، ويف هذا ال�سدد يجدر بالذكر اأن روؤ�ساء االأق�سام 

يف م�ست�سفى احلمادي العليا يتمتعون مبتو�سط خربة تزيد عن 23 عامًا يف جماالت تخ�س�سهم.  

اأو ما يعادلها من �سهادات التخ�س�س  وعالوة على ذلك، فاإن جميع االأطباء اال�ست�ساريني العاملني يف م�ست�سفى احلمادي العليا حا�سلني على �سهادات البورد 
الطبية.

مركز مالي مستقر ونتائج مالية إيجابية 2   1   1

�سهدت اإيرادات ال�سركة املنح�سرة حاليًا مب�ست�سفى احلمادي العليا منوًا ملحوظًا خالل االأعوام االأخرية، حيث بلغ معدل النمو املركب لالإيرادات 12.9% خالل 
الفرتة الواقعة ما بني عامي 2010م و2013م، كما بلغ معدل النمو املركب ل�سايف الدخل 11.8% خالل ذات الفرتة.  ويعزى ال�سبب يف ذلك اإلى التنفيذ الناجح 

ال�سرتاتيجية ال�سركة الهادفة اإلى اال�ستغالل االأمثل ملواردها الطبية.  

العالقة مع شركات التأمين الطبي 2   1   1

تتمتع ال�سركة بعالقات  جيدة مع جميع �سركات التاأمني الطبي يف اململكة العربية ال�سعودية مما ميكنها من تلبية االحتياجات الطبية ل�سريحة وا�سعة من ال�سكان 
يف منطقة الريا�س.  ولدى ال�سركة ق�سم خا�س معني ب�سوؤون �سركات التاأمني، حيث تعاقدت ال�سركة مع العديد من �سركات التاأمني على اأ�س�س جتارية، ويتم جتديد 
عقود �سركات التاأمني ب�سكل �سنوي والتفاو�س على االأ�سعار عند جتديد العقد مع كل �سركة على حدة.  ومتثل االإيرادات من �سركات التاأمني ما ن�سبته 67% من 
اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل عام 2013م.  واجلدير بالذكر اأن �سركات التاأمني الرئي�سية التي تتعامل معها ال�سركة هي �سركة التعاونية للتاأمني و�سركة املتو�سط 
واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني )ميدغلف( و�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين.  ومتثل هذه ال�سركات الثالث ما ن�سبته 80.5% من االإيرادات املتح�سلة من 
�سركات التاأمني كما يف عام 2013م )ملزيد من املعلومات عن �سركات التاأمني والعقود التي ترتبط ال�سركة بها، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم 4-ج "�شركات 

الن�سرة(. هذه  "املعلومات القانونية" من   11 رقم  الق�سم  التاأمني الطبي" من 

العقود مع عمالء رئيسيين ومراكز طبية خاصة 2   1   1

اأبرمت ال�سركة عقد مع �سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية( يف عام 2011م والذي تنتهي مدته يف عام 2016م ويجدد باتفاق الطرفني.  كما 
اأبرمت عقد اآخر مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء )والذي ابتداأ �سريانه اعتبارًا من �سهر يناير 2014م ملدة �سنة واحدة متدد تلقائيًا ملدة اأق�ساها �سنتني كل منها 
�سنة واحدة تلي مبا�سرة املدة االأ�سلية للعقد( باالإ�سافة اإلى عقود اأخرى مع العديد من املراكز الطبية اخلا�سة.  ويقوم م�ست�سفى احلمادي العليا بتوفري خدمات 
املعلومات  من  )ملزيد  وم�ستقر  ثابت  دخل  لل�سركة  يوفر  الذي  االأمر  املراكز،  قبل هذه  من  املحولني  واملر�سى  وذويهم  ال�سركات  تلك  ملوظفي  ال�سحية  الرعاية 
"املعلومات   11 رقم  الق�سم  عن العقود مع العمالء الرئي�سيني واملراكز الطبية اخلا�سة ، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم 4 "تقدمي اخلدمات الطبية" من 

هذه الن�سرة(. القانونية" من 

الموقع المميز 2   1   1

يقع م�ست�سفى احلمادي العليا يف حي العليا �سمال مدينة الريا�س، وهو اأحد اأكرث االأحياء كثافة �سكانية يف مدينة الريا�س.  وهذا املوقع اال�سرتاتيجي للم�ست�سفى 
ي�سعه على مقربة من �سكن نحو مليون ن�سمة من �سكان مدينة الريا�س، مما ي�ساعد م�ست�سفى احلمادي العليا على احلفاظ على تقدمي خدماته الطبية الأكرب عدد 



�س

من هوؤالء ال�سكان. وباالإ�سافة الى �سكان حي العليا، ي�ستهدف م�ست�سفى احلمادي العليا عمالء من مناطق واأحياء اأخرى، حيث يتمتع ب�سهولة الو�سول اإليه من 
خالل عدة طرق رئي�سية مبا يف ذلك طريق امللك فهد و�سارع العليا العام.  كما اأن فتح امتداد طريق العروبة يف مار�س 2013م قد زاد من �سهولة الو�سول اإلى موقع 

م�ست�سفى احلمادي العليا للقادمني اإليه من منطقة �سرق الريا�س.  

اآلفاق المستقبلية  1   1

تهدف ال�سركة دومًا اإلى تنمية اأعمالها وحت�سني مركزها املايل.  كما ت�سعى اأي�سا اإلى حت�سني جودة خدماتها ب�سكل م�ستمر، وفيما يلي اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي 
ت�ستخدمها ال�سركة من اأجل حتقيق اأهدافها:

النمو من خالل انشاء مستشفيات في مناطق جديدة 1   1   1

تت�سمن ا�سرتاتيجية النمو لدى ال�سركة اإن�ساء م�ست�سفيات جديدة يف مدينة الريا�س، االأمر الذي �سيمكن ال�سركة من الو�سول اإلى �سريحة اأكرب من ال�سكان مما 
يعزز من مكانتها و�سهرتها يف قطاع الرعاية الطبية، وذلك من خالل اال�ستفادة من الفجوة املتزايدة بني العر�س والطلب يف قطاع الرعاية الطبية يف مدينة 

الريا�س، وامل�ساهمة يف تلبية الطلب املتنامي على اخلدمات الطبية فيها.  

واأن�سطتها يف مدينة  اأعمالها  التو�سعية يف  ل�سيا�ستها  النزهة ترجمًة  ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي  اإقامة م�ست�سفى احلمادي  ال�سركة حاليًا على  وعليه، تعكف 
الريا�س.  فبالن�سبة مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي، اختارت ال�سركة موقع م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف حي ال�سويدي جنوب غرب الريا�س، والذي من 
املتوقع اأن يبداأ ا�ستقباله للمر�سى خالل الربع الثالث من عام 2014م، كموقع ا�سرتاتيجي نظرًا للكثافة ال�سكانية يف منطقة جنوب الريا�س والنق�س يف قطاع 

خدمات الرعاية الطبية يف تلك املنطقة، مما �سي�سع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف موقع منا�سب لتقدمي خدماتها ل�سريحة كبرية من �سكانها.

كما تقوم ال�سركة حاليًا باإن�ساء م�ست�سفى احلمادي النزهة يف �سمال �سرق مدينة الريا�س، والذي من املتوقع اأن يبداأ ا�ستقباله للمر�سى خالل الربع الثالث من 
عام 2015م، كموقع ا�سرتاتيجي نظرًا للكثافة ال�سكانية يف منطقة �سمال �سرق الريا�س والنق�س يف قطاع خدمات الرعاية الطبية يف تلك املنطقة، مما �سي�سع 

م�ست�سفى احلمادي النزهة يف موقع منا�سب لتقدمي خدماتها ل�سريحة كبرية من �سكانها.  

وعلى �سوء ما تقدم، من املتوقع اأن يزداد عدد االأ�سرة للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة تدريجيًا من 300 �سرير اإلى 728 �سرير يف عام 2014م بعد اإمتام م�سروع 
وحا�سنات  والبالغني  لالأطفال  املركزة  العناية  اأق�سام  اأ�سرة  ذلك  يف  )مبا  2015م  عام  يف  �سرير   1.156 اإلى  لت�سل  تدريجيًا  لرتتفع  ثم  ال�سويدي،  م�ست�سفى 

االأطفال( بعد اإمتام م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة .

معلومات عن السوق والقطاع . 3
�سهدت اململكة ن�ساطَا اقت�ساديًا متناميًا مبا يف ذلك قطاع الرعاية الطبية طيلة االأعوام ال�سابقة مبا يف ذلك عام 2013م، وقد �سهد القطاع املذكور زيادًة يف 
االإنفاق بلغت ن�سبتها 15% �سنويًا، اإذ زادت قيمة هذا االإنفاق من مبلغ 58 مليار ريال �سعودي كما يف عام 2009م اإلى 102 مليار ريال كما يف عام 2013م.  ويعترب 

عامل النمو ال�سكاين اأحد العوامل الرئي�سية جراء هذه الزيادة يف االإنفاق، اإ�سافة اإلى الدعم القوي الذي توليه اململكة لقطاع الرعاية الطبية.

وفيما يلي نظرة عامة موجزة لعدد من ال�سمات الرئي�سية التي يت�سف بها قطاع الرعاية الطبية يف اململكة:

ارتفاع معدل االإ�سابة باالأمرا�س املزمنة �
النمو ال�سكاين وزيادة معدل االأعمار  �
اإزدياد اخلربات الطبية املحلية �
اإت�ساع مظلة تغطية التاأمني ال�سحي �
النق�س املتزايد يف الكوادر الطبية �
النق�س امل�ستمر يف الطاقة االإ�ستيعابية ال�سريرية للم�ست�سفيات �
حمدودية تو�سع و�سمول خدمات الرعاية الطبية يف املناطق الريفية �

املوؤمن عليهم من القطاع اخلا�س يف  اإجمايل عدد االأفراد  اإلى ارتفاع  اأدت  التاأمني ال�سحي اخلا�س، والتي  اأنظمة وقواعد منظمة لقطاع  قامت اململكة بتبني 
اململكة اإلى ما يقدر بنحو 8 ماليني �سخ�س كما يف عام 2012م.  ونظرًا ل�سمول هوؤالء االأفراد بالتاأمني ال�سحي، فاإن �سركات التاأمني تقوم بتغطية تكاليف عالج 
هوؤالء االأفراد، مما يجعل من عامل تكلفة العالج اأمر غري مهم بالن�سبة لهم طاملا اأن �سركة التاأمني م�سوؤولة عن حتمله، كما اأ�سبحت طبيعة املرافق واخلدمات 
الطبية اإ�سافة اإلى ال�سهرة واخلربة الطبية التي يتمتع بها االأطباء واجلهاز التمري�سي هي من اأهم العوامل التي يهتم بها معظم هوؤالء االأفراد عند اختيارهم 
للم�ست�سفيات التي يق�سدونها لتلقي العالج.  كما يلعب توافر التخ�س�سات الطبية املطلوبة باالإ�سافة اإلى االأجهزة الطبية امل�ستخدمة دورًا مهمًا يف اإختيار املراجع 

الأي م�ست�سفى عن غريه من باقي امل�ست�سفيات.



ت

ونظرا لهذا التغري يف املعايري التف�سيلية الختيار م�ست�سفى عن غريه من باقي امل�ست�سفيات، فاإن الزيادة يف مراجعات املر�سى تتجه يف معظمها نحو امل�ست�سفيات 
اخلا�سة بدال من امل�ست�سفيات العامة.  فخالل الفرتة الواقعة ما بني عامي 2009م و2013م، ازداد عدد مراجعة املر�سى للعيادات اخلارجية يف مرافق الرعاية 
الطبية اخلا�سة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9%، فيما ا�ستمر عدد مر�سى العيادات اخلارجية الزائرين مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة دون تغري.  وباملثل، �سهد عدد 

املر�سى املنومني يف امل�ست�سفيات اخلا�سة ارتفاعًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 12% مقارنة بـ 1% بالن�سبة للمرافق ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة.

وبالرغم من النمو امللحوظ يف حجم اال�ستثمارات يف اململكة، اإال اأن حجم تلك اال�ستثمارات التي �سهدها قطاع الرعاية الطبية يف اململكة ال يزال متدنيًا مقارنًة 
بالدول الغربية.  فقد اأنفقت اململكة 3% من ناجتها املحلي االإجمايل يف عام 2013م على الرعاية الطبية مقارنة مبتو�سط قدره 10% يف البلدان التابعة ملنظمة 

التعاون االقت�سادي والتنمية.

ووفقًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�سار اأبحاث ال�سوق والقطاع )روالند بريغر(، �سهدت جميع قطاعات ال�سوق ال�سعودي منوًا ون�ساطًا ملحوظًا خالل االأعوام 
ال�سابقة.  فبالن�سبة لقطاع امل�ست�سفيات يف مدينة الريا�س، زاد عدد امل�ست�سفيات يف الريا�س من 78 م�ست�سفى كما يف عام 2009م اإلى 85 م�ست�سفى كما يف عام 
2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  ويقدر عدد امل�ست�سفيات يف الريا�س بـ87 م�ست�سفى يف عام 2013م.  كما ازداد عدد امل�ست�سفيات التابعة 
لوزارة ال�سحة يف الريا�س من 44 م�ست�سفى كما يف عام 2009م اإلى 46 م�ست�سفى كما يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة، ويقدر عدد 

هذه امل�ست�سفيات بـ 47 م�ست�سفى يف عام 2013م.

كما �سهدت مدينة الريا�س ازديادًا يف عدد االأ�سرة املتوافرة يف امل�ست�سفيات املقامة يف منطقتها من 13.144 �سريرًا كما يف عام 2009م لي�سل اإلى 14.943 
�سريرًا كما يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  ووفقًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�سار اأبحاث ال�سوق والقطاع )روالند بريغر(، 

يقدر عدد االأ�سرة يف مدينة الريا�س بـ 15.792 �سريرًا يف عام 2013م نتيجة الإقامة م�ست�سفيات خا�سة وحكومية جديدة.

كما اإزداد عدد العيادات يف مدينة الريا�س من 469 عيادة كما يف عام 2009م لي�سل اإلى 528 عيادة كما يف عام 2012م وذلك وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن 
وزارة ال�سحة.  ووفقًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�سار اأبحاث ال�سوق والقطاع )روالند بريغر(، يقدر عدد العيادات يف مدينة الريا�س بـ 559 عيادة يف 

عام 2013م.

ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة املعلومات املالية الواردة اأدناه جنبًا اإلى جنب مع البيانات املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 و2011م و2012م و2013م، �ساملًة يف 
كل حالة االإي�ساحات املتعلقة بها، والتي جرى ت�سمني كل منها يف مو�سع اآخر من هذه الن�سرة.

معدل النمو 2013م2012م2011م2010مجميع االأرقام باالألف ريال �شعودي
ال�شنوي املركب

 )2010م-2013م(

موؤ�سرات قائمة الدخل

12.9%434.076 378.684 330.661 301.549 �سايف االإيرادات

14.7%)248.914()215.575()183.012()165.153(تكلفة االإيرادات

10.7%185.162 136.396147.650163.109الربح االإجمايل

14.6%)73.067()70.770()55.501()48.522(امل�ساريف العمومية واالإدارية

41.6%3.927 6.088 1.340 1.383 اإيرادات اأخرى، �سايف

)60.9%()320()1.657()1.613()5.365(االأعباء التمويلية

1.4%)4.200()2.500()1.934()4.023(�سايف الزكاة

11.8%111.503 94.270 89.941 79.869 �سايف الدخل

موؤ�سرات قائمة املركز املايل

6.2%193.453208.700 166.395 174.317 االأ�سول املتداولة

48.0%649.8751.027.640 397.949 317.138 االأ�سول غري املتداولة



ث

معدل النمو 2013م2012م2011م2010مجميع االأرقام باالألف ريال �شعودي
ال�شنوي املركب

 )2010م-2013م(

36.0%843.3281.236.340 564.344 491.454 اإجمايل املوجودات

9.3%44.35284.47252.44057.913املطلوبات املتداولة

501.6%222.298592.835 5.552 2.723 املطلوبات غري املتداولة

9.6%568.590585.593 474.319 444.379 حقوق امل�ساهمني

36.0%843.3281.236.340 564.344 491.454 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

موؤ�سرات قائمة التدفقات النقدية

136.69194.853121.16097.375التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

)391.379()265.524()93.723()4.273(التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

13.277172.638272.765)131.794(التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

20.75635.16363.43842.199النقد يف نهاية الفرتة

املوؤ�سرات املالية

42.7%43.1%44.7%45.2%هام�س اإجمايل الربح )%(

25.7%24.9%27.2%26.5%هام�س �سايف الربح )%(

0.0x0.1x0.4x1.0xاإجمايل الدين اإلى حقوق امللكية )مرات( 

19.0%16.6%19.0%18.0%العائد على حقوق امللكية )%(

9.0%11.2%15.9%16.3%العائد على االأ�سول )%(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة، ال�سركة
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التعريفات والمصطلحات. 1

اتفاقية التعهد بالتغطية املوقعة بني ال�سركة ومتعهد التغطية اتفاقية التعهد بالتغطية

اإدارة ال�سركةاالإدارة 

اإدراج االأ�سهم يف القائمة الرئي�سية وقبول تداول اأ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية ال�سعودية وفقًا للمادة 28 من قواعد الت�سجيل االإدراج
واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة

ا�ستمارة الطلب امل�ستخدمة لالكتتاب يف اأ�سهم االكتتابا�شتمارة طلب االكتتاب

75.000.000 �سهم يف ال�سركة واملدفوعة بالكامل بقيمة اإ�سمية قدرها )10( رياالت �سعودية لل�سهم الواحد )بعد االكتتاب(االأ�شهم 

22.500.000 �سهم يف ال�سركةاأ�شهم االكتتاب

االعتماد الطبي للموؤ�ش�شة 
ال�شحية

العملية التي تقوم من خاللها املوؤ�س�سة املانحة لالعتماد بتقييم املوؤ�س�سة ال�سحية، وحتدد فيما اإذا كانت هذه املوؤ�س�سة ال�سحية تفي 
َعْت للمحافظة على نوعية الرعاية ال�سحية املقدمة وحت�سينها، وهذه املعايري حتقق اأف�سل ما ميكن الو�سول اإليه،  باملعايري التي ُو�سِ
واإن اعتماد املوؤ�س�سة ميثل الدليل امللمو�س على اأن املوؤ�س�سة ملتزمة بتح�سني نوعية اخلدمة املقدمة للمري�س والتاأكد من �سالمة بيئة 

الرعاية بالدرجة االأولى

االعتماد الكندي 
)Accreditation Canada(

منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل املنظمة الدولية للجودة يف جمال الرعاية الطبية وتقوم مب�ساعدة وتوجيه املوؤ�س�سات ال�سحية 
يف العامل على فح�س وتطوير جودة اخلدمات ال�سحية املقدمة ح�سب املعايري واملقايي�س الدولية

 اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة لل�سركة والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف الق�سم املعنون "الهيكل اأع�شاء املجل�س 
التنظيمي لل�سركة" على ال�سفحة )64( من هذه الن�سرة

الزوج، الزوجة واالأوالد الق�سراالأقارب

النظام االآيل لتداول االأ�سهم ال�سعوديةتداول

�سحيفة اأم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعوديةاجلريدة الر�شمية

اجلمعية الدولية لتوحيد 
)ISO( وجودة املقايي�س

احتاد دويل اأو منظمة دولية غري حكومية ولي�ست من منظمات االأمم املتحدة، ت�سم هيئات واأجهزة املوا�سفات واملقايي�س يف الدول 
املختلفة، وي�سارك فيها ع�سو من كل دولة، وتخت�س باإ�سدار املوا�سفات الدولية، وقد تاأ�س�ست يف عام 1946م يف جنيڤ لت�سهيل 

التعاون وتوحيد املوا�سفات ال�سناعية على امل�ستوى الدويل بهدف ت�سهيل عمليات التبادل التجاري لل�سلع واخلدمات

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة اجلمعية العامة

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة اجلمعية العامة غري العادية

ي�سمل املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني االأفراد الذين يحق لهم االكتتاب باأ�سهم االكتتاباجلمهور

اجلهات امل�شتلمة املذكورة اأ�شماوؤها يف ال�شفحات )ط (، و)ي ( من هذه الن�شرةاجلهات امل�شتلمة

حكومة اململكة العربية ال�سعوديةاحلكومة

فرع ال�سركة الكائن يف حي العليا �سمال مدينة الريا�س، وامل�سجل مبوجب ال�سجل التجاري برقم 1010374273 وتاريخ احلمادي لل�شيانة والت�شغيل
1434/07/02هـ )املوافق 2013/05/12م(

وفقُا للمادة )27( من نظام مزاولة املهن ال�سحية، يعد من قبيل اخلطاأ املهني ال�سحي ما يلي: اخلطاأ يف العالج، اأو نق�س املتابعة، خطاأ طبي
اأو اجلهل باأمور فنية يفرت�س فيمن كان يف مثل تخ�س�س املمار�س ال�سحي االإملام بها، اأو اإجراء العمليات اجلراحية التجريبية وغري 

امل�سبوقة على االإن�سان باملخالفة للقواعد املنظمة لذلك، اأو اإجراء التجارب اأو البحوث العلمية غري املعتمدة على املري�س، اأو اإعطاء 
دواء للمري�س على �سبيل االختبار، اأو ا�ستعمال اآالت اأو اأجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة ا�ستعمالها اأو دون اتخاذ االحتياطات 

الكفيلة مبنع حدوث �سرر من جراء هذا اال�ستعمال، اأو التق�سري يف الرقابة واالإ�سراف، او عدم ا�ست�سارة املمار�س ال�سحي من 
ت�ستدعي حالة املري�س اال�ستعانة به.
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الريال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعوديةريال اأو ر.�س.

�سركة �سامبا لالأ�سول وادارة اال�ستثمار�شامبا كابيتال

28 ريال �سعودي لل�سهم الواحد ميثل القيمة اال�سمية لل�سهم والبالغة )10( رياالت �سعودية باالإ�سافة اإلى عالوة اإ�سدار مقدارها �شعر االكتتاب
)18( ريال �سعودي

ال�سوق املالية ال�سعوديةال�شوق اأو ال�شوق املالية

ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباريال�شخ�س

�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمارال�شركة

االكتتاب مبا جمموعه 22.500.000 �سهم والتي متثل 30% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتابالطرح اأو االكتتاب

يق�سد به يف قواعد الت�سجيل واالإدراج وقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ما يلي:طرف ذو عالقة

1.  تابعي امل�سدر )ال�سركة(.  ويق�سد بالتابع ال�سخ�س الذي ي�سيطر على �سخ�س اآخر، اأو ي�سيطر عليه ذلك ال�سخ�س االآخر، اأو 
ي�سرتك معه يف كونه م�سيطرًا عليه من قبل �سخ�س ثالث، ويف اأي مما �سبق تكون ال�سيطرة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة( الذين ميلكون خم�سة باملائة )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.    .2

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف امل�سدر )ال�سركة(.   .3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر )ال�سركة(.   .4

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة(.   .5

امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر )ال�سركة(.   .6

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرات )1، 2، 3، 4 اأو 5( اأعاله.   .7

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6 اأو 7( اأعاله.   .8

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل ال�شيطرة
اأي من االآتي:

)اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30 % اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة.

)ب( حق تعيني 30 % اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز االإداري.

وتف�سر كلمة "امل�سيطر" وفقًا لذلك.

الفرتة التي تبداأ من يوم االأربعاء 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(، وت�ستمر ملدة 7 اأيام �ساملة اآخر يوم اإغالق االكتتاب، فرتة االكتتاب
وتنتهي بنهاية يوم الثالثاء 1435/8/19هـ )املوافق 2014/6/17م(

قائمة االأوراق املالية املعتمدة لدى هيئة ال�سوق املالية وفًقا لقواعد الت�سجيل واالإدراجالقائمة الر�شمية

قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى املادة 6 من نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي قواعد الت�شجيل واالإدراج
رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2 هـ )املوافق 2003/7/31م( املعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 2012-36-1 

وتاريخ 1434/8/11هـ )املوافق 2012/11/25م(

الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-2012-2006 وتاريخ 21 �سوال 1427هـ (الئحة حوكمة ال�شركات
املوافق 12 نوفمرب 2006م)، واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 30 ربيع االأول 1431هـ (املوافق 16 

مار�س 2010م(

الهيئة الدولية امل�شرتكة 
 Joint Commission(

)International

هيئة م�ستقلة غري ربحية وتعتمد اأكرث من 20.000 منظمة وبرامج رعاية طبية يف الواليات املتحدة باالإ�سافة اإلى العديد من مراكز 
الرعاية الطبية حول العامل

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار والتي عينتها ال�سركة كمتعهد تغطية ح�سري لالكتتابمتعهد التغطية 

املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبون االأفراداملتقدمون بطلبات االكتتاب
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املجل�س اال�شرتايل 
ملعايري الرعاية ال�شحية 

 Australian Council on(
 Healthcare Standards

)International

منظمة م�ستقلة غري ربحية متخ�س�سة يف اعتماد معايري اجلودة يف قطاع الرعاية الطبية 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيجمل�س التعاون

املجل�س املركزي ال�شعودي 
العتماد املن�شاآت ال�شحية 
 Central Board of(
 Accreditation for

)Healthcare Institutions

موؤ�س�سة غري حكومية غري هادفة للربح تعمل حتت مظلة جمل�س اخلدمات ال�سحية وتقدم خدمات االإعداد والتقييم واملتابعة لكافة 
املرافق ال�سحية احلكومية واخلا�سة لن�سر وتطبيق معايري اجلودة وال�سالمة املعتمدة من اجلمعية الدولية جلودة الرعاية ال�سحية 

)االإ�سكوا(

جمل�س اإدارة �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثماراملجل�س اأو جمل�س االإدارة

براي�س وترهاو�س كوبرزاملحا�شب القانوين

�سركة �سامبا لالأ�سول وادارة اال�ستثمار والتي عينتها ال�سركة مديرًا لالكتتابمدير االكتتاب

حملة االأ�سهم يف اأي وقتامل�شاهمون

�سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركةم�شاهم كبري

امل�ساهمون احلاليون يف ال�سركة بتاريخ هذه الن�سرة وهم، �سركة جدوى الفر�س الطبية، و�سالح حممد احلمادي، وعبدالعزيز حممد امل�شاهمون املوؤ�ش�شون
احلمادي، وفي�سل عبدالعزيز حممد احلمادي، وحممد �سالح احلمادي، وعبدالعزيز �سالح احلمادي، وحممد عبدالعزيز احلمادي، 

واجلوهرة اإبراهيم عبداهلل بن عون، وهند فهد الدخيل، واإبراهيم من�سور الراجحي، وتركي اإبراهيم الراجحي و�سامي عبداهلل 
دخيل اهلل

مكتب لوؤي حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�سارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن واإلكنز اإل اإل بيامل�شت�شار القانوين

�سركة �سامبا لالأ�سول وادارة اال�ستثمار والتي عينتها ال�سركة م�ست�سارًا ماليًا فيما يتعلق باالكتتابامل�شت�شار املايل

م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )و( و)ز( و)ح( من هذه الن�سرةامل�شت�شارون

م�سروع امل�ست�سفى اململوك من قبل ال�سركة والكائن يف حي ال�سويدي جنوب غرب مدينة الريا�س، وامل�سجل كفرع تابع لل�سركة مبوجب م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي
ال�سجل التجاري برقم 1010374269 وتاريخ 1434/07/02هـ )املوافق 2013/5/12م(

امل�ست�سفى اململوك من قبل ال�سركة والكائن يف حي العليا �سمال مدينة الريا�س، وامل�سجل كفرع تابع لل�سركة مبوجب ال�سجل التجاري م�شت�شفى احلمادي العليا
برقم 1010263026 وتاريخ 1430/02/27هـ )املوافق 2009/2/22م(

م�سروع امل�ست�سفى قيد االإن�ساء واململوك لل�سركة والكائن يف حي النزهة �سمال �سرق مدينة الريا�س، وامل�سجل كفرع تابع لل�سركة م�شت�شفى احلمادي النزهة
مبوجب ال�سجل التجاري برقم 1010374270 وتاريخ 1434/07/02هـ )املوافق 2013/5/12م(.

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم االكتتاباملكتتب

االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق املكتتبون االأفراد
لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها

يق�سد مب�سطلح املمار�س ال�سحي وفقًا للمادة )1( من نظام مزاولة املهن ال�سحية "كل من يرخ�س له مبزاولة املهن ال�سحية التي ممار�س �شحي
ت�سمل الفئات االآتية : االأطباء الب�سريني، واأطباء االأ�سنان، وال�سيادلة االإخ�سائيني، والفنيني ال�سحيني يف: )االأ�سعة، والتمري�س، 

والتخدير، واملخترب، وال�سيدلية، والب�سريات، والوبائيات، واالأطراف ال�سناعية، والعالج الطبيعي، ورعاية االأ�سنان وتركيبها، 
والت�سوير الطبقي، والعالج النووي، واأجهزة الليزر، والعمليات(، واالإخ�سائيني النف�سيني واالجتماعيني، واأخ�سائيي التغذية 

وال�سحة العامة، والقبالة، واالإ�سعاف، ومعاجلة النطق وال�سمع، والتاأهيل احلريف، والعالج احلريف، والفيزياء الطبية، وغري ذلك من 
املهن ال�سحية االأخرى التي يتم االتفاق عليها بني وزيري ال�سحة واخلدمة املدنية والهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية".

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة اأو ال�شعودية
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ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات، وهي كالتايل:املوؤ�ش�شات املكتتبة

�سناديق اال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف االأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية   -1
اإذا كانت �شروط واأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�شو�ص عليها يف الئحة �شناديق اال�شتثمار.

االأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف االأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع االلتزام مبتطلبات الكفاية املالية.  -2

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم.  و�سركات قطاعي البنوك   -3
والتاأمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ال توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى 

اأي تعار�س يف امل�سالح.

هذه الوثيقة والتي اأعدتها ال�سركة فيما يتعلق باالكتتابن�شرة االإ�شدار اأو الن�شرة

النظام االأ�سا�سي لل�سركة واملوافق عليه من قبل اجلمعية العامةالنظام االأ�شا�شي 

نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(، وتعديالتهنظام ال�شوق املالية

نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ، وتعديالتهنظام ال�شركات

نظام مزاولة املهن ال�سحية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/59( بتاريخ 1426/11/4هـنظام مزاولة املهن ال�شحية

منوذج طلب االكتتاب يف االأ�سهم املطروحةمنوذج طلب االكتتاب

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة

وزارة التجارة وال�سناعة ال�سعوديةوزارة التجارة وال�شناعة

وزارة ال�سحة ال�سعوديةوزارة ال�شحة
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة 
اأدناه قبل اتخاذ قرار �سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اأنه من 
املمكن وجود عوامل اإ�شافية لي�شت معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل والتي من �شاأنها التاأثري على عملياتها، كما ال يعلم اأع�شاء جمل�ص االإدارة باأية خماطر جوهرية 
اأخرى قد توثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة واأدائها املايل خالف املخاطر املبينة اأناه كما يف تاريخ هذه الن�شرة.  ويقر اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة باأنه ح�شب علمهم 

واعتقادهم، ال توجد اأية خماطر اأخرى، غري املذكورة يف هذا الق�شم، ميكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�شتثمرين كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

اإن ن�شاط ال�شركة، وما ورد يف هذه الن�شرة، والظروف املالية، والتوقعات امل�شتقبلية.  ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية قد تتاأثر �شلبًا ب�شورة جوهرية اإذا ما 
حدثت اأو حتققت اأي من املخاطر التالية التي ترى اإدارة ال�سركة )"االإدارة"( حاليًا اأنها جوهرية اأو اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�ص االإدارة اأو ي�شنفها حاليا 

باأنها لي�ست جوهرية، لكنها قد حتدث بالفعل وت�سبح جوهرية. 

ال يكون اال�شتثمار يف االأ�شهم مالئمًا �شوى للم�شتثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�شتثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأية خ�شارة قد 
تنجم عن ذلك اال�ستثمار.  ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن االإجراء الذي عليه اتخاذه اأن ي�ست�سري �سخ�س مرخ�س له يف تقدمي امل�سورة 

ب�ساأن �سراء االأ�سهم واالأوراق املالية االأخرى.  

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد االإدارة يف الوقت احلا�شر باأنها مهمة، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�شنى لالإدارة اأن حتددها، اأو 
التي تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره يف هذه 

االأ�سهم اأو جزءًا منه.  

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى اأهميتها.  كما اأن املخاطر وال�سكوك االإ�سافية مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حاليًا اأو التي تعترب 
غري جوهرية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.  

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1   1

نوعية الخدمات الطبية المقدمة  1   1   1

ولدى عمالئها  ال�سوق  �سمعتها يف  �سلبًا على  يوؤثر  قد  تقدمها ب�سورة م�ستمرة  التي  الرعاية  املحافظة على م�ستوى وجودة خدمات  ال�سركة من  اإن عدم متكن 
وعزوفهم عن التعامل معها، اإ�سافة اإلى ال�سعف الذي قد ين�ساأ عن ذلك يف مقدرتها على املحافظة على مزاياها التناف�سية يف القطاع الطبي والتي يعول عليها يف 

ا�ستمرارية جناحها باملقارنة مع املن�ساآت الطبية املناف�سة لها.

كما اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على نوعية خدماتها الطبية �سواًء نتيجة الإخفاقها يف التعامل مع عمالئها اأو باملقارنة مع اخلدمات الطبية التي تقدمها 
املن�ساآت الطبية املناف�سة قد يوؤثر �سلبًا ب�سكل جوهري على �سمعة ال�سركة.

االعتماد على االطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية ذات الكفاءة 1   1   1

اإن ا�ستقطاب وتوظيف الكوادر الطبية والتمري�سية املوؤهلة للعمل لدى ال�سركة يعد من �سمن امل�ساعب التي تواجهها نظرًا ملحدودية اأعداد االأطباء واملمر�سني 
املتوافرة يف ال�سوق ال�سعودي، اإذ اأن التوازن فيما بني عن�سري العر�س والطلب يف قطاع االأطباء واملمر�سني غري متوافر �سواء على م�ستوى اململكة اأو خارجها.

وعليه، فاإن عدم متكن ال�سركة من ا�ستقطاب وتوظيف اأف�سل الكفاءات الطبية من ذوي ال�سمعة وال�سهرة واخلربة واملوؤهالت واملعرفة الطبية للعمل لديها يف 
م�ست�سفياتها ومرافقها الطبية احلالية وامل�ستقبلية �سيوؤثر على عملياتها الت�سغيلية وحتقيقها الأهدافها املهنية واملالية.  

كما ال ت�سمن ال�سركة مقدرتها على اال�ستمرار يف مناف�سة املن�ساآت ال�سحية االأخرى العاملة يف ذات القطاع وتقدمي حوافز مالية مناف�سة لهم، وهذا االأمر قد يوؤثر 
�سلبًا على نوعية اخلدمات الطبية التي تقدمها ال�سركة لعمالئها.

ويف حال عدم القدرة على ا�ستقطاب وتوظيف االأطباء وطاقم التمري�س وغريهم من الكوادر املهنية املتخ�س�سة من املواطنني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني يف 
تقدمي الرعاية الطبية اأو على ا�ستمراريتهم بالعمل لديها يف امل�ستقبل، فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة ب�سكل عام وعلى اأدائها املايل ب�سكل 

خا�س.

كما اأن النق�س يف اأعداد االأطباء ال�سعوديني �سوف يوؤدي اإلى جلوء ال�سركة لتوظيف اأطباء غري �سعوديني واإ�سطرارها لدفع اأجور ومزايا مناف�سة لتلك االأجور 
واملزايا التي تعر�سها املوؤ�س�سات الطبية العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،  وهذا �سيوؤدي تباعًا اإلى زيادة النفقات الت�سغيلية لل�سركة والتاأثري �سلبًا على 

عملياتها الت�سغيلية واملالية.
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كما اأن ترك االأطباء غري ال�سعوديني العمل لدى امل�ست�سفيات العاملة يف اململكة، مبا يف ذلك ال�سركة، والعمل يف بلدان اأخرى نتيجة لعدة عوامل �سخ�سية يوؤدي اإلى 
حمدودية الكوادر الطبية املتاحة لل�سركة، مما قد يوؤثر �سلبًا على مقدرة ال�سركة على تقدمي اخلدمات الطبية بفعالية، وبالتايل التاأثري على عملياتها الت�سغيلية 

واملالية.

االعتماد على اإلدارة 2   1   1

قد تتاأثر اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها االإدارية من كبار التنفيذيني واملوظفني املوؤهلني 
اأو اإيجاد بدالء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربات واملهارات، حيث تعتمد ال�سركة حاليًا يف اأعمالها على قدرات وخربات مدراءها التنفيذيني وموظفيها 
االإداريني الرئي�شيني.  كما اأن جناح ال�شركة يعتمد اأي�شًا على ا�شتقطاب املوظفني ذوي الكفاءات العالية واخلربات ملواجهة خماطر فقدان املوظفني الرئي�شيني 

وتقليل االآثار النا�سئة عن ترك اأي منهم العمل لدى ال�سركة.

وميكن اأن يوؤدي فقدان ال�سركة ملوظفيها االأ�سا�سيني وكبار التنفيذيني العاملني لديها الأي �سبب وعدم مقدرتها على توظيف بدالء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من 
اخلربة واملهارة االإدارية اإلى اآثار �سلبية وجوهرية على نتائج ال�سركة وعملياتها.

المخاطر المرتبطة بالتشريعات واألنظمة المنظمة لقطاع الرعاية الطبية والتراخيص 2   1   1

تخ�سع ال�سركة واأعمالها الإ�سراف ورقابة عدة جهات حكومية ت�سرف على قطاع الرعاية الطبية والتي ت�سمل وزارة ال�سحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وجمل�س 
على  والرقابة  اجلودة  معايري  اأف�سل  تطبيق  اإلى  دائمًا  جميعها  ت�سعى  والتي  ال�سحية  املن�ساآت  العتماد  ال�سعودي  املركزي  واملجل�س  التعاوين  ال�سحي  ال�سمان 
اخلدمات الطبية التي تقدمها املن�ساآت الطبية ومراجعتها ب�سورة م�ستمرة، خا�سًة تلك االأنظمة والتعليمات واملعايري املطبقة على قطاع امل�ست�سفيات الذي تعمل 
فيه ال�شركة. اإن عدم متكن ال�شركة من االلتزام بهذه االأنظمة والتعليمات واملعايري ب�شورة م�شتمرة قد يعر�شها اإلى خمالفات اأو غرامات اأو عقوبات تفر�شها 
اجلهات الرقابية عليها والتي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على عملياتها ب�سكل جوهري بحيث حتد من منو اإيراداتها اأو تعليق عملها اأو تراخي�سها الالزمة ملمار�سة هذا 

العمل.

كما اأن من �ساأن التعديالت التي قد تطراأ على االأنظمة واللوائح والتعليمات التي ت�سعها وت�سرف عليها اجلهات الت�سريعية والرقابية يف امل�ستقبل على قطاع الرعاية 
ال�سحية التي تعمل فيه ال�سركة، اأن يوؤدي بال�سركة اإلى اإجراء تعديالت على عملياتها اأو اأ�ساليب تقدمي خدماتها لتتما�سى مع متطلبات هذه التعديالت، االأمر الذي 

ميكن اأن يوؤدي اإلى حتمل ال�سركة نفقات مالية اإ�سافية غري متوقعة اأو التاأثري على عملياتها ب�سكل جوهري.

كما �شيوؤدي اإرتكاب ال�شركة اأي خمالفة ل�شروط اإ�شدار اأو جتديد الرتاخي�ص والت�شاريح اجلوهرية الالزمة ملزاولة اأعمالها اأو تعديل ال�شروط الالزم ا�شتيفائها 
لتجديدها، اإلى عدم التمكن من جتديد هذه الرتاخي�س والت�ساريح اأو جلوء اجلهات الرقابية املانحة لها لتعليقها اأو عدم املوافقة على جتديدها اأو اإلغائها، مما 

�سيوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة الت�سغيلية ونتائجها املالية.

االخطاء الطبية والتأمين من المسؤولية الطبية 2   1   1

اإن ال�سركةمعر�سة لوقوع اأخطاء طبية ميكن اأن يرتكبها املمار�سني ال�سحيني التابعني لها، وبالتايل ال ت�ستطيع ال�سركة �سمان عدم وقوع مثل هذه االأخطاء من 
قبل كوادرها الطبية يف امل�ستقبل.

وقد ن�ست املادة )41( من نظام مزاولة املهن ال�سحية على اأن يكون االإ�سرتاك يف التاأمني التعاوين �سد االأخطاء املهنية الطبية اإلزاميًا على جميع االأطباء واأطباء 
اأي مبالغ يحكم بها للمري�س املت�سرر كتعوي�س عن  االأ�سنان العاملني يف املوؤ�س�سات ال�سحية العامة واخلا�سة.  وتعترب هذه املوؤ�س�سات م�سوؤولة قانونًا عن دفع 
االأ�سرار التي تلحق به ب�سبب اخلطاأ الطبي املرتكب من قبل تابعيها من املمار�سني ال�سحيني اإذا مل تتوافر تغطية تاأمينية اأو مل تكِف لتغطية قيمة التعوي�س.  ووفقًا 

للمادة )41( املذكورة، يحق للموؤ�س�سة الطبية الرجوع على املمار�س ال�سحي املحكوم عليه باإرتكابه للخطاأ الطبي فيما دفعته عنه.  

وعليه، فاإن ال�سركة ملزمة، وفقًا للمادة )41( من نظام مزاولة املهن ال�سحية، بتحمل التعوي�سات املالية التي يتوجب دفعها للمري�س املت�سرر نتيجة للخطاأ الطبي 
الذي يرتكبه اأحد تابعيها من املمار�سني ال�سحيني.  ومن املمكن اأن ال تتمكن ال�سركة من الرجوع على �سركة التاأمني املوؤمن لديها عن االأخطاء الطبية لتعوي�سها 
عن املبالغ والتكاليف التي تتكبدها يف هذا ال�ساأن.  كما اأنه من املمكن اأن ال تغطي قيمة مبلغ التاأمني الذي ي�ستحق لل�سركة كامل قيمة التعوي�س التي يتوجب على 
ال�سركة دفعه للمر�سى املت�سررين، حيث اأن هناك حاالت واأحداث اإما ان تكون م�ستثناة من التغطية التاأمينية اأو اأن الغطاء التاأميني ال يكفي لتغطيتها اأو اأن تكون 
حاالت ال ميكن التاأمني عليها. كما من املمكن اأن ال تنجح ال�سركة يف اإثبات اأ�سا�س مطالبتها ل�سركة التاأمني الأي �سبب اأمام اجلهة الق�سائية ذات العالقة.  وبالتايل 
فاإن من �ساأن ذلك اأن يوؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.  كما ميكن اأن توؤدي مثل هذه االأخطاء الطبية اإلى االإ�سرار ب�سمعة 
ال�سركة مهنيًا وعلى �سمعتها و�سهرتها الطبية يف ال�سوق ولدى عمالئها، مما قد يدفع بالكثري منهم اإلى وقف التعامل معها، وهذا �سيوؤدي بطبيعة احلال اإلى التاأثري 

�سلبًا على االأعمال الت�سغيلية لل�سركة وم�ستويات اإيراداتها وربحيتها وقدرتها على اال�ستمرار مبمار�سة اأعمالها الت�سغيلية.

كما اإن عدم اإتباع الكوادر الطبية التابعة لل�سركة للقواعد واالجراءات وال�سيا�سات التي يتم تدريبهم عليها يف ت�سخي�سهم للحاالت املر�سية وعالجها ومتابعتها، 
اأو عدم قيام ال�سركة بتوفري التدريب املنا�سب والكايف لهم، قد يوؤدي اإلى اإرتكاب اأخطاء طبية من قبل كوادرها الطبية يف امل�ستقبل.
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شهادات االعتماد الطبي 2   1   1

حازت ال�سركة على العديد من �سهادات االعتماد الطبي من عدة جهات متخ�س�سة حكومية وغري وحكومية حملية واأجنبية )ف�سال راجع الق�سم رقم 4 "خلفية 
�شمعتها  يوؤثر على  �شوف  االعتماد هذه  �شهادات  �شروط منح  ا�شتيفاء  املحافظة على  ال�شركة يف  اإخفاق  اإن  الن�شرة(.   عن ال�شركة وطبيعة اأعمالها" من هذه 

يف ال�سوق، مما �سينعك�س �سلبًا على عملها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

نظم المعلومات اإلدارية 2   1   1

تعترب نظم املعلومات وقاعدة البيانات عن�سر اأ�سا�سي يف ت�سغيل واإدارة املرافق الطبية ب�سكل عام، وتظهر اأهمية االإعتماد عليها ب�سكل اأكرب يف امل�ست�سفيات التي 
ت�ستقبل املئات من احلاالت املر�سية ب�سورة يومية.  وال ت�سمن ال�سركة باأنه �سيكون مبقدورها حتديث و�سيانة نظم املعلومات االإدارية التي متلكها والالزمة الإدارة 
وت�سغيل عملياتها الت�سغيلية واملالية مبا يف ذلك نظام الفوترة يف كل االأوقات نتيجًة لعدة عوامل منها على �سبيل املثال، ال احل�سر، ترتيب االأولوية يف �سرف نفقات 
ال�سركة اأو توافر التحديثات اأو التعديالت التي حتتاج اإجرائها على هذه النظم يف ال�سوق اأو نتيجة لعدم ح�سولها على ا�ست�سارة فنية �سحيحة من اجلهات املوردة 

اأو امل�سغلة لها.  

اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على نظم معلومات وقاعدة بيانات فعالة قد يوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على اأعمالها ونتائجها املالية.  كما اأن عدم متكن ال�سركة 
من تطبيق نظام فوترة دقيق قد يوؤدي اإلى تعر�س ال�سركة اإلى خ�سائر مالية نتيجة لعدم مقدرتها على حت�سيل املبالغ الفعلية امل�ستحقة لها من عمالئها.  

العمالء الرئيسيون والمراكز الطبية الخاصة 2   1   1

تعتمد اإيرادات ال�سركة ب�سورة جزئية على عدد حمدود من العمالء من اجلهات احلكومية وال�سركات الذي يقومون بتحويل من�سوبيهم من املر�سى اإلى ال�سركة 
ملعاجلتهم.  وترتبط ال�سركة حاليًا بعالقة تعاقدية مع �سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية( تنتهي يف 31 يوليو 2016م وجتدد باتفاق الطرفني، 
ومع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء تنتهي يف يناير 2015م وتتجدد تلقائيًا ملدة اأق�ساها �سنتني كل منها �سنة واحدة تلي مبا�سرة املدة االأ�سلية للعقد، باالإ�سافة اإلى 
عالقات تعاقدية اأخرى مع العديد من املراكز الطبية اخلا�سة.  اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على مثل هذه العالقات التي ت�سمن حتقيق اإيرادات م�ستمرة 
لل�سركة الأي �سبب من االأ�سباب �سوف توؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على م�ستوى اأعمالها الت�سغيلية وبالتايل التاأثري على ربحيتها ونتائجها املالية.  ومن امل�سائل التي ميكن 

اأن تطراأ على مثل هذه العالقات ما يلي:

عدم قدرة ال�سركة على جتديد عقودها مع عمالئها الرئي�سيني عند انتهائها اأو عدم رغبة العميل بتجديدها. �
تعديل �شروط العقد ب�شورة ال حتقق اأف�شل م�شلحة مالية لل�شركة. �
عدم قدرة ال�شركة على الوفاء ب�شروط عقد ما مبا يوؤدي اإلى اإنهائه اأو تغيري يف �شروطه. �
اإنهاء العقد مبح�س اإرادة الطرف االآخر. �

العالقات مع شركات التأمين وتغطية المرضى 2   1   1

ترتبط ال�سركة بالعديد من االتفاقيات مع �سركات التاأمني ال�سحي التعاوين من اأجل تقدمي خدماتها الطبية والعالجية لعمالء هذه ال�سركات.  وتعتمد اإيرادات 
ال�سركة ب�سورة جوهرية على هذه االتفاقيات حيث ت�سكل ن�سبة االإيرادات الناجتة عنها حوايل 64.2% للعام 2011م و69.1% للعام 2012م و67% للعام 2013م.  
ومتثل ن�سبة االإيرادات الناجتة من تعامالت ال�سركة مع كل من ال�سركة التعاونية للتاأمني و�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني )ميد غلف( و�سركة بوبا 

العربية للتاأمني التعاوين ما جمموعه 54% من اإجمايل االإيرادات للعام 2013م.

وهذه االتفاقيات حمدودة املدة بطبيعتها ويتم جتديدها ب�سكل �سنوي بحيث يتم اإعادة التفاو�س من قبل ال�سركة مع �سركات التاأمني على اأ�سعار اخلدمات الطبية 
املقدمة من قبل ال�سركة اإلى عمالء هذه ال�سركات.  ومن املمكن اأن تتاأثر اأعمال ال�سركة ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن من املحافظة على عالقاتها مع �سركات التاأمني 
ب�سكل عام، اأو اإذا مل تتمكن من التفاو�س ب�ساأن، واالحتفاظ برتتيبات ثابتة لر�سوم اخلدمات ال�سحية، اأو اإذا مل تلتزم هذه ال�سركات ب�سداد الدفعات امل�ستحقة 

لل�سركة.

يعتمد النجاح امل�ستقبلي لل�سركة، ب�سكل جوهري، على املحافظة على عالقات جيدة مع �سركات التاأمني.  وقد توؤثر املناف�سة مع جمموعات امل�ست�سفيات ومقدمي 
اخلدمات الطبية االآخرين يف اململكة على عالقات ال�سركة مع �سركات التاأمني، اأو قدرتها على التفاو�س للح�سول على زيادة يف اأ�سعار اخلدمات الطبية املقدمة 

من قبل ال�سركة اإلى عمالء هذه ال�سركات اأو ح�سولها على مزايا تف�سيلية مناف�سة، االأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على اأعمالها ونتائجها املالية.

اإن ال�سركة كذلك معر�سة ملخاطر قيام �سركات التاأمني برف�س اأو تاأخري دفع قيمة املطالبات التي تقدمها ال�سركة لقاء اخلدمات الطبية املقدمة لعمالء هذه 
ال�سركات. اإن مثل هذه املخاطر قد تنتج عن خطاأ ب�سري اأو حا�سوبي اأو �سعوبات مالية قد تتعر�س لها �سركات التاأمني مثل القيود املفرو�سة على حدود ال�سيولة 
واملالئة املالية التي يتوجب عليها االإلتزام بها وفقًا لالأنظمة املنظمة لها.  اإن عدم قيام �سركات التاأمني ب�سداد الدفعات امل�ستحقة يف ذمتها ل�سالح ال�سركة الأي 

�سبب قد يكون له اأثر �سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها الت�سغيلية.  



8

التعامالت مع أطراف ذات عالقة  1   1   1

ترتبط ال�سركة حاليًا بعدد من العقود مع اأطراف ذات عالقة تتمثل يف عقود مقاوالت وتوريد واإيجار وتقنية معلومات، كما قامت ال�سركة اأي�سًا ب�سراء قطعتي 
رقم  الق�سم  اأر�س  من اأطراف ذات عالقة.  وملزيد من التف�سيل، يرجى مراجعة الق�سم الفرعي رقم ) 11-7( "االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة" من 

الن�سرة. هذه  )11( "املعلومات القانونية" من 

اإن اأ�س�س التعامل املبنية عليها العقود املربمة مع االأطراف ذات العالقة تعترب تف�سيلية حيث اأن العقود مت اإبرامها عن طريق التعميد املبا�سر باإ�ستثناء عقد اإن�ساء 
م�سروع م�ست�سفى ال�سويدي.  وال ت�سمن ال�سركة ا�ستمرارية هذه العقود والتعامالت املنبثقة عنها يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها، اإذ ميكن اأن ال يوافق جمل�س 
االإدارة اأو اجلمعية العامة لل�شركة على جتديد هذه العقود من جهة، اأو اأن ال يوافق ع�شو جمل�ص االإدارة ذي العالقة على جتديدها وفقًا لل�شروط التي حتددها 

ال�سركة. 

اإلسم والعالمات التجارية للشركة 11   1   1

يعترب االإ�سم التجاري والعالمتني التجاريتني اللتان متلكهما ال�سركة من العوامل التي تدعم اأعمالها، وتعتقد ادارة ال�سركة اأن الهوية التي طورتها الإ�سمها التجاري 
قد �ساهمت يف جناح عملها ب�سكل كبري. ويعتمد و�سع ال�سركة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على ا�ستخدام هاتني العالمتني لتقدمي خدماتها يف القطاع 
وبالتايل،  الن�سرة(.   هذه  الذي تعمل فيه، وحمايتهما من التعدي عليها و اال�ستخدام غري امل�سروع  لها )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 11 "املعلومات القانونية" من 
فاإن عدم متكن ال�سركة من حماية عالماتها التجارية ، اأو ا�سطرارها اإلى اتخاذ اإجراء قانوين الزم حلمايتهما، قد يوؤثر �سلبًا على مقدرتها على ا�ستعمالهما، مما 

قد يوؤثر على �سري اأعمالها ونتائج اأعمالها.

  تركز أعمال الشركة على مستشفى واحد 11   1   1

ترتكز اأعمال ال�سركة حاليًا يف متلك واإدارة وت�سغيل م�ست�سفى احلمادي العليا الذي يعترب امل�ست�سفى الوحيد الذي ت�سغله ال�سركة.  وعليه، فاإن عدم وجود م�ساريع 
اأخرى قائمة متلكها اأو تديرها ال�سركة ي�ستتبع اعتماد ال�سركة على اأعمال م�ست�سفى احلمادي العليا ب�سكل كامل، وبالتايل فاإذا ما طراأ اأي اأمر من �ساأنه التاأثري 
على اأعمال امل�ست�سفى املذكور �سلبًا، كعدم متكن ال�سركة من جتديد اأي من الرتاخي�س النظامية الالزمة لت�سغيله اأو تعر�سه الأي حادث يوؤثر على ا�ستمرارية اأعماله 

�سواء ب�سورة موؤقتة او دائمة، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل جوهري على نتائج ال�سركة الت�سغيلية واملالية.    

المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة  12   1   1

تنطوي عملية ا�شتثمار ال�شركة يف م�شروعي م�شت�شفى احلمادي النزهة وم�شت�شفى احلمادي ال�شويدي على عدة عوامل خماطرة، والتي مت تق�شيمها اإلى الق�شمني 
اأعمال االإن�ساء والت�سغيل لهذين امل�سروعني: )1( عوامل املخاطرة املتعلقة مب�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة، و)2( عوامل  التاليني بناًء على مراحل اإجناز 

املخاطرة امل�سرتكة بني م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة وم�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي:

عوامل المخاطرة المتعلقة بمشروع مستشفى الحمادي النزهة

التأخر في تنفيذ المشروع

لقد اأعدت ال�سركة خطة عمل لتنفيذ م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة وفقًا جلدول زمني معني، اإال اأن هناك عدة عوامل تخرج عن �سيطرة ال�سركة والتي ميكن 
اأن توؤدي يف حال حتققها اإلى التاأخر يف تنفيذ واإكمال اأعمال البناء والت�سغيل لهذا امل�سروع �سمن اجلدول الزمني املحدد له.  وت�سمل هذه العوامل على �سبيل املثال 
ال احل�سر، التزام املقاولني الذين تعينهم ال�سركة يف اإجناز االأعمال املتعلقة ببناء هذا امل�سروع، وتوافر املواد واالآالت الالزمة الإكمال بنائه، والظروف املناخية، 
وتوافر االأيدي العاملة املدربة وغريها من العوامل ذات العالقة.  واإذا مل تتمكن ال�سركة من تنفيذ هذا امل�سروع وفقًا للجدول الزمني املحدد له، فقد يوؤدي ذلك 

اإلى عدم متكن ال�سركة من حتقيق الفائدة االقت�سادية املرجوة منه طيلة فرتة التاأخري يف اإكماله وت�سغيله.

زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع عن المبالغ المتوقعة

تعترب تكلفة م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة التي ت�سمنتها هذه الن�سرة تقريبية، ومن املمكن اأن تكون التكلفة احلقيقة والنهائية لهذا امل�سروع اأكرث من التكلفة 
املقدرة من قبل ال�سركة وفقًا للدرا�سات التي قامت باإعدادها يف هذا ال�ساأن.  فاإذا ما زادت قيمة هذه التكلفة عن التكلفة املتوقعة له ب�سكل جوهري، فقد ت�سطر 
اإلى  اإلى تكبد ال�سركة تكاليف متويلية جديدة باالإ�سافة  اإلى احل�سول على متويل جديد لتغطية هذه الزيادة، االأمر الذي قد يوؤدي  اإلى اللجوء  ال�سركة عندئذ 

تاأثريها املحتمل على ربحيتها.
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عوامل المخاطرة المشتركة فيما بين مشروعي مستشفى الحمادي النزهة ومستشفى الحمادي السويدي

ربحية المشاريع

�سوف يعتمد االأداء املايل لل�سركة على االإيرادات التي حتققها من اأعمالها املرتبطة مب�ست�سفى احلمادي العليا، باالإ�سافة اإلى االيرادات التي من املتوقع حتقيقها 
من امل�سروعني املذكورين اأعاله.  ويف حال عدم حتقيق هذين امل�سروعني لالإيرادات املتوقعة اأو يف حال تكبد اأحدهما اأو كالهما خل�سائر، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا 

على النتائج املالية لل�سركة.

كما قامت ال�سركة باحل�سول على م�سادر متويل خارجية لبناء واإقامة هذين امل�سروعني، واإذا مل تتمكن ال�سركة من حتقيق النتائج املالية املتوقعة من االأعمال 
الت�سغيلية لهما، فاإن ذلك قد يعر�س ال�سركة اإلى عجزها عن ت�سديد امل�ستحقات املرتتبة بذمتها ل�سالح اجلهات اخلارجية املمولة لها، االأمر الذي ميكن اأن يدفع 
اإلى اتخاذ اإجراءات ق�سائية �سد ال�سركة وفقًا لالأنظمة املطبقة يف هذا اخل�سو�س والتي �سوف ينجم عنها نتائج �سلبية وجوهرية على ال�سركة  هذه اجلهات 

وعملياتها الت�سغيلية.

محدودية البيانات المالية 

يتخذ  لكي  اأو  لل�سركة(  العام  املايل  االأداء  )وبالتايل  لهما  امل�ستقبلي  املايل  االأداء  لتقييم  دقيقًا  اأ�سا�سًا  املذكورين  بامل�سروعني  املتعلقة  املالية  البيانات  متثل  ال 
امل�ستثمرون املحتملون على اأ�سا�سها قرارًا ب�سراء اأ�سهم االكتتاب مو�سوع هذه الن�سرة.  كما اأن ال�سركة ال ت�سمن باأن تكون التوقعات والتقديرات التي مت اإعداد 
درا�سات اجلدوى بناًء عليها واملتعلقة بامل�سروعني املذكورين �سحيحة اأو دقيقة اأو خالية من التقديرات اأو غري ذلك، وبالتايل فاإن عدم حتقيق امل�سروعان املذكوران 

للنتائج املالية املتوقعة لهما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأن�سطة واأعمال ال�سركة وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها وتقييم اأعمالها امل�ستقبلية.  

مقدرة الشركة على إدارة المشروعين تحت مظلة إدارية وتشغيلية واحدة 

اإن النمو والتو�سع يف م�ست�سفيات ال�سركة وربط عملياتها الت�سغيلية واالإدارية املتعلقة بهذين امل�سروعني حتت مظلتها االإدارية والت�سغيلية احلالية يكتنفه بع�س 
املخاطر التي ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي:

الإدارة هذه  � بها  القيام  عليها  يتوجب  التي  اليومية  واملتابعة  االإ�سراف  لزيادة يف حجم  لل�سركة  والت�سغيلية  التنفيذية  االإدارة  تتعر�س  اأن  املمكن  من 
امل�ست�سفيات.

اإن عدم مقدرة ال�سركة على توفري وتوظيف الكوادر الطبية املوؤهلة للعمل يف امل�سروعني املذكورين و�سعوبة ا�ستقطابها لهم للعمل لدى ال�سركة قد يوؤدي  �
اإلى اإخفاق ال�سركة يف ت�سغيل امل�ست�سفيني املذكورين بفعالية، وبالتايل التاأثري �سلبًا على نتائجها املالية.

الطبية  � املثال رواتب املوظفني و�سراء االأجهزة و�سيانتها وامل�ستهلكات وامل�ستلزمات  والتي ت�سمل على �سبيل  اإ�سافية  ت�سغيلية  ال�سركة لنفقات  حتمل 
وغريها من النفقات االأخرى.  واإذا مل يحقق امل�سروعان املذكوران احلد املطلوب من االإيرادات لتغطية هذه النفقات، فاإن ذلك قد يعر�س ال�سركة اإلى 
تكبد خ�سائر جوهرية وعدم مقدرتها على الوفاء بااللتزامات املالية املرتتبة يف ذمتها للغري )مبا يف ذلك اجلهات املمولة( وبالتايل احتمال تعر�سها 

اإلى تبعات مالية وقانونية �سلبية توؤثر على نتائجها املالية وعملياتها.
اأو الطارئة التي قد ت�سطر ال�سركة ل�سرفها بهدف التاأكد من ربط امل�سروعني املذكورين حتت مظلتها االإدارية  � امل�ساريف والنفقات غري املتوقعة 

والت�سغيلية.
واإذا مل تتمكن ال�سركة من حتقيق اأق�سى درجات التكامل فيما بني امل�ساريع اجلديدة مع اأعمال ال�سركة احلالية وحت�سني اأنظمتها الت�سغيلية واالإدارية والرقابية 
ب�سورة م�ستمرة بحيث تتمكن اإدارتها احلالية من اإدارة م�ست�سفى احلمادي العليا وامل�سروعني اجلديدين، فاإن ذلك ميكن اأن يوؤثر على مقدرة ال�سركة على تقدمي 
خدماتها الطبية لعمالئها بذات امل�ستوى من اجلودة يف جميع م�ست�سفياتها، اأو على تعيني موظفني جدد اأو حتديد النفقات الت�سغيلية للم�ست�سفيات اأو غري ذلك من 

االإ�سكاالت التي قد توؤثر على اإدارة هذه امل�ست�سفيات ب�سورة فعالة.

اإن عدم متكن ال�سركة من اإدارة وت�سغيل هذين امل�سروعني �سمن اأعمالها احلالية قد يكون له تاأثري �سلبي على اأعمالها الت�سغيلية وبالتايل التاأثري على نتائجها 
واأرباحها املالية.  

التراخيص

ذلك  يف  مبا  املذكورين  امل�ست�سفيني  لت�سغيل  الالزمة  وال�سهادات  الرتاخي�س  على  باحل�سول  ال�سركة  تقوم  اأن  اململكة  يف  املطبقة  والتعليمات  االأنظمة  تتطلب 
الرتاخي�س الالزمة من وزارة ال�سحة وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين واملجل�س املركزي ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية.  ويف حال عدم متكن ال�سركة 
من احل�سول على مثل هذه الرتاخي�س الأي �سبب من االأ�سباب، فاإن من �ساأن ذلك التاأثري على مقدرة ال�سركة على ت�سغيل هذين امل�ست�سفيني وبالتايل التاأثري على 

عملياتها الت�سغيلية ونتائجها املالية. 

عدم التمكن من توظيف الكوادر الطبية واالدارية

�سوف تقوم ال�سركة با�ستقطاب وتوظيف الكوادر الطبية واالإدارية الالزمة لت�سغيل م�ست�سفى ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة ب�سكل فعال.  وقد تتاأثر اأعمال 
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هذين امل�ست�سفيني وبالتايل الو�سع املايل والنتائج الت�سغيلية العامة لل�سركة ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن ال�سركة من توظيف واملحافظة على الكوادر من االأطباء 
واملمر�سني واالإداريني املوؤهلني لت�سغيل هذين امل�ست�سفيني.

المخاطر المتعلقة باإلنشاءات والمباني والمقاول

اإن عدم متكن ال�سركة من اإجناز اإن�ساء مباين م�سروعي امل�ست�سفيني املذكورين وفقًا للت�ساميم املوافق عليها من قبل اجلهات املخت�سة من جهة اأو حدوث عيوب 
جوهرية يف عملية بناء هذه املباين نتيجة خلطاأ اأرتكبه املقاول من جهة اأخرى قد ي�سطر ال�سركة اإلى حتمل نفقات راأ�سمالية اإ�سافية غري متوقعة اأو طارئة ملعاجلة 
مثل هذه االأخطاء.  كما مل ي�سبق للمقاول الذي يقوم بتنفيذ االعمال االن�سائية لهذين امل�سروعني، واملوؤلف من اإئتالف موؤ�س�سة احلمادي للمقاوالت و�سركة تطوير 
الريا�س، ببناء م�ست�سفيات يف ال�سابق، وبالتايل فاإنه من املمكن اأن يوؤدي ذلك اإلى اإغفاله مل�سائل فنية اأو اإن�سائية يجب مراعاتها يف االأعمال االإن�سائية للم�ست�سفيني 
املذكورين، مما قد ي�سطر ال�سركة اإلى حتمل نفقات راأ�سمالية اإ�سافية غري متوقعة اأو طارئة ملعاجلة مثل هذه امل�سائل، اإذا مل يكن باإمكانها الرجوع على املقاول 

مبثل هذه النفقات اأو امل�ساريف.  

المخاطر التشغيلية األخرى

يخ�سع امل�سروعان املذكوران اأعاله اأي�سًا لعوامل املخاطرة التي �سبق ذكرها حتت عنوان "املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة وعملياتها" من هذا الق�سم، وجتنبًا 
للتكرار، يرجى الرجوع اإلى هذه املخاطر عند قراءة هذا اجلزء من عوامل املخاطرة.

األعطال الفنية في األجهزة والمعدات 12   1   1

تعتمد ال�سركة على ا�ستمرارية عمل االأجهزة واالآالت واملعدات الطبية والفنية يف تقدمي خدمتها لعمالئها، وميكن اأن توؤدي االأعطال التي تلحق باأجهزتها الرئي�سية 
اإلى عرقلة اأعمالها الت�سغيلية خالل فرتة تعطلها وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية.

رصد المبالغ الالزمة لتحديث األجهزة والمعدات ومواكبة التطورات التكنولوجية المتعلقة بها  12   1   1

اإن ما ن�سبته 60% من اأ�سول ومعدات ال�سركة تعترب م�ستهلكة كما يف 31 دي�سمرب 2013م.  اإن عدم مقدرة ال�سركة على ر�سد التمويل الالزم للم�ساريف الراأ�سمالية 
بهدف تطوير واإحالل هذه اال�سول واملعدات قد يوؤدي اإلى التاأخر يف عملية تطوير واإحالل املعدات الطبية مل�ست�سفى احلمادي العليا، االأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على 
عمليات امل�ست�سفى املذكور الت�سغيلية ونتائجه املالية يف حال تعر�ست معداته احلالية اإلى اأية اأعطال اأو يف عدم قدرة ال�سركة على مواكبة التطورات يف املعدات 

الطبية املتوافرة فيه مما قد يوؤثر على و�سع ال�سركة التناف�سي يف ال�سوق.

كما اأن جناح مناف�سي ال�سركة يف التقدم على ال�سركة من حيث جودة ونوعية االأجهزة والتقنيات التي متلكها قد يوؤثر على مقدرة ال�سركة التناف�سية ويحد من 
اإمكانيتها يف املحافظة على عمالئها.

مخاطر التمويل  12   1   1

المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة

ح�سلت ال�سركة على قر�س من وزارة املالية بقيمة 149.145.000 ريال �سعودي لتمويل م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي، وقد ا�ستلمت ال�سركة مبلغ وقدره 
88.2 مليون ريال �سعودي من هذا القر�س كما يف 2014/3/31م.  وقد قامت ال�سركة برهن االأر�س املقام عليها هذا امل�سروع ل�سالح وزارة املالية ك�سمان ل�سداد 
القر�س املذكور.  كما قامت ال�سركة باحل�سول على ت�سهيالت ائتمانية من البنك ال�سعودي الربيطاين ت�سل اإلى 340 مليون ريال �سعودي والتي ت�سمنت تقدمي 
عدة �شمانات وتعهدات من بينها �شرط رهن اأر�ص م�شت�شفى النزهة )على �شبيل الرهن احليازي ل�شك ملكية اأر�ص امل�شت�شفى عن طريق ت�شليمها للبنك ال�شعودي 
الربيطاين( ك�سمان ل�سداد املبالغ املمنوحة لل�سركة مبوجب هذه الت�سهيالت )ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�سو�س، ف�ساًل راجع الق�سم رقم 11 "املعلومات 
اأخلت ال�سركة يف امل�ستقبل باأي من التعهدات اخلا�سة بالدين املرتتب ل�سالح وزارة املالية اأو البنك ال�سعودي الربيطاين  ما  واإذا  الن�سرة(.   القانونية" من هذه 
مبوجب االتفاقيات املربمة معهما اأو باأي من التعهدات التي ت�سمنتها، فقد تطلب وزارة املالية اأو البنك ال�سعودي الربيطاين من ال�سركة �سداد الدين على الفور 

و/اأو اأن تبا�سر باإجراءات التنفيذ الق�سائي على االأرا�سي املرهونة ل�ساحلهما وبيعهما وحت�سيل قيمة القرو�س من متح�سالت بيعهما.

كما تت�سمن عقود التمويل والت�سهيالت االئتمانية املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية التي اأبرمتها ال�سركة مع وزارة املالية وعدد من البنوك ال�سعودية )وهي البنك 
العربي الوطني وجمموعة �شامبا املالية والبنك ال�شعودي الربيطاين( العديد من ال�شروط التي يتوجب على ال�شركة االلتزام بها، والتي ت�شمل على �شبيل املثال 
"املعلومات  5 من الق�سم 11  ال احل�شر �شرورة ت�شديد املبالغ املرت�شدة مبوجبها خالل جدول زمني معني وغريها من ال�شروط )ف�شاًل راجع الق�شم الفرعي 
الأي  اإيراداتها  يف  عجز  حدث  اإذا  االتفاقيات  هذه  مبوجب  املرتتبة  بالتزاماتها  الوفاء  من  ال�سركة  تتمكن  ال  اأن  املمكن  ومن  الن�سرة(.   هذه  القانونية" من 
�سبب من االأ�سباب.  واإذا اأخلت ال�سركة بتعهدات دين من الديون يف امل�ستقبل، فقد يطالب املُقر�سون ال�سركة ب�سداد الدين على الفور، ويف حالة وجود �سمان 
لدين، فيمكنهم احلجز والتنفيذ ق�سائيًا على ال�سمان.  وباالإ�سافة اإلى ذلك، اإذا اأعلن اأي ُمقر�س اأن دينه م�ستحق وواجب الدفع نتيجة التخلف عن ال�سداد، 
فمن املرجح اأن يتمكن مقر�سي ال�سركة االآخرين من املطالبة ب�سداد ديونهم على الفور.  ويف هذه احلالة، ال يوجد �سمان باأن ال�سركة �ستتمكن من الو�سول اإلى 
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م�سادر متويل بديلة كافية للوفاء ب�سداد تلك الديون.  وقد يكون الأي من هذه العوامل تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة و/اأو احتماالتها امل�ستقبلية و/اأو 
و�سعها املايل و/اأو اأ�سعار اأ�سهمها.

التمويل المستقبلي

باالإ�سافة اإلى اعتماد ال�سركة على م�سادر متويلها الذاتية، تعتمد ال�سركة اأي�سًا يف تغطية احتياجاتها من راأ�س املال العامل على التمويل الذي حت�سل عليه من 
البنوك التجارية، ومن املمكن اأن ال يكون مبقدور ال�شركة احل�شول على هذه القرو�ص �شواء ب�شورة مطلقة اأو ب�شروط تف�شيلية.  

باأنها  التو�سعية امل�ستقبلية،  وال ت�سمن ال�سركة  اإلى احل�سول على متويل من البنوك التجارية لتنفيذ خططها  اأن ت�سطر ال�سركة م�ستقباًل  اأنه من املمكن  كما 
�شتتمكن من احل�شول على مثل هذا التمويل يف الوقت املنا�شب و/اأو ب�شروط تف�شيلية مقبولة م�شتقباًل اإذا ما تاأثر تقييمها االئتماين نتيجة حتقق اأي من العوامل 

التي يتم اأخذها يف عني االعتبار من قبل اجلهات املذكورة عند اإجراء مثل هذا التقييم.

 تكاليف وعموالت التمويل المستحقة للجهات الممولة

اإن الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك التجارية التي تعاقدت معها ال�سركة متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية وحتت�سب بناًء على املبالغ امل�ستغلة منها 
مبالغ وعموالت اإ�شافية ت�شتحق للبنوك املمولة كتكلفة لقيمة التمويل امل�شتغل من قبل ال�شركة وفقًا لل�شروط املن�شو�ص عليها يف اتفاقيات الت�شهيالت املوقعة معها.  
وت�ستغل ال�سركة بع�س هذه الت�سهيالت حاليًا يف متويل م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة.  ووفقًا للمعايري املحا�سبية، فاإن 
ال�سركة تقوم بر�سملة هذه املبالغ والعموالت االإ�سافية كجزء من تكلفة هذين امل�سروعني.  وبعد انتهاء عملية بناء امل�سروعني املذكورين ودخولهما حيز الت�سغيل، 
�سوف يتم تبويب هذه املبالغ والعموالت االإ�سافية كم�ساريف يف قائمة دخل ال�سركة مما �سيكون له اأثر �سلبي على �سايف دخلها.  ويف حال عدم حتقيق هذين 

امل�سروعني لالإيرادات والدخل الكايف لتغطية هذه التكاليف، �سيكون لذلك اأثرًا �سلبيًا على نتائج ال�سركة املالية.

الدعاوى القضائية 12   1   1

اإن ال�سركة معر�سة للدعاوى واالإجراءات الق�سائية م�ستقباًل التي قد ميكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها ،  وال ت�سمن ال�سركة النتائج النهائية التي ميكن اأن تتمخ�س 
اأية نتائج �سلبية تنتج عن مثل تلك الدعاوى واالإجراءات  ال�سركة نتيجة لهذه الدعاوى واالإجراءات الق�سائية.  وبالتايل، فاإن  التي قد تتكبدها  اأو املبالغ  عنها 
الق�سائية قد توؤثر �سلبًا على ال�سركة ونتائجها املالية.  وت�سمل تلك الدعاوى واالإجراءات الق�سائية، على �سبيل املثال ال احل�سر، حقوق امللكية الفكرية، واالأخطاء 
وال�سكاوى الطبية، والزكاة ونظام العمل والنزاعات التعاقدية واالأ�سرار االأخرى التي تنجم عن االإهمال اأو االحتيال من قبل اأ�سخا�س اأو موؤ�س�سات ب�سكل يكون 
 11 رقم  الق�سم  خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، وملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم 11-9 "الدعاوى واملطالبات واالإجراءات النظامية" من 

الن�سرة. هذه  "املعلومات القانونية" من 

وقد �سبق واأن قامت ال�سركة خالل عام 2012م بدفع مبلغ 1.7 مليون ريال �سعودي كت�سوية لدعوى ت�ستند اإلى خطاأ طبي �سبق واأن مت اإقامتها �سد ال�سركة.

كفاية التأمين 12   1   1

قد تن�شاأ دعاوى اأو مطالبات قانونية �شد ال�شركة والتي قد تت�شمن مطالبات مببالغ كبرية الأ�شباب خمتلفة، والتي بدورها ميكن اأن تت�شبب يف تكبد ال�شركة تكاليف 
قانونية باهظة.  ومن املمكن اأن تتجاوز قيمة هذه املطالبات قيمة التاأمني الذي حتتفظ به ال�شركة، اأو اأن ال تكون خا�شعة للتغطية التاأمينية اأو قد يتم رف�ص مطالبة 
التعوي�س املقدمة من قبل ال�سركة ل�سركة التاأمني ذات العالقة.  وال ت�سمن ال�سركة اأن تتم تغطية جميع املطالبات التي يتم رفعها يف امل�ستقبل �سدها ب�سورة كاملة 
مبوجب وثائق التاأمني ذات العالقة. حيث اأن هناك حاالت واأحداث اإما ان تكون م�ستثناة من التغطية التاأمينية اأو اأن الغطاء التاأميني ال يكفي لتغطيتها اأو اأن تكون 
حاالت ال ميكن التاأمني عليها. كما من املمكن اأن ال تنجح ال�سركة يف اإثبات اأ�سا�س مطالبتها ل�سركة التاأمني الأي �سبب اأمام اجلهة الق�سائية ذات العالقة.  وبالتايل 

فاإن من �ساأن ذلك اأن يوؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

كما قد ال تتمكن ال�سركة من احل�سول على غطاء تاأميني كاف الأحداث وحاالت معينة  نظرًا لعدم توفر تغطية تاأمينية لهذه االأحداث واحلاالت اأو الرتفاع معدالت 
اأق�شاط التاأمني عليها. وقد يحد عدم قدرة ال�شركة يف احل�شول على الغطاء التاأميني الكايف من قدرة االأطباء على ممار�شة عملهم بال�شكل املطلوب، مما قد 

يرتتب عليه احلد من نطاق اخلدمات التي تقدمها ال�سركة، ويق�سد هنا التاأمني �سد االأخطاء املهنية الطبية ب�سكل خا�س وباقي اأنواع التاأمني ب�سكل عام.

كما اأنه من املمكن اأن تتعر�س ال�سركة اأو اأعمالها اأو مرافق امل�ست�سفيات التابعة لها للعديد من احلوادث التي تخرج عن نطاق �سيطرتها والتي ميكن اأن توؤثر على 
�سري اأعمالها.  ومن �سمن هذه احلوادث التي ميكن اأن تلحق بامل�ست�سفيات على �سبيل املثال حوادث احلريق والكوارث الطبيعية التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سركة 
اأو اأيًا من مرافقها.  اإن وقوع مثل هذه احلوادث، ال قدر اهلل، قد يوؤدي اإلى تعليق العمل بتلك املرافق املت�سررة لفرتة من الزمن والتي ميكن اأن توؤثر على اإيرادات 
ال�سركة خالل فرتة تعليق وتوقف العمل فيها، ف�ساًل عن النفقات الراأ�سمالية الطارئة وتكاليف االإ�سالح واإعادة البناء والتاأهيل التي قد تتكبدها ال�سركة الإ�سالح 
واإعادة تاأهيل تلك املرافق املت�سررة اإلى ما كانت عليها.  وبالرغم من احتفاظ ال�سركة بتاأمني �سد هذه احلوادث، فاإن ال�سركة ال ت�سمن باأنه �سيغطي مثل هذه 

احلوادث �سواًء ب�سورة جزئية اأو كلية، االأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها الت�سغيلية واملالية. 
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 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 12   1   1

الديون امل�شكوك يف  2013م حيث كانت خم�ش�شات  للديون امل�شكوك يف حت�شيلها اعتبارًا من بداية عام  باتباع �شيا�شة لتجنيب خم�ش�شات  ال�شركة  ابتداأت 
حت�سيلها تغطي �سركات التاأمني فقط. وحيث مل يتم البدء يف تطبيق هذه ال�سيا�سة اإال موؤخرًا، فمن املمكن اأن تكون قيمة هذه املخ�س�سات اأقل من قيمة الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها فعليًا، االأمر الذي ميكن اأن يوؤثر على معدل ربحية ال�سركة ونتائجها املالية.  كما اأن اأي تغيري م�ستقبلي يف ال�سيا�سيات املحا�سبية التي قد 

تتبناها ال�سركة قد ي�سطرها اإلى رفع قيمة املخ�س�سات التي يتوجب عليها جتنيبها لتغطية قيمة الديون امل�سكوك فيها.

الربط الزكوي  1   1   1

اإن اآخر ربط زكوي نهائي ح�سلت عليه ال�سركة قد كان عن الفرتة املالية املنتهية يف 2008/9/30م وهو تاريخ حتول كيانها القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة اإلى �شركة م�شاهمة مغلقة، ومل حت�شل ال�شركة منذ ذلك الوقت على اأية ربوط زكوية نهائية عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من عام 2008م 

وحتى 31 دي�سمرب 2013م. 

وال ت�شتطيع ال�شركة التنبوؤ باأي فروقات زكوية ميكن اأن تطالب م�شلحة الزكاة والدخل ال�شركة بدفعها حتى تتمكن ال�شركة من احل�شول على الربوط الزكوية 
النهائية عن ال�شنوات املالية امل�شار اإليها اأعاله.  وعليه، مل تقم ال�شركة بتجنيب خم�ش�ص لهذه الفروقات يف قوائمها املالية.  ومن املمكن اأن تقوم م�شلحة الزكاة 
والدخل بفر�س فروقات زكوية على ال�سركة ذات اأهمية يف قيمتها على النحو املو�سح اأعاله، مما �سيكون له اأثر �سلبي على النتائج املالية لل�سركة.  وبالتايل فقد 
يوؤثر ذلك على امل�ساهمني يف ال�سركة مبا يف ذلك امل�ساهمني احلاليني وامل�ساهمني اجلدد املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة عن طريق االكتتاب نظرًا لتحملهم لقيمة هذه 

الفروقات ب�سورة غري مبا�سرة وفيما يجاوز ما مت تخ�سي�سه يف القوائم املالية لل�سركة للعام املايل املنتهي يف 2013/12/31م.

 حداثة تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 11   1   1

بتاريخ 2013/12/2م، قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية للقيام باملهام وامل�سوؤولية املحددة لكل 
جلنة وفقًا لنظام احلوكمة الداخلي لل�سركة الذي مت اإقراره من قبل جمل�س االإدارة يف ذات التاريخ مبا ين�سجم مع الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة 

الن�سرة. هذه  ال�سوق املالية.  وملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم رقم 5 "الهيكل التنظيمي لل�شركة" من 

واإتباع  لها  املحددة  بامل�سوؤوليات  القيام  اللجان على  اأع�ساء هذه  فاإن عدم مقدرة  لل�سركة،  الداخلي  اللجان وتطبيق نظام احلوكمة  تكوين هذه  ونظرًا حلداثة 
منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها قد يوؤثر على تطبيق نظام احلوكمة يف ال�سركة وب�سط رقابة جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة اأعمال ال�سركة 
من خالل هذه اللجان ب�شورة فعالة، االأمر الذي قد يعر�ص ال�شركة اإلى احتمالية عدم التزامها مبتطلبات االف�شاح امل�شتمر بعد االدراج من جهة، واإلى خماطر 
ت�سغيلية واإدارية ومالية من جهة اأخرى.  وبالتايل، فاإن ذلك ميكن اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق 1   1

البيئة التنافسية 1   1   1

اإن قطاع الرعاية الطبية يعد من القطاعات التي ت�سهد مناف�سة �سديدة بني مقدمي اخلدمات الطبية مبا يف ذلك امل�ست�سفيات.  كما يعترب هذا القطاع من بني 
القطاعات الواعدة والتي جتذب اهتمام امل�ستثمرين ال�سعوديني واالأجانب على حد �سواء.  وبالتايل فاإن حجم املناف�سة وزيادة عدد مقدمي اخلدمات الطبية يف 
اململكة يف ازدياد م�ستمر، فهنالك عدد من �سركات الرعاية الطبية الكبرية واملعروفة التي تتناف�س معها ال�سركة، ف�ساًل عن اأنه يجري العمل على بناء عدد من 
امل�ست�سفيات الكبرية يف منطقة الريا�س التي تعمل فيها ال�سركة، ومن املمكن اأن توؤدي مثل تلك املناف�سة اإلى خلق الكثري من ال�سعوبات التي �ست�سطر ال�سركة 

للتعامل معها واحلد من اآثارها على م�ستويات اأعمالها الت�سغيلية واملالية، ومن بني هذه ال�سعوبات التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة:

ت�سعري اخلدمات الطبية باملقارنة مع مقدمي اخلدمات الطبية االآخرين. �
االرتقاء بنوعية املرافق الطبية التابعة لل�سركة باالإ�سافة اإلى االآالت واالأجهزة الطبية التي ت�ستخدمها. �
تو�سعة قاعدة عمالء ال�سركة واملحافظة على ا�ستمرارية العالقة معهم. �

ويعترب قطاع امل�ست�سفيات من �سمن القطاعات التي يجوز للم�ستثمرين االأجانب اال�ستثمار فيه بن�سبة ملكية ت�سل اإلى 100%.  ومن املمكن اأن تزداد حدة املناف�سة 
يف هذا القطاع بدخول �سركات عاملية متخ�س�سة يف اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات ومناف�ستها لل�سركات الطبية املحلية مبا يف ذلك ال�سركة.

كما اأنه من املمكن اأن يكون للتو�سعات التي جتريها وزارة ال�سحة يف قطاع امل�ست�سفيات وازدياد عدد امل�ست�سفيات التابعة لها يف مدينة الريا�س التاأثري �سلبًا على 
الطلب على امل�ست�سفيات اخلا�سة، مبا يف ذلك امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، وبالتايل التاأثري على الو�سع التناف�سي لل�سركة واأدائها املايل. 
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إعادة هيكلة السوق 1   1   1

اإن من �ساأن االندماجات اجلوهرية التي ميكن اأن تطراأ يف قطاع امل�ست�سفيات فيما بني ال�سركات العاملة فيه التاأثري على معطيات ال�سوق وتركز اجلهات امل�سيطرة 
عليه.  كما اأنه من املمكن اأن توؤثر هذه االندماجات على امليزة التناف�سية لل�سركة من جهة وحجم �سيطرتها على �سرائح العمالء يف ال�سوق من جهة اأخرى، وكذلك 

التاأثري على االأ�سعار التي حتددها ال�سركة لقاء تقدمي خدماتها.

أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل 2   1   1

تتمثل خماطر اأ�شعار �شرف العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقات جتارية مع اأطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند بيع اأو �شراء االأجهزة 
واملعدات وغريها من اللوازم الطبية التي حتتاجها يف عملياتها اليومية ويف تذبذب قيمة اال�ستثمارات املالية اخلارجية ب�سبب التغري يف �سعر �سرف العمالت 
االأجنبية.  وحيث ان عمليات ال�سركة تتم بالريال ال�سعودي وعمالت اأخرى، لذلك فاإن ال�سركة معر�سة ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية واأن اأية تذبذبات 

كبرية غري متوقعة يف اأ�سعار ال�سرف �سوف توؤثر �سلبًا على االأداء املايل لل�سركة.

وب�سداد  الوفاء  وقدرتها على  امل�ستقبلية  ربحيتها  �سلبًا على  يوؤثر  قد  الذي  االأمر  تكاليف متويل عالية،  لتكبد  ال�سركة  �سيعر�س  التمويل،  تكاليف  ارتفاع  اأن  كما 
التزاماتها جتاه اجلهات املمولة.

كما اأن ارتفاع معدالت تكاليف التمويل  �سواء الثابتة اأو املتغرية )اأي التكاليف التي تتخذ من �سعر االقرتا�س فيما بني البنوك ال�سعودية اأ�سا�سًا الحت�سابه اأو ما 
يعرف بـ "�سايبور" )SIBOR( او �سعر االقرتا�س فيما بني البنوك يف لندن او ما يعرف مبفهوم "اليبور" اأو )LIBOR(( التي ت�ستحق للجهات املمولة لل�سركة 

�سوف توؤدي اإلى زيادة تكلفة التمويل الذي حتتاجه ال�سركة يف متويل اأعمالها، مما قد يوؤثر على معدالت ربحيتها ونتائجها املالية. 

السعودة 2   1   1

يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة توجهًا حكوميًا يطلب من ال�سركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية توظيف عدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني �سمن طاقم 
عمالتها.  ووفقًا لتعميم وزارة العمل ال�سادر بتاريخ 1423/5/1هـ )املوافق 2002/8/10م(، يتعني على ال�سركة احل�سول على �سهادة بذلك من وزارة العمل.  وقد 

تقرر وزارة العمل فر�س �سيا�سات �سعودة اأكرث �سدة يف امل�ستقبل.

�سوف تتاأثر عمليات ال�سركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وطلب القرو�س احلكومية، واأدائها املايل وقدرتها على ا�ستقدام اأعداد اإ�سافية من املوظفني االأجانب، 
ب�سورة �سلبية اإذا اأخفقت م�ستقباًل يف االلتزام ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة الدنيا املفرو�سة عليها والتي يتم اإ�سدارها من قبل وزارة العمل. كما اأن اإخفاق ال�سركة 
يف االلتزام ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة املفرو�سة عليها �سيوؤدي اإلى عدم مقدرتها على ا�ستقطاب العمالة الكافية من غري ال�سعوديني مل�ساريعها اجلديدة، االأمر 

الذي �سيوؤثر �سلبًا على مقدرة ال�سركة على ت�سغيل هذه امل�ساريع وعلى ربحية ال�سركة ونتائجها املالية.

المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 2   1

توزيع األرباح 1   2   1

يعتمد قرار ال�سركة بتوزيع اأي اأرباح يف امل�ستقبل على عوامل عدة، منها: حتقيق االأرباح، واملوقف املايل لل�سركة، ومتطلبات راأ�س املال العامل، واالأرباح القابلة 
للتوزيع، والقيود التي تفر�سها اجلهات املمولة على قيام ال�سركة بتوزيع اأرباح وحدود االئتمان املتاحة لل�سركة، باالإ�سافة اإلى الو�سع االقت�سادي العام، كما يعتمد 
ذلك باالإ�سافة اإلى ما �سبق على عوامل اأخرى تخ�سع لتقييم جمل�س االإدارة؛ وعليه فاإن ال�سركة ال ت�سمن للم�ساهمني احلاليني اأو م�ساهميها يف امل�ستقبل اأنه �سيتم 

توزيع اأية اأرباح م�ستقبلية.

كما ال يوجد لدى ال�سركة �سيا�سة ثابتة لتوزيع االأرباح ب�سكل دوري واأن القرار بتوزيع االأرباح من عدمه يعتمد ب�سورة جوهرية على عدة عوامل منها املوقف املايل 
لل�سركة ومتطلبات راأ�س مالها العامل والتي قد حتد من مقدرتها على توزيع اأرباح نقدية ب�سورة منتظمة م�ستقباًل.  

1434/08/01هـ )املوافق 2013/06/10م(  اأن �شروط اتفاقية الت�شهيالت املربمة من قبل ال�شركة مع البنك ال�شعودي الربيطاين بتاريخ  اإلى  وجتدر االإ�شارة 
قد ن�ست على اأنه يجب اأن تكون االأولوية لت�سديد املبالغ امل�ستحقة للبنك قبل القيام بعملية توزيع لالأرباح واأنه ال يحق لل�سركة توزيع اأرباح تزيد عن 80% من 
�سايف اأرباحها يف كل االأحوال.  وعليه، فلن يكون مبقدور ال�سركة القيام بتوزيع اأرباح اأكرث من 80% من �سايف اأرباحها دون احل�سول على موافقة البنك ال�سعودي 
الربيطاين.  وملزيد من التف�سيل حول القيود احلالية املفرو�سة من قبل البنوك املمولة لل�سركة ب�ساأن االأرباح النقدية التي ميكن اأن توزعها ال�سركة، ف�ساًل راجع 

الن�سرة. هذه  الق�سم رقم )7( "�شيا�شة توزيع االأرباح" من 
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السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 1   2   1

�سوف يبقى امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف و�سع ميكنهم من ال�سيطرة على االأمور التي حتتاج اإلى موافقة من امل�ساهمني مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة 
وزيادة وتخفي�س راأ�س مال ال�سركة وغريها من القرارات املوؤثرة؛ حيث �سيمتلك امل�ساهمون املوؤ�س�سون 70% من اأ�سهم ال�سركة بعد االنتهاء من االكتتاب؛ وعليه 
ر ب�سكٍل جوهري �سلبي على  ف�سيكون مبقدورهم جمتمعني التاأثري يف جميع االأمور التي حتتاج اإلى موافقة امل�ساهمني، وقد ُي�سَتخَدم هذا الو�سع بطريقة قد توؤثِّ

اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية وال يتفق مع رغبة امل�ساهمني االآخرين.

التاأثري  اإلى  الن�سرة  هذه  وقد يوؤدي بيع امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأيٍّ منهم عددًا كبريًا من االأ�سهم بعد انتهاء فرتة احلظر املعرفة يف ق�سم "ملخ�س الطرح" من 
�سلبًا على �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق؛ وبالتايل انخفا�سه.

كما اأن قيام �سندوق جدوى الفر�س الطبية ببيع جميع االأ�سهم التي ميلكها يف ال�سركة وتخارجه من ال�سركة كاأحد امل�ساهمني الكبار فيها قد يوؤدي اإلى خروج 
ممثليه اأي�سُا من جمل�س اإدارة ال�سركة، وقد تتاأثر اأعمال ال�سركة �سلبًا اإذا مل تتمكن ال�سركة من انتخاب اأع�ساء جدد يف جمل�س االإدارة يتمتعون بذات القدر من 

الكفاءة واملعرفة يحلون حملهم.  

عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 2   2   1

ال يوجد حاليا �سوق مايل لتداول اأ�سهم ال�سركة، وال توجد اأي تاأكيدات على وجود �سوق فاعلة وم�ستمرة لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد االكتتاب.  لقد مت حتديد �سعر 
االكتتاب بناًء على عوامل عدة، مثل: تاريخ ال�سركة واالآفاق امل�ستقبلية الأعمالها، وال�سناعة التي تتناف�س فيها، وتقييم نتائج ال�سركة االإدارية والت�سغيلية واملالية.  
ميكن اأن توؤدي عدة عوامل، مثل النتائج املالية لل�سركة والظروف العامة للقطاع الطبي، و�سحة االقت�ساد العام واملناخ القانوين الذي تعمل فيه ال�سركة اأو عوامل 

اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة، اإلى اإحداث تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�سركة و�سعره.

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقباًل 2   2   1

قد يوؤثر بيع عدد كبري من االأ�سهم يف ال�سوق املالية بعد اكتمال عملية االكتتاب، اأو اإذا مت االعتقاد باإمكان حدوث ذلك، ب�سورة �سلبية على �سعر االأ�سهم يف ال�سوق، 
و�سيخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون بعد تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق لفرتة احلظر املعرفة يف ق�سم "ملخ�س الطرح" من هذه الن�سرة والتي تبداأ من تاريخ تداول 
االأ�سهم ويحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من االأ�سهم التي ميلكونها يف ال�سركة، وقد يوؤدي بيع امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأيٍّ منهم عددًا كبريًا من االأ�سهم بعد 
انتهاء فرتة احلظر اإلى التاأثري �سلبًا على �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق؛ وبالتايل انخفا�سها.  فعلى �سبيل املثال ال احل�سر، �سيقوم �سندوق جدوى للفر�س الطبية 

ببيع االأ�سهم التي ميلكها يف ال�سركة خالل فرتة زمنية حمددة م�سبقًا، مما �سيكون له اأثر �سلبي على ال�سعر ال�سوقي ل�سهم ال�سركة.
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نظرة عامة عن السوق والقطاع. 3
اال�سرتاتيجية  لال�ست�سارات  بريغر  روالند  اأعدته  الذي  التقرير  هو  والقطاع"  ال�شوق  على  عامة  "نظرة  الق�سم  هذا  يف  الواردة  املعلومات  م�سدر  اإن 
عام 1967 ب�سفتها مزودًا للخدمات اال�ست�سارية.   ميونيخ  يف  بريغر  روالند  تاأ�س�ست  وقد  لل�سركة.   ح�سري  ب�سكل  ال�سرق االأو�سط )"روالند بريغر"( 
50 مكتبًا حول العامل.  وللمزيد من املعلومات حول هذه ال�سركة، ميكن زيارة موقعها  اأكرث من  ويعمل لدى روالند بريغر ما يزيد عن 2.000 موظف يف 

.)www.rolandberger.com( االإلكرتوين

ال يوجد لروالند بريغر وال ل�سركتها التابعة، اأو ل�سركاتها الفرعية، اأو مل�ساهميها، اأو اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من اأقاربهم اأي ح�سة اأو م�سلحة من اأي 
نوع كان يف ال�سركة.  وقد اأعطت روالند بريغر موافقتها اخلطية ومل ت�سحبها ال�ستخدام اإ�سمها، ومعلوماتها، وتقاريرها عن درا�سة ال�سوق بال�سيغة الواردة يف 

هذه الن�سرة.

ترى ال�سركة اأن املعلومات والبيانات املقدمة يف هذه الن�سرة من م�سادر اأخرى، مبا فيها التقرير املقدم من روالند بريغر، ذات م�سداقية.  غري اأن تلك املعلومات 
اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها، اأو م�ساهميها، اأو م�ست�ساريها، وبالتايل ال تتحمل ال�سركة اأي م�سوؤولية عن دقة  مل يتم التحقق منها ب�سكل م�ستقل من قبل ال�سركة، 

واكتمال هذه املعلومات.

لقد مت ا�ستخال�س كافة البيانات مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بعام 2013م من تقرير روالند بريغر باالإ�سافة اإلى م�سادر اأخرى. 

مقدمة 1   2

�سهدت اململكة ن�ساطَا اقت�ساديًا متناميًا مبا يف ذلك قطاع الرعاية الطبية طيلة االأعوام ال�سابقة مبا يف ذلك عام 2013م، وقد �سهد القطاع املذكور زيادًة يف 
االإنفاق بلغت ن�سبتها 15% �سنويًا، اإذ زادت قيمة هذا االإنفاق من مبلغ 58 مليار ريال �سعودي كما يف عام 2009م اإلى 102 مليار ريال كما يف عام 2013م.  ويعترب 

عامل النمو ال�سكاين اأحد العوامل الرئي�سية جراء هذه الزيادة يف االإنفاق، اإ�سافة اإلى الدعم القوي الذي توليه اململكة لقطاع الرعاية الطبية.

السمات الرئيسية التي يتصف بها قطاع الرعاية الطبية في المملكة 1   2

فيما يلي نظرة عامة موجزة لعدد من ال�سمات الرئي�سية التي يت�سف بها قطاع الرعاية الطبية يف اململكة:

ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض المزمنة 1   1   2

يعترب اأمناط املعي�شة غري ال�شحية يف اململكة االآخذة باالزدياد من �شمن العوامل الرئي�شية التي ينتج عنها ازدياد الطلب على خدمات الرعاية ال�شحية.  وقد اأدت 
اأمناط املعي�شة غري ال�شحية اإلى زيادة ال�شمنة وزيادة خماطر االإ�شابة مبر�ص ال�شكري، وهي من االأ�شباب املوؤدية اإلى العديد من االأمرا�ص املزمنة.  وي�شنف 
حاليا ما ن�سبته 30% تقريبًا من ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية فوق �سن 15 �سنة باأنهم يعانون من ال�سمنة. و قت ثبت اأن ال�سمنة توؤدي اإلى ارتفاع خطر 

االإ�سابة مبر�س ال�سكري بع�سرين �سعف.

النمو السكاني وزيادة معدل األعمار  1   1   2

ازداد عدد �سكان اململكة العربية ال�سعودية من 27.6 مليون ن�سمة كما يف عام 2010م اإلى 30.0 مليون ن�سمة كما يف عام 2013م.  كما ارتفع متو�سط اأعمار 
ال�سكان وحت�سنت م�ستويات املعي�سة، ومن �ساأن هذه التوجهات ال�سكانية اأن توؤدي اإلى زيادة تكلفة الرعاية ال�سحية نظرًا لزيادة حجم وتكاليف الرعاية ال�سحية 

للفرد ب�سبب ارتفاع معدل اأعمار ال�سكان.

اجلدول رقم 1: تطور عدد ال�شكان يف اململكة 

عدد ال�شكان )مليون ن�شمة(ال�شنة

200624.1م

200724.9م

200825.8م

200926.7م

201027.6م
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عدد ال�شكان )مليون ن�شمة(ال�شنة

201128.4م

201229.2م

201330.0م

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

ازدياد حجم الخبرات الطبية المحلية 2   1   2

اأ�سبحت امل�ست�سفيات يف اململكة العربية ال�سعودية اأكرث قدرة على اإجراء العمليات املتقدمة.  فعلى �سبيل املثال، تقدر ن�سبة الزيادة يف عمليات زرع �سمامات القلب 
التي اأجريت يف اململكة ما بني عامي 2009م و2013م بـ 31%.  ومن املتوقع اأن يعزز هذا التوجه من م�ستوى الراحة والثقة لدى املواطنني ال�سعوديني بتوافر وجودة 

اخلدمات الطبية املقدمة يف اململكة، مما �سيعمل على تخفي�س احلاالت التي تتم معاجلتها خارج اململكة.

اتساع التغطية بالضمان الصحي التعاوني 2   1   2

�سهد قطاع ال�سمان ال�سحي التعاوين الذي ي�سمل العاملني يف القطاع اخلا�س يف اململكة العربية ال�سعودية منوًا م�سطردًا خالل االأعوام اخلم�س املا�سية نتيجة 
للتطبيق التدريجي لتغطية ال�سمان ال�سحي التعاوين االإلزامي على هوؤالء العاملني وفقًا لنظام ال�سمان ال�سحي التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم 
)م/71( بتاريخ 1420/4/27هـ )املوافق 1999/8/11م(.  وبالرغم من اأن ال�سمان ال�سحي التعاوين االإلزامي قد �سمل املوظفني غري ال�سعوديني يف ال�سركات 
الكبرية، اإال اأنه قد مت تو�شعة نطاق تطبيق هذا النظام لي�شمل جميع العاملني يف القطاع اخلا�ص من �شعوديني وغري �شعوديني.  وبالتايل، �شجلت اأق�شاط ال�شمان 

ال�سحي التعاوين زيادة مبعدل �سنوي مركب بلغ 15% خالل الفرتة من 2009م اإلى 2013م.

النقص المتزايد في الكوادر الطبية 2   1   2

القوي على خدمات  الرعاية الطبية، وافتتاح املزيد من هذه املرافق اجلديدة، وكذلك الطلب  التي مت و�سعها لزيادة الطاقات اال�ستيعابية ملرافق  اإن اخلطط 
الرعاية الطبية يوؤدي اإلى الزيادة يف الطلب على االأطباء يف اململكة. اإال اأن حمدودية عدد االأطباء ال�سعوديني  احلاليني باالإ�سافة اإلى عدم قيام الدولة باإجراء 
اأي تغيريات جذرية على االأنظمة واللوائح املطبقة، وعدم وجود زيادة جذرية يف عدد اخلريجني اجلامعيني من االأطباء ال�سعوديني �سوف يوؤدي اإلى االعتماد على 

الكوادر الطبية من غري ال�سعوديني �سواء يف القطاع العام اأو اخلا�س، وتكمن االآثار ال�سلبية الناجمة عن ذلك فيما يلي:

ارتفاع التكاليف: اإن النق�س يف اأعداد االأطباء ال�سعوديني �سوف ي�سطر املوؤ�س�سات الطبية العاملة يف اململكة اإلى اللجوء لتوظيف اأطباء غري �سعوديني . 1
واإ�سطرارها لدفع اأجور ومزايا مناف�سة لتلك االأجور واملزايا التي تعر�سها املوؤ�س�سات الطبية العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،  و�سيوؤدي هذا 

االأمر اإلى زيادة معدالت هذه االأجور.
ارتفاع معدالت ترك العمل: اإن ترك االأطباء غري ال�سعوديني العمل لدى امل�ست�سفيات العاملة يف اململكة والعمل يف بلدان اأخرى نتيجة لعدة عوامل . 2

�سخ�سية يوؤدي اإلى حمدودية الكوادر الطبية املتوافرة يف اململكة، ، ونتيجة لذلك، قد تعاين امل�ست�سفيات من حمدودية كوادرها الطبية نتيجًة لرتك 
اأطبائها العمل لديها، مما قد يوؤثر �سلبيًا على اخلدمات الطبية التي تقدمها.

النقص المستمر في الطاقة االستيعابية السريرية للمستشفيات 2   1   2

تواجه امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة حاليًا عجزًا يف طاقتها االإ�ستيعابية ال�سريرية، مما اإ�سطر الوزارة اإلى تطوير نظام اإحالة اإلكرتوين، ميكن اأن تقوم من 
خالله امل�ست�سفيات اخلا�سة املوؤهلة بقبول حاالت مر�سية حمددة حمولة من قبل املرافق الطبية احلكومية التي ال ت�ستوعب اإمكانياتها على معاجلة هذه احلاالت.  
وبالرغم من اأن اجلهود املبذولة يف م�ساريع تو�سعة امل�ست�سفيات وبناء م�ست�سفيات جديدة يف اململكة، مما يزيد من الطاقة االإ�ستيعابية االإجمالية لها، فمن املتوقع 

اأن يبقى م�ستوى الزيادة يف الطلب على خدمات الرعاية الطبية اأعلى من م�ستوى الزيادة يف الطاقة االإ�ستيعابية للم�ست�سفيات خالل االأعوام اخلم�س القادمة.

محدودية توسع وشمول خدمات الرعاية الطبية للمناطق الريفية 2   1   2

ترتكز املرافق الطبية احلديثة واملخطط لها يف املدن الرئي�سية، اإذ اأن حوايل 60% من امل�ست�سفيات اجلديدة يتم بناوؤها يف املدن، اإال اأن وزارة ال�سحة ملتزمة 
بتلبية العجز يف اخلدمات الطبية املتوافرة يف املناطق الريفية.  وبالتايل، فمن املتوقع اأن ت�ستمر املرافق الطبية التابعة لوزارة ال�سحة من تغطية هذه املناطق 

دون مناف�سة من القطاع اخلا�س.
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قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية  2   2

قامت اململكة بتبني اأنظمة وقواعد منظمة لقطاع التاأمني ال�سحي اخلا�س، والتي اأدت اإلى ارتفاع اإجمايل عدد االأفراد املوؤمن عليهم من القطاع اخلا�س يف اململكة 
اإلى ما يقدر بنحو 8.4 مليون �سخ�س كما يف عام 2013م.  ونظرًا ل�سمول هوؤالء االأفراد بالتاأمني ال�سحي، فقد اأ�سبحت تكلفة خدمات الرعاية الطبية التي 
تقدمها هذه امل�ست�سفيات من امل�سائل الثانوية التي ال يولونها اأهمية بالغة، كما اأ�سبحت طبيعة املرافق واخلدمات الطبية اإ�سافة اإلى ال�سهرة واخلربة الطبية التي 
يتمتع بها االأطباء واجلهاز التمري�سي هي من اأهم العوامل التي يهتم بها معظم هوؤالء االأفراد عند اختيارهم للم�ست�سفيات التي يق�سدونها لتلقي العالج.  كما 

يلعب توافر التخ�س�سات الطبية املطلوبة باالإ�سافة اإلى االأجهزة الطبية امل�ستخدمة دورًا مهمًا يف اختيار املراجع الأي م�ست�سفى عن غريه من باقي امل�ست�سفيات.

ونظرًا لهذا التغري يف املعايري التف�سيلية الختيار م�ست�سفى عن غريه من باقي امل�ست�سفيات، فاإن الزيادة يف مراجعات املر�سى تتجه يف معظمها نحو امل�ست�سفيات 
اخلا�سة بدال من امل�ست�سفيات العامة.  فخالل الفرتة الواقعة ما بني عام 2009م و2013م، ازدادت عدد مراجعة املر�سى للعيادات اخلارجية يف مرافق الرعاية 
الطبية اخلا�سة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9%، فيما ا�ستمر عدد مر�سى العيادات اخلارجية الزائرين مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة دون تغري.  وباملثل، �سهد عدد 

املر�سى املنومني يف مرافق امل�ست�سفيات اخلا�سة ارتفاع مبعدل منو �سنوي مركب قدره 12% ملقارنة بـ 1% بالن�سبة ملرافق ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة.

وعلى الرغم من هذه الزيادة يف حركة املر�سى، فقد زادت الطاقة اال�ستيعابية ب�سكل عام بوترية اأبطاأ، حيث زاد عدد امل�ست�سفيات يف اململكة من 408 م�ست�سفى 
يف 2009م اإلى 435 م�ست�سفى يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  

اجلدول رقم 2: عدد امل�شت�شفيات يف اململكة 

2013م )تقديرية(2012م2011م2010م2009معدد امل�شت�شفيات

244249251259260م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

3030303939م�ست�سفيات حكومية اأخرى

125127130137140م�ست�سفيات خا�سة

399406411435439املجموع

الن�سبة املئوية من املجموع

59%60%61%61%61%م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

9%9%7%7%8%م�ست�سفيات حكومية اأخرى

32%31%32%31%31%م�ست�سفيات خا�سة

100%100%100%100%100%املجموع

معدل النمو ال�سنوي

0%3%1%2%م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

0%0%0.0%0%م�ست�سفيات حكومية اأخرى

2%5%2%2%م�ست�سفيات خا�سة

1%4%1%2%املجموع

 امل�سدر: تقرير روالند بريغر

اأما بالن�سبة للطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية يف اململكة، فقد زاد عدد االأ�سرة من 55.932 �سريرًا كما يف عام 2009م اإلى 61.036 �سريرًا كما يف 2012م وفقًا 
االأ�سرة م�ست�سفيات اخلا�سة من  ن�سبة  بـ64.330 �سريرًا يف عام 2013م. وارتفعت  اململكة  االأ�سرة يف  ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  ويقدر عدد  لالإح�ساءات 

اجمايل االأ�سرة تدريجيا من 21% يف عام 2009م اإلى 24% يف عام 2013م.
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اجلدول رقم 3: عدد االأ�شرة يف اململكة

2013م )تقديرية(2012م2011م2010م2009معدد اال�شرة

33.27734.37034.45035.82837.278م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

10.82210.93910.94811.04311.767م�ست�سفيات حكومية اأخرى

11.83312.81713.29814.16515.284م�ست�سفيات خا�سة

55.93258.12658.69660.03664.330املجموع

الن�سبة املئوية من املجموع

58%59%59%59%60%م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

18%18%19%19%19%م�ست�سفيات حكومية اأخرى

24%23%22%22%21%م�ست�سفيات خا�سة

100%100%100%100%100%املجموع

معدل النمو ال�سنوي

4%4%0%3%م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

7%1%0.1%1.1%م�ست�سفيات حكومية اأخرى

8%7%3.8%8.3%م�ست�سفيات خا�سة

5%4%1%4%املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

كما زاد عدد العيادات من 2.498 عيادة يف عام 2009م اإلى 2.716 عيادة يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  و يقدر عدد العيادات 
يف اململكة بـ 2.876 عيادة يف عام 2013م.  

اجلدول رقم 4: عدد العيادات يف اململكة

2013م )تقديرية(2012م2011م2010م2009معدد العيادات

2.2812.3432.3602.5182.666حكومية

217199198198210خا�سة

2.4982.5422.5582.7162.876املجموع

الن�سبة املئوية من املجموع

93%93%92%92%91%حكومية

7%7%8%8%9%خا�سة

100%100%100%100%100%املجموع

معدل النمو ال�سنوي

6%7%1%3%حكومية

6%0%-1%-8%خا�سة

6%6%1%2%املجموع

 امل�سدر: تقرير روالند بريغر
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وبالرغم من النمو امللحوظ يف حجم اال�ستثمارات يف اململكة، اإال اأن حجم تلك اال�ستثمارات التي �سهدها قطاع الرعاية الطبية يف اململكة ال يزال متدنيًا مقارنًة 
بالدول الغربية.  فقد اأنفقت اململكة 3% من ناجتها املحلي االإجمايل يف عام 2013م على الرعاية الطبية مقارنة مبتو�سط قدره 10% يف البلدان التابعة ملنظمة 
التعاون االقت�سادي والتنمية.  وهذا امل�ستوى املنخف�س يف اال�ستثمار يف هذا القطاع ُيرتجم اإلى م�ستويات اأدنى من التغطية الطبية تبلغ يف متو�سطها فقط 21 

�سريرًا و24 طبيبًا لكل 10.000 ن�سمة يف اململكة، مقارنة مبتو�سط يبلغ 48 �سريرًا و32 طبيبًا لكل 10.000 ن�سمة يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية.

تاأ�س�ست منظمة التعاون االقت�سادية والتنمية )OECD( يف عام 1961م، ويقع مقرها يف العا�سمة الفرن�سية، باري�س، وتهدف هذه املنظمة اإلى تقوية ال�سيا�سات 
التي ت�ساهم يف حت�سني الظروف االجتماعية واالقت�سادية يف جميع اأنحاء العامل.

الدول المنتمية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ا�سرتاليا

النم�سا

بلجيكا

كندا

ت�سيلي

اجلمهورية الت�سيكية

الدمنارك

ا�ستونيا

فنلندا

فرن�سا

اأملانيا

اليونان

املجر

اأي�سلندا

اإيرلندا

اإيطاليا

اليابان

كوريا اجلنوبية

لوك�سمبورغ

املك�سيك

هولندا

نيوزيلندا

الرنويج

بولندا

الربتغال

�سلوفاكيا

�سلوفينيا

اإ�سبانيا

ال�سويد

�سوي�سرا

تركيا

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة االأمريكية

 امل�سدر: موقع االلكرتوين ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية كما يف 2 مايو 2013م

قطاع الرعاية الصحية في الرياض 

لقد �سهدت جميع قطاعات ال�سوق ال�سعودي منوًا ون�ساطًا ملحوظًا خالل االأعوام ال�سابقة.  فبالن�سبة لقطاع امل�ست�سفيات يف مدينة الريا�س، زاد عدد امل�ست�سفيات 
يف الريا�س من 78 م�ست�سفى كما يف عام 2009م اإلى 85 م�ست�سفى كما يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  ويقدر عدد امل�ست�سفيات 
يف الريا�س بـ 87 م�ست�سفى يف عام 2013م. كما ازداد عدد امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة يف الريا�س من 44 م�ست�سفى كما يف عام 2009م اإلى 46 م�ست�سفى 

كما يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة، ويقدر عدد هذه امل�ست�سفيات بـ47 م�ست�سفى يف عام 2013م.

اجلدول رقم 5: عدد امل�شت�شفيات يف الريا�س 

2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009معدد امل�شت�شفيات

4444454647م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

77777م�ست�سفيات حكومية اأخرى

2730313233م�ست�سفيات خا�سة

7881838587املجموع

الن�سبة املئوية من املجموع

54%54%54%54%56%م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

8%9%8%9%9%م�ست�سفيات حكومية اأخرى

38%38%37%37%35%م�ست�سفيات خا�سة

100%100%100%100%100%املجموع

معدل النمو ال�سنوي

2%2%2%0%-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة
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2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009معدد امل�شت�شفيات

0%0.0%0.0%0.0%-م�ست�سفيات حكومية اأخرى

3%3%3.3%11.1%-م�ست�سفيات خا�سة

2%2%2%4%-املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

كما �سهدت مدينة الريا�س ازديادًا يف عدد االأ�سرة املتوافرة يف امل�ست�سفيات املقامة يف منطقتها من 13.144 �سريرًا كما يف عام 2009م لي�سل اإلى 14.943 
�سريرًا كما يف عام 2012م وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.  وا�ستمر هذا العدد باالزدياد لي�سل اإلى 15.792 �سريرًا يف عام 2013م نتيجة الإقامة 

م�ست�سفيات خا�سة وحكومية جديدة.

اجلدول رقم 6: عدد االأ�شرة يف الريا�س

2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009معدد االأ�شرة

6.9817.1717.3227.4737.778م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

3.2853.3283.3353.3613.581م�ست�سفيات حكومية اأخرى

2.8783.6453.8524.1094.434م�ست�سفيات خا�سة

13.14414.14414.50914.94315.793املجموع

     الن�سبة املئوية من املجموع

49%50%50%51%53%م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

23%23%23%24%25%م�ست�سفيات حكومية اأخرى

28%27%27%26%22%م�ست�سفيات خا�سة

100%100%100%100%100%املجموع

     معدل النمو ال�سنوي

4%2%2%3%-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

7%1%%0.2%1%-م�ست�سفيات حكومية اأخرى

8%7%6%27%-م�ست�سفيات خا�سة

6%3%3%8%-املجموع

 امل�سدر: روالند بريغر

كما ازداد عدد العيادات يف مدينة الريا�س من 469 عيادة كما يف عام 2009م لي�سل اإلى 528 عيادة كما يف عام 2012م وذلك وفقًا لالإح�ساءات ال�سادرة عن 
وزارة ال�سحة.  ويقدر اأن عدد العيادات يف مدينة الريا�س بلغ 559 عيادة يف عام 2013م.

اجلدول رقم 7: عدد العيادات يف الريا�س

2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009معدد العيادات

421443446481509حكومية 

4846464750خا�سة

469489492528559املجموع
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2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009معدد العيادات

     الن�سبة املئوية من املجموع

91%91%91%91%90%حكومية

9%9%9%9%10%خا�سة

100%100%100%100%100%املجموع

     معدل النمو ال�سنوي

6%8%1%5%-حكومية 

6%0%0%-4%-خا�سة

6%6%1%4%-املجموع

امل�سدر: روالند بريغر

لل�سركة(، فقد زادت مراجعات  الطبية اخلا�سة )التي تعترب مناف�سة  الرعاية  ال�سحة ومرافق  يتعاملون مع م�ست�سفيات وزارة  الذين  باملر�سى  يتعلق  اأما فيما 
مر�سى العيادات اخلارجية مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 8.0% اأي من 13.1 مليون مراجع كما يف عام 2009م اإلى 17.9 مليون مراجع كما يف عام 2013م.  وكان 
الن�سيب االأكرب للمراجعات يف جمايل الطب الباطني واالأ�سنان، حيث بلغت 3.6 مليون مراجعة و2.2 مليون مراجعة على التوايل يف عام 2013م بح�سب تقديرات 

روالند بريغر.

اجلدول رقم 8: حتليل زيارات العيادات اخلارجية مل�شت�شفيات وزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات اخلا�شة يف الريا�س 

2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009ممراجعات العيادات اخلارجية

201.527228.703250.245278.103296.442اأمرا�س وجراحة القلب

1.616.7861.726.1291.877.0562.057.3872.180.771 االأ�سنان

865.231960.7061.065.7781.140.7781.190.446اأمرا�س اجللدية

1.505.4131.624.4491.704.3291.839.6091.950.296اأنف واأذن وحنجرة

764.879870.243962.5721.136.7551.191.445اجلراحة عامة

2.530.2702.812.5233.098.5163.296.1133.567.632الباطنية

207.445219.848240.925265.199280.391طب وجراحة االأع�ساب

1.302.7981.480.1301.666.7571.727.7611.854.798الن�ساء والوالدة

929.3261.026.8421.165.8401.279.5361.341.043العيون

1.360.5621.416.8031.498.6921.572.5631.651.169العظام

1.191.9141.408.5311.600.5021.712.2241.800.060االأطفال

40.12643.19349.85753.73558.103اجلراحة التجميلية

200.659210.556226.566237.542244.503الرعاية النف�سية

430.590615.051542.266277.316285.642اأخرى

13.147.52614.643.70715.949.90116.874.62117.892.741املجموع

 امل�سدر: تقرير روالند بريغر



22

كما زاد عدد املر�سى املنومني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات اخلا�سة يف الريا�س مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 6.4%، من 464.921 مري�سًا كما يف 
عام 2009م اإلى 596.018 مري�سا كما يف عام 2013م.

اجلدول رقم 9: حتليل اأعداد املر�شى املنومني يف م�شت�شفيات وزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات اخلا�شة يف الريا�س 

2013م )تقديرية(2012م 2011م2010م2009ماملر�شى املنومني

6.4137.1147.4708.4689.011طب وجراحة القلب

7.8858.2618.6548.4268.872االأ�سنان

39.03442.06143.44644.24746.762اأنف واأذن وحنجرة

44.16345.72247.56552.62054.818اجلراحة العامة

96.069112.813114.522110.530118.347الباطنية

6.2746.1978.0785.5835.861طب وجراحة االأع�ساب

98.581109.157115.744117.284125.210الن�ساء والوالدة

24.23625.52226.87639.01140.480العيون

31.81932.98534.19436.19537.876العظام

102.221121.536137.958131.027137.301االأطفال

7.7129.3839.83510.11210.911التجميل

514812476557569اخرى

464.921521.563554.818564.060596.018املجموع

 امل�شدر: تقرير روالند بريغر

المنافسة والحصة السوقية 2   2

الوضع التنافسي 1   2   2

اأ�سرة امل�ست�سفيات  اإجمايل عدد االأ�سرة يف الريا�س كما يف عام 2013م باإجمايل 7.778 �سريرا، وت�سكل   ت�سكل امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة 49% من 
اخلا�سة 28% من اإجمايل عدد االأ�سرة، )اأي ما يعادل 4.434 �سريرا( يف حني توفر امل�ست�سفيات احلكومية االأخرى االأ�سرة املتبقية.  

وت�ستاأثر اأعلى 10 م�ست�سفى على ما يقارب ن�سف اإجمايل الطاقة اال�ستيعابية يف امل�ست�سفيات اخلا�سة وم�ست�سفيات وزارة ال�سحة.

اجلدول رقم 10: عدد االأ�شرة يف م�شت�شفيات وزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات اخلا�شة يف منطقة الريا�س 

عدد االأ�شرة كما يف عام اال�شم
2013م

الن�شبة

12%1.500 مدينة امللك فهد الطبية 

12%1.446مدينة امللك �سعود الطبية

6%791 جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب الطبية

3%352م�ست�سفى دلة

3%340م�ست�سفى رعاية الريا�س

3%310م�ست�سفى اليمامة
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عدد االأ�شرة كما يف عام اال�شم
2013م

الن�شبة

3%300م�ست�سفى احلمادي العليا

2%275 م�ست�سفى املركز التخ�س�سي الطبي

2%220م�ست�سفى االإميان

2%210م�ست�سفى االأمري �سلمان

1%160م�ست�سفى جند اال�ست�ساري

1%150م�ست�سفى ال�سعودي االملاين

1%140م�ست�سفى الدكتور عبدالرحمن امل�ساري

1%130م�ست�سفى اململكة والعيادات اال�ست�سارية

1%124امل�ست�سفى الوطني

53%6.448املجموع

47%5.764 م�ست�سفيات منطقة الريا�س االأخرى

100%12.212 اجمايل م�ست�سفيات وزارة ال�سحة واخلا�سة

امل�سدر: تقرير روالند بريغر  

اأ�سهمت اأكرب 10 م�ست�سفيات بن�سبة 62% من اإجمايل الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية يف القطاع اخلا�س، وتعترب معظم هذه امل�ست�سفيات من امل�ست�سفيات العامة التي 
تغطي نطاقًا وا�سعًا من املجاالت العالجية، وتقدم نطاقًا �ساماًل من اخلدمات الطبية ملر�ساها.  وقد جنحت هذه امل�ست�سفيات اخلا�سة يف متييز نف�سها بدرجات 

التخ�س�س عرب التخ�س�سات الطبية املختلفة، ومدى تركيزها على العيادات اخلارجية، وال�سعر مقابل اجلودة.

درجة التخ�ش�س: ت�سعى معظم امل�ست�سفيات اخلا�سة يف الريا�س نحو تغطية اأعمق لتخ�س�سات العالج القائمة لديها من اأجل تلبية الطلب املتزايد لتلبية كافة 
احتياجات الرعاية ال�سحية ملر�ساها من خالل مركز خدمة واحد، يف حني اأن البع�س االآخر اختار عددًا اأقل من املجاالت الطبية حتى ميكنه حتقيق م�ستوى اأعلى 
من اخلربة.  وهناك اأي�سا جمموعة من امل�ست�سفيات اخلا�سة التي ال تخطط الإجراء اأي تغيري يف درجة اأو عمق التخ�س�س لديها.  ويندرج م�ست�سفى احلمادي العليا 

�سمن الفئة االأولى اإذ اأنه يتطلع اإلى احلفاظ على و�سعه كم�ست�سفى عام رائد يقدم تغطية وخربات عميقة يف نطاق وا�سع ومتنوع من العالجات.

م�شتوى الرتكيز على مر�شى العيادات اخلارجية: هناك تباينات كبرية قائمة يف ن�سب مر�سى العيادات اخلارجية اإلى املر�سى املنومني يف امل�ست�سفيات اخلا�سة.  
فبع�س امل�ست�سفيات ال تزال تركز على خدمات العيادات اخلارجية للحاالت اليومية وعيادات االأخ�سائيني، بينما اجتهت م�ست�سفيات اأخرى نحو منوذج امل�ست�سفى 
ال�سامل القادر على تلبية كافة احتياجات املر�سى املنومني يف امل�ست�سفى.  يعترب م�ست�سفى احلمادي العليا يف الوقت الراهن من بني اأكرب م�ست�سفيات القطاع 

اخلا�س من حيث حركة مر�سى العيادات اخلارجية، وقام بتمديد �ساعات العمل يف منت�سف عام 2012م ال�ستيعاب الطلب املتنامي.

ال�سعر مقابل اجلودة: يتواكب م�ستوى اأ�سعار امل�ست�سفيات اخلا�سة ب�سكل رئي�سي مع م�ستوى جودة الدوافع الرئي�سية التي ت�ستقطب خيارات املر�سى، وهي: املوقع 
والتوفر ومواقف ال�سيارات والتقنية ودرجة االزدحام والنظافة والت�سميم الداخلي وخدمات العمالء باالإ�سافة اإلى عنا�سر اأخرى.

الحصة السوقية 1   2   2

من حيث الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية يف امل�ست�سفيات اخلا�سة، فقد بلغت ح�سة م�ست�سفى احلمادي العليا يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية ن�سبة 2% يف عام 
2012م.  اأما يف مدينة الريا�س، فقد بلغت ح�سة م�ست�سفى احلمادي العليا يف ال�سوق 7% يف عام 2012م.
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اجلدول رقم 11: ح�شة م�شت�شفى احلمادي العليا يف الطاقة اال�شتيعابية ال�شريرية �شمن امل�شت�شفيات اخلا�شة يف الريا�س )2013م(2 

الن�شبةعدد االأ�شرةاال�شم

7%300م�ست�سفى احلمادي العليا

18%791جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب الطبية

8%352م�ست�سفى دلة

8%340م�ست�سفى رعاية الريا�س

6%275م�ست�سفى املركز التخ�س�سي الطبي

4%160م�ست�سفى جند اال�ست�ساري

3%150م�ست�سفى ال�سعودي االملاين

3%140م�ست�سفى الدكتور عبدالرحمن امل�ساري

3%130 م�ست�سفى اململكة والعيادات اال�ست�سارية

2%100امل�ست�سفى الوطني

38%1.672م�ست�سفيات خا�سة اأخرى

100%4.434املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

بخ�سو�س قبول املر�سى املنومني ومراجعات مر�سى العيادات اخلارجية يف امل�ست�سفيات اخلا�سة يف اململكة، فقد قدرت احل�سة ال�سوقية مل�ست�سفى احلمادي العليا 
خالل عام 2013م يف اململكة بن�سبة 2% و1% على التوايل )ف�ساًل راجع  اجلدول رقم 12: "احل�سة التقديرية مل�ست�سفى احلمادي" العليا �سمن القطاع ال�سحي 

اخلا�س يف اململكة )2013م( من هذه الن�سرة(.

اجلدول رقم 12: احل�شة التقديرية مل�شت�شفى احلمادي العليا �شمن القطاع ال�شحي اخلا�س يف اململكة  )2013م(

املر�شى املنومني 

2%م�ست�سفى احلمادي العليا

98%م�ست�سفيات خا�سة اأخرى

100%املجموع

زيارات العيادات اخلارجية

1%م�ست�سفى احلمادي العليا

99%م�ست�سفيات خا�سة اأخرى

100%املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر 

وح�سب التقديرات، فاإن م�ست�سفى احلمادي العليا ي�ستحوذ على ن�سبة 7% و3% من املر�سى املنومني ومراجعي العيادات اخلارجية على التوايل يف مدينة الريا�س.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن تقرير درا�سة ال�سوق املعد من قبل روالند بريغر ال ي�سمل امل�ست�سفيات احلكومية غري التابعة لوزارة ال�سحة.    2
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اجلدول رقم 13: احل�شة التقديرية مل�شت�شفى احلمادي العليا �شمن القطاع ال�شحي اخلا�س يف الريا�س )2013م(

 املر�شى املنومني

7%م�ست�سفى احلمادي العليا

93%م�ست�سفيات خا�سة اأخرى

100% املجموع

 زيارات العيادات اخلارجية  

3%م�ست�سفى احلمادي العليا

97%م�ست�سفيات خا�سة اأخرى

100%املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر 
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 4

مقدمة 1   2

�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار )"ال�شركة"( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم 316/ق وتاريخ 1429/9/16هـ )املوافق 2008/9/16م( 
و�سجل جتاري رقم 1010196714 وتاريخ 1425/2/23هـ )املوافق 2004/04/13م( ينتهي يف 1438/02/23هـ )املوافق 2016/11/24م( وعنوانها الريا�س، 

�سارع خالد بن يزيد بن معاوية، �سمال ال�سركة العقارية، العليا.  

وقد تاأ�س�ست ال�سركة ابتداء كموؤ�س�سة فردية ميلكها ال�سيد �سالح حممد احلمادي حيث �سجلت بال�سجل التجاري رقم 1010060944 بتاريخ 1406/02/21هـ 
)املوافق 1985/11/05م( براأ�سمال قدره )4.000.000( اأربعة ماليني ريال �سعودي، ثم حتولت بتاريخ 1425/01/25هـ )املوافق 2004/03/16م( اإلى �سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة حتت م�سمى "�سركة م�ست�سفى احلمادي" براأ�سمال قدره )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي.  وبتاريخ 1429/6/13هـ )املوافق 
2008/6/17م( اتخذ ال�سركاء يف �سركة م�ست�سفى احلمادي قرارًا بتحويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة �سعودية حتت م�سمى "�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار" 
األف  براأ�سمال قدره )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ )180.779.792( مئة وثمانني مليون و�سبعمائة وت�سعة و�سبعني 
و�سبعمائة واثنني وت�سعني ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح املبقاة ومبلغ )20.086.643( ع�سرين مليون و�ستة وثمانني األف و�ستمائة وثالثة واأربعني ريال �سعودي 
األف وخم�سمائة وخم�سة و�ستني ريال �سعودي من ح�سابات  واأربعني مليون ومئة وثالثة وثالثني  النظامي ومبلغ )49.133.565( ت�سعة  من ح�ساب االحتياطي 
وتاريخ 1429/9/16هـ )املوافق  الوزاري رقم 316/ق  القرار  وال�سناعة  التجارة  اأ�سدر معايل وزير  للعام 2008م.  وقد  املالية  للقوائم  الدائنة وفقًا  ال�سركاء 
اإلى �سركة م�ساهمة.  ثم بتاريخ 1433/07/19هـ )املوافق 2012/06/09م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ  2008/9/16م( باإعالن حتول ال�سركة 

)420.000.000( اأربعمائة وع�سرون مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ )120.000.000( مائة وع�سرون مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة.

وقامت ال�سركة بتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م( بزيادة راأ�سمالها اإلى خم�سمائة وخم�سة وع�سرون مليون )525.000.000( ريال �سعودي مق�سم 
اإلى اأثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف )52.500.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وقد متت تغطية الزيادة 
البالغ مقدارها )105.000.000( مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي عن طريق حتويل )72.000.000( اثنان و�سبعون مليون ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح 

املبقاة وحتويل ر�سيد من االحتياطي النظامي والبالغ )33.000.000( ثالثة وثالثني مليون ريال �سعودي.

ويف 1435/5/8هـ )املوافق 2014/3/9م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )525.000.000( خم�سمائة وخم�سة وع�سرون 
مليون ريال �سعودي اإلى )750.000.000( �سبعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وعلى اأن يتم طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب العام، وتنازل امل�ساهمون يف ال�سركة 

عن حقهم يف االكتتاب باأ�سهم الزيادة

تزاول ال�سركة ن�ساطها يف جمال اخلدمات الطبية منذ اأكرث من 28 عام وتعترب من املرافق الطبية الرائدة يف مدينة الريا�س ب�سفة خا�سة ويف اململكة العربية 
اإن الن�شاط الرئي�شي الذي تقوم به ال�شركة حاليًا هو ت�شغيل واإدارة م�شت�شفى احلمادي الذي يقع يف حي العليا �شمال مدينة الريا�ص  ال�شعودية ب�شفة عامة.  
طبية ي�سغلها 105 طبيب كما يف 2014/3/31م.  كما ا�ستقبل م�ست�سفى احلمادي  عيادة  و74  �سرير   300 على  يحتوي  والذي  )"م�شت�شفى احلمادي العليا"( 
العليا حوايل 550.000 زيارة عيادات  خارجية وحوايل 25.000 حالة تنومي خالل عام 2013م.  ويعد م�ست�سفى احلمادي العليا من �سمن مراكز الرعاية الطبية 
ال�ساملة واملتخ�س�سة يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية وي�سم كفاءات طبية من االأطباء وطواقم التمري�س املوؤهلني )ف�سال راجع الق�سم الفرعي رقم 

4-6 "م�ست�سفى احلمادي العليا" من هذا الق�سم(.

النزهة  واالآخر يف حي  تقوم ال�سركة حاليًا باإن�ساء م�ست�سفيني جديدين اأحدهما يف حي ال�سويدي جنوب غرب مدينة الريا�س )"م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي"( 
�سمال �سرق مدينة الريا�س )"م�شت�شفى احلمادي النزهة"( بحيث �سي�سبح عدد امل�ست�سفيات اململوكة من قبل ال�سركة ثالثة )3( م�ست�سفيات.  و�سينتج عن هذه 
التو�سعة زيادة الطاقة اال�ستيعابية لل�سركة من 300 �سرير كما هي يف عام 2012م اإلى 728 �سرير يف عام 2014م ثم ترتفع لت�سبح 1.156 �سرير يف عام 2015م، 

ومن 74 عيادة خارجية يف عام 2012م اإلى 202 عيادة خارجية يف عام 2015م.

وتتوقع ال�سركة اأن يتم ت�سغيل م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي بكافة اأق�سامه خالل الربع الثالث من عام 2014م، علمًا باأن الو�سول اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل 
االأ�سرة �سوف يتم ب�سورة تدريجية وتتوقع ال�سركة اأن يتم ذلك بنهاية عام 2015م، و�سوف تكون �سعته 300 غرفة وجناح تنومي باالإ�سافة اإلى 128 �سرير للعناية 
املركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال، و64 عيادة خارجية، و13 غرفة للعمليات الكربى، وغرفتني الإجراء عمليات املناظري العلوية وال�سفلية، اإ�سافة اإلى 

غرفة لعمليات ق�سطرة القلب وغرفة عمليات تفتيت احل�سى للكلى واحلالب.

كما تتوقع ال�سركة اأن يتم ت�سغيل م�ست�سفى احلمادي النزهة بكافة اأق�سامه يف الربع الثالث من عام 2015م، علمًا باأن الو�سول اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل االأ�سرة 
�سوف يتم ب�سورة تدريجية وتتوقع ال�سركة اأن يتم ذلك بنهاية عام 2016م، و�سوف تكون �سعته 300 غرفة وجناح تنومي باالإ�سافة اإلى 128 �سرير للعناية املركزة 
لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال، و64 عيادة خارجية، و13 غرفة للعمليات الكربى، وغرفتني الإجراء عمليات املناظري العلوية وال�سفلية، اإ�سافة اإلى غرفة 

لعمليات ق�سطرة القلب وغرفة عمليات تفتيت احل�سى للكلى واحلالب.

واأرباحها 111.502.515 ريال �سعودي بزيادة قدرها 14.6% لالإيرادات و%18.3  ال�سركة يف عام 2013م 434.075.699 ريال �سعودي  اإيرادات  وقد بلغت 
لالأرباح عن عام 2012م.
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تهدف ال�سركة من خالل عملية االكتتاب اإلى زيادة راأ�سمالها مببلغ مقداره )225.000.000( مائتان وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي لي�سبح بعد الزيادة 
واالكتتاب )750.000.000( �سبعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة 
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.  و�سيتم ا�ستخدام مبلغ )457.500.000( اأربعمائة و�سبعة وخم�سون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة %75 
املتبقي من �سايف  املبلغ  ا�ستخدام  و�سيتم  به،  املرتبطة  القرو�س  وت�سديد جزء من  النزهة  م�ست�سفى احلمادي  م�سروع  لتمويل  االكتتاب  من �سايف متح�سالت 
متح�سالت االكتتاب والبالغ )152.500.000( مائة واثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي لالأغرا�س العامة لل�سركة )ف�سال راجع الق�سم رقم 8 
"ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب" من هذه الن�سرة(.  ومن املتوقع اأن ت�سبح الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية لل�سركة يف الن�سف الثاين لعام 2015م 1.156 �سريرًا 

و202 عيادة.

نبذة عن أهم التغييرات في رأسمال الشركة ونظامها األساسي 1   2

اجلدول رقم 14: اأهم التغيريات يف راأ�شمال ال�شركة ونظامها االأ�شا�شي

نظام التاريخ
ال�شركة

راأ�س املال قبل 
التغيري )ريال(

راأ�س املال بعد 
التغيري )ريال(

�شبب التغيرياملبلغ املدفوع

1406/2/21هـ 
)املوافق 

1985/11/05م(

موؤ�س�سة 
فردية

ابتداأت ال�سركة اأعمالها كموؤ�س�سة فردية ميلكها �سالح بن نقدي4.000.000 ال يوجد
حممد احلمادي.

1425/01/25هـ 
)املوافق 

2004/03/16م(

�سركة 
ذات 

م�سوؤولية 
حمدودة

ر�سملة اأرباح 4.000.00050.000.000
مبقاة

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة حتت  اإلى  ال�سركة  حتولت 
قدره  مــال  براأ�س  احلمادي"  م�ست�سفى  "�سركة  م�سمى 
50.000.000 ريال �سعودي. متت زيادة راأ�سمال ال�سركة 
ر�سملة  خالل  من  �سعودي  ريال   46.000.000 مبقدار 
للقوائم  وفقًا  املبقاة  االأربـــاح  ح�ساب  من  الــزيــادة  مبلغ 
املالية للعام 2004م  لي�سبح راأ�س مالها 50.000.000 

ريال �سعودي.

1429/09/16هـ 
)املوافق 

2008/09/16م(

�سركة 
م�ساهمة 

مقفلة

ر�سملة 50.000.000300.000.000
اأرباح مبقاة 
واالحتياطي 

نظامي 
وح�سابات 

ال�سركاء

حتولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية حتت 
براأ�سمال  واال�ستثمار"  للتنمية  احلمادي  "�سركة  م�سمى 
الزيادة  وقد متت  �سعودي.   ريال  قدره 300.000.000 
 180.779.792 ر�سملة  خالل  من  ال�سركة  راأ�سمال  يف 
و20.086.643  املبقاة  االأرباح  ر�سيد  �سعودي من  ريال 
ومبلغ  النظامي  االحتياطي  ح�ساب  مــن  �سعودي  ــال  ري
ال�سركاء  ح�سابات  مــن  �سعودي  ريــال   49.133.565

الدائنة وفقًا للقوائم املالية للعام 2008م.

1433/07/19هـ 
)املوافق 

2012/06/09م(

�سركة 
م�ساهمة 

مقفلة

ر�سملة اأرباح 300.000.000420.000.000
مبقاة

 120.000.000 مبقدار  ال�سركة  راأ�سمال  ــادة  زي متت 
ريال �سعودي لي�سبح راأ�س مالهما 420.000.000 ريال 
�سعودي.  وقد متت تغطية الزيادة يف راأ�سمال ال�سركة من 

خالل ر�سملة االأرباح املبقاة.

1434/8/8هـ )املوافق 
2013/6/17م(

�سركة 
م�ساهمة 

مقفلة

ر�سملة 420.000.000525.000.000
اأرباح مبقاة 
واالحتياطي 

النظامي

متت زيادة راأ�سمال ال�سركة مبقدار 105.000.000 ريال 
�سعودي لي�سبح راأ�س مالها بعد االكتتاب 525.000.000 
راأ�سمال  الــزيــادة يف  تغطية  وقــد متــت  �ــســعــودي.   ريــال 
ال�سركة من خالل ر�سملة االأرباح املبقاة )72.000.000 
 33.000.000( النظامي  واالحتياطي  �سعودي(  ريــال 

ريال �سعودي(.

بتاريخ 1435/05/08هـ 
)املوافق 

2014/03/09م(

�سركة 
م�ساهمة 

متــت املــوافــقــة عــلــى زيــــادة راأ�ــســمــال الــ�ــســركــة مبــقــدار اكتتاب*750.000.000 525.000.000
بعد  مالها  راأ�ــس  لي�سبح  �سعودي  ريال   225.000.000
تتم  و�سوف  �سعودي.   ريــال   750.000.000 االكتتاب 
قيمة  وت�سديد  االكتتاب  الزيادة عن طريق عملية  تغطية 

الزيادة نقدًا من قبل املكتتبني من اجلمهور.

امل�سدر: ال�سركة

* بناًء على موافقة اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها عن طريق طرح 22.500.000 �سهم والتي متثل مبجملها ن�سبة 30% من راأ�س املال امل�سدر لل�سركة 
بعد االكتتاب.
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المساهمون الكبار 1   1   2

فيما يلي تفا�سيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة: 

اجلدول رقم 15: تفا�شيل امل�شاهمني الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�شهم ال�شركة

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شاهمون

القيمة االأ�شمية عدد االأ�شهم
)ريال(

ن�شبة امللكيةالقيمة )ريال(عدد االأ�شهمن�شبة امللكية

غري مبا�شرة
مبا�شرة

غري مبا�شرة
مبا�شرة

�سركة جدوى الفر�س 
الطبية

15.750.000 157.500.000%30.000 -15.750.000 157.500.000 %21.000 -

�سالح بن حممد 
احلمادي

7.500.000 75.000.000 %14.286-7.500.000 75.000.000 %10.000-

عبدالعزيز بن حممد 
احلمادي

7.500.000 75.000.000 %14.286 -7.500.000 75.000.000 %10.000 -

في�سل عبدالعزيز 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

حممد �سالح 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

عبدالعزيز �سالح 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

حممد عبدالعزيز 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

امل�سدر: ال�سركة

كما متلك �سركة جدوى لال�ستثمار حق نفعي غري مبا�سر بن�سبة 6.57% من اأ�سهم ال�سركة من خالل �سندوق جدوى الفر�س الطبية على النحو التايل: 

اجلدول رقم 16: ملكية �شركة جدوى لال�شتثمار النفعية وغري املبا�شرة لالأ�شهم يف ال�شركة

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شاهمون

القيمة االأ�شمية عدد االأ�شهم
)ريال(

ن�شبة امللكيةالقيمة )ريال(عدد االأ�شهمن�شبة امللكية

غري مبا�شرة
مبا�شرة

غري مبا�شرة
مبا�شرة

�سركة جدوى 
لال�ستثمار 3

3.449.25034.492.500-%6.5703.449.25034.492.500-%4.599

امل�سدر: ال�سركة

التغييرات في ملكية الشركة  1   1   2

تاأ�س�ست ال�سركة ابتداء بتاريخ 1406/2/21هـ )املوافق 1985/11/05م( كموؤ�س�سة فردية حتت م�سمى "م�ست�سفى احلمادي ل�ساحبه �سالح حممد احلمادي" 
 1010060944 برقم  الريا�س  مدينة  يف  التجاري  ال�سجل  يف  قيدها  ومت  احلمادي  حممد  بن  �سالح  قبل  من  �سعودي  ريال   4.000.000 قدره  مال  براأ�س 

1406/02/21هـ )املوافق 1985/11/05م(.

م�ست�سفى  "�سركة  م�سمى  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  اإلى  احلمادي  م�ست�سفى  موؤ�س�سة  حتولت  2004/03/16م(  )املوافق  1425/01/25هـ  بتاريخ 
احلمادي" براأ�سمال قدره 50.000.000 ريال �سعودي، مق�سم اإلى 50 األف ح�سة عينية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة 1.000 ريال �سعودي، مدفوعة بالكامل 

3 مالحظة: لي�ست �سركة جدوى لال�ستثمار من �سمن امل�ساهمني يف ال�سركة، اإال اأنها متلك ح�سة نفعية غري مبا�سرة يف ال�سركة من خالل متلكها لوحدات يف �سندوق جدوى الفر�س الطبية، �سندوق ا�ستثماري مغلق مت تاأ�سي�سه وفقًا لالئحة 
�سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومت طرحه طرحًا خا�سًا، والذي ميتلك ما ن�سبته 30% من اأ�سهم ال�سركة عن طريق �سركة جدوى الفر�س الطبية قبل االكتتاب.
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من قبل ال�سركاء.  كان هيكل ملكية ال�سركة عند تاأ�سي�سها ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة كما هو مو�سح يف عقد تاأ�سي�سها املوؤرخ يف 1422/11/15هـ )املوافق 
2002/01/29م( واملوثق بتاريخ 1425/01/25هـ )املوافق 2004/03/16م( كالتايل: 

اجلدول رقم 17: هيكل ملكية ال�شركة عند تاأ�شي�شها ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ن�شبة امللكيةالقيمة االأ�شمية للح�ش�س )ريال �شعودي(عدد احل�ش�سا�شم ال�شريك

50.000%25.0001.000�سالح بن حممد احلمادي

50.000%25.0001.000عبدالعزيز بن حممد احلمادي

100%-50.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ  316/ق  رقم  الوزاري  القرار  ومبوجب  2008/6/17م(  )املوافق  1429/6/13هـ  يف  املوؤرخ  احلمادي  م�ست�سفى  �سركة  يف  ال�سركاء  قرار  على  بناًء 
1429/9/16هـ )املوافق 2008/9/16م( مت حتويل �سركة م�ست�سفى احلمادي اإلى �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة وتعديل ا�سمها لي�سبح "�سركة احلمادي للتنمية 
واال�ستثمار" براأ�سمال قدره 300.000.000 ريال �سعودي مدفوع بالكامل ومق�سم اإلى 30.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.  
وقد متت الزيادة يف راأ�سمال ال�سركة عن طريق ر�سملة مبلغ )180.779.792( مئة وثمانني مليون و�سبعمائة وت�سعة و�سبعني األف و�سبعمائة واثنني وت�سعني ريال 
�سعودي من ر�سيد االأرباح املبقاة ومبلغ )20.086.643( ع�سرين مليون و�ستة وثمانني األف و�ستمائة وثالثة واأربعني ريال �سعودي من ح�ساب االحتياطي النظامي 

ومبلغ )49.133.565( ت�سعة واأربعني مليون ومئة وثالثة وثالثني األف وخم�سمائة وخم�سة و�ستني ريال �سعودي من ح�سابات ال�سركاء الدائنة.  

وقد كان هيكل ملكية ال�سركة عند حتويلها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة كما يلي:

اجلدول رقم 18: هيكل ملكية ال�شركة عند حتويلها اإلى �شركة م�شاهمة مقفلة

ن�شبة امللكيةالقيمة االأ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

26.183%7.855.00078.550.000�سالح بن حممد احلمادي

24.816%7.445.00074.450.000عبدالعزيز بن حممد احلمادي

10.666%3.200.00032.000.000�سركة احلمادي لال�ستثمار التجاري

7.000%2.100.00021.000.000في�سل عبدالعزيز احلمادي

7.000%2.100.00021.000.000حممد عبدالعزيز احلمادي

7.000%2.100.00021.000.000�سركة ذات الثمانية

5.000%1.500.00015.000.000عبدالعزيز بن حممد ال�سمي�سي

5.000%1.500.00015.000.000حممد �سالح احلمادي

4.833%1.450.00014.500.000اإبراهيم من�سور الراجحي

2.500%750.0007.500.000�سركة اأبناء �سالح عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات

100%30.000.000300.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

وخالل عام 2011م، تنازل امل�ساهمان عبدالعزيز بن حممد ال�سمي�سي و�سركة اأبناء �سالح عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات عن كامل اأ�سهمهما يف ال�سركة 
ل�سالح عبدالعزيز �سالح احلمادي واإبراهيم من�سور الراجحي على التوايل، لي�سبح هيكل ملكية ال�سركة نتيجة هذه التنازالت كما يلي:

اجلدول رقم 19: هيكلة ملكية ال�شركة بتاريخ 1432/07/24هـ )املوافق 2011/6/26م( 

ن�شبة امللكيةالقيمة االأ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

26.183%7.855.00078.550.000�سالح بن حممد احلمادي

24.816%7.445.00074.450.000عبدالعزيز بن حممد احلمادي
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ن�شبة امللكيةالقيمة االأ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

10.666%3.200.00032.000.000�سركة احلمادي لال�ستثمار التجاري

7.333%2.200.00022.000.000اإبراهيم من�سور الراجحي

7.000%2.100.00021.000.000في�سل عبدالعزيز احلمادي

7.000%2.100.00021.000.000حممد عبدالعزيز احلمادي

7.000%2.100.00021.000.000�سركة ذات الثمانية

5.000%1.500.00015.000.000حممد �سالح احلمادي

5.000%1.500.00015.000.000عبدالعزيز �سالح احلمادي

100%30.000.000300.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ريال  ال�سركة مبقدار 120.000.000  راأ�سمال  زيادة  على  لل�سركة  العادية  العامة غري  اجلمعية  وافقت  )املوافق 2012/06/09م(،  وبتاريخ 1433/07/19هـ 
ال�سركة 420.000.000 ريال  اإ�سدار 12.000.000 �سهمًا جديدًا وتغطية قيمتها عن طريق ر�سملة االأرباح املبقاة لي�سبح راأ�سمال  �سعودي وذلك من خالل 
�سعودي مق�سم اإلى 42.000.000 �سهم بقيمة اأ�سمية قدرها 10 ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، لي�سبح هيكل ملكية ال�سركة، نتيجة زيادة راأ�س املال كما 

يلي: 

اجلدول رقم 20: هيكلة ملكية ال�شركة بتاريخ 1433/07/19هـ )املوافق 2012/06/09م(

ن�شبة امللكيةالقيمة االأ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

26.183% 109.970.000  10.997.000 �سالح بن حممد احلمادي

24.816% 104.230.000  10.423.000 عبدالعزيز بن حممد احلمادي

10.666% 44.800.000  4.480.000 �سركة احلمادي لال�ستثمار التجاري

7.333% 30.800.000  3.080.000 اإبراهيم من�سور الراجحي

7.000% 29.400.000  2.940.000 في�سل عبدالعزيز احلمادي

7.000% 29.400.000  2.940.000 حممد عبدالعزيز احلمادي

7.000% 29.400.000  2.940.000 �سركة ذات الثمانية

5.000% 21.000.000  2.100.000 حممد �سالح احلمادي

5.000% 21.000.000  2.100.000 عبدالعزيز �سالح احلمادي

100%42.000.000420.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

فيما بني  لالأ�سهم  تنازالت وحتويالت  يونيو 2012م، جرت عدة  نهاية  اأعاله وحتى  املذكورة  العادية  العامة غري  اإنعقاد اجلمعية  بعد  ما  الواقعة  الفرتة  وخالل 

بع�س امل�ساهمني يف ال�سركة، حيث تنازلت �سركة ذات الثمانية عن اأ�سهمها يف ال�سركة اإلى هند فهد الدخيل، كما تنازلت �سركة احلمادي لالإ�ستثمار التجاري 
عن اأ�سهمها يف ال�سركة اإلى �سالح حممد احلمادي والذي تنازل اأي�سَا بجزء من اأ�سهمه لكل من حممد �سالح احلمادي وعبدالعزيز �سالح احلمادي، كما تنازل 
اإبراهيم من�سور الراجحي عن جزء من اأ�سهمه يف ال�سركة اإلى تركي اإبراهيم الراجحي.  كما مت تخ�سي�س )1.000( �سهم من اأ�سهم ال�سركة كاأ�سهم تاأهيل 

لع�سوية ع�سو جمل�س االإدارة �سامي عبداهلل دخيل اهلل ال�سعيد يف جمل�س االإدارة من قبل امل�ساهم تركي اإبراهيم الراجحي.

احلمادي  �سالح  وحممد  احلمادي،  حممد  بن  وعبدالعزيز  احلمادي،  حممد  بن  �سالح  امل�ساهمون  باع  2012/12/26م(  )املوافق  1434/02/12هـ  وبتاريخ 
اإلى �سركة جدوى الفر�س  اأ�سهمهم يف ال�سركة متثل يف جمموعها 30% من راأ�س مالها  واإبراهيم من�سور الراجحي عن عدد من  وعبدالعزيز �سالح احلمادي 
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الطبية بقيمة اأجمالية مقدارها 375 مليون ريال �سعودي، لي�سبح هيكل ملكية ال�سركة نتيجة لهذا البيع كما يلي:

اجلدول رقم 21: هيكلة ملكية ال�شركة بتاريخ 1434/02/12هـ )املوافق 2012/12/26م(

الن�شبة )%(القيمة االإ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

30.000%12.600.000126.000.000�سركة جدوى الفر�س الطبية

22.795%9.573.90095.739.000�سالح بن حممد احلمادي

11.072%4.650.10046.501.000عبدالعزيز بن حممد احلمادي

7.000%2.940.00029.400.000حممد عبدالعزيز احلمادي

7.000%2.940.00029.400.000هند فهد الدخيل

7.000%2.940.00029.400.000في�سل عبدالعزيز احلمادي

5.000%2.100.00021.000.000حممد �سالح احلمادي

5.000%2.100.00021.000.000عبدالعزيز �سالح احلمادي

3.331%1.399.00013.990.000تركي اإبراهيم من�سور الراجحي

1.800%756.0007.560.000ابراهيم من�سور الراجحي

0.002%1.00010.000�سامي عبداهلل دخيل اهلل ال�سعيد

100%42.000.000420.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وخالل الفرتة الواقعة ما بني يناير 2013م ويونيو 2013، دخلت اجلوهرة اإبراهيم عبداهلل بن عون كم�ساهم جديد يف ال�سركة عن طريق تنازل �سالح حممد 
احلمادي عن عدد من اأ�سهمه يف ال�سركة ل�ساحلها، كما تنازل اأي�سًا عن جزء اآخر من اأ�سهمه يف ال�سركة لكل من عبدالعزيز �سالح احلمادي وحممد �سالح 
احلمادي، كما تنازلت هند فهد الدخيل عن جزء من اأ�سهمها اإلى عبد العزيز حممد احلمادي.  وبتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م(، وافقت اجلمعية 
البالغ  الزيادة  اإلى 525.000.000 ريال �سعودي، وقد متت تغطية  ال�سركة من 420.000.000 ريال �سعودي  راأ�سمال  لل�سركة على زيادة  العادية  العامة غري 
مقدارها 105.000.000 ريال �سعودي عن طريق حتويل 72.000.000 ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح املبقاة وحتويل ر�سيد من االحتياطي النظامي والبالغ 

33.000.000 ريال �سعودي، وقد اأ�سبح راأ�س مال ال�سركة بعد هذه الزيادة كما يلي: 

اجلدول رقم 22: هيكلة ملكية ال�شركة بتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م(

الن�شبة )%(القيمة االإ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

30.000% 157.500.000 15.750.000�سركة جدوى الفر�س الطبية

14.286% 75.000.000 7.500.000�سالح بن حممد احلمادي

14.286% 75.000.000 7.500.000عبدالعزيز بن حممد احلمادي

7.000% 36.750.000 3.675.000في�سل عبدالعزيز احلمادي

7.000% 36.750.000 3.675.000حممد �سالح احلمادي

7.000% 36.750.000 3.675.000عبدالعزيز �سالح احلمادي

7.000% 36.750.000 3.675.000حممد عبدالعزيز احلمادي

4.509% 23.673.750 2.367.375اجلوهرة ابراهيم عبداهلل بن عون

3.786% 19.876.250 1.987.625هند فهد الدخيل
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الن�شبة )%(القيمة االإ�شمية لالأ�شهم )ريال �شعودي(عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

3.331% 17.487.500 1.748.750تركي اإبراهيم من�سور الراجحي

1.800% 9.450.000 945.000ابراهيم من�سور الراجحي

0.002% 12.500 1.250�سامي عبداهلل دخيل اهلل ال�سعيد

100%52.500.000525.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد االكتتاب 2   1   2

وبعد  الواحد.   لل�سهم  �سعودية  رياالت  قدرها )10(  ا�سمية  بقيمة  �سهم  اإلى 52.500.000  مق�سم  �سعودي  ريال  ال�سركة حاليًا 525.000.000  راأ�سمال  يبلغ 
االكتتاب �سيبلغ راأ�سمال ال�سركة 750.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 75.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، و�سوف 
متثل االأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�سبة 30% من راأ�سمال ال�سركة بعد زيادة راأ�س املال.  وال متنح ال�سركة اأية حقوق تف�سيلية للم�ساهمني احلاليني اأو الأي 

�سخ�س اآخر.  وفيما يلي هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد االكتتاب العام:

اجلدول رقم 23: هيكل ملكية اأ�شهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شاهمون

القيمة عدد االأ�شهم
االأ�شمية 
)ريال(

ن�شبة امللكيةالقيمة )ريال(عدد االأ�شهمن�شبة امللكية

غري مبا�شرةمبا�شرةغري مبا�شرةمبا�شرة

�سركة جدوى الفر�س 
الطبية

15.750.000 157.500.000%30.000 -15.750.000 57.500.000 %21.000 -

-10.000% 75.000.000 7.500.000-14.286% 75.000.000 7.500.000�سالح بن حممد احلمادي

عبدالعزيز بن حممد 
احلمادي

7.500.000 75.000.000 %14.286 -7.500.000 75.000.000 %10.000 -

في�سل عبدالعزيز 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

- 4.900% 36.750.000 3.675.000- 7.000% 36.750.000 3.675.000حممد �سالح احلمادي

عبدالعزيز �سالح 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

حممد عبدالعزيز 
احلمادي

3.675.000 36.750.000 %7.000 -3.675.000 36.750.000 %4.900 -

اجلوهرة ابراهيم 
عبداهلل بن عون

2.367.375 23.673.750 %4.509 -2.367.375 23.673.750 %3.175 -

- 2.650% 19.876.250 1.987.625- 3.786% 19.876.250 1.987.625هند فهد الدخيل

تركي اإبراهيم من�سور 
الراجحي

1.748.750 17.487.500 %3.331 -1.748.750 17.487.500 %2.332 -

ابراهيم من�سور 
الراجحي

945.000 9.450.000 %1.800 -945.000 9.450.000 %1.260 -



33

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شاهمون

القيمة عدد االأ�شهم
االأ�شمية 
)ريال(

ن�شبة امللكيةالقيمة )ريال(عدد االأ�شهمن�شبة امللكية

غري مبا�شرةمبا�شرةغري مبا�شرةمبا�شرة

�سامى عبداهلل دخيل اهلل 
ال�سعيد

1.250 12.500 %0.002 -1.250 12.500 %0.002 -

-30.000%22.500.000225.000.000----اجلمهور

100%10075.000.000750.000.000%52.500.000525.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

نبذة عن الشركات المساهمة في الشركة 2   2

توجد �سركة م�ساهمة واحدة فقط يف ال�سركة، وهي �سركة جدوى الفر�س الطبية.

شركة جدوى الفرص الطبية 	•

اإن �سركة جدوى الفر�س الطبية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مت تاأ�سي�سها لغر�س خا�س ومقيدة يف ال�سجل التجاري يف مدينة الريا�س ب�سجل جتاري رقم 
1010357326 وتاريخ 1434/01/26هـ )املوافق 2012/12/10م( براأ�سمال قدره 50.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 5.000 ح�سة مت�ساوية القيمة، قيمة كل 

ح�سة )10( رياالت �سعودية.

متتلك �سركة جدوى الفر�س الطبية 12.600.000 �سهمًا من اأ�سهم ال�سركة والتي متثل 30% من راأ�س مالها ل�سالح ونيابة عن �سندوق جدوى الفر�س الطبية 
والتي زادت لت�سبح 15.750.000 �سهمًا بعد زيادة راأ�س مال ال�سركة من 420.000.000 ريال �سعودي اإلى 525.000.000 ريال �سعودي بتاريخ 1434/8/8هـ 

)املوافق 2013/6/17م(. 

وبعد اإمتام عملية االكتتاب، �سوف تبقى �سركة جدوى الفر�س الطبية مالكة لـ 15،750،000 �سهم من اأ�سهم ال�سركة والتي �ست�سبح ن�سبتها 21% من راأ�س مال 
ال�سركة، وبالتايل �ستظل من �سمن امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.

ال تقوم �سركة جدوى الفر�س الطبية باأية اأعمال مناف�سة الأعمال ال�سركة.  اإن �سندوق جدوى الفر�س الطبية �سندوق اإ�ستثماري مغلق مت تاأ�سي�سه وفقًا لالئحة 
�سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومت طرحه طرحًا خا�سًا.  ويهدف ال�سندوق اإلى االإ�ستثمار يف امل�ساريع الطبية.

ونتيجة لعدم متتع �شناديق اال�شتثمار بال�شخ�شية املعنوية، اأبرم مدير ال�شندوق، �شركة جدوى لال�شتثمار، اتفاقية خدمات حفظ اإطارية بتاريخ 2011/08/24م 
مع اأمني احلفظ )�شركة البالد لال�شتثمار( تقوم مبوجبها �شركة جدوى الفر�ص الطبية بتملك احل�ش�ص يف ال�شركة ل�شالح ونيابة عن ال�شندوق.  وبناًء على 
الو�سف القانوين وطبيعة �سناديق اال�ستثمار الوارد يف املادة )39( من نظام ال�سوق املالية والذي ينطبق على ال�سندوق املذكور، يعترب �سندوق جدوى الفر�س 
الطبية برنامج ا�ستثمار م�سرتك يهدف اإلى اإتاحة الفر�س للم�ستثمرين فيه بامل�ساركة جماعيًا يف اأرباح الربنامج ويديره مدير ال�سندوق، �سركة جدوى لالإ�ستثمار. 

اأو امل�ساهمني فيها، ويقوم مدير  اأثرها على ال�سركة  وتعترب االآثار القانونية لهذه العالقة منح�سرة فيما بني مدير ال�سندوق ومالكي الوحدات فيه، وال ي�سري 
ال�سندوق منفردًا بتمثيل م�سالح ال�سندوق يف ال�سركة، وتنح�سر حقوق مالكي الوحدات يف ال�سندوق بحقهم يف احل�سول على االأرباح التي يجنيها ال�سندوق من 
خالل ا�ستثماره يف ال�سركة. ويعترب مالكي الوحدات يف ال�سندوق مالكني نفعيني الأ�سهم ال�سركة ب�سورة غري مبا�سرة، وال يجوز لهم ممار�سة اأي حق يقرره نظام 
ال�سركات اأو نظام ال�سوق املالية واللوائح ال�سادرة مبوجبه اأو النظام االأ�سا�سي لل�سركة مبا يف ذلك حق الت�سويت اأو اأي حقوق ترتبها اأ�سهم ال�سركة للم�ساهمني 
فيها.  وال يقوم ال�سندوق بالتدخل يف اإدارة العمليات اليومية لل�سركة، حيث ينح�سر دوره على اإدخال تطويرات ا�سرتاتيجية وت�سغيلية ورفع م�ستوى حوكمتها وذلك 

من خالل م�ساركة ممثلي مدير ال�سندوق يف جمل�س اإدارة ال�سركة واللجان ذات العالقة.

وال يوجد يف مذكرة الطرح اخلا�ص لل�شندوق اأو اإتفاقية خدمات احلفظ االإطارية امل�شار اإليها اأعاله اأو اأي اإتفاقية اأخرى متعلقة بال�شندوق اأية بنود جوهرية قد 
توؤثر على قرار امل�ستثمرين املحتملني يف اال�ستثمار يف ال�سركة.
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وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية ال�سركاء يف �سركة جدوى الفر�س الطبية:

اجلدول رقم 24: ال�شركاء احلاليون يف �شركة جدوى الفر�س الطبية

ن�شبة امللكيةا�شم ال�شريك

95%�سركة جدوى الفر�س اال�ستثمارية

5%اأحمد اخلطيب

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

التجاري برقم 10103200765   ال�سجل  اال�ستثمارية، فهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وذات غر�س خا�س وم�سجلة يف  الفر�س  اأما بخ�سو�س �سركة جدوى 
وتاريخ 1433/1/1هـ )املوافق 2011/11/26م( براأ�سمال قدره )50.000( خم�سون األف ريال �سعودي. وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية ال�سركاء يف �سركة جدوى 

الفر�س اال�ستثمارية:

اجلدول رقم 25: ال�شركاء احلاليون يف �شركة جدوى الفر�س اال�شتثمارية

ن�شبة امللكيةا�شم ال�شريك

90%�سركة البالد لال�ستثمار

10%اأحمد اخلطيب

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

�سركة البالد لال�ستثمار هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف ال�سجل التجاري برقم 1010240489 وتاريخ 1428/11/11هـ )املوافق 2007/11/21م( 
براأ�سمال قدره )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي. وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية احل�س�س يف �سركة البالد لال�ستثمار:

اجلدول رقم 26: ال�شركاء يف �شركة البالد لال�شتثمار

ن�شبة امللكيةا�شم ال�شريك

100%بنك البالد

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي املعلومات الرئي�سية عن ال�سندوق:

تاريخ التاأ�شي�س واالإغالق: مت تاأ�سي�س ال�سندوق بتاريخ 2012/11/13م، واإغالق االكتتاب بتاريخ 2012/12/31م.

مدة ال�شندوق وانهائه: حددت مدة ال�سندوق بخم�س �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ اإغالق االكتتاب يف ال�سندوق اأو اأي فرتة اأقل من ذلك يف حالة مت اإنهاء 
ال�سندوق من قبل مدير ال�سندوق.  كما ميكن ملدير ال�سندوق متديد مدة ال�سندوق خلم�سة �سنوات اإ�سافية وذلك بعد اإ�سعار مالكي الوحدات بذلك.

خالل  من  وذلك  ال�سندوق،  يف  الوحدات  ملالكي  الطويل  املدى  على  راأ�سمالية  اأرباح  حتقيق  هو  لل�سندوق  االأ�سا�سي  اال�ستثماري  الهدف  اإن  ال�شندوق:  هدف 
اال�ستثمار يف �سركات وم�ساريع يف القطاع ال�سحي ومتلك ح�س�س فيها وفقًا لل�سوابط ال�سرعية. 

�شيا�شة الت�شويت: �سيا�سة ت�سويت ال�سندوق مبنية على اأهدافه وا�سرتاتيجيته والتي ترتكز على اإدخال تطويرات ا�سرتاتيجية وت�سغيلية ورفع م�ستوى احلوكمة 
لل�سركة، وذلك مبا يتوافق مع اأهداف ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي.  وال يتمتع مالكي الوحدات يف ال�سندوق حق الت�سويت على امل�سائل املتعلقة بال�سندوق وفقًا 

ل�شروط واأحكام ال�شندوق نف�شه.

�شيا�شة التخارج : اإن هدف كل م�ستثمر حتقيق اأرباح من ا�ستثماره، وكذلك يهدف ال�سندوق لتحقيق اأرباح من ا�ستثماره يف ال�سركة وفقًا لل�سوابط ال�سرعية 
التخارج من اال�شتثمار جزًء مهمًا  واأحكام ال�شندوق، تعترب �شيا�شة  ال�شرعية الداخلية لدى �شركة جدوى لال�شتثمار.  ووفقًا ل�شروط  اللجنة  املعتمدة من قبل 
وفق عدة  واملالئم  املنا�سب  الوقت  اال�ستثمار يف  التخارج من  اإلى حتقيق  ال�سندوق  و�سي�سعى مدير  ال�سندوق.  بها مدير  يقوم  التي  اال�ستثمارية  القرارات  من 

ا�سرتاتيجيات تتمثل فيما يلي:
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البيع من خالل عملية الطرح العام، اأو �
البيع مل�ستثمرين ا�سرتاتيجيني اأو ماليني، اأو �
البيع يف ال�سوق متى ما كان ذلك مالئمًا ومنا�سبًا، اأو �
اال�ستحواذ على اال�ستثمار من قبل �سركة اأخرى، اأو �
اإعادة �سراء اال�ستثمار من قبل اإدارة ال�سركة و/اأو ال�سركة. �

وفيما يتعلق بعملية التخارج عن طريق الطرح العام، فقد ذكرت �شروط واأحكام ال�شندوق على اأن يحق ملدير ال�شندوق وفقًا ل�شلطته التقديرية املنفردة بيع اجلزء 
املتبقي من اال�ستثمار ب�سكل كلي اأو جزئي من خالل ما يلي:

البيع يف ال�سوق املالية خالل فرتة �ستة اأ�سهر بعد انق�ساء فرتة احلظر املفرو�سة على تداول االأ�سهم، و/اأو �
البيع عن طريق �سفقة خا�سة مل�سرتي ا�سرتاتيجي، و/اأو  �
حتويل االأ�سهم ملالكي الوحدات يف ال�سندوق بن�سبة متوافقة مع ح�س�سهم يف ال�سندوق بعد انق�ساء فرتة احلظر. �

جمل�س اإدارة ال�شندوق وممثليه: يتكون جمل�س اإدارة ال�سندوق من طارق بن زياد ال�سديري )رئي�سًا( وع�سوية كل من: جريي تود )من املحتمل اأن يتم تغيري 
اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق وذلك بخروج جريي تود ودخول ع�سو جديد يف جمل�س اإدارة ال�سندوق( والدكتور حممد ال�سهلي ووليد عدا�س ورائد العماري.  
وميثل مدير ال�سندوق  يف جمل�س اإدارة ال�سركة، عن طريق �سركة جدوى الفر�س الطبية، كل من طارق بن زياد ال�سديري وكرمي حيدر ما�سي، واللذين يعمالن 
لدى �سركة جدوى لال�ستثمار. وقد قرر جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2013/12/2م تعيني كرمي حدير ما�سي رئي�سًا للجنة املراجعة وع�سوًا يف اللجنة التنفيذية 
لل�سركة.  كما قرر جمل�س االإدارة اأي�سًا يف ذات التاريخ تعيني حممد عويز يو�سف، وهو اأحد موظفي �سركة جدوى لال�ستثمار، كع�سو يف  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 
واللجنة التنفيذية لل�سركة، )وملزيد من التفا�سيل حول ال�سرية الذاتية لكل من طارق زياد ال�سديري وكرمي حيدر ما�سي وحممد عويز يو�سف، يرجى مراجعة 

الن�سرة(. هذه  الق�سم رقم 5 "الهيكل التنظيمي لل�شركة" من 

وال يوجد اأي خيار ممنوح ملالكي الوحدات يف ال�سندوق يف حتويل وحداتهم اإلى اأ�سهم يف ال�سركة.   

ويبني اجلدول التايل مالكي الوحدات يف �سندوق جدوى الفر�س الطبية الذين لهم ملكية اأو م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ت�ساوي اأو تزيد عن ن�سبة 5% يف 
اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد الطرح:

اجلدول رقم 27: مالكي الوحدات يف �شندوق جدوى الفر�س الطبية الذين لهم ملكية اأو م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ت�شاوي اأو تزيد عن ن�شبة 5% يف 
اأ�شهم ال�شركة قبل وبعد الطرح

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�شتثمر

االأ�شهم 
املبا�شرة

االأ�شهم غري 
املبا�شرة

االأ�شهم الن�شبة
املبا�شرة

الن�شبةاالأ�شهم غري املبا�شرة

4.599% 2.414.475.0 6.5700%03.449.250�سركة جدوى لال�ستثمار

21.00%30.00011.025.000%015.750.000اإجمايل اأ�سهم �سركة جدوى الفر�س الطبية يف ال�سركة

امل�سدر: �سركة جدوى لال�ستثمار
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ويو�سح ال�سكل البياين التايل هيكل ملكية �سندوق جدوى الفر�س الطبية لالأ�سهم التي ميلكها يف ال�سركة:

ال�شكل رقم 1: هيكل ا�شتثمار �شندوق جدوى الفر�س الطبية يف اأ�شهم ال�شركة

.QÉªãà°SÓd ihóL ácô°T √ôjóJ á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàeh ≥∏¨e …QÉªãà°SG ¥hóæ°U                    

.¬d É¡«a á«©ØædG á«µ∏ŸG Oƒ©J ’h Ö«£ÿG óªMCG πÑb øe kÉ«fƒfÉb ácƒ∏‡ Ö°ùædG ∂∏J                @

OÓÑdG ∂æH

 äGóMh »µdÉe
¥hóæ°üdÉH º¡°SC’G

ácô°T
QÉªãà°SÓd OÓÑdG

 ihóL ácô°T
ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG

Ö«£ÿG óªMCG

 ihóL ¥hóæ°U
á«Ñ£dG ¢UôØdG

ácô°T
QÉªãà°SÓd ihóL

 ihóL ácô°T
á«Ñ£dG ¢UôØdG

 …OÉª◊G ácô°T
QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d

ßØM äÉeóN á«bÉØJG

@ %10

¥hóæ°üdG       ôjóe

%100

%100

%90

%95 @ %5

%30

امل�سدر: ال�سركة

كما يو�سح اجلدول التايل ملكية اأع�ساء جمل�س اإدارة �سندوق جدوى الفر�س الطبية املبا�سرة وغري املبا�سرة يف ال�سركة كما يف تاريخ 2014/05/11م: 

اجلدول رقم 28: ملكية اأع�شاء جمل�س اإدارة �شندوق جدوى الفر�س الطبية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف ال�شركة كما يف 2014/05/11م 45

ملكية االأ�شهم يف ال�شركةامللكية يف وحدات ال�شندوقاالأ�شهم يف جدوى

غري مبا�شرة
مبا�شرة

غري مبا�شرةالن�شبةاإجمايل
مبا�شرة

غري مبا�شرةاإجمايل
مبا�شرة 4

ن�شبة

----------طارق بن زياد ال�سديري

0.031%16.180-44-0.469%400.000400.000-جريي تود 5

----------حممد ال�سهيلي

----------وليد عدا�س

0.006%2.943-11-0.085%72.750-72.750رائد العماري

امل�سدر: �سركة جدوى لال�ستثمار

4 مالحظة: مت احت�سابها عن طريق جمع امللكية الغري مبا�سرة يف ال�سركة الناجتة عن امللكية املبا�سرة وغري املبا�سرة يف �سركة جدوى مع امللكية غري املبا�سرة يف ال�سركة الناجتة عن امللكية املبا�سرة وغري املبا�سرة يف ال�سندوق.
5 مالحظة: من املحتمل اأن يتم تغيري اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سندوق وذلك بخروج جريي تود ودخول ع�سو جديد يف جمل�س اإدارة ال�سندوق
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كما يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية اأع�ساء واأمني �سر جمل�س اإدارة �سركة جدوى لال�ستثمار املبا�سرة وغري املبا�سرة يف ال�سركة كما يف 2014/05/11م.

اجلدول رقم 29: هيكل ملكية اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة جدوى لال�شتثمار املبا�شرة وغري املبا�شرة يف ال�شركة كما يف 2014/05/11م 

ملكية االأ�شهم يف ال�شركةامللكية يف وحدات ال�شندوقاالأ�شهم يف �شركة جدوى

غري مبا�شرة
مبا�شرة

غري مبا�شرةالن�شبةاإجمايل
مبا�شرة

غري مبا�شرةاإجمايل
مبا�شرة 6

ن�شبة

0.211% 110.533  - 27 27 -0.32%273.621 273.621 -اأديب الزامل

- -  - 0 0 -----اأزمان خمتار

- -  - 0 0 -----هاورد مارك�س

- -  - 0 0 -----اإقبال خان

- -  - 0 0 -----مايكل باول

0.127% 66.654  - 17 17 -----عبدالعزيز ال�سبيعي

عبدالرحمن بن اإبراهيم 
الرويتع

 3.000.000- 3.000.000%3.52- 141 141 -  121.348 %0.231

0.173% 91.011  - 106 106 -2.64%2.250.000 -2.250.000 اأحمد بن عقيل اخلطيب

----------طارق بن زياد ال�سديري 7

نا�سر بن �سالح احلمدان 
)اأمني �سر املجل�س(

300.000-300.000%0.35-1414-12.135%0.023

امل�سدر: �سركة جدوى

ويو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون 5% اأو اأكرث يف �سركة جدوى لال�ستثمار كما يف 2014/05/11م:

اجلدول رقم 30: امل�شاهمني الذين ميلكون 5% اأو اأكرث يف �شركة جدوى لال�شتثمار

االأ�شهم املبا�شرة يف �شركة ا�شم امل�شاهم
جدوى

االأ�شهم الغري مبا�شرة يف �شركة 
جدوى

الن�شبة

14.07%0 12.000.000 حممد بن اإبراهيم ال�سبيعي

14.07%0 12.000.000 عبداهلل بن اإبراهيم ال�سبيعي

10.00%0 8.527.500 طوبي انف�ستمنت

8.80%0 7.500.000 �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

6.79%0 5.786.250 �سركة البالد لال�ستثمار

5.28%0 4.500.000 �سركة جمموعة الزامل القاب�سة

5.28%0 4.500.000 �سركة توازن العربية لال�ستثمار التجاري املحدودة

5.28%0 4.500.000 �سركة عبدالرحمن �سالح الراجحي و �سركاءه املحدودة

امل�سدر: �سركة جدوى

6 مالحظة: مت احت�سابها عن طريق جمع امللكية الغري مبا�سرة يف ال�سركة الناجتة عن امللكية املبا�سرة والغري مبا�سرة يف �سركة جدوى مع امللكية غري املبا�سرة يف ال�سركة الناجتة عن امللكية املبا�سرة وغري املبا�سرة يف ال�سندوق.
7 مالحظة: تـم تعيني طارق بن زياد ال�سديري مبن�سب ع�سو والع�سو املنتدب يف جمل�س اإدارة �سركة جدوى لال�ستثمار مبوجب قرار �سادر عن جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/50/11م. ويخ�سع هذا القرار ملوافقة هيئة ال�سوق املالية.
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هيكل الشركة 2   2

يو�سح ال�سكل التايل الهيكل القانوين لل�سركة والفروع التابعة لها:

ال�شكل رقم 2: هيكل ال�شركة:

QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T
(áªgÉ°ùe ácô°T)

…OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe
É«∏©dG
(´ôa)

…OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe
…ójƒ°ùdG

(´ôa)

…OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe
ágõædG
(´ôa)

áfÉ«°ü∏d …OÉª◊G
π«¨°ûàdGh

(´ôa)

امل�سدر: ال�سركة

وال يوجد لل�سركة اأ�سول اأو اأن�سطة خارج اململكة العربية ال�سعودية.

كما ال تقوم ال�سركة حاليًا باأعمال البحث والتطوير.  ومل تقم ال�سركة باأعمال بحث وتطوير يف الثالث االأعوام ال�سابقة لتاريخ هذا االكتتاب.  

هذا ومل يوجد اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأي يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل لل�سركة خالل االإثني ع�سر �سهرًا االأخرية.

أهم المراحل والتطورات التي طرأت على مستشفى الحمادي العليا منذ تأسيسه 2   2

افتتح م�ست�سفى احلمادي العليا فـي عام 1985م على اأر�س مملوكة من قبل ال�سركة م�ساحتها 17.500 مرت مربع ليكون بذلك اأحد اأكرب امل�ست�سفيات اخلا�سة 
مبدينة الريا�ص يف ذلك الوقت، وقدم م�شت�شفى احلمادي العليا يف بداياته خدمات طبية يف خمتلف التخ�ش�شات يف اأكرث من 36 عيادة طبية.  ويف ذلك الوقت 
كان عدد اأ�سرة العناية املركزة لكبار ال�سن 7 اأ�سرة، باالإ�سافة اإلى 20 �سرير حلا�سانات االأطفــال و20 �سرير للعناية املركـزة لالأطفـال حديثي الوالدة و10 اأ�سرة 
للعمليات اجلراحية منها 4 اأ�سرة لالإفاقــة و5 اأ�سرة لغرف الوالدة.  اأما العالج الطبيعي فكان عبارة عن 4 غــرف فقط ت�ستقبل املر�سى على فرتتيـن، �ساعتني 

للن�ساء ثم �ساعتني للرجال �سباحًا وم�ساًء.

لقد متكن م�ست�سفى احلمادي العليا خالل الثمانية وع�سرون )28( عامًا املا�سية من التو�سع يف اأعماله ويف طبيعة اخلدمات الطبية التي يقدمها ، وقد اأ�سبحت 
�سعة م�ست�سفى احلمادي العليا حاليًا 300 �سريرًا تقريبًا.

وفيما يلي ملخ�س عن اأهم التطورات التي �سهدها م�ست�سفى احلمادي العليا:

التطوراتالعام

تاأ�سي�س م�ست�سفى احلمادي العليا من قبل �سالح بن حممد احلمادي.1985م

تخ�سي�س مبنى م�ستقل للن�ساء والوالدة يتكون من )3( اأق�سام مت تخ�سي�سها للتنومي وحتتوي على )76( غرفة وجناح موزعة على النحو التايل: 2001م
)25( غرفة وجناح بالق�سم االأول، و)23( غرفة وجناح بالق�سم الثاين و)28( غرفة وجناح بالق�سم الثالث، مت ت�سميم غرف التوليد والعمليات 

بطريقة روعَي فيها اال�ستقاللية للمر�سى، وو�سل عدد غرف الوالدة اخلا�سة بهذا الق�سم اإلى )12( غرفة.  اأما الدور االأر�سي فقد مت تخ�سي�سه 
كعيادات للن�ساء والوالدة واالأطفال وعددها )22( عيادة.

تطبيق وتطوير النظام ال�سحي االلكرتوين للم�ست�سفى وذلك بالتعاقد مع احدى كربى ال�سركات املتخ�س�سة يف تركيب الربامج الطبية اخلا�سة 2006م
بامل�ست�سفيات وقد �سمل الربنامج جميع اأق�سام م�ست�سفى احلمادي العليا.

اإن�ساء �سيدلية جديدة حتتوي على 7 منافذ ال�ستقبال املر�سى مع �سالة انتظار تت�سع 60 مراجع الى جانب وجود م�ستودع مركزي لالأدوية يخدم 2007م
جميع ال�سيدليات واأي�سًا معمل حت�سري االأدوية الوريدية جمهز باأحدث االأجهزة لرتكيب االأدوية، مع وجود غرفة خللط املحاليل املعقمة وحت�سري 

االأغذية الوريدية لالأطفال اخلدج وق�سم خا�س لالأدوية اخلا�سعة للرقابة )العقاقري املخدرة(.

حتديث وجتديد اأق�سام التنومي باملبنى الرئي�سي وق�سم االأطفال.2007م

تو�سيع ق�سم العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة )NICU( وتزويده باأحدث االأجهزة الطبية واحلا�سنات وذلك ال�ستيعاب الوالدات اليومية 2008م
واالأطفال حديثي الوالدة الذين يتم نقلهم من امل�ست�سفيات االأخرى حيث اأرتفع عدد ا�ستيعاب هذا الق�سم من 14 �سرير الى 25 �سريرًا.
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التطوراتالعام

حتديث ق�سم العالج الطبيعي والتاأهيل وتو�سيعه من 4 غــرف اإلى 20 غرفة وتق�سيمه اإلى وحدتني منف�سلتني اأحدهما للن�ساء واالأخرى للرجال.2009م

زيـادة عـدد االأ�سرة بق�سم العناية املركزة )ICU( من 9 اإلى 17 �سرير وذلك ل�سـد احتياجات مر�سى م�ست�سفى احلمادي العليا واملر�سى املحولني 2009م
من امل�ست�سفيات االأخرى باالإ�سافة اإلى تزويد هذا الق�سم باأحدث اأجهزة االإنعا�س والتنف�س ال�سناعي واالأجهزة االأخرى التي تتطلبها العناية.

تنفيذًا ل�سيا�سة ال�سركة يف التطوير امل�ستمر، فقد قامت االإدارة باإدخال النظام االلكرتوين يف ق�سم االأ�سعة والذي �سمل جميع اأجهزة االأ�سعة، علمًا 2009م
باأن النظام االلكرتوين ي�سهل للمري�س وللطبيب املعالج مهمة الو�سول اإلى اأي معلومة تخ�س املري�س يف ق�سم االأ�سعة، كما اأنه يوفر الوقت واجلهد 

للمري�س واملوظف يف اآن واحد كما يخفف من ازدحام املواعيد ويحل م�سكلة تعرث احل�سول على �سور ونتائج االأ�سعة ال�سابقة للمراجع.

احل�سول على �سهادة املجل�س املركزي ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية 2011م

اإعادة ت�سميم وتاأهيل وحدة املخترب وتزويده باأحدث االأجهزة العاملية للح�سول على دقـه و�سرعه يف النتائج وعلى اأعلى معايري اجلودة الطبية، 2011م
وكذلك تطوير نظام االأمن وال�شالمة يف وحدة املختبـر بحيث تتواكب مع ال�شروط الطبية الالزمة.

بدء االأعمال االإن�سائية يف م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.2011م

تو�سيع وجتديد غرف التنومي يف ق�سم تنومي االأطفال وزيادة عدد الغرف فيه من 24 غرفة حتى 36 غرفة وجناح ت�سمل غرف العناية املتو�سطة 2011م
لالأطفال.

زيادة عدد العيادات اخلارجية الى 74 عيادة يعمل فيها 102 طبيب تعمل يوميًا )عدا يوم اجلمعة( من ال�ساعة 8.30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 2012م
9.30 م�ساًء.

جتديد غرف التنومي يف ق�سم الن�ساء والوالدة وغرف العمليات 2013م

بدء االأعمال االإن�سائية يف م�ست�سفى احلمادي النزهة.2013م

امل�سدر: ال�سركة

وصف لمستشفى الحمادي العليا  2   2

يتكون م�ست�سفى احلمادي العليا من 6 مباين متال�سقة والتي حتتوي على اأجنحة التنومي وغرف العمليات واملختربات وال�سيدليات واالق�سام الطبية )مثل العناية 
املركزة واال�سعة والعالج الطبيعي والعيادات اخلارجية واملكاتب االدارية وقاعات املحا�سرات(. وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية مل�ست�سفى احلمادي العليا 300 �سرير 

ويحتوي على 12 غرفة عمليات.

العربية  باململكة  الريا�س  مدينة  يف  واملتخ�س�سة  ال�ساملة  الطبية  الرعاية  خدمات  تقدم  التي  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  �سمن  من  العليا  احلمادي  م�ست�سفى  يعد 
ال�سعودية، ويعمل فيه حاليًا ما يزيد عن 976 موظف، منهم 196 طبيبًا منهم 102 طبيب خلدمة مر�سى العيادات اخلارجية والبالغ عددها 74 عيادة خارجية، 

وطاقم من الكوادر الطبية امل�ساندة ي�سمل 630 فرد، للقيام على االحتياجات الطبية للمر�سى.

يقدم م�ست�سفى احلمادي العليا نطاقًا وا�سعًا من خدمات الرعاية الطبية يف عياداته اخلارجية واأق�سام التنومي الداخلية التابعة له.  وت�سمل هذه اخلدمات على 
خدمات العيادات اخلارجية واملر�سى املنومني �سمن 20 تخ�س�سًا، ف�ساًل عن خدمات الطوارئ )االإ�سعاف(، واملخترب الطبي واالأ�سعة، و3 �سيدليات خارجية.

ويهدف م�ست�سفى احلمادي العليا اإلى الرتكيز على التميز يف نوعية وجودة اخلدمات الطبية التي يقدمها عن غريه من املن�ساآت العاملة يف ذات القطاع.  فنوعية 
الطبية  املن�ساآت  مع  باملقارنة  ا�ستمرارية جناحها  يعول عليها يف  والتي  ال�سحي  القطاع  تناف�سية يف  تعترب ميزة  الطبية  املن�ساأة  تقدمها  التي  الطبية  اخلدمات 

املناف�سة لها.

اأق�سى  اإيالء  املتاحة لعمالئه املر�سى من خالل  اأف�سل اخلدمات  العليا الطبي يف رعاية ومعاجلة مر�ساه على تقدمي  ويعتمد منوذج عمل م�ست�سفى احلمادي 
درجات العناية يف املحافظة على نظافة ومظهر مرافقه الطبية وت�سهيل اإجراءات احلجوزات واملواعيد الطبية و�سرعة تنفيذها وبذل العناية الطبية الالزمة يف 

ت�سخي�س احلاالت الطبية ومعاجلتها وح�سن تعامل اأطبائه وممر�سيه و�سائر كوادره الت�سغيلية مع عمالئه.  

ي�ستخدم م�ست�سفى احلمادي العليا التقنيات الطبية احلديثة وي�سم كفاءات طبية من االأطباء وطواقم التمري�س املوؤهلني.

اأجهزتها الطبية و�سيانتها.  كما تويل ال�سركة ذات الدرجة من االهتمام لتطوير هذه االأجهزة وتزويد  تويل ال�سركة اهتمامًا كبريًا يف العناية واملحافظة على 
اأق�سامها الطبية باأف�سل االأجهزة واملعدات الطبية التي يتم تطويرها من قبل ال�سركات امل�سنعة لها من وقت الآخر.  وتهدف ال�سركة من خالل ذلك اإلى تقدمي 
اأكرب عدد ممكن من العمالء املر�سى،  اأف�سل اخلدمات الطبية لعمالئها املر�سى والقدرة على مناف�سة ال�سركات االأخرى العاملة يف ذات القطاع وا�ستقطاب 

ف�ساًل عن التاأكد من حداثة هذه االأجهزة والتقنيات التي متتلكها مما يعزز من مقدرة ال�سركة على اال�ستمرار يف حتقيق النتائج الت�سغيلية واملالية امل�ستهدفة.
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فيما يلي جدول بعدد املر�سى واالأ�سرة يف م�ست�سفى احلمادي العليا وعياداته اخلارجية:

اجلدول رقم 31: عدد املر�شى واالأ�شرة يف م�شت�شفى احلمادي العليا وعياداته اخلارجية منذ عام 2010م حتى عام 2013م

عدد العيادات اخلارجيةمر�شى العيادات اخلارجيةعدد االأ�شرةاملر�شى املنومون العام

201024.249280389.96174م

201124.012285428.34074م

201226.268300499.38674م

201325.038300552.39374م

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي جدول بعدد االأ�سرة واالأطباء يف م�ست�سفى احلمادي العليا منذ عام 2010م حتى عام 2013م.

اجلدول رقم 32: عدد االأ�شرة واالأطباء يف م�شت�شفى احلمادي العليا منذ عام 2010م حتى عام 2013م 

اجمايل عدد االأطباء )مبا يف ذلك اأطباء االأق�شام امل�شاندة(5 عدد اأطباء العيادات )�شاماًل اأطباء االإ�شعاف(عدد االأ�شرةال�شنة

201028076150م

201128594156م

2012300102179م

2013300117196م

امل�سدر: ال�سركة 

خدمات مستشفى الحمادي العليا

يقدم م�ست�سفى احلمادي العليا جمموعة وا�سعة من اخلدمات الطبية يف عياداته اخلارجية واأق�سام التنومي الداخلية لديه.  وت�ستمل خدمات م�ست�سفى احلمادي العليا 
على خدمات العيادات اخلارجية واملر�سى املنومني �سمن 20 تخ�س�سًا، ف�ساًل عن خدمات الطوارئ )االإ�سعاف(، واملخترب الطبي واالأ�سعة، و3 �سيدليات خارجية.  

ويو�سح اجلدول اأدناه فئات اخلدمات الأق�سام م�ست�سفى احلمادي العليا من حيث اأ�ِسرة املر�سى املنومني والعيادات اخلارجية:

اجلدول رقم 33: فئات اخلدمات التي يقدمها م�شت�شفى احلمادي العليا

التخ�ش�س الفرعيالتخ�ش�س

اجلراحة العامة•	اجلراحة

العظام•	

امل�سالك البولية•	

جراحة التجميل•	

جراحة االأع�ساب•	

جراحة االأوعية الدموية•	

االأنف واالأذن واحلنجرة•	

العيون•	

القلب•	االأمرا�س الباطنية

اجللدية•	

اجلهاز اله�سمي•	

النف�سية•	

الرئتني•	

الكلى•	

االأع�ساب•	

ال�سدرية•	

القلب•	االأطفال

االأع�ساب•	

جراحة االأطفال•	

االأطفال العامة•	

وحدة العناية املركزة للمواليد اخلدج•	

احل�سانة•	

وحدة العناية املركزة لالأطفال•	

8 مالحظة: يق�سد باأطباء االق�سام امل�ساندة اأطباء التخدير واملخترب واال�سعة والعناية املركزة واال�سعاف واق�سام التنومي.
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التخ�ش�س الفرعيالتخ�ش�س

الوالدة الطبيعية•	الن�ساء والوالدة

الوالدة القي�سرية•	

اأمرا�س الن�ساء•	

عالج العقم•	

جراحة الفم واالأ�سنان•	االأ�سنان

تقومي االأ�سنان•	

الرتكيبات الثابتة واملتحركة•	

عالج اللثة•	

عالج اأع�ساب االأ�سنان•	

الطب الباطني•	الطوارئ واالإ�سعاف

االأطفال•	

اجلراحة•	

ن�ساء ووالدة•	

العالج الطبيعي بالتمارين الريا�سية•	التاأهيل

العالج الطبيعي بالكهرباء•	

العالج الطبيعي النف�سي•	

العالج الطبيعي املائي•	

برنامج التاأهيل اللياقي•	

خمترب حتليالت واأ�شعة متكامل•	اخلدمات االأخرى

�سيدلية داخلية تعمل على مدار ال�ساعة •	

امل�سدر: ال�سركة

األقسام الرئيسية لمستشفى الحمادي العليا

ق�شم طب الن�شاء والوالدة واجلراحة الن�شائية

يعترب ق�سم طب الن�ساء والوالدة واجلراحة الن�سائية من االأق�سام الكربى واالأ�سا�سية واملتميزة يف م�ست�سفى احلمادي العليا، حيث مت تخ�سي�س مبنى م�ستقل لهذا 
الق�سم ي�سم 76 غرفة جمهزة بخدمات فندقية من بينها اأجنحة ملكية واأجنحة فاخرة تتمتع ال�سيدات فيها بدرجة عالية من اخل�سو�سية، ويتم فيها املتابعة 

الطبية ملا بعد الوالدة، وكذلك ت�سخي�س وعالج جميع احلاالت الطبية الن�سائية.

يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية :

غرف التوليد والعمليات، وعددها 12 غرفة، جمهزة باأحدث االأجهزة لت�سهيل عملية التوليد واإنعا�س الطفل. �
وحدة املناظري الطبية. �
وحدة الليزر. �
وحدة االأ�سعة الت�سخي�سية، ت�سم جتهيزاتها اأجهزة الت�سوير ما فوق ال�سوتية ت�سرف عليها طبيبات متميزات ب�سهاداتهن وخرباتهن. �

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التاليـة:

العمليات اجلراحية الن�سائية مبا فيها وحدة املناظري واأجهزة الليزر، وذلك للعالج والت�سخي�س. �
متابعة وعالج جميع حاالت احلمل والوالدات باأنواعها مبا فيها الوالدة بدون اأمل. �
الت�سخي�س املبكر حلاالت احلمل خارج الرحم وحاالت النزف اأثناء اأ�سهر احلمل االأولى. �
تنظري عنق الرحم للك�سف املبكر عن كافة حاالت التهاب عنق الرحم والك�سف املبكر عن �سرطان عنق الرحم وعالجه. �
معاجلة ومتابعة حاالت احلوامل امل�سابات بالداء ال�سكري اأو االأمرا�س القلبية اأو التنف�سية اأو الع�سبية اأو الكلوية اأو غريها، حيث تتوفر عناية خا�سة  �

بكل حالة.
عالج حاالت العقم وتاأخر احلمل. �
ت�سجيع عملية االإر�ساع الطبيعي باإ�سراف ا�ست�سارية ن�ساء ووالدة واأخ�سائية اأطفال وعمل حما�سرات �سهرية لت�سجيع الر�ساعة.   �
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ق�شم اجلراحة العظمية واملفا�شل ال�شناعية

يقدم ق�سم اجلراحة العظمية واملفا�سل ال�سناعية خدمات عالج وتاأهيل االإ�سابات واالأمرا�س املتعلقة باجلهاز الع�سلي احلركي املتكون من العظام واملفا�سل 
واالأربطة واالأوتار والع�سالت واالأع�ساب.

يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية:

العيادات اخلارجية املتخ�س�سة وعددها ثمانية )8( عيادات. �
غرف العمليات اجلراحية وعددها �سبعة )7( عيادات. �
وحدة تنظري الركبة. �

وحدة املفا�سل ال�سناعية وتعترب من اأكرب مراكز املفا�سل ال�سناعية يف القطاع الطبي اخلا�س باململكة حيث بلغ اإجمايل عمليات تغيري املفا�سل خالل الثالثة 
اعوام ال�سابقة )247( عملية. يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية لعالج احلاالت التالية:

جميع حاالت الك�سور الب�سيطة واملركبة. �
جميع االإ�سابات الع�سلية والوترية. �
اإ�سابات املفا�سل االلتهابية والر�سية. �
اإ�سابات الركبة، واإ�سابات الغ�ساريف واالأربطة. �
االإ�سابات الريا�سية. �
تركيب مفا�سل الورك والركبة اال�سطناعية. �
اعوام  � الثالثة  خالل  عملية   55 الفقري  العمود  عمليات  عدد  اجمايل  وبلغ  اأمرا�س العمود الفقري الر�سية واخللقية وفتق النواة اللبية "الدي�سك"، 

ال�سابقة.
م�ساكل خلع الـورك الوالدي )لالأطفال(. �
ت�سوهات القدم الوالدية واملكت�سبة. �
ت�سوهات ما بعد االإ�سابة ب�سلل االأطفال. �
تنظري الركبة. �
تركيب اأجهزة تثبيت خارجية. �
اإعادة تاأهيل املر�سى بعد العالج. �

ق�شم اجلراحة العامة وجراحة املناظري

ي�شتقبل هذا الق�شم جميع احلاالت اجلراحية التي تتعر�ص لها خمتلف فئات االأعمار وبكافة اأنواعها مع وجود جراحة اليوم الواحد، كما تعترب جراحة املناظري 
ذات الفتحات ال�سغرية من اأهم اجلراحات التي يتم اإجراوؤها مب�ست�سفى احلمادي العليا.

يتكون هذا الق�سم من وحدة جراحة الليزر ووحدة املناظري والتنظري.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية واجلراحية التالية:

جراحة اجلهاز اله�سمي وجراحة الكبد واملرارة والقنوات املرارية والبنكريا�س. �
جراحة املناظري للمرارة والزائدة الدودية والفتق وفك االلت�ساقات البطنية. �
جراحات الليزر بكافة اأنواعها. �
جراحة االأورام ال�سرطانية. �
جراحة ال�سدر. �
جراحة الثدي وعيادة الك�سف املبكر الأورام الثدي. �
جراحة الغدد ال�سماء. �
جراحة االأوعية الدموية. �
جراحة االأطفال. �
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ق�شم املناظري 

مت تزويد ق�سم املناظري بوحدتني للمناظري عاليتي الدقة بتقنية HD، وحتتوي كل وحدة على:

منظار القولون وامل�ستقيم املرن. �
منظار القناة املرارية وقناة البنكريا�س. �
منظار فح�س املعدة واملريء واالثني ع�سر. �
منظار الإزالة احل�سوات وتفتيت ح�سوات الكلى. �
منظار ا�ستئ�سال الزوائد اللحمية.   �
منظار ازالة ع�سارة ال�سفراء من املرارة وتركيب دعامات البنكريا�س. �

مركز جراحة القلب واالأوعية الدموية

يويل م�ست�سفى احلمادي العليا اهتمام خا�س ملركز جراحة القلب واالأوعية الدموية حيث مت تخ�سي�س مركز متكامل جلراحة القلب واالأوعية الدموية يعد االأكرب 
من نوعه يف القطاع اخلا�س، ويقدم الرعاية ال�ساملة للمر�سى وتتم معاجلة كافة احلاالت املر�سية التي تنتاب القلب واالأوعية الدموية وال�سرايني جلميع االأعمار 
على ال�سواء حتت اإ�سراف ا�ست�ساريني واإخ�سائيني من ذوي اخلربة والكفاءة وقامت بتجهيزه باأحدث االأجهزة واملعدات الطبية لي�سبح من اأحد املراكز املتقدمة.

قام الق�سم بني عامي 2010م و2013م باإجراء 1،335 ق�سطرة ت�سخي�سية وعالجية وعدد 130 عملية قلب مفتوح ومنظمات القلب.  يتكون هذا الق�سم من الوحدات 
املتخ�س�سة التالية:

وحدة العناية املركزة الأمرا�س القلب )تخطيط القلب العادي وبعد االإجهاد والتخطيط املحمول، فح�س وبرجمة منظمات القلب، وحدة ت�سوير القلب  �
باالأ�سعة االرتدادية والدوبلر امللون والعادي بعد االجهاد(.

ق�سم الق�سطرة )الق�سطرة الت�سخي�سية والق�سطرة العالجية الأمرا�س ال�سرايني وال�سمامات وزرع منظمات �سربات القلب(. �
ق�سم جراحة القلب )الذي ي�سم جميع عمليات القلب املفتوح مبا فيها اأمرا�س ال�سرايني وال�سمامات والعيوب اخللقية للقلب(. �
والدوبلر  � االرتدادية  واالأ�سعة  لالأطفال،  والدوبلر  االرتدادية  واالأ�سعة  واملحمول،  العادي  القلب  تخطيط  ي�سم  )الذي  لالأطفال  القلب  اأمرا�س  ق�سم 

لالأجنة يف الرحم وذلك للت�سخي�س املبكر لعيوب القلب اخللقية، والق�سطرة العالجية لبع�س عيوب القلب اخللقية، وجراحة قلب االأطفال(.
وقد مت تزويد الق�سم باالأجهزة االآتية: 

جهاز ق�سطرة قلبية ميتاز بالقدرة على اإجراء الق�سطرة الت�سخي�سية والعالجية للقلب واالوعية الدموية يف عملية واحدة. �
جهاز اإيكو األرتا �ساوند )فح�س �سدى القلب باملوجات ال�سوتية( وميتاز بال�سرعة والو�سوح العاليني يف متابعة حركة القلب. �

ق�شم االأطفال وحديثي الوالدة

يقدم ق�سم االأطفال وحديثي الوالدة خدمات الرعاية الطبية من وقت والدة الطفل وحتى عمر 14 �سنة.

يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية:

وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة واخلدج ومتاأخري النمو. �
ق�شم احل�شانة الذي يقدم خدمات طبية وخمربية للمواليد ويتابع منوهم وحالتهم ال�شحية. �
ق�سم العيادات اخلارجية وي�سمل 15 عيادة ا�ست�سارية. �
اأق�سام داخلية ملتابعة احلاالت حتتوي على 35 غرفة وجناح تنومي. �
وحدة التطعيمات )اللقاحات(. �
 ق�سم العزل للمواليد واالأطفال امل�سابني باأمرا�س معدية اأو �سعيفي املناعة. �
ق�سم جراحة االأطفال ويتم فيها اإجراء اجلراحات يف جمال طب االأطفال. �

ق�شم االأمـرا�س الباطنيـة

تقوم  متخ�س�سة  وحدات  وي�سم  املختلفة  الباطنية  االمرا�س  وعالج  ت�سخي�س  يف  املتخ�س�سة  االأق�سام  واأكرب  اأهم  من  واحدًا  الباطنية  االأمرا�س  ق�سم  يعترب 
بت�سخي�س االأمرا�س املختلفة التي تتطلب رعاية طبية عاجلة واحلاالت التي حتتاج الى رعاية مركزة وكذلك ت�سخي�س االأمرا�س املزمنة.

يقوم هذا الق�سم بعالج كثري من احلاالت املر�سية ومن اأبرزها اأمرا�س ال�سكري وم�ساعفاته، وارتفاع �سغط الدم والدهون، وا�سطرابات الغدد الدرقية والنخامية 
والكظرية وغريها من اأمرا�س الغدد ال�سماء كما يوفر هذا الق�سم العديد من الوحدات املتخ�س�سة يف قيا�س وظائف التنف�س ووحدة الروماتيزم.
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يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية:

وحدة اأمرا�س اجلهاز اله�سمي والكبد. �
وحدة اأمرا�س ال�سدرية. �
وحدة اأمرا�س االأع�ساب. �
وحدة اأمرا�س الغدد ال�سماء وال�سكري. �
وحدة اأمرا�س الروماتيزم واملناعة. �

ق�شم اجلهاز اله�شمي واملناظري

يقوم ق�سم اجلهاز اله�سمي واملناظري بت�سخي�س وعالج اأمرا�س املعدة ومر�س ارجتاع حام�س املعدة للمريء واأمرا�س القولون الع�سبي واأورام القولون الى جانب 
�سرطان اجلهاز اله�سمي، وداء كرون والتهاب القولون التقرحي، والتهاب الكبد، واأمرا�س البنكريا�س.

اجلهاز  مناظري  يف  بارزًا  تطورًا  تعد  والتي  املرارية  القنوات  ومناظري  وال�سفلي  العلوي  اله�سمي  اجلهاز  كمناظري  حديثة  ت�سخي�سية  اأجهزة  الق�سم  هذا  ي�سم 
اله�سمي.

ق�شم االأع�شاب

يقدم ق�سم االأع�ساب اخلدمات ال�سحية التخ�س�سية اخلا�سة باالأمرا�س الع�سبية وذلك حتت اإ�سراف ا�ست�ساريني من ذوي الكفاءات العلمية يف جمال االأع�ساب 
والتخ�س�سات الثانوية لالأمرا�س الع�سبية.

التهابات النخاع ال�سوكي واأمرا�س العمـود  ويقوم هذا الق�سم بعالج حاالت ال�سرع ب�سوره املختلفة )ال�سداع الن�سفي )ال�سقيقة( وال�سداع النف�سي، وعالج 
املخي  واالحت�ساء  املخ(  )جلطة  الدماغية  ال�سكتة  وحاالت  باركن�سون(  )داء  الرعا�س  وال�سلل  ووهنها  الع�سـالت  ب�سمـور  اخلا�سة  االأمـرا�س  وعالج  الفقـري(، 

)نزيف املخ(، وكذلك االلتهابات املخية والتهابات االع�ساب اجلمجمية واالع�ساب الطرفية )لزقة جيالن وباري(، الع�سب ال�سابع، والع�سب اخلام�س.

.)EMG( وتخطيط الن�شاط الع�شلي )NCS( وتخطيط الر�سم اخلا�س ب�سرعة تو�سيل االع�ساب )EEG( – كما يقوم هذا الق�سم بتخطيط ر�سم املخ الكهربائي

ق�شم االأمرا�س النف�شية

الهلع  ونوبات  واالكتئاب  واخلوف  القلق  حاالت  عالج  خالل  من  والنف�سية  ال�سلوكية  اال�سطرابات  وعالج  النف�سية  اال�ست�سارات  النف�سية  االأمرا�س  ق�سم  يقدم 
والو�سوا�س القهري وم�ساكل النوم واالأكل مثل زيادة ونق�س ال�سهية واالأعرا�س اجل�سدية بدون �سبب ع�سوي كالقولون الع�سبي ونوبات ال�سداع الكلي والن�سفي.

كما يقوم هذا الق�شم بعالج االأطفال الذين يعانون من م�شاكل نف�شية مثل �شعوبات التعلم وفرط احلركة والتلعثم يف الكالم والتبول الالاإرادي واال�شطرابات 
الذهنية كالف�سام والتقلب املزاجي ثنائي القطب وخرف ال�سيخوخة اأو الزهامير.

ق�شم ال�شدريـــة

يقوم االأطباء يف ق�سم ال�سدرية بت�سخي�س وعالج اأمرا�س الرئة مثل االزمات ال�سدرية احلادة واملزمنة، ومتدد الرئتني )الربو ال�سعبي املزمن( والتهابات الرئتني 
مثل نزالت �سعبية وااللتهاب الرئوي احلاد والدرن الرئوي واالأ�سباب املختلفة ل�سعوبة التنف�س، وكذلك اأمرا�س الغ�ساء البلوري.

ال�سرطانية واحلميدة  الرئة  واأورام  االأمرا�س  العديد من  لت�سخي�س  ال�سوئية  اأجهزة مناظري ال�سدر  اأحدث  العليا  ا�ست�ساري م�ست�سفى احلمادي  كما ي�ستخدم 
واأي�سًا ت�سخي�س وعالج ا�سطرابات النوم وال�سخيــر.

ق�شم العناية املرّكزة

ي�سم ق�سم العناية املركزة 17 �سريرًا جمهزة باأحدث االأجهزة واملعدات الطبية كما يتم فيها قبول كافة الفئات العمرية من البالغني واالأطفال والتي ت�سمل حاالت 
الباطنية والقلبية واجلراحة بكافة تخ�س�ساتها.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية واجلراحية التالية:

مراقبة حالة القلب ال�سحية. �
مراقبة وتدبري حاالت الق�سور التنف�سي واجراءات التنف�س اال�سطناعي. �
مراقبة وتدبري االمرا�س الع�سبية املختلفة كاجللطات الدماغية وغياب الوعي. �
مراقبة احلاالت التي حتتاج للق�سطرة القلبية. �
مراقبة احلاالت التي حتتاج لعناية خا�سة بعد العمليات اجلراحية الكربى. �
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عالج اجلهاز الع�سبي املتطّور. �
تدبري مر�سى الف�سل الكلوي والف�سل الكبدي. �
عالج املر�سى الذين يعانون من مر�س جتلط الدم. �
عالج حاالت ت�سمم الدم. �
عالج متالزمة ال�سائقة التنف�سية احلادة. �

ق�شم اجلراحة البولية والتنا�شلية

يقوم ق�سم اجلراحة البولية والتنا�سلية بتوفري الرعاية الطبية للمر�سى الذين يعانون من اأمرا�س بولية اأو تنا�سلية عادية اأو معقدة وجلميع االأعمار �سواء كانوا 
اأطفااًل اأو بالغني.

يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية :

وحدة الليزر. �
وحدة تفتيت احل�سيات بدون جراحة. �
وحدة التنظري واملناظري الطبية. �

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية :

تفتيت احل�سيات من خارج اجل�سم بدون جراحة وبدون اأمل بوا�سطة املوجات الكهرومغناطي�سية. �
عالج ح�سيات احلالب بوا�سطة املناظري بدون جراحة. �
جراحة باملنظار عرب اجللد حل�سوات الكلى الكبرية واملعقدة. �
جراحة باملنظار ومن دون جراحة الأمرا�س الربو�ستات واملثانة واملجرى البويل. �
عمليات دوايل اخل�سية باملنظار. �
عالج حاالت ال�سعف اجلن�سي عند الرجال وعالج اأمرا�س الربو�ستات املزمنة وحاالت العقم عند الرجال. �
عالج وجراحة اأورام اجلهاز البويل والتنا�سلي. �
اجلراحات التقليدية الأمرا�س الكلى واملثانة والربو�ستات واجلهاز التنا�سلي. �

ق�شم اأمرا�س الكلى ووحدة الكلى ال�شناعية

يقدم ق�سم اأمرا�س الكلى ووحدة الكلى ال�سناعية اخلدمات الطبية لت�سخي�س وعالج جميع حاالت امرا�س الكلى ومتابعة حاالت زراعة الكلى من اأجل الفحو�سات 
املعملية والعالج وغ�سيل الكلى.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية: 

الفحو�سات املطلوبة لتقييم وظائف الكلى وم�ساكلها. �
املتابعة املنتظمة �شريريًا وخمربيًا للمر�شى الذين ينتمون لعائالت لديها ا�شتعداد الأمرا�ص الكلى وال�شكر وال�شغط وغريها والتي ي�شاحبها خلل يف  �

الكلى.
اأنواع العالج التعوي�سي للكلى من غ�سيل دموي وبريتواين مع االأخذ بنظم احلمية واالأدوية املكملة للربنامج، واأي�سًا اجراء الفحو�س الالزمة  � كافة 

لزراعة الكلى ومتابعة املر�سى الذين متت لهم الزراعة داخل اأو خارج البالد.
امل�ساندة الطبية الالزمة لكافة اأق�سام م�ست�سفى احلمادي العليا وخا�سة مر�سى ف�سل االأع�ساء املتعدد بالعناية املركزة. �

ق�شم جراحة املخ واالأع�شاب وجراحات العمود الفقري

يقدم ق�سم جراحة املخ واالأع�ساب وجراحات العمود الفقري اخلدمات الطبية التالية: 

جميع اأورام املخ واأورام النخاع ال�سوكي واالأع�ساب. �
جميع االإ�سابات الوعائية الدماغية احلادة ) نزيف املخ ( الناجتة عن ارتفاع �سغط الدم. �
عالج حاالت الت�سوهات ال�سريانية، والت�سوهات الوريدية ال�سريانية، وحاالت النزيف الدماغي. �
الت�سوهات الع�سبية اخللقية منذ الوالدة. �
اأورام الغدة النخامية بالتعاون مع ق�سم االنف واالذن. �
حاالت نزيف املخ. �
حاالت متدد �سرايني باملخ. �
جميع اأنواع ا�سابات الراأ�س بالتعاون مع ق�سم اجلراحة وق�سم جراحة الوجه والفكني. �
حاالت ا�ست�سقاء املخ. �
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ك�سور اجلمجمة واأورام عظام اجلمجمة واأورام العمود الفقري. �
ك�سور العمود الفقري )ك�سور عظام الرقبة والظهر( وتثبيتها جراحيًا. �
اأورام العمود الفقري. �
حاالت تثبيت الفقرات القطنية والظهرية بالتعاون مع ق�سم اجلراحة. �
حقن الفقرات يف حاالت ه�سا�سة العظام. �
ا�ستخدام اجلراحة املجهرية يف عالج حاالت االنزالق الغ�سرويف )الدي�سك(. �

ق�شم طب االأنف واالأذن واحلنجرة

يقدم ق�سم طب االأنف واالأذن واحلنجرة كافة الطرق الت�سخي�سية والعالجية �سواء الطبية اأو اجلراحية جلميع حاالت االنف واالذن واحلنجرة كما تقدم وحدة 
اجلراحة بهذا الق�سم خدمات جراحية وعالجية لالأطفال والكبار الذين يعانون من ا�سطرابات يف االأنف، اأو االأذن، اأو احلنجرة، وتت�سمن تلك اال�سطرابات 

احلاالت التي تقبل العالج الطبي اأو اأ�ساليب اجلراحة، واحلاالت الطارئة.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية: 

ا�ستئ�سال اللوزتني بالليزر. �
ا�ستئ�سال اللحمية االأنفية بالليزر. �
عملية عالج ال�سخري بالليزر. �
 م�ساكل االأحبال ال�سوتية. �
ا�ستخدام املناظري يف حاالت )ازالة حلمية االأنف باملنظار، عمليات جتريف اجليوب االأنفية باملنظار، عمليات اإخراج االأج�سام االأجنبية اأو الغريبة من  �

االأذن اأو االأنف اأو احلنجرة اأو املريء(.
املناظري الت�سخي�سية لالأنف، واحللق، واحلنجرة، والرئة، واملريء. �
القيام بالعمليات الدقيقة على االأذن. �
جتميل وت�سنيع �سيوان االأذن وجمرى ال�سمع الظاهر يف حاالت الت�سوهات املختلفة. �
ك�سف �سعف ال�سمع احلاد عند حديثي الوالدة واالأطفال ال�سغار، وتخطيط ع�سب ال�سمع والدماغ. �
الك�سف املجهري )امليكرو�سكوبي( حتت البنج لت�سخي�س التهاب االأذن الو�سطى. �
و�سع اأنابيب تهوية االأذن الو�سطى مب�ساعدة املجهر)بامليكرو�سكوب(. �

مركز طب وجراحة العيون

ي�سم مركز وجراحة العيون وحدة ت�سحيح الب�سر بالليزر والليزك باأحدث جهاز لت�سحيح الب�سر)VISX(.  يوفر هذا الق�سم نظام ب�سمة العني والذي يحدد 
وبدقة متناهية االأماكن التي يجب معاجلتها ومقدار املعاجلة املطلوبة.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية: 

عالج ق�سر النظر، وانحراف القرنية )االإ�ستجماتزم(، وبعد النظر، واإزالة غ�ساوة )�سحابة( القرنية. �
عمليات اإزالة املاء االأبي�س. �
عملية )الفاكو( الإزالة املاء االأبي�س دون احلاجة اإلى عمل غرز. �
عمليات زراعة القرنية. �
متابعة وعالج وجراحة حاالت ارتفاع �سغط العني )اجللوكوما(. �
متابعة وعالج وجراحة حاالت احلول، وك�سل العني، وحاالت ان�سداد القنوات الدمعية والكي�س الدمعي. �
عالج االعتالل ال�سبكي ملر�سى ال�سكر بالليزر وحقن ال�سائل الزجاجي. �
فح�س ال�سبكية باالأ�سعة امللونة. �
فح�س جمال الروؤيا بالكمبيوتر. �
فح�س العني باالأ�سعة للح�سول على ب�سمة العني ال�سوئية من اأجل اأف�سل النتائج يف عمليات ت�سحيح الب�سر. �

وقد مت تزويد ق�سم العيون باأحدث االأجهزة االآتية 

جهاز االكزامير ليزر لت�سحيح عيوب االب�سار وهو اخر جيل من اجهزة الليزر والليزك للعيون وميتاز مبا يلي: �
ال�سرعة الفائقة ونتائج عالية الدقة يف ا�سالح عيوب االب�سار.   -
- .Wave Front عالج احلاالت ال�سعبة التي ي�سعب عالجها باالأجهزة االأخرى وذلك با�ستخدام ب�سمة العني وتقنية
قيا�س اأدق تفا�سيل عيوب االب�سار وعالجها. -
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 جهاز ت�سوير ال�سبكية املقطعي وهو اأول جهاز يف العامل يجمع بني تقنية ت�سوير قاع العني الطبقي الليزري وحيد البوؤرة )CSLO( وبني املجال الطيفي  �
والت�سوير املقطعي ل�سبكية العني )SD-OCT(، وذلك من خالل املميزات االآتية:

ت�سوير �سبكية العني باالأ�سعة حتت احلمراء. -
القدرة على فح�س وت�سخي�س اإ�سابات مركز االإب�سار الناجمة عن التقدم بالعمر. -
القدرة على فح�س وت�سخي�س وجود اأوعية جديدة يف قاع العني. -

ق�شـم االأ�شـنان

يقدم ق�سم اال�سنان اخلدمات الطبية للمعاجلات الفموية وال�سنية والفكية، ويتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية:

وحدة جراحة الفم والفكني. �
معمل االأ�سنان ال�سناعية. �

يقدم ق�سم االأ�سنان اخلدمات الطبية التالية: 

العالج التحفظي لنخر االأ�سنان باحل�سو وعالج اجلذور. �
تركيبات االأ�سنان الثابتة والتيجان واجل�سور. �
تركيبات االأ�سنان املتحركة )اأطقم كاملة، اأطقم جزئية، بال�ستيكية، معدنية(. �
طب وعالج اأ�سنان االأطفال حتت التخدير العام اأو املو�سعي. �
عالج اأمرا�س اللثة. �
جراحة الوجه والفكني )الك�سور واالأورام والت�سوهات(. �
جراحة الفم والفكني )احلاالت الطارئة لك�سور ور�سو�س الوجه والفكني(. �
اأوجاع وا�سطرابات مف�سل الفك. �
عالج احلاالت اخلا�سة واالإعاقات حتت التخدير العام اأو املو�سعي. �
عمليات جتميلية لربوزات وعدم تطابق الفكني. �
عالج ا�سطرابات الغدد اللعابية وجفاف الفم. �
االإجراءات الوقائية ملنع ت�سو�س االأ�سنان للكبار وال�سغار. �
عالج االأورام الفمويـة. �
عالج االآفات وااللتهابات الفمويـة. �

ق�شم جــراحة التجميـــــل

�سن  لتاأخري  التجميلية  للجراحات  متكاملة  خدمات  يقدم  كما  الت�سوهات  اأو  احلوادث  عن  الناجتة  االإ�سالحية  اجلراحات  خدمات  بتقدمي  الق�سم  هذا  يقوم 
ال�سيخوخة ولتن�سيق القوام.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية : 

اجلراحات التجميلية با�ستخدام الليزر. �
العمليات التجميلية كتقومي ت�سوهات االأذن )حتى غياب ال�سيوان( وجتميل االأنف وجفون العني وال�سفتني وال�سدر و�سد البطن. �
حاالت ت�سوهات واإ�سابات اليدين وجراحات اليد املجهرية. �
حاالت احلروق وت�سوهاتها. �
حاالت الت�سوهات اخللقية كال�سفة امل�سقوقة و�سق �سقف احللق. �
عمليات �سفط الدهون والتخ�سي�س من جميع اأنحاء اجل�سم. �
 زراعة ال�سعر. �
جراحات جتميل اجللد )ك�سنفرة اجللد ملعاجلة احلفريات والندبات املختلفة والكلف(. �
ت�سحيح الت�سوهات الناجمة عن احلوادث والعمليات اجلراحية ال�سابقة. �

ق�شم الطوارئ واالإ�شعاف

اأواًل  اأنواع املر�سى وجميع االأعمار، وي�ستقبل هذا الق�سم احلاالت الطارئة واال�سعافية الق�سوى  يقدم ق�سم الطوارئ واالإ�سعاف خدماته على مدار ال�ساعة لكل 
ويقوم بتحديد حالة املري�س من قبل فريق طبي من االخ�سائيني والتمري�س مدرب ب�سكل خا�س على حتديد مدى خطورة احلالة واعطاء احلاالت العاجلة االأولية 

وف�سلها عن احلاالت غري اال�سعافية.

  .)ALS( الى جانب كادر متري�سي معتمد يف الدعم املتقدم للحياة ) مت جتهيز ق�سم الطوارئ بفريق طبي من االأخ�سائيني ) جراحة – باطنة – اأطفال – ن�سائية
هذا الفريق مدرب على توفري نطاق كامل من الرعاية الطبية للمر�شى ومن جميع االأعمار ومن خمتلف امل�شاكل ال�شحية وح�شب درجاتها والى جانب ذلك يتم 

ا�ستدعاء ا�ست�ساريو الطوارئ على مدار ال�ساعة خلدمة احلاالت اال�سعافية اخلطرية يف ا�سرع وقت ممكن واإجراء العمليات اجلراحية ال�سرورية.
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ق�شم ال�شيدلية

يقدم الق�سم اخلدمات ال�سيدالنية طوال 24 �ساعة وذلك جلميع املر�سى املنومني ومراجعي امل�ست�سفى.  وي�سعى الق�سم عند تقدمي الرعاية ال�سيدالنية الأن يكون 
على اأعلى م�ستوى وذلك من خالل االلتزام بنظام ال�سالمة والرقابة الدوائية ل�سمان �سالمة املر�سى واملراجعني والعمل على تطوير برامج التدريب لكافة العاملني 

ل�سمان اجلودة.

يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية:

ال�سيدلية املركزية، وتلبي كل احتياجات م�ست�سفى احلمادي العليا الدوائية والعالجية. �
�سيدلية الطوارئ تعمل على مدار ال�ساعة. �
�سيدليات العيادات اخلارجية. �
وحدة حت�سري املحاليل. �
وحدة االأدوية املنومة والتخديرية، وهي تطبق وتراقب تطبيق االأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. �
معمل الرتكيبات ال�سيدالنية وهو يقوم بتح�سري الرتكيبات املو�سعية لالأ�سناف غري املتوفرة يف ال�سوق. �

ويقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية: 

خدمة مر�سى العيادات اخلارجية دوائيا، وتوفري الدواء لهم بال�سكل الدقيق، وتقدمي كل املعلومات املطلوبة ب�سكل مكتوب وفق االأ�سول املهنية. �
خدمة املر�سى املنومني وتلبية كل االحتياجات التي تقررها الظواهر الطبية واجلراحية، مع تقدمي كل ما ميكن جلعل عملية �سرف الدواء وتقدميه  �

تتم بغاية الدقة والعلمية.
بالفعاليات  � وامل�ساركة  االإنرتنت،  على  طبيب  بخدمة  واالإ�سهام  وغريها،  الطبية  العليا  احلمادي  م�ست�سفى  لكوادر  الدوائية  الطبية  املعلومات  تقدمي 

العلمية.
حت�سري املحاليل املعقمة والقطرات العالجية. �
مراقبة �سرف االأدوية املقيدة واخلا�سعة للرقابة. �
االإ�سهام يف تاأمني ال�سالمة الدوائية للمر�سى بتطبيق املقايي�س العاملية. �

ق�شم املختربات الطبية

يقدم ق�سم املختربات الطبية خدماته ذات امل�ستوى العايل حتت اإ�سراف نخبة من اال�ست�ساريني واالأخ�سائيني، وبا�ستخدام جتهيزات تواكب التقنيات احلديثة 
وب�سكل متجدد على الدوام، بحيث ي�ستمل على اأحدث اأجهزة ونظم التحاليل.

يتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التالية:

وحدة ت�سخي�س االأمرا�س املعدية اجلرثومية. �
وحدة متميزة لت�سخي�س االأمرا�س الفطرية والطفيلية. �
وحدة ت�سخي�س وعالج اأمرا�س الدم وفقر الدم )االأنيميا( الوراثية و�سرطانات الدم، وكذلك وحدة خا�سة لقيا�س عوامل جتلط الدم. �
وحدة ت�سخي�س االأمرا�س الفريو�سية واالإيدز واأمرا�س الكبد الفريو�سية واالأمرا�س اجلن�سية. �
وحدة الت�سخي�س لالأمرا�س املناعية املختلفة وقيا�س نق�س املناعة املوروثة واملكت�سبة. �
ق�سم الكيمياء اخلا�سة والهرمونات ودالالت االأورام ال�سرطانية. �
ق�سم متخ�س�س يف الت�سريح الن�سيجي. �
وحدة ت�سخي�س اأمرا�س احل�سا�سية بجميع اأنواعها. �
ق�سم الكيمياء ال�سريرية والت�سخي�س الروتيني والفح�س ال�سامل. �
خمترب ت�شخي�ص اأمرا�ص الذكورة والتلقيح ال�شناعي وم�شاعدة االإجناب. �
وحدة بنك الدم لتعوي�س املر�سى بالدم وم�ستقاته. �

االأ�شعة الت�شخي�شية والت�شوير الطبقي

يقدم ق�سم االأ�سعة اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية الأق�سام امل�ست�سفى الطبية ويلعب دورًا م�ساعدًا يف ت�سخي�س االأمرا�س والك�سف املبكر عن االأمرا�س ال�سارية، 
ويحتوي ق�سم االأ�سعة على اأجهزة متطورة وذات كفاءة عالية مع طاقم طبي موؤهل.

ويتكون هذا الق�سم من الوحدات املتخ�س�سة التاليـة:

وحدة حتليل النتائج ال�سعاعية. �
� .MRI وحـدة الرنني املغناطي�سي
وحدة ت�سوير �سرايني واأوردة اجل�سم املختلفة. �
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وحدة الت�سوير باالأمواج فوق ال�سوتية للحوامل. �
وحدة الت�سوير باالأمواج فوق ال�سوتية امللونة لل�سرايني واالأوردة. �
وحدة االأ�سعة املقطعية بالكمبيوتر مع احلقن االتوماتيكي. �
وحدة الت�سوير امللون للجهاز اله�سمي واجلهاز البويل والتنا�سلي. �
وحدة االأ�سعة ال�سينية. �
وحدة ت�سوير الثدي. �
الت�سوير باأحدث اأجهزة االأ�سعة فوق ال�سوتية التي ت�سمل االأ�سعة فوق ال�سوتية ثالثية ورباعية االأبعاد. �
جهاز ت�سوير االأ�سنان )بانوراما(. �

وقد مت تزويد ق�سم اال�سعة باأحدث االأجهزة التالية:

جهاز اال�سعة التلفزيونية امللونة الرقمي Digital fluoroscopy، وميتاز مبا يلي: �
القدرة على ت�سوير مر�سى االأوزان الزائدة وبنتائج دقيقة. -
القدرة على ت�سوير االأن�سجة والعظام وتركيبها على بع�س ح�سب التطبيق الطبي.   -
ال�سرعة يف اإجناز الفحو�سات الطبية ومتابعة االأ�سباغ يف اجلهاز اله�سمي. -
اأجهزة الت�سوير باملوجات ال�سوتية، ومتتاز مبا يلي: �

ت�سوير اأي جزء يف اجل�سم بـاأبعاده الثالثية والرباعية للح�سول على �سورة جم�سمة وكاملة. -
اإعطاء �سورة حية عن اجلنني وت�سوير اأبعاده االأربعة واكت�ساف الت�سوهات اخللقية. -
اكت�ساف االأورام ال�سرطانية التي ت�سيب الثدي والرحم واملباي�س. -
اأخذ عينات من االأورام ال�سرطانية وفح�سها. -

ق�شم العالج الطبيعي

يقدم ق�سم العالج الطبيعي اخلدمات الطبية لتقييم حالة املري�س بعد حتويلها من اال�ست�ساري املخت�س واإعداد وتنفيذ اخلطة العالجية.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية: 

اأمرا�س اجلهاز الع�سلي واإ�ساباته مثل �سمور الع�سالت وال�سد الع�سلي ووهن العظام. �
اأمرا�س اجلهاز العظمي وا�ساباته مثل التواء العمود الفقري وعمليات العظام. �
امرا�س اجلهاز الع�سبي وا�ساباته مثل ال�سلل والتهاب االأع�ساب وا�سابات العمود الفقري �
امرا�س املفا�سل: مثل الروماتيزم وتاآكل الغ�ساريف وخ�سونة املفا�سل. �
االمرا�س الباطنية والقلب: مثل الذبحة ال�سدرية وما بعد عمليات القلب املفتوح وامرا�س اجلهاز التنف�سي. �

أقسام التشغيل والمساندة

ملر�ساه  والراحة  ال�سالمة  ول�سمان  امل�ست�سفى،  من  الطبي  للجانب  املتوا�سل  الت�سغيل  ل�سمان  الدعم  خدمات  من  وا�سعة  �سبكة  العليا  احلمادي  م�ست�سفى  طور 
وموظفيه. وقد طور م�ست�سفى احلمادي العليا ق�سمي خدمات الدعم واخلدمات االإدارية باإ�سراف مبا�سر من اإدارة ال�سركة، حيث مت تعيني موظفني مهنيني يتمتعون 

باخلربة يف كل ق�سم فرعي.

اإدارة امل�شرتيات 

تقوم اإدارة امل�سرتيات با�ستقبال طلبات اأق�سام امل�ست�سفى املختلفة وتعمل على ت�سهيل عملية ال�سراء ح�سب املوا�سفات املطلوبة.

وتقدم اإدارة امل�سرتيات اخلدمات التالية:

و�سع خطة �سنوية لعمليات ال�سراء وذلك بالتن�سيق مع مديري االإدارات لتاأمني م�ستلزمات االأق�سام. �
التاأكد من طلبات كل ق�سم ومقارنتها بال�سنوات ال�سابقة لتاليف اأي �سهو يف طلب اال�سناف. �
اإح�سار عرو�س من �سركات وموؤ�س�سات معتمدة وموؤهله من الناحية التقنية حيث ميكننا اللجوء اليها وتاأمني الطلبات يف حالة ال�سرورة. �
توفري جميع م�ستلزمات االأق�سام الطبية وغري الطبية على مدار ال�سنة. �
مراقبة جميع املواد امل�سرتاة ومتابعة تاريخ ال�سالحية واالنتهاء. �
متابعة عقود ال�سيانة لالأجهزة الطبية وعقود التخل�س من النفايات الطبية. �
مرا�سلة ال�سركات امل�سنعة خارج اململكة يف حالة ال�سرورة. �
متابعة املوردين والتحقق من االأ�سناف التي مت �سراوؤها ومطابقتها بالعينات املطلوبة. �
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االإدارة املالية

ت�سمل م�سوؤوليات االإدارة املالية لل�سركة توفري املعلومات املالية واالإدارية ملجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية مبا يف ذلك مناق�سة التمويل واأعمال ال�سركة، ودفع 
وامل�ساركة يف عملية  الداخلية،  املراجعة  اإدارة  مع  والتن�سيق  املالية،  ال�سوابط  واحلفاظ على  التكلفة،  اأنظمة  وتطوير  واملدينة،  الدائنة  الذمم  واإدارة  الرواتب، 
التخطيط اال�سرتاتيجية، وت�سغيل نظام اإعداد ميزانيات اأق�سام م�ست�سفى احلمادي العليا، وتزويد جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية بجميع املعلومات اإلى جانب 

تعامالت ال�سركة عامة، ورفع التقارير املالية والتقارير ال�سنوية ب�سكل منتظم لالإدارة، والقيام باملعاجلات املحا�سبية.

املوارد الب�شرية وال�شوؤون االإدارية

تعمل اإدارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون االإدارية على توفري الدعم والتطور ملوظفي امل�ست�سفى واإدارته، حيث اأن م�سوؤولياتها ت�سمل التوظيف والتدريب والتطوير املهني.  
كما ت�سطلع هذه االإدارة بامل�سوؤولية عن العالقات العامة وال�سكن واالأمن والنقل واإدارة الرواتب.

تتبع اإدارة املوارد الب�سرية �سيا�سات توظيف الكوادر الطبية ذات اخلربة الوا�سعة واملدربة، وذلك ل�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات الطبية لعمالئها املر�سى.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:

توظيف الكوادر املوؤهلة واملدربة جيدا وذات اخلربة يف جماالت التمري�س وامل�ساعدين الطبيني، واملوظفني االإداريني.   �
اإعداد الو�سف الوظيفي جلميع فئات املوظفني ومراجعتها دوريًا. �
تنظيم برامج توجيهية للموظفني املعينني حديثًا. �
اإجراء تقييمات دورية لالأداء. �
التاأكد من ح�سول موظفي التمري�س على الرتاخي�س املنا�سبة ملمار�سة اأعمالهم. �
�سمان االلتزام مبتطلبات ال�سعودة على النحو املن�سو�س عليه من قبل اجلهات احلكومية املعنية. �
احلفاظ على �سرية البيانات ال�سخ�سية للموظفني. �

وتعتقد ال�سركة باأن برامج التدريب التي تعقدها ملوظفيها تعترب منا�سبة لتوعيتهم بامل�ستجدات وامل�سائل الطبية والفنية، مبا يف ذلك االأخطاء الطبية ودرء وقوعها، 
التي يتوجب عليهم االملام بها من حني الآخر.

اإدارة املراجعة الداخلية 

للرئي�س  اإداريًا  تتبع  املراجعة يف حني  قبل جلنة  اأعمالها من  االإ�سراف على  يتم  ا�ستقاللية خا�سة حيث  ولها  الداخلي  بالتدقيق  تقوم  الداخلية  املراجعة  اإدارة 
التنفيذي )وهو اأي�سًا الع�سو املنتدب يف ال�سركة(، ولها �سالحية التدخل يف اأي ق�سم من اأق�سام م�ست�سفى احلمادي العليا.

تقدم هذه االإدارة اخلدمات التالية: 

التاأكد من و�سع �سيا�سات واإجراءات ال�سركة مع الرتكيز ب�سكل رئي�سي على املعامالت التي ترتتب عليها اأثار مالية واإدارية. �
امل�ساركة يف عملية تعديل ال�سيا�سات واالإجراءات. �
املراجعة اليومية للوظائف املحا�سبية. �
التن�سيق مع املراجعني اخلارجيني على م�ستوى ال�سركة ال�ستكمال اأعمال املراجعة. �

ق�شم تقنية املعلومات

يقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية: 

�سيانة االأنظمة و�سيانه اخلوادم ووحدات التخزين و�سيانه �سبكة امل�ست�سفى. �
اإعطاء وحجب ال�سالحيات للم�ستخدمني. �
توريد االأجهزة والربامج لتلبية حاجة امل�ست�سفى. �
االإ�سراف على االأق�سام االإدارية والفنية املرتبطة بها والتن�سيق فيما بينها مبا ي�سمن التكامل بني ن�ساطاتها واال�ستفادة الق�سوى من االإمكانات املتاحة  �

لها.
االإ�سراف على االأجهزة وال�سبكات وقواعد املعلومات. �
تاأهيل الكوادر الب�سرية الالزمة الإدارة و�سيانة االأجهزة وال�سبكة وقواعد املعلومات. �
اإعداد املوا�سفات الفنية ودرا�سات اجلدوى الالزمة لتاأمني احلا�سبات. �
حتديد احتياجات امل�ست�سفى من احلا�سبات االآلية والربامج والنظم واأمن املعلومات ومتابعة توفريها بح�سب التعليمات واالإجراءات واملعايري املعتمدة. �
ربط الوحدات االإدارية يف امل�ست�سفى ب�سبكة معلومات متطورة، وتذليل جميع ال�سعوبات التي تواجه تدفق املعلومات بها. �
االإ�سراف على جتهيز موقع امل�ست�سفى على �سبكة االإنرتنت وحتديثه و�سيانته ب�سكل دوري، بالتن�سيق مع الوحدات االإدارية املعنية بامل�ست�سفى. �
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االإدارة، وفقًا حلاجات  � بن�شاط  االإدارية اخلا�شة  والقرارات واالإجراءات  والتعليمات  واللوائح  االأنظمة  اأو تطوير  لتعديل  تقدمي االقرتاحات الالزمة 
العمل واملتغريات امل�ستجدة.

االإ�سراف على حتديد احتياجات االإدارة واالأق�سام املرتبطة بها من القوى العاملة، ومتابعة توفريها وتدريبها. �
االإ�شراف على جمع وت�شنيف وحفظ البيانات واملعلومات الالزمة ل�شري العمل يف امل�شت�شفى والعمل على حتديثها وتطوير نظم حفظها وا�شرتجاعها. �
درا�سة وتطوير �سبكات االت�ساالت الداخلية واخلارجية و�سيانتها وتوفري �سبكة ات�ساالت وا�سعة واآمنه. �

وتعتقد ال�سركة اإن نظم املعلومات التي متتلكها مالئمة حاليًا كافية لت�سغيل اأعمالها ومتطلباتها وفقًا مل�سار العمل املعتاد كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ق�شم امل�شتودع

يقوم الق�سم باإمداد جميع اأق�سام امل�ست�سفى الداخلية باالحتياجات الطبية والغري الطبية.  ويتكون الق�سم من ثالثة وحدات:

لتخزين  � املجهزة  ال�سغرية  الفرعية  امل�ستودع  من   16 الطبية يف عدد  امل�ستلزمات  بتخزين جميع  وتقوم  امل�ست�سفى  داخل  تتواجد  الطبية:  الوحدة 
امل�ستلزمات الطبية من حيث درجة احلرارة واالأمان و�سبل ال�سالمة.

وحدة م�شتودع ال�شيدلية: وتتواجد داخل ال�سيدلية الرئي�سية، وتقوم بتزويد ال�سيدليات مبا حتتاجه من اأدوية وم�ستلزمات �سيدلية وكذلك جميع  �
اأق�سام امل�ست�سفى الطبية مبا حتتاجه من حماليل وم�ستح�سرات طبية.

الوحدة غري الطبية: تتواجد بجوار امل�ست�سفى، وقد مت جتهيزها ال�ستقبال جميع االأ�سناف الغري الطبية اخلا�سة باإدارات امل�ست�سفى املختلفة من  �
م�ستلزمات جتهيز غرف املر�سى واأدوات كتابية ونظافة وم�ستلزمات خا�سة بتجهيز ال�سكن اخلا�س بامل�ست�سفى وخالفه.

ق�شم التطوير واالأداء

يقدم الق�سم اخلدمات التالية:

االإ�سراف على اأن�سطة التطوير والتخطيط االإداري الى جانب املحافظة على جودة الرعاية ال�سحية املقدمة وتطويرها ح�سب اخلطة املو�سوعة. �
تقدمي خدمة متميزة على م�ستوى م�ست�سفيات ال�سركة وحتقيق م�ستوى متوازن. �
حتقيق االأهداف املو�سوعة عن طريق تقييم برنامج حت�سني االأداء وتطويره ب�سورة م�ستمرة.   �
العمل على حتقيق اأف�شل اخلدمات عن طريق اال�شتعانة مب�شادر معلومات خمتلفة. �
تطوير اإجراءات العمليات املوحدة بني املن�ساآت التابعة لل�سركة لرفع كفاءة االأداء. �
زيادة الكفاءة والفعالية عن طريق تطوير الهيكل العام ب�ساأن حتديد وتن�سيق امل�سوؤوليات.  �

ومن اجلدير بالذكر اأن هذا الق�سم ال يقوم باأية اأبحاث اأو تطوير يف جمال املنتجات اأو اخلدمات الطبية التي تقدمها ال�سركة.  ويبلغ عدد املوظفني العاملني يف 
هذا الق�سم 9 موظفني.

ق�شم ال�شحة وال�شالمة البيئية

يخت�س الق�سم بامل�سوؤولية عن الربامج املتعلقة بال�سالمة والبيئة والتاأكد من تطبيق معايري ال�سالمة.  واأهدافه هي: حماية املر�سى والزوار واملوظفني وممتلكات 
امل�شت�شفى من اأي خماطر.

ويقوم الق�سم بتطبيق معايري ال�سالمة املهنية وال�سالمة من احلرائق وال�سالمة من املواد اخلطرة وتطبيق عمل جوالت ال�سالمة امليدانية للتعامل مع كل حاالت 
الطوارئ والكوارث الى جانب اجراء التدريبات الدورية للموظفني لل�سالمة والتاأكد من االندماج بربنامج ال�سالمة مع كل االق�سام، والتاأكد من تطبيق ال�سالمة 

يف اأعمال ال�سيانة واالأجهزة واملباين.  

ق�شم الهند�شة وال�شيانة

ميار�س ق�سم ال�سيانة دورًا مهمًا يف امل�ست�سفى حيث اأنه الق�سم امل�سئول عن �سيانه جميع مباين امل�ست�سفى.  وت�سمل م�سوؤولياته االآتي: 

اإجراء اأعمال ال�سيانة الطبية والغري الطبية بامل�ست�سفى. �
اجراء ال�سيانة الوقائية اليومية وال�سهرية والن�سف ال�سنوية وال�سنوية ح�سب جدول ال�سيانة الوقائية. �
املحافظة على جميع املعدات الطبية والغري الطبية ل�سالمة املر�سى. �
القيام بح�سر �سنوي لالأعطال املتكررة للمعدات الطبية والغري الطبية ورفعها لالإدارة. �
�سمان انتظام درجة حرارة التكييف بغرفه املري�س طوال 24 �ساعه. �
التاأكد من �سيانة فالتر وحدات التكييف وال�سيانة الدورية لها وذلك للحد من انتقال العدوى واجلراثيم من خاللها. �
التاأكد من مولدات الكهرباء االحتياطية وعمل اختبارات دوريه ح�سب تو�سيات الدفاع املدين و�سركة الكهرباء.   �
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ق�شم خدمات ال�شكن

تتولى ادارة خدمات ال�سكن توفري ال�سكن الالزم واملوؤثث جلميع فئات املوظفني من اأطباء ومتري�س واإداريني وعماله مع توفري جميع املرافق اخلدماتية لل�سكن 
واملقيمني به، ويوجد لدى امل�ست�سفى حاليًا ما جمموعه 12 جممع �سكني وت�ستمل على ما جمموعه حوايل 322 وحدة �سكنيه مق�سمه كالتايل:

عدد 7 جممعات �سكنيه ملك خا�س للم�ست�سفى. �
عدد 5 جممعات �سكنيه موؤجرة. �

ق�شم املوا�شالت

يقوم الق�سم بتقدمي اخلدمات التالية:

اإدارة املوا�سالت تقوم بتوفري متطلبات النقل للم�ست�سفى وتلبية احتياجات االق�سام.   �
توفري النقل ملوظفي امل�ست�سفى من اأماكن اإقامتهم يف ال�سكن ومن املجمعات ال�سكنية اإلى امل�ست�سفى والعك�س. �
ترتيب اجلداول للق�سم رحالت العمل وطلبات املطار واي�سًا طلبات النقل يف املناوبات واملوؤمترات اخلارجية. �
متابعة و�سيانة جميع املركبات وال�سيارات اململوكة من قبل ال�سركة. �

ق�شم النظافة واملغ�شلة

يقوم هذا الق�شم بغ�شل وكي جميع م�شتلزمات الغرف من �شرا�شف وبطانيات وخمدات وخالفه الى جانب غ�شيل م�شتلزمات االأطباء والفنيني يف ماكينات خمتلفة.  
واأهم التزاماته هي:

التاأكد من ف�سل ال�سرا�سف امللوثة عن غري امللوثة.   �
املحافظة على معدات املغ�سلة. �
غ�سل وتنظيف وكي احتياجات الغرف والكادر الطبي.   �
تنظيف ال�سرا�سف وبطانيات ح�سب تعليمات الق�سم وذلك للتاأكد من اإزالة اأي تلوث بها. �
توفري خدمة اخلياطة ملالب�س املوظفني واحتياجات الغرف. �
التاأكد من املحاليل امل�ستخدمة ومدى مالئمتها للتنظيف. �

ق�شم خدمات االأمن

موظفي امل�ست�سفى على دراية كاملة بجميع اإجراءات االأمن وال�سالمة التي يجب اتخاذها يف حالة حدوث حريق باملبنى، فهم مدربون على هذه اخلطوات وياأخذون 
على عاتقهم م�سوؤولية حماية امل�ست�سفى واملر�سى واملراجعني واملوظفني من املخاطر.  

ويقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:

و�شع خطة مبنية على تقييم خماطر العمل بغر�ص احلد منها. �
اأن تكون معاملة جميع الزائرين مت�سمة باالحرتام املتبادل. �
تاأمني من�ساآت ال�سركة واحلد من خ�سائرها التي تنتج من قبل املر�سى واملراجعني واالأطباء والفنيني واملوظفني. �
عدم ال�سماح باإدخال اأو اإخراج اأي معدات اأو اأجهزة من املوقع اإال مبوجب ت�سريح معتمد من اجلهة املخت�سة امل�سئولة عن هذه االأ�سياء. �
م�ساعدة كل من اأ�سيب مبر�س مفاجئ اأو اإغماء اأو ك�سر عار�س وطلب االإ�سعاف له. �
التدخل يف حالة حدوث م�ساجرة اأو تكدير للراحة العامة واأن يكون ت�سرفه مبهارة.   �
اإذا عرث على �سيء �سائع يجب اأن ي�سلمه اإلى رئي�سه املبا�سر دون العبث به وال يجوز اإبقائه لديه واإثباته يف دفرت االأحوال. �
التدخل ب�سكل مبا�سر يف حالة اكت�سافه خطر على املوقع. �

ق�شم خدمات الطعام

يقدم الق�سم خدماته جلميع املر�سى املنومني مبوجب جدول طعام يختار فيه املري�س ما ينا�سبه، الى جانب قائمه طعام ملر�سى ال�سكر والكلى وال�سغط حتت 
اإ�سراف اخ�سائيات التغذية.

ويقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:

اإعداد وجتهيز الوجبات اليومية للمر�سى واملرافقني. �
االهتمام بالنظام الغذائي للمري�س ومتابعته ب�سفه م�ستمرة. �
متابعه املر�سى واإمدادهم بجميع املالحظات واال�ستف�سارات عن طريق اخ�سائية التغذية  �
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مراجعة احلاالت املر�سية التي تتطلب اأكل خا�س ب�سفه م�ستمرة اأثناء التنومي. �
تطوير الق�سم عن طريق امل�ساركة يف الدورات والندوات املرتبطة بالتغذية. �

الشهادات واالعتمادات 

اأولويات ال�سركة االلتزام باأعلى معايري اجلودة وال�سالمة، فقد �سعت ال�سركة وكافة من�سوبيها اإلى تطبيق ال�سيا�سات واالإجراءات املهنية يف جمال  ان من اأهم 
اخلدمات الطبية وقد توجت هذه اجلهود املتوا�سلة بح�سول م�ست�سفى احلمادي العليا على عدة �سهادات واعتمادات من جهات حملية وعاملية متخ�س�سة يف جمال 

اخلدمات الطبية.  )لطفًا راجع  اجلدول رقم 39: "ال�سهادات واالعتمادات التي ح�سل عليها م�ست�سفى احلمادي العليا"(.

 ،)IHF( كما اأن م�ست�سفى احلمادي العليا ع�سو يف عدة منظمات دولية منها جمل�س ال�سالمة الربيطاين واحتاد امل�ست�سفيات االمريكي واحتاد امل�ست�سفيات الدويل
مما يعزز من مكانته كمزود خلدمات الرعاية ال�سحية ذات اجلودة العالية.

العمالء الرئيسيون والمراكز الطبية الخاصة

يق�سم عمالء ال�سركة اإلى فئتني رئي�سيتني هما:

عمالء الدفع نقدًا والتعاقد املبا�سر: ت�سمل هذه الفئة املر�سى الذين يقومون بالدفع باأنف�سهم اأو عن طريق جهات العمل التي ينت�سبون اليها لتلقي  �
العالج، وميثلون 33% من حيث االإيرادات كما يف 31 دي�سمرب 2013م.

وميثلون 67% من حيث  � التاأمني،  �سركات  تكاليف عالجهم  تتحمل  الذين  املر�سى  الفئة  ت�سمل هذه  التاأمني:  �سركة  قبل  عليهم من  املوؤمن  العمالء 
االإيرادات كما يف 31 دي�سمرب 2013م.

التاأمني يف االرتفاع مقارنًة مع فئة عمالء الدفع نقدًا والتعاقد املبا�سر نتيجة لنظام ال�سمان  الن�سبة املئوية لفئة العمالء املوؤمن عليهم من قبل �سركة  ت�ستمر 
ال�سحي التعاوين الذي يلزم جميع ال�سركات بتوفري التاأمني ال�سحي ملوظفيها.

ترتبط ال�سركة حاليًا بالعديد من االتفاقيات مع كبار �سركات التاأمني التي تقدم خدمات التاأمني ال�سحي التعاوين من اأجل تقدمي خدماتها الطبية العالجية 
لعمالء هذه ال�سركات، وت�سكل ن�سبة الدخل منها حوايل 64.2% للعام 2011م و69.1% للعام 2012م و67% للعام 2013م.  كما ترتبط ال�سركة حاليًا بعالقة 
تعاقدية مع �سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية( وت�سكل ن�سبة الدخل املتحقق من هذه العالقة حوايل 2.2% للعام 2011م، و2.1% للعام 2012م، 

و2.3% للعام 2013م.

المشاريع الحالية للشركة 2   2

تقوم ال�سركة حاليًا باإن�ساء م�ست�سفيني جديدين هما م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة بحيث �سي�سبح عدد امل�ست�سفيات اململوكة لل�سركة 
ثالثة )3( م�ست�سفيات، من املتوقع اأن يزداد عدد االأ�سرة للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة تدريجيًا من 300 �سرير اإلى 728 �سرير يف عام 2014م بعد اإمتام م�سروع 
م�ست�سفى ال�سويدي، ثم لرتتفع لت�سل اإلى 1.156 �سرير يف عام 2015م )مبا يف ذلك اأ�سرة اأق�سام العناية املركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال( بعد 
اإمتام م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة.  اأما بالن�سبة للعيادات اخلارجية، ف�سوف يرتفع عددها تدريجيًا من 74 عيادة خارجية اإلى 138 عيادة خارجية يف عام 
2014م بعد اإمتام م�سروع م�ست�سفى ال�سويدي، ثم لرتتفع لت�سل اإلى 202 عيادة خارجية خالل عام 2015م بعد اإمتام م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة.  ويو�سح 

اجلدول اأدناه نبذة عن كل من م�سروعي م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة:

اجلدول رقم 34: نبذة عن م�شروعي م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي وم�شت�شفى احلمادي النزهة

م�شت�شفى احلمادي النزهةم�شت�شفى احلمادي ال�شويدي

428 �سريرالطاقة اال�ستيعابية

64 عيادة خارجية

13 غرفة للعمليات

428 �سرير

64 عيادة خارجية

13 غرفة للعمليات

21.908 م44.6642 م2م�ساحة اأر�س امل�سروع 

84.000 م95.0002 م2م�ساحة مباين امل�سروع

643.1 مليون ريال �سعودي715.0 مليون ريال �سعوديقيمة امل�سروع

الربع الثاين من 2015مالربع الثاين من 2014مفرتة اإنهاء اأعمال اإن�ساء امل�سروع

الربع الثالث من 2015مالربع الثالث من 2014مفرتة بدء ت�سغيل امل�سروع
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م�شت�شفى احلمادي النزهةم�شت�شفى احلمادي ال�شويدي

ن�سبة اإكمال امل�سروع من اإجمايل التكلفة )االإن�ساء مع 
التجهيز(

%98%38

35%96%ن�سبة اإكمال امل�سروع )ح�سب القيمة املدفوعة(

ت�سريح بناء �سادر من اأمانة مدينة الريا�سالرتاخي�س ال�سادرة

موافقة م�سبقة لبناء م�ست�سفى من وزارة ال�سحة

ت�سريح بناء �سادر من اأمانة مدينة الريا�س

موافقة م�سبقة لبناء م�ست�سفى من وزارة ال�سحة

مملوكة من قبل ال�سركة مملوكة من قبل ال�سركة ملكية اأر�س امل�سروع

عقد بناء امل�ست�سفى عقد بناء امل�ست�سفى تعامالت مع جهات ذات عالقة

قر�س وزارة املالية وقرو�س من بنوك   حملية متويل امل�سروع
وعمليات ال�سركة 

متح�سالت االكتتاب وقرو�س من بنوك حملية 
وعمليات ال�سركة

امل�سدر: ال�سركة

مستشفى الحمادي السويدي 1   2   2

يقع م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف حي ال�سويدي جنوب غرب مدينة الريا�س على اأر�س م�ساحتها 44.664 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة، ويتكون 
هذا امل�سروع من املبنى الرئي�سي للم�ست�سفى املكون من 6 طوابق فوق االأر�س و3 طوابق حتت االأر�س، باالإ�سافة اإلى 3 مباين �سكنية للموظفني مب�ساحة بناء اإجمالية 

تبلغ حوايل 95.000 مرتًا مربعًا.

بالكامل وم�سجل لدى وزارة  ال�سركة  تابع ومملوك من قبل  امل�ست�سفى كفرع  تاأ�سي�س هذه  ال�سويدي، فقد مت  القانوين مل�ست�سفى احلمادي  بالو�سف  يتعلق  وفيما 
التجارة وال�سناعة برقم 1010374269 وتاريخ 1434/7/2هـ )املوافق 2013/5/12م(.

وبتاريخ 1432/11/14هـ )املوافق 2011/10/12م(، ابتداأت االأعمال االإن�سائية مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي قد مت االنتهاء منها بنهاية اأبريل من عام 2014م.  
اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل االأ�سرة �سوف يتم  اأق�سامه خالل الربع الثالث من عام 2014م، علمًا باأن الو�سول  اأن يتم ت�سغيل امل�ست�سفى بكافة  وتتوقع ال�سركة 
لت�سغيل هذا  ال�سركة يف ا�ستقطاب وتوظيف الكوادر الطبية واالدارية الالزمة  اأن يتم ذلك بنهاية عام 2015م.  وقد با�سرت  ال�سركة  ب�سورة تدريجية وتتوقع 
امل�ست�سفى وقامت موؤخرًا بتوقيع عقد مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية لتعيني موظفني �سعوديني للعمل فيه. كما ح�سلت ال�سركة على ما جمموعه 757 تاأ�سرية 
عمل لتوظيف عاملني غري �سعوديني يف هذا امل�ست�سفى.  واجلدير بالذكر اأنه مت تعيني 151 موظف من الكادر الطبي )مبا فيهم اأطباء وممر�سني و�سيادلة وفنيني( 
باالإ�سافة اإلى 83 موظف من االإداريني وغريهم كما يف 31 يناير 2014 يعملون حاليًا ويتلقون التدريب يف م�ست�سفى احلمادي العليا و�سيبادرون بالعمل يف م�ست�سفى 

احلمادي ال�سويدي عند افتتاحه.

ال�سويدي حوايل 715 مليون ريال �سعودي �سامال قيمة االأر�س املقام عليها، وتبلغ قيمة االأعمال  التقديرية مل�سروع م�ست�سفى احلمادي  التكلفة االجمالية  وتبلغ 
املنجزة من امل�سروع مبلغ 700.7 مليون ريال �سعودي �ساملة قيمة االأر�س كما يف 31 مار�س 2014م والذي ميثل حوايل 98% من القيمة االإجمالية للم�سروع.  وقد 
قامت ال�سركة بت�سديد مبلغ وقدره 691.7 مليون ريال �سعودي من املبلغ املذكور كما يف 31 مار�س 2014م عن طريق تدفقاتها النقدية الت�سغيلية وقرو�س متوافقة 
مع ال�سوابط ال�سرعية من بنوك حملية.  وتقدر التكلفة املتبقية الإنهاء امل�سروع مببلغ 23.3 مليون ريال �سعودي، حيث �سيتم متويل هذه التكلفة عن طريق قرو�س 
متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية من بنوك حملية، باالإ�سافة اإلى قر�س ح�سلت عليه ال�سركة من وزارة املالية الذي مت ا�ستالم مبلغ وقدره 88.2 مليون ريال من 

اأ�سل هذا القر�س البالغ 149.1 مليون ريال �سعودي كما يف 2014/3/31م.

وبتاريخ 1432/04/28هـ )املوافق 2011/04/02م(، ابرمت ال�سركة عقد خدمات هند�سية وا�ست�سارية مع مكتب دار امل�سورة لال�ست�سارات الهند�سية والتي مت 
مبوجبه تعيني املكتب املذكور لالإ�سراف على اأعمال الهيكل االإن�سائي والت�سطيبات واالعمال امليكانيكية والكهربائية وال�سحية للم�سروع.  

ويو�سح اجلدول التايل اإجمايل التكلفة املتوقعة مل�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي:

اجلدول رقم 35: حتليل التكلفة املتوقعة مل�شروع م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي

التكلفة املتوقعةجميع االأرقام بالريال �شعودي

87.000.000االأر�س

493.000.000املبنى �سكن االأطباء

120.000.000املعدات الطبية
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التكلفة املتوقعةجميع االأرقام مباليني الريال �شعودي

10.000.000اأثاث

5.000.000�سيارات

715.000.000اإجمايل التكلفة املتوقعة للم�سروع

امل�سدر: ال�سركة

اإلى 128 �سرير عناية مركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال، و64  ال�سويدي من 300 غرفة وجناح تنومي، باالإ�سافة  ويتكون مبنى م�ست�سفى احلمادي 
عيادة خارجية، و13 غرفة للعمليات الكربى، باالإ�سافة اإلى غرفة عمليات ق�سطرة القلب وغرفتني الإجراء عمليات املناظري العلوية وال�سفلية وغرفة عمليات تفتيت 

احل�سى للكلى واحلالب.

الخدمات المقدمة والمعلومات التشغيلية لمستشفى الحمادي السويدي

الخدمات الطبية

تعتزم ال�سركة تقدمي اخلدمات الطبية التالية يف م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي: 

العيادات اخلارجية والتنومي

�ست�سمل العيادات اخلارجية والتنومي التخ�س�سات الطبية التالية

اجلهاز اله�سمياجللديةطب وجراحة القلب

اأمرا�س الكلىطب اأمرا�س ال�سدريةالطب النف�سي

االأمرا�س الروماتيزماأمرا�س امل�سالك البوليةالعظام والعمود الفقري

طب وجراحة االأطفالالغدد ال�سماء وال�سكرياأمرا�س الباطنية العامة

االأ�سنانالن�ساء والوالدةطب وجراحة االأع�ساب

الطوارئاالأذن واالأنف واحلنجرةاجلراحة العامة

التجميلطب العيون

الطوارئ 

واملعدات.   الطبية  االأجهزة  باأحدث  الق�سم  جتهيز  و�سيتم  العاجل  الطبي  والتدخل  التقييم  تتطلب  التي  للحاالت  ال�ساملة  الطبية  الرعاية  الطوارئ  ق�سم  يوفر 
�سيحتوي ق�سم الطوارئ على 29 �سريرًا باالإ�سافة الى غرفة عمليات الى جانب 2 �سرير اإنعا�س و2 �سرير ت�سميد.  و�سيقوم اأطباء الق�سم بفح�س وت�سخي�س كل 
اأق�سام امل�ست�سفى املخت�سة كما يقوم الق�سم مبا يلزم للم�ساعدة يف ا�ستقرار احلاالت احلادة  حالة مر�سية طارئة بالتن�سيق مع اال�ست�ساريني املتخ�س�سني يف 
املتلقاة والبدء بعالجها اأوليًا مع تقدمي املزيد من الرعاية الطبية من خالل تنومي املر�سى اأو متابعة حاالتهم يف العيادات اخلارجية اأو بتحديد مواعيد اإ�سافية 

ملتابعة حاالتهم يف ق�سم الطوارئ وذلك ح�سب احلالة.  

العالج الطبيعي والتاأهيل الطبي

العالج الطبيعي هو اأحد فروع الطب املهمة ويقوم بالتطوير واحلفاظ على احلركة واعادتها اإلى احلد االأق�سى لذا �ستقوم ال�سركة بتجهيز الق�سم بعدد 20 غرفة 
مزودة بكافة املعدات الطبية امل�ستخدمة يف العالج الطبيعي والتاأهيل الطبي، مبا يف ذلك معدات املعاجلة املائية.

غ�شل الكلى

للعناية مبر�سى الكلى والغ�سيل  اإدارة امل�ست�سفى بتجهيز الق�سم بعدد 12 جهاز لغ�سل الكلى وذلك  ق�سم الكلى من االأق�سام احليوية بامل�ست�سفى لذا فقد قامت 
الكلوي.



56

غرف العمليات

�سي�سمل امل�ست�سفى 12 غرفة للعمليات حتتوي على جتهيزات متكن من القيام مبختلف اأنواع العمليات اجلراحية.

غرف الوالدة

�سي�سمل امل�ست�سفى على 13 غرفة والدة باالإ�سافة اإلى غرفتني للعمليات القي�سرية والعمليات الن�سائية.

العناية املركزة للكبار 

العناية املركزة هـي وحـدة مهمة لرعايـة املر�سى الذين يعانون من اأمرا�س خطرية وقد مت جتهيز الق�سم بعدد 31 �سرير مق�سمني كاالآتي: 19 غرفة عزل، و12 
�سرير الى جانب تزويد الق�سم باأحدث اأجهزة العناية املركزة.

ق�شم االأ�شعة 

نظرًا الأهمية االأ�سعة يف الت�سخي�س والعالج فقد اأولت اإدارة ال�سركة اأهمية كربى لهذا الق�سم وتزويده باأحدث تقنيات اأجهزة ) الرنني املغناطي�سي وجهاز الت�سوير 
املقطعي واالأ�سعة باملوجات ال�سوتية واالأ�سعة العادية ( وذلك بهدف تغطية احتياجات املر�سى االأطفال والبالغني وامل�سنني الذين ي�ستقبلهم الق�سم من املر�سى 

املنومني واملر�سى املراجعني.  

العناية املركزة لالأطفال

�سيتم جتهيز امل�ست�سفى بـ 6 اأ�سرة للعناية املركزة لالأطفال جمهزة باأحدث االأجهزة.

املخترب

 حر�ست اإدارة ال�سركة على توفري معايري عالية امل�ستوى يف ت�سميم املختربات واملعدات الطبية اجلديدة التي �سيتم تزويد املخترب بها مما يجعله القيام باإجراء 
كافة التحاليل الطبية االأ�شا�شية ويكون خمتربًا طبيًا ع�شريًا وعايل امل�شتوى.

المعلومات التشغيلية لمستشفى الحمادي السويدي

التعاون مع م�شت�شفى احلمادي العليا 

تعتزم ال�سركة اال�ستفادة من االأق�سام القائمة حاليًا وتو�سعتها لتخدم م�ست�سفيات ال�سركة مبا يف ذلك م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.  ت�سمل هذه االأق�سام ما يلي:

املوارد الب�شرية

مع  بتوقيع عقد  موؤخرًا  قامت  كما  امل�ست�سفى،  هذا  لت�سغيل  الالزمة  واالدارية  الطبية  الكوادر  وتوظيف  ا�ستقطاب  ال�سركة يف  الب�سرية يف  املوارد  اإدارة  �سرعت 
�سندوق تنمية املوارد الب�سرية لتعيني موظفني �سعوديني للعمل فيه. كما ح�سلت ال�سركة على ما جمموعه 757 تاأ�سرية عمل لتوظيف عاملني غري �سعوديني يف هذا 

امل�ست�سفى.

امل�شرتيات

�شتكون عمليات امل�شرتيات وامل�شتودعات مركزية يف ال�شركة وذلك من اأجل احل�شول على �شروط تعاقدية اأف�شل مع املوردين جلميع م�شت�شفيات ال�شركة.  ويوجد 
لدى ال�سركة فريق م�سرتيات م�سوؤول عن حتديد االحتياجات ال�سرائية جلميع امل�ست�سفيات.

االإدارة املالية

�ستقوم االإدارة املالية احلالية باإدارة �سوؤون امل�ست�سفيات املالية.  كما �ستقوم ال�سركة بزيادة موظفي فريق االإدارة املالية ال�ستيعاب الزيادة يف العمل الناجت من 
امل�ست�سفيات اجلديدة.

اإدارة تقنية املعلومات

تعتزم ال�سركة تطبيق االأنظمة امل�ستخدمة يف م�ست�سفى احلمادي العليا واعتمادها يف م�ست�سفيات احلمادي االأخرى.  كما �ستقوم اإدارة تقنية املعلومات باالإ�سراف 
على ا�ستقطاب طاقم ادارة تقنية املعلومات لدى م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.
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املراجعة الداخلية

�ستكون ال�سركة م�سوؤولة عن تنظيم واالإ�سراف على عملية املراجعة الداخلية يف م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وامل�ست�سفيات االأخرى التابعة لل�سركة.

�شمان اجلودة

 �ستدار عمليات �سمان اجلودة على �سكل مركزي من خالل ال�سركة وذلك لال�ستفادة من خربات وجتارب ال�سركة ال�سابقة يف هذا املجال.

اإلدارات الخاصة بمستشفى الحمادي السويدي

اإلدارة الطبية والتمريضية

�ستقوم ال�سركة بتعيني اإدارة طبية م�ستقلة تقوم باالإ�سراف على التوظيف الطبي واإدارة ال�سوؤون الطبية مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.

خدمات المرضى

�ستقوم ال�سركة بتعيني مديرًا خلدمات املر�سى يف م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي قبل افتتاحه وبدء العمل فيه.

مستشفى الحمادي النزهة 1   2   2

يقع م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة يف حي النزهة يف �سمال �سرق مدينة الريا�س على اأر�س م�ساحتها 21.908 مرتًا مربعًا مملوكة من قبل ال�سركة، ويتكون 
من 6 طوابق فوق االأر�س وطابقني حتت االأر�س، باالإ�سافة اإلى مبنى متعدد الطوابق ملواقف ال�سيارات مب�ساحة بناء اإجمالية تبلغ حوايل 84.000 مرتًا مربعًا.

برقم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لدى  م�سجل  لل�سركة  تابع  كفرع  امل�ست�سفى  هذه  تاأ�سي�س  مت  فقد  النزهة،  احلمادي  مل�ست�سفى  القانوين  بالو�سف  يتعلق  وفيما 
1010374270 وتاريخ 1434/7/2هـ )املوافق 2013/5/12م(.

بتاريخ 1434/05/20هـ )املوافق 2013/04/01م(، ابتداأت االأعمال االإن�سائية مل�ست�سفى احلمادي النزهة، وتتوقع ال�سركة اأن يتم ت�سغيل امل�ست�سفى بكافة اأق�سامه 
يف الربع الثالث من عام 2015م، علمًا باأن الو�سول اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل االأ�سرة �سوف يتم ب�سورة تدريجية وتتوقع ال�سركة اأن يتم ذلك بنهاية عام 2016م.  

وتبلغ التكلفة املتوقعة مل�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة 643.1 مليون ريال �سعودي، �ساماًل قيمة االأر�س املقام عليها واململوكة من قبل ال�سركة، وقد مت اإجناز ما 
قيمته 287.2 مليون ريال �سعودي من امل�سروع �ساملًة قيمة االأر�س املقام عليها كما يف 31 مار�س 2014م والذي ميثل 44.7% من القيمة االإجمالية للم�سروع. قامت 
ال�سركة بت�سديد مبلغ وقدره 241.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2014م عن طريق تدفقاتها النقدية الت�سغيلية وقرو�س متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 
من بنوك حملية.  وتقدر التكلفة املتبقية الإنهاء امل�سروع مببلغ 402 مليون ريال �سعودي، حيث �سيتم متويل هذه التكلفة عن طريق جزء من متح�سالت هذا االكتتاب 

)ف�ساًل راجع الق�سم رقم 8 "ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب" من هذه الن�سرة(. 

وبتاريخ 1434/05/20هـ )املوافق 2013/04/01م(، اأبرمت ال�سركة عقد خدمات ا�ست�سارية مع مكتب امل�سمم العربي للهند�سة املعمارية والذي مت مبوجبه تعيني 
املكتب املذكور لالإ�سراف على اأعمال الهيكل االإن�سائي والت�سطيبات امليكانيكية وال�سحية للم�سروع ح�سب بنود االإ�سراف.   

�سوف يقدم م�ست�سفى احلمادي النزهة جمموعة �ساملة من خدمات الرعاية الطبية للمر�سى باالإ�سافة اإلى مرافق طبية �ساملة ومتطورة ورعاية �ساملة للمر�سى.

ويتكون م�سروع مبنى م�ست�سفى احلمادي النزهة من 300 غرفة وجناح تنومي، باالإ�سافة اإلى 128 �سرير عناية مركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال، 
و64 عيادة خارجية، و13 غرفة للعمليات الكربى، باالإ�سافة اإلى غرفة عمليات ق�سطرة القلب وغرفتني الإجراء عمليات املناظري العلوية وال�سفلية وغرفة عمليات 

تفتيت احل�سى للكلى واحلالب.

�سيكون مل�ست�سفى احلمادي النزهة تق�سيمات فنية وطبية واإدارية مطابقة لتق�سيمات م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.  وملزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم 
الق�سم. هذا  الفرعي 4-7-1 "م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي" من 

و�ستقوم اإدارة املوارد الب�سرية يف ال�سركة بالبدء يف عملية ا�ستقطاب وتوظيف الكوادر الطبية واالإدارة االزمة لت�سغيل هذا امل�ست�سفى قبل 6-7 اأ�سهر من التاريخ 
املتوقع لبدء عملياته الت�سغيلية وذلك من اأجل توفري ما يكفي من الوقت للبحث عن اأف�سل الكفاءات املحلية ولتقدمي طلبات للح�سول على تاأ�سريات عمل للموظفني 
غري ال�سعوديني.  ومن املتوقع اأن تكمل ادارة املوارد الب�سرية يف م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي عمليات اال�ستقطاب الالزمة لت�سغيل امل�ست�سفى قبل وقت كاف من 

بدء الت�سغيل. 
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الموظفون 2   2

واملتعلقة  العمل  ال�سادرة عن وزارة  ل�سهادة نطاقات  التابعة وفقًا  ال�سركة وفروعها  العاملني يف  بلغ عدد  كما يف 1435/06/03هـ )املوافق 2014/04/03م(، 
بال�سركة وفروعها التابعة كما يلي:

اجلدول رقم 36: اأعداد املوظفني ح�شب �شهادة نطاقات بتاريخ 1435/06/03هـ )املوافق 2014/04/03م(

النطاقن�شبة ال�شعودةغري �شعودينيال�شعودينياإجمايل العاملنيت�شنيف الن�شاط

جتارة اجلملة ال�سركة
والتجزئة

بالتيني21615%34.12

اأخ�سر منخف�س )حيث 23.33%997246751اخلدمات ال�سحيةم�ست�سفى احلمادي العليا – فرع
بلغت ن�سبة التوطني يف 
هذه الفروع جمتمعة بـ 

)%22.95

م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي 
– فرع

13.16%39633اخلدمات ال�سحية

م�ست�سفى احلمادي النزهة 
– فرع

0%000اخلدمات ال�سحية

احلمادي لل�سيانة والت�سغيل 
- فرع

مقاوالت ال�سيانة 
والنظافة والت�سغيل  

اأخ�سر منخف�س52845483%8.01

--1.5853031.282االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

)املوافق  1435/03/30هـ  لغاية  2011/12/31م(  )املوافق  1433/02/05هـ  من  الفرتة  خالل  ال�سركة  يف  املوظفني  اأعداد  تفا�سيل  التايل  اجلدول  ويو�سح 
2014/03/31م(.

اجلدول رقم 37: اأعداد املوظفني يف ال�شركة 

2014/12/31م2013/12/31م2012/12/31م2011/12/31م

الن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعدد

19.01%18.09301%21.63273%19.78282% 239�سعوديون 

غري 
�سعوديني 

969%80.221.022%78.371.236%81.911.282%80.99

100.00%100.001.583%100.001.509%100.001.304%1.208املجموع 

امل�سدر: ال�سركة 

كما يبني اجلدول التايل توزيع موظفي ال�سركة بناًء على ت�سنيفهم الوظيفي:

اجلدول رقم 38: توزيع موظفي ال�شركة بناء على ت�شنيفهم الوظيفي

2014/03/31م2013/12/31م2012/12/31م2011/12/31مالت�شنيف الوظيفي 

غري �شعوديني�شعوديونغري �شعوديني�شعوديونغري �شعوديني�شعوديونغري �شعوديني�شعوديون

2154217731803193اأطباء

2343336123651399متري�س

326327227132�سيادلة

1966207121951582فنيني

061062099099االإدارة الهند�سية
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2014/03/31م2013/12/31م2012/12/31م2011/12/31مالت�شنيف الوظيفي 

غري �شعوديني�شعوديونغري �شعوديني�شعوديونغري �شعوديني�شعوديونغري �شعوديني�شعوديون

469555955113357134ال�سوؤون املالية واالإدارية

420721628729امل�سرتيات وامل�ستودعات

504584548648االأمن وال�سالمة

88519853988911292خدمات املر�سى

624824835835االت�ساالت وتقنية املعلومات

اخلدمات اللوج�ستية )ال�سكن 
والنقل(

1722242324372938

127227242243املطبخ

176277298298النظافة واملغ�سلة

2399692821.0222731.2363011.282اإجمايل املوظفني

امل�سدر: ال�سركة  

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن ال�سركة ال تعتمد نهائيًا على اأطباء من وزارة ال�سحة.

التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

واملعايري  لل�سوابط  ال�سركة وفقًا  بتقييم  للقيام  ال�سرعية(  واملراجعة  الرقابة  ال�سرعية )وهي جهة م�ستقلة ومتخ�س�سة يف عمليات  املراجعة  تعيني دار  لقد مت 
بال�سركة  اخلا�سة  االكتتاب  ن�سرة  مراجعة  التقييم  عملية  ت�سمنت  وقد  بال�سركات،  يتعلق  فيما  ال�سرعية  املراجعة  لدار  ال�سرعية  الهيئة  حددتها  التي  واالأ�س�س 
والتدقيق على القوائم املالية لل�سركة للفرتات املحا�سبية 2011م و 2012م و 2013م.  وقد اأفادت الهيئة ال�سرعية لدار املراجعة ال�سرعية باأن ال�سركة متوافقة مع 

تلك ال�سوابط واملعايري  واالأ�س�س ال�سرعية.

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها 2   2

رؤية الشركة 1   2   2

اأن تكون م�ست�سفيات احلمادي من اأف�سل مقدمي الرعاية ال�سحية يف القطاع اخلا�س يف اململكة العربية ال�سعودية.

رسالة الشركة 1   2   2

االلتزام بحتمية اال�ستمرار يف تطوير معايري اجلودة للرعاية ال�سحية والوفاء مبتطلبات عمالئها من خالل اإدارة فعالة وموظفني اأكفاء وجتهيزات طبية ذات 
تقنية عالية.

المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية  1   2

المزايا التنافسية 1    1   2

متّيز نقاط القوة التناف�شية التالية ال�شركة عن �شركات الرعاية الطبية االأخرى العاملة يف اململكة العربية ال�شعودية التي تقدم خدمات م�شابهة، والتي توفر لها 
فر�سًا كبرية لتنمية اأعمالها:

مكانة الشركة في قطاع الرعاية الطبية

تتمتع ال�سركة بخربات طويلة يف قطاع الرعاية الطبية اكت�سبتها خالل الثمانية وع�سرين )28( عامًا ال�سابقة، وت�ستفيد من موقعها و�سهرتها و�سمعتها التي بنتها يف 
قطاع الرعاية الطبية يف اململكة، نظرًا جلودة خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها لعمالئها باالإ�سافة اإلى كفاءتها الت�سغيلية، حيث تقدم ال�سركة هذه اخلدمات 
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باأ�سعار مناف�سة باملقارنة مع مناف�سيها العاملني يف ذات القطاع.  وحتر�س ال�سركة يف ا�سرتاتيجيتها الت�سغيلية على تقدمي خدماتها الطبية اإلى ال�سريحة ال�سكانية 
متو�سطة وعالية الدخل يف مدينة الريا�س.  كما يعد �سعي ال�سركة الدوؤوب على توظيف وا�ستقطاب االأطباء واأطقم التمري�س املوؤهلني واالحتفاظ بهم، ف�ساًل عن 
التزامها ال�سارم باملعايري االأخالقية و�سعيها ملواكبة اآخر التقنيات يف جمال الطب والرعاية الطبية من عنا�سر جناحها ومتتعها بال�سهرة وال�سمعة التي و�سلت 

اإليها حاليًا يف هذا القطاع. ا�سرتاتيجية متما�سية مع النمو يف �سوق الرعاية الطبية.

تهدف ال�سركة اإلى اال�ستفادة من النمو القوي يف قطاع الرعاية الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل عام ويف مدينة الريا�س ب�سكل خا�س.  كما ت�سعى ال�سركة 
اإلى اال�ستفادة من موقعها الريادي و�سهرتها و�سمعتها للتو�سع ب�سكل اأكرب يف نطاق خدماتها الطبية الرئي�سية.  فمثاًل، قامت ال�سركة خالل االأعوام ال�سابقة باإجراء 
عدد من التو�سعات والتح�سينات ملباين م�ست�سفى احلمادي العليا، مما اأدى اإلى زيادة الطاقة اال�ستيعابية لبع�س االأق�سام التابعة له، حيث ارتفع عدد اأ�سّرة العناية 
املركزة التابعة له من 9 اأ�سّرة الى 17 �سرير، كما مت تو�سعة ق�سم العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة ليزداد عدد اال�سرة من 14 �سرير الى 25 �سرير، باالإ�سافة 
اإلى تو�سعة اأجنحة تنومي االأطفال من 32 �سرير الى 35 �سرير، وازداد عدد اأ�سّرة وحدة العناية املركزة لالأطفال من 3 اأ�سّرة الى 6 اأ�سّرة.  كما قامت ال�سركة 

بتحديث غرف التنومي اخلا�س بق�سم الن�ساء والوالدة وغرف العمليات بامل�ست�سفى.

نطاق واسع من الخدمات والتخصصات الطبية

يقدم م�ست�سفى احلمادي العليا نطاقًا وا�سعًا من خدمات الرعاية الطبية والتي ت�سمل التخ�س�سات التالية:

اجلهاز اله�سمياالأمرا�س اجللديةطب وجراحة القلب

اأمرا�س الكلىطب اأمرا�س ال�سدريةالطب النف�سي

اأمرا�س الروماتيزماأمرا�س امل�سالك البوليةالعظام والعمود الفقري

طب وجراحة االأطفالالغدد ال�سماء وال�سكرياأمرا�س الباطنية العامة

طب االأ�سنانالن�ساء والوالدةطب وجراحة االأع�ساب

الطوارئاالأذن واالأنف واحلنجرةاجلراحة العامة

التجميلطب العيون

وباالإ�سافة الى التخ�س�سات املذكورة اأعاله، يوفر م�ست�سفى احلمادي العليا خدمات طبية م�ساندة كخدمات ال�سيدلية واالأ�سعة واملختربات على مدار ال�ساعة.  
كما حتر�س ال�سركة دومًا على اإ�سافة تخ�س�سات وخدمات جديدة ترى ال�سركة وجود طلب �سديد عليها ونق�س يف تلبية هذا الطلب من قبل مقدمي خدمات 

الرعاية الطبية يف منطقة الريا�س.

و�سيقوم كل من م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة بتقدمي ذات اخلدمات والتخ�س�سات الطبية املذكورة اأعاله.

جودة خدمات الرعاية الطبية 

ت�سعى ال�سركة اإلى تقدمي خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية، والتي تدل عليها ال�سهادات واالعتمادات العديدة املرموقة التي ح�سلت عليها من خالل م�ست�سفى 
احلمادي العليا.  فقد ح�سل م�ست�سفى احلمادي العليا على ال�سهادات واالعتمادات التالية:

اجلدول رقم 39: ال�شهادات واالعتمادات التي ح�شل عليها م�شت�شفى احلمادي العليا

فرتة االعتمادالتفا�شيلاجلهة

�سهادة االعتماد الكندي 
)Accreditation Canada(

وهي منظمة اعتماد دولية، معتمدة من قبل املنظمة الدولية للجودة يف جمال الرعاية 
ال�سحية، وتقوم مب�ساعدة وتوجيه املوؤ�س�سات ال�سحية يف العامل على فح�س وتطوير جودة 

اخلدمات ال�سحية املقدمة ح�سب املعايري واملقايي�س الدولية

�سفر 1434هـ )نوفمرب 2012( 
اإلى حمرم 1437هـ )نوفمرب 

2015م(

�سهادة املجل�س اال�سرتايل 
ملعايري الرعاية ال�سحية الدولية 

 )ACHSI(

وهو جهة م�ستقلة غري حكومية وغري ربحية، ويعترب واحدًا من اأهم اجلهات العاملية لتطوير 
جودة اخلدمات الطبية و�سالمة املمار�سات الطبية، وقد حظيت معظم اخلدمات املقدمة من 
قبل م�ست�سفى احلمادي العليا على درجة تقييم عالية )Extensive Achievement( من 

قبل ممثلي املجل�س

�سفر 1432هـ )دي�سمرب 
2010م( اإلى جمادى االأولى 

1436هـ )فرباير 2015م(
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فرتة االعتمادالتفا�شيلاجلهة

�سهادة الهيئة الدولية امل�سرتكة 
)JCI(

وهي احدى اأهم املنظمات الدولية التي تخت�س يف تقدمي حلول الريادة املبتكرة مل�ساعدة 
منظمات الرعاية ال�سحية العاملية يف كل املواقع لتح�سني م�ستوى �سالمة املر�سى واجلودة يف 

جمال اخلدمات ال�سحية

ذو القعدة 1432هـ )نوفمرب 
2011م( اإلى حمرم 1436 هـ 

)نوفمرب 2014م(

�سهادة املجل�س املركزي ال�سعودي 
العتماد املن�ساآت ال�سحية 

مت اإن�ساء املجل�س املركزي العتماد املن�ساآت ال�سحية بقرار وزاري بتاريخ 1426/09/01هـ 
)املوافق 2005/10/04م( ورقم 144187/11 والذي يتبع ملجل�س اخلدمات ال�سحية 

يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك لغر�س اإقرار ومتابعة تطبيق معايري اجلودة من قبل 
كافة القطاعات ال�سحية يف جميع مناطق اململكة بهدف حت�سني اخلدمة الطبية املقدمة 
وزيادة درجة االأمان فيها.  وقد �سدر قرار جمل�س اخلدمات ال�سحية رقم 58/8 بتاريخ 

1433/01/09هـ )املوافق 2011/12/05م( والقا�سي ب�سرورة احل�سول على اعتماد املجل�س 
املركزي العتماد املن�ساآت ال�سحية لكافة املن�ساآت ال�سحية احلكومية واخلا�سة.  هذه ال�سهادة 

�سارية لغاية نوفمرب عام 2014م.

ذو القعدة 1432 هـ )نوفمرب 
2011( اإلى �سفر 1436هـ 

)نوفمرب 2014م(

�سهادة اجلمعية الدولية 
 ISO لتوحيد وجودة املقايي�س

QMS 9001:2008

حاز م�ست�سفى احلمادي العليا على هذه ال�سهادة لتبنيه معايري نظام ادارة اجلودة للخدمات 
التالية: التنومي، والعيادات اخلارجية وخدمات االإ�سعاف التي ت�سمل االأمرا�س الباطنية، 

واالأطفال، واجلراحة، والعظام، والن�ساء والوالدة، واال�سنان مع كل اخلدمات الطبية امل�ساعدة 
مثل ال�سيدلية، واملخترب، واالأ�سعة والعالج الطبيعي

�سفر 1433هــ )دي�سمرب 
2011م( اإلى حمرم 1435هـ 
)دي�سمرب 2013م(.  وقد مت 

جتديدها موؤخرًا ملدة جديدة 
تنتهي يف دي�سمرب 2014م

ح�سلت ال�سركة على �سهادتي اعتماد من قبل جمعية القلب ال�سعودي االأولى بتاريخ �سهادتي جمعية القلب ال�سعودية 
2011/10/27م يف جمال الدعم االأ�سا�سي للحياة والثانية بتاريخ 2012/03/03م يف جمال 

الدعم املتقدم للقلب.

تنتهي �سالحية هاتني ال�سهادتني 
بتاريخ 2014/11/25م 

2015/03/24م على التوايل 

امل�سدر: ال�سركة

ومل تفقد ال�سركة اأي من ال�سهادات واالعتمادات التي مت احل�سول عليها م�سبقًا.

الدويل  امل�ست�سفيات  واحتاد  االمريكي  امل�ست�سفيات  واحتاد  الربيطاين  ال�سالمة  منها جمل�س  دولية،  العليا ع�سو يف عدة منظمات  م�ست�سفى احلمادي  اأن   كما 
)IHF(، مما يعزز من مكانته ومكانة ال�سركة كمقدم خلدمات الرعاية الطبية ذات اجلودة العالية.

واجلدير بالذكر اأنه با�ستثناء �سهادة املجل�س املركزي ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية امل�سار اإليها يف اجلدول اأعاله، فاإن االعتمادات وال�سهادات الواردة يف 
ذلك اجلدول غري اإلزامية وال يوؤثر احل�سول عليها من عدمه على مقدرة م�ست�سفى احلمادي العليا يف اال�ستمرار يف مزاولة اأعماله وفقًا لالأنظمة والتعليمات ذات 

العالقة. 

طاقم طبي مؤهل

تعترب ال�سركة اأن مفتاح جناحها يكمن يف مهارات اأطبائها، وترى اأن جوهر التنفيذ الناجح لروؤيتها ينبع من ا�ستقطاب اجلراحني واالأطباء الذين اأ�س�سوا �سهرة 
بتفوقهم يف التخ�س�سات الطبية املختلفة، ويف هذا ال�سدد يجدر بالذكر اأن روؤ�ساء االأق�سام يف م�ست�سفى احلمادي العليا يتمتعون مبتو�سط خربة تزيد عن 23 

عاما يف جماالت تخ�س�ساتهم.  

اأو ما يعادلها من �سهادات التخ�س�س  وعالوة على ذلك، فاإن جميع االأطباء اال�ست�ساريني العاملني يف م�ست�سفى احلمادي العليا حا�سلني على �سهادات البورد 
الطبية.  

مركز مالي مستقر ونتائج مالية إيجابية  

�سهدت اإيرادات ال�سركة املنح�سرة حاليًا مب�ست�سفى احلمادي العليا منوًا ملحوظًا خالل ال�سنوات االأخرية، حيث بلغ معدل النمو املركب لالإيرادات 12.9% خالل 
الفرتة الواقعة ما بني عامي 2010م و2013م، كما بلغ معدل النمو املركب ل�سايف الدخل 11.8% خالل ذات الفرتة.  ويعزى ال�سبب يف ذلك اإلى التنفيذ الناجح 

ال�سرتاتيجية ال�سركة الهادفة اإلى اال�ستغالل االأمثل ملواردها الطبية.  

العالقة مع شركات التأمين الطبي

تتمتع ال�سركة بعالقات جيدة مع جميع �سركات التاأمني الطبي يف اململكة العربية ال�سعودية مما ميكنها من تلبية االحتياجات الطبية ل�سريحة وا�سعة من ال�سكان، 
ولدى ال�سركة ق�سم خا�س ب�سوؤون �سركات التاأمني.  ومتثل ن�سبة االإيرادات من �سركات التاأمني الرئي�سية 67% من اإجمايل اإيراداته خالل عام 2013م.
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العقود مع عمالء رئيسيين ومراكز طبية خاصة

اأبرمت ال�سركة عقد مع كل من �سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو( وال�سركة ال�سعودية للكهرباء )والذي ابتداأ �سريانه اعتبارًا من �سهر يناير 2014م( 
باالإ�سافة اإلى عقود مع العديد من املراكز الطبية اخلا�سة، والتي تتمتع بقوى عاملة �سخمة.  ويقوم م�ست�سفى احلمادي العليا بتوفري خدمات الرعاية ال�سحية 

ملوظفي تلك ال�سركات، االأمر الذي يوفر لل�سركة دخل ثابت وم�ستقر.

الموقع المميز

يقع م�ست�سفى احلمادي العليا يف حي العليا �سمال مدينة الريا�س، وهو اأحد اأكرث االأحياء كثافة �سكانية يف مدينة الريا�س.  وهذا املوقع اال�سرتاتيجي للم�ست�سفى 
املر�سى.   من  ومتكرر  ثابت  عدد  على  احلفاظ  على  العليا  احلمادي  م�ست�سفى  ي�ساعد  الريا�س، مما  �سكان  من  ن�سمة  مليون  نحو  �سكن  من  مقربة  على  ي�سعه 
وباالإ�سافة الى �سكان حي العليا، ي�ستهدف م�ست�سفى احلمادي العليا عمالء قادمني من مناطق واأحياء اأخرى، حيث ي�سهل الو�سول الى موقع م�ست�سفى احلمادي 
العليا من خالل عدة طرق رئي�سية مبا يف ذلك طريق امللك فهد و�سارع العليا العام.  كما اأن فتح امتداد طريق العروبة يف مار�س 2013م قد زاد من مدى �سهولة 
الو�سول الى موقع م�ست�سفى احلمادي العليا للقادمني اليه من �سرق الريا�س.  وقد اختارت ال�سركة موقع  م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف جنوب غرب 
الريا�س والذي من املتوقع اأن يبداأ ا�ستقبال املر�سى خالل يف الربع الثالث من عام 2014م يف حي ال�سويدي كموقع ا�سرتاتيجي نظرًا للكثافة ال�سكانية يف منطقة 
جنوب الريا�س والنق�س يف قطاع خدمات الرعاية الطبية، مما ي�سع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف موقع منا�سب لك�سب احل�سة ال�سوقية يف حي ال�سويدي 

واملناطق املجاورة.

اآلفاق المستقبلية  1    1   2

اإلى حت�سني جودة خدماتها ب�سكل م�ستمر، وفيما يلي اال�سرتاتيجية  اأي�سا  اأعمالها وحت�سني مركزها املايل.  كما ت�سعى ال�سركة  اإلى تنمية  تهدف ال�سركة دومًا 
الرئي�سية التي ت�ستخدمها ال�سركة من اأجل حتقيق اأهدافها:

النمو من خالل إنشاء مستشفيات في مناطق جديدة

تت�سمن ا�سرتاتيجية النمو لدى ال�سركة اإن�ساء م�ست�سفيات جديدة يف مدينة الريا�س، االأمر الذي �سيمكن ال�سركة من الو�سول اإلى �سريحة اأكرب من ال�سكان مما 
يعزز من مكانتها و�سهرتها يف قطاع الرعاية الطبية، وذلك من خالل اال�ستفادة من الفجوة املتزايدة بني العر�س والطلب يف هذا قطاع الرعاية الطبية يف مدينة 

الريا�س، وامل�ساهمة يف تلبية الطلب املتنامي على اخلدمات الطبية فيها.

فباالإ�سافة الى م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي الذي مت اإجناز اأعماله االن�سائية يف جنوب غرب مدينة الريا�س، والذي من املتوقع باأن يبداأ با�ستقبال املر�سى خالل 
يف الربع الثالث من عام 2014م بطاقة اإجمالية تبلغ 428 �سريرًا و64 عيادة خارجية )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�شركة وطبيعة اأعمالها" والق�سم 
رقم 8 "ا�شتخدام متح�شالت االكتتاب" من هذه الن�سرة(، تقوم ال�سركة حاليًا باإن�ساء م�ست�سفى احلمادي النزهة يف �سمال �سرق مدينة الريا�س، وهو م�ست�سفى 
عام بطاقة اإجمالية تبلغ 428 �سرير و64 عيادة خارجية )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�شركة وطبيعة اأعمالها" والق�سم رقم 8 "ا�شتخدام متح�شالت 

الن�سرة(.   هذه  االكتتاب" من 

وعلى �سوء ما تقدم، من املتوقع اأن يزداد عدد االأ�سرة للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة من 300 �سرير اإلى 728 �سرير يف عام 2014م بعد اإمتام م�سروع م�ست�سفى 
احلمادي ال�سويدي، ثم ترتفع اإلى 1.156 �سرير يف عام 2015م )مبا يف ذلك اأ�سرة اأق�سام العناية املركزة لالأطفال والبالغني وحا�سنات االأطفال( بعد اإمتام 

م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة.

ويقر اأع�شاء جمل�ص االإدارة بعدم وجود نية الإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة. 5

هيكل الشركة 1   2

اأع�ساء م�ستقلني، ويتمتع هوؤالء االأع�ساء بالكفاءة  اأع�ساء غري تنفيذيني وثالثة )3( منهم  اأغلبيتهم  اأع�ساء  اإدارة يتاألف من ت�سعة )9(  يدير ال�سركة جمل�س 
واخلربات الوا�سعة الإدارة ال�سركة.  

ووفقًا  2013/06/17م(.   )املوافق  1434/08/08هـ  بتاريخ  املنعقدة  لل�سركة  العادية  وغري  العادية  العامة  اجلمعية  قبل  من  احلايل  االإدارة  جمل�س  تعيني  مت 
للمادة )17( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، ابتداأت الدورة احلالية ملجل�س االإدارة والتي مدتها ثالث )3( �سنوات هجرية اعتبارًا من 1434/09/16هـ )املوافق 

2013/07/24( ولغاية 1437/09/15هـ )املوافق 2016/07/20م(.

�سّكل جمل�س اإدارة ال�سركة عدد من اللجان التابعة له هي: جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية.  ولهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة 
ت�سكل جزء من نظام حوكمة ال�سركة الداخلي وحتدد املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بكل منها.  ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات اإلى جمل�س االإدارة، ويقوم جمل�س 

االإدارة باإجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان بناًء على تو�سياتها.

ولل�سركة اإدارة تنفيذية تتاألف من فريق يتمتع بخربات وا�سعة ومهارات عالية الإدارة ال�سركة بكفاءة واقتدار يف اإطار التوجيهات ال�سادرة عن جمل�س االإدارة.  
املحددة من قبل جمل�س  ال�سركة الأهدافها  ل�سمان حتقيق  االإدارة  و�سيا�سات جمل�س  لتوجيهات  وفقًا  لل�سركة  اليومية  االأعمال  بت�سيري  التنفيذي  الرئي�س  ويقوم 

االإدارة.  

الهيكل التنظيمي 1   2

يو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة:

�شكل 3: الهيكل التنظيمي لل�شركة
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IQGOE’G ¢ù∏›á©LGôŸG áæ÷

á«∏NGódG á©LGôŸG

امل�سدر: ال�سركة

مجلس اإلدارة 2   2

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة احلايل من ت�سعة )9( اأع�ساء اأغلبيتهم اأع�ساء غري تنفيذيني وثالثة )3( منهم اأع�ساء م�ستقلني، ويتمتع هوؤالء االأع�ساء بالكفاءة 
واخلربات الوا�سعة الإدارة اأعمال ال�سركة.  ووفقًا للمادة )17( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، ابتداأت الدورة احلالية ملجل�س االإدارة والتي مدتها ثالث )3( �سنوات 

هجرية اعتبارًا من 1434/09/16هـ )املوافق 2013/07/24( ولغاية 1437/09/15هـ )املوافق 2016/07/20م(.
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وفيما يلي تفا�سيل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة احلايل لل�سركة:

اجلدول رقم 40: اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة

االأ�شهم التي ال�شفةالعمراجلن�شيةممثاًل لـاملن�شباال�شمم.
ميلكها قبل 

االكتتاب

االأ�شهم التي 
ميلكها بعد 

االكتتاب

تاريخ الع�شوية

رئي�س �سالح بن حممد احلمادي1. 
جمل�س 
االإدارة

�سفة 
�سخ�سية

غري 72�سعودي
تنفيذي/ 

غري م�ستقل

2013/7/24م7.500.0007.500.000

الدكتور عبدالعزيز بن حممد 2. 
احلمادي

�سفة ع�سو
�سخ�سية

غري 61�سعودي
تنفيذي/ 

غري م�ستقل

2013/7/24م7.500.0007.500.000

ع�سو حممد بن �سالح احلمادي3. 
منتدب

�سفة 
�سخ�سية

تنفيذي/ 43�سعودي
غري م�ستقل

2013/7/24م3.675.0003.675.000

الدكتور عبدالعزيز بن �سالح 4. 
احلمادي

�سفة ع�سو
�سخ�سية

تنفيذي/ 38�سعودي
غري م�ستقل

2013/7/24م3.675.0003.675.000

الدكتور �سامي بن عبداهلل 5. 
ال�سعيد

�سفة ع�سو
�سخ�سية

غري 48�سعودي
تنفيذي/ 

م�ستقل

2013/7/24م1.2501.250

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 6. 
فريان*

�سفة ع�سو
�سخ�سية

غري 37�سعودي
تنفيذي/ 

م�ستقل

2013/7/24م1.000�سفر

�سركة ع�سوطارق بن زياد ال�سديري*7. 
جدوى 

الفر�س 
الطبية

غري 38�سعودي
تنفيذي/ 

غري م�ستقل

2013/7/24م1.000�سفر

�سركة ع�سوكرمي حيدر ما�سي*8. 
جدوى 

الفر�س 
الطبية

غري 36اأردين
تنفيذي/ 

غري م�ستقل

2013/12/2م1.000�سفر

�سفة ع�سوعبدالعزيز بن �سالح الربدي*9. 
�سخ�سية

غري 52�سعودي
تنفيذي/ 

م�ستقل

2013/7/24م1.000�سفر

امل�سدر: ال�سركة

* مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهمًا بقيمة اإ�سمية قدرها 10.000 ريال �سعودي على االأقل )"اأ�سهم �سمان ع�سوية"( يتم اإيداعها لدى اأحد البنوك 
املحلية.  و�سيتم نقل اأ�سهم �سمان الع�سوية بعد االكتتاب.

�سكرتري جمل�س االإدارة هو منري عبدالعليم ال�سيد والذي مت تعيينه يف هذا املن�سب بتاريخ 2013/12/2م وهو ال ميلك اأي اأ�سهم يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه 
الن�سرة.  وميكن االطالع على ملخ�س ال�سرية الذاتية لـمنري عبدالعليم ال�سيد يف الق�سم املعنون "ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة".
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة 1   2   2

فيما يلي ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة احلاليني:

�شالح بن حممد احلمادياال�شم

72العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س االإدارةاملن�سب

ثانوية عامةاملوؤهالت العلمية

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة منذ عام 1984م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة عزيز للمقاوالت واال�ستثمار ال�سناعي، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع املقاوالت، منذ عام 1967م وحتى املنا�سب االأخرى
تاريخه 

الدكتور عبدالعزيز بن حممد احلمادياال�شم

61العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س طب من كلية طب الق�سر العيني من جامعة القاهرة - م�سر عام 1979م•	املوؤهالت العلمية

رخ�سة مبزاولة مهنة الطب يف اململكة العربية ال�سعودية من املجل�س ال�سعودي•	

م�ست�سفى الريا�س املركزي من عام 1979م اإلى عام 1982م•	اخلربات العملية

�سريك يف �سركة تطوير الريا�س، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت، منذ عام 2004ماملنا�سب االأخرى

حممد بن �شالح احلمادياال�شم

43العمر

�سعودياجلن�سية

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذياملن�سب

بكالوريو�س يف اإدارة االأعمال، تخ�س�س رئي�سي يف الت�سويق من جامعة ويرب يف الواليات املتحدة االأمريكية عام 1996م •	املوؤهالت العلمية

ع�سو جمعية االقت�ساد ال�سعودية منذ عام 2012م وحتى تاريخه •	

ع�سو الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني•	

17 �سنة من اخلربة يف اإدارة االأعمال •	اخلربات العملية

الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب يف ال�سركة منذ عام 1996م وحتى تاريخه•	

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات )�سا�سكو(، �سركة م�ساهمة عامة وتعمل يف قطاع النقل، من •	
2006م لغاية 2009م

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الكيمائية ال�سعودية، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع �سناعة املتفجرات املدنية، من عام 2007م اإلى •	
عام 2009م
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حممد بن �شالح احلمادياال�شم

مالك موؤ�س�سة احلمادي لتقنية املعلومات، موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع تقنية املعلومات، من عام 1999م وحتى تاريخه•	املنا�سب االأخرى

مالك موؤ�س�سة احلمادي للمقاوالت، موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع املقاوالت، من عام 1991م وحتى تاريخه•	

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الباحة لال�ستثمار والتنمية، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار يف امل�ساريع املتعددة، منذ عام •	
2013 وحتى تاريخه

الدكتور عبدالعزيز بن �شالح احلمادياال�شم

38العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة ومدير العمليات يف ال�سركةاملن�سب

بكالوريو�س يف الطب تخ�س�س جراحة من جامعة االأزهر يف جمهورية م�سر العربية عام 2003م•	املوؤهالت العلمية

رخ�سة مبزاولة مهنة الطب يف اململكة العربية ال�سعودية من املجل�س ال�سعودي•	

9 �سنوات من اخلربة يف جمال الرعاية الطبية •	اخلربات العملية

مدير العمليات يف ال�سركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه•	

املدير الطبي مل�ست�سفى احلمادي العليا منذ عام 2008م وحتى 2014م•	

عمل يف م�ست�سفى امللك �سعود الأمرا�س ال�سدر يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية من عام 2005م اإلى عام 2008م•	

عمل يف م�ست�سفى جامعة امللك خالد يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية من عام 2004م اإلى عام 2005م•	

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الباحة لال�ستثمار والتنمية، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار يف امل�ساريع املتعددة، منذ عام •	املنا�سب االأخرى
2013 وحتى تاريخه

الدكتور �شامي بن عبداهلل ال�شعيداال�شم

48العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

	املوؤهالت العلمية البورد االمريكي لطب ا�سنان االأطفال عام 2003م•
	 ماج�ستري يف علوم طب االأ�سنان، جامعة نيويورك عام 2001م•
	 دبلوم عالج ع�سب االأ�سنان، جامعة نيويورك عام 2000م•
	 دبلوم تقومي االأ�سنان، جامعة نيويورك عام 1999م•
	 الدبلوم العايل يف طب اأ�سنان االأطفال ، جامعة نيويورك عام 1998م•
	 بكالوريو�س يف جراحة االأ�سنان، جامعة امللك �سعود عام 1992م•
	 ع�سو اجلمعية االأمريكية لطب االأ�سنان لالأطفال منذ عام 1999م•
	 ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال منذ عام 1996م•
	 ع�سو اجلمعية ال�سعودية لطب االأ�سنان منذ عام 1994م•

	اخلربات العملية املدير التنفيذي ل�سركة روان للتنمية واال�ستثمار، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمار العقاري، من عام 2007م اإلى عام 2012م•
	 ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املالحة الوطنية ال�سعودية، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع النقل البحري، من عام 2008م اإلى عام 2010م•
	 ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية لطب االأ�سنان من عام 2005م اإلى عام 2007م•
	 ع�سو هيئة تدري�س مبعهد االأمري عبدالرحمن لطب االأ�سنان من عام 2001م اإلى عام 2007م •
	 مدرب اإكلينيكي وم�سرف ما قبل االإكلينيكية بجامعة نيويورك من عام 1999م اإلى عام 2000م•
	 ا�ست�ساري طب اأ�سنان االأطفال بامل�ست�سفى الع�سكري من عام 1992م اإلى عام 2007م•

ال يوجد•	املنا�سب االأخرى
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل فرياناال�شم

37العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

طالب ملرحلة الدكتوراة يف ق�سم ال�سيا�سة ال�سرعية باملعهد العايل للق�ساء يف جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية )مرحلة •	املوؤهالت العلمية
اإعداد البحث(

حا�سل على درجة املاج�ستري يف العدالة من جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية عام 1427هـ/2006م•	

حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف ال�سريعة من جامعة االإمام حممد بن �سعود عام 1420هـ/1999م •	

ع�سو اجلمعية الفقهية ال�سعودية•	

ع�سو اجلمعية العلمية الق�سائية ال�سعودية•	

ع�سو االحتاد العربي للتحكيم الدويل•	

ع�سو مركز دبي للتحكيم الدويل•	

مني الدوليني •	 ع�سو املجمع الربيطاين للمحكَّ

عمل يف املحكمة العامة بالريا�س عام 1416هـ•	اخلربات العملية

ع�سو جمل�س االأمناء، امل�سرف العام �سابقًا ملوؤ�س�سة ال�سيخ عبدالرحمن بن عبداهلل اآل فريان، موؤ�س�سة خريية، منذ عام 1432هــ•	

ع�سوًا يف املجل�س التنفيذي وم�ست�سار قانوين  ملوؤ�س�سة ابن جربين اخلريية، موؤ�س�سة خريية، منذ 1431هـ وحتى تاريخه•	

عمل رئي�سًا لق�سم التقا�سي لدى مكتب حممد ال�سبعان و�سركاه، حمامون وم�ست�سارون قانونيون، �سركة مهنية، من عام 1430هـ اإلى •	
عام 1432هـ، وم�ست�سار قانوين منذ عام 1430هـ وحتى تاريخه 

�سريك وع�سو جمل�س مديري �سركة قيمة الدولية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع العقاري، منذ عام 1422هـ وحتى •	املنا�سب االأخرى
تاريخه  

طارق بن زياد ال�شديرياال�شم

38العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

ماج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة هارفارد عام 2005م•	املوؤهالت العلمية

بكالوريو�س مع مرتبة ال�سرف يف االقت�ساد من كلية وليامز عام 1999م•	

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة جدوى لال�ستثمار، �سركة م�ساهمة مقفلة مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية، منذ مايو •	اخلربات العملية
2014م وحتى تاريخه

مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية يف �سركة جدوى لال�ستثمار، �سركة م�ساهمة مقفلة مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية، •	
منذ عام 2011م وحتى مايو 2014م

النائب االأول للرئي�س يف �سركة اأموال اخلليج، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمار املتعدد، من عام 2008م اإلى •	
عام 2010م

مدير يف اإدارة اال�ست�سارات االإدارية لدى �سركة ماكينزي اآند كومباين، �سركة ا�ست�سارات مالية واإدارية، من عام 2005م اإلى عام •	
2008م

م�ست�سار اقت�سادي يف اإدارة اال�ست�سارات االقت�سادية لدى �سركة ليك�سيكون، �سركة ا�ست�سارات مالية واإدارية من عام 1999م اإلى •	
عام 2003م
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طارق بن زياد ال�شديرياال�شم

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الفنادق والرتفيه، •	املنا�سب االأخرى
منذ عام 2012م وحتى تاريخه

�سريك وع�سو جمل�س مديري �سركة ابتكارات الرقمية لتقنية املعلومات، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع تقنية املعلومات، •	
- ع�سو من عام 2012م وحتى تاريخه، و�سريك منذ عام 2013م وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س مديري �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع مواد البناء، منذ عام 2012م •	
وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س مديري �سركة جمموعة املتبويل املتحدة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التوزيع، منذ عام 2011م وحتى •	
تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة احتاد اخلليج لالغذية، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�سناعي، منذ عام 2011م وحتى تاريخه•	

كرمي حيدر ما�شياال�شم

36العمر

اأرديناجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

�سهادة الدرا�سات العليا يف القيادة االإدارية من جامعة مكجيل مبونرتيال، كندا عام 2002م•	املوؤهالت العلمية

بكالوريو�س جتارة تخ�س�س مالية واقت�ساد من جامعة كونكورديا مبونرتيال، كندا عام 2000م•	

رخ�سة ت�سويق االأ�سهم وال�سناديق امل�سرتكة من معهد االأوراق املالية الكندي، مونرتيال، كندا عام 2001م•	

رخ�سة ت�سويق التاأمني ال�سحي والتاأمني على احلياة من معهد اخلدمات املالية، مونرتيال، كندا عام 2001م•	

مدير يف ق�سم امللكية اخلا�سة وامل�سرفية اال�ستثمارية لدى �سركة جدوى لال�ستثمار، �سركة م�ساهمة مقفلة مرخ�سة من قبل هيئة •	اخلربات العملية
ال�سوق املالية، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2012م وحتى تاريخه

مدير يف ق�سم ا�ست�سارات اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية لدى �سركة اإت�س اإ�س بي �سي، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، الريا�س •	
مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية، اململكة العربية ال�سعودية من عام 2006م اإلى عام 2012م

خبري اأول لدى ديليوت اآند تو�س، �سركة تدقيق ح�سابات وا�ست�سارات مالية واإدارية، عمان، االأردن من عام 2003م اإلى عام 2006م•	

م�ست�سار مايل لدى انفي�ستورز جروب، مونرتيال، كندا، �سركة ا�ست�سارات ا�ستثمارية، من عام 2000م اإلى 2002م •	

ع�سو جمل�س مديري �سركة الزامل لل�سناعة والتجارة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع مواد البناء، منذ عام 2012م •	املنا�سب االأخرى
وحتى تاريخه

عبدالعزيز بن �شالح الربدياال�شم

52العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س العلوم يف االإدارة ال�سناعية، كلية االإدارة ال�سناعية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، عام 1985م•	املوؤهالت العلمية

ع�سو جمعية االقت�ساد ال�سعودية•	

	•)GCC BDI( ع�سو جمعية جمال�س االإدارات بدول جمل�س التعاون اخلليجي

�سارك يف العديد من الدورات التدريبية والربامج يف جماالت متعددة.•	
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عبدالعزيز بن �شالح الربدياال�شم

الع�سو املنتدب لل�سركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االنتاج النباتي والت�سنيع الغذائي، •	اخلربات العملية
من عام 2000م اإلى عام 2003م

املدير العام ملجموعة الزوردي لال�ستثمار ال�سناعي، والتي كانت موؤ�س�سة فردية ومت حتويلها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع •	
�سناعة وجتارة املجوهرات، من عام 1996م اإلى عام 1999م

رئي�س وحدة اإقرا�سية – اإدارة امل�ساريع - �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من عام 1993م اإلى عام 1995م•	

م�ست�سار اقت�سادي بقن�سلية اململكة ال�سعودية العربية بدبي، االإمارات العربية املتحدة خالل عام 1992م •	

مدير م�سروع – اإدارة امل�ساريع - �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من عام 1989م اإلى عام 1991م•	

حملل م�ساريع - �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من عام 1987م اإلى عام 1989م•	

الرئي�س التنفيذي ملكتب عبدالعزيز �سالح الربدي لال�ست�سارات املالية، موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع اال�ست�سارات املالية واالإدارية،  •	املنا�سب االأخرى
منذ عام 2003م وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة العبيكان للزجاج، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�سناعي، منذ عام 2008م وحتى تاريخه•	

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين- والء، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني التعاوين، منذ عام •	
2007م وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأ�سواق عبداهلل العثيم، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التجزئة، منذ عام 2009م وحتى تاريخه•	

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع ال�سناعي، منذ عام 2012م وحتى •	
تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الفنادق والرتفيه، •	
منذ عام 2013م وحتى تاريخه

منري عبدالعليم ال�شيداال�شم

49العمر

م�سرياجلن�سية

�سكرتري جمل�س االإدارةاملن�سب

دبلوم جتارة من كلية الدرا�سات التعاونية يف م�سر عام 1983م•	املوؤهالت العلمية

بكالوريو�س املعهد العايل للدرا�سات التعاونية يف م�سر عام 1991م•	

م�سوؤول عالقات عامة بال�سركة•	اخلربات العملية

م�سوؤول خدمات املر�سى املنومني مب�ست�سفى احلمادي العليا•	

م�سرف على ق�سم املواعيد وال�سنرتال مب�ست�سفى احلمادي العليا •	

�سكرتري الرئي�س التنفيذي لل�سركة منذ عام 1996م وحتى تاريخه•	

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات واملعدات )�سا�سكو(، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع النقل، من عام •	
2006م اإلى عام 2009م

�سكرتري رئي�س جمل�س اإدارة �سركة عزيز للمقاوالت واال�ستثمار ال�سناعي، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع املقاوالت، عام •	
1994م

�سكرتري رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سوامع والتخزين، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع املوزعون وجتارة التجزئة، يف م�سر من •	
عام 1988م اإلى عام 1993م

�سكرتري جمل�س اإدارة �سركة الباحة لال�ستثمار والتنمية، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار يف امل�ساريع املتعددة، منذ •	املنا�سب االأخرى
عام 2013م وحتى تاريخه
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اإلدارة التنفيذية 2   2

تتاألف االإدارة التنفيذية لل�سركة من فريق يتمتع بخربات وا�سعة ومهارات عالية الإدارة ال�سركة بكفاءة واقتدار يف اإطار التوجيهات ال�سادرة عن جمل�س االإدارة.  
املحددة من قبل جمل�س  ال�سركة الأهدافها  ل�سمان حتقيق  االإدارة  و�سيا�سات جمل�س  لتوجيهات  وفقًا  لل�سركة  اليومية  االأعمال  بت�سيري  التنفيذي  الرئي�س  ويقوم 

االإدارة.

وفيما يلي تفا�سيل الأع�ساء اجلهاز االإداري لل�سركة: 

اجلدول رقم 41: االإدارة التنفيذية لل�شركة

تاريخ االلتحاق بالعمل العمر اجلن�شيةاملن�شباال�شم
يف ال�شركة

االأ�شهم التي ميلكها 
قبل االكتتاب

االأ�شهم التي ميلكها 
بعد االكتتاب

حممد بن �سالح 
احلمادي

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
لل�سركة

3.675.0003.675.000 1996/01/24م43�سعودي

الدكتور عبدالعزيز 
بن �سالح احلمادي

2008/11/013.675.0003.675.000م38�سعوديمدير العمليات

الدكتورة رمياء بنت 
�سالح احلمادي

مديرة ال�سوؤون الطبية بال�سركة 
وا�ست�سارية ن�ساء ووالدة يف م�ست�سفى 

احلمادي العليا

�سفر�سفر2002/08/01م43�سعودية

�سفر�سفر2004/12/04م42فلبينيةمديرة اإدارة اجلودةماريا زينني ريباي

عاطف حممد عبده 
زهران

�سفر�سفر2000/06/02م59م�سرياملدير املايل

الدكتور وليد فتحي 
الكواملة

�سفر�سفر1985/03/01م59اأردين مدير الت�سويق

اإبراهيم عبداهلل بن 
�سيف

مدير عالقات املر�سى واملدير 
االإداري

�سفر�سفر2013/01/01م27�سعودي

�سفر�سفر1999/03/06م42�سعودي مدير املوارد الب�سريةماجد �سامل النهدي

�سفر�سفر1985/08/01م61�سعوديمدير امل�سرتيات�سعد حممد النمي

هاين اإبراهيم اأحمد 
اكرمي

�سفر�سفر2006/04/15م34فل�سطينيمدير تقنية املعلومات

بندر حممد عبد 
العزيز املحمود

مدير عالقات املر�سى )م�ست�سفى 
احلمادي العليا(

�سفر�سفر1999/06/28م36�سعودي

د. ح�سام اأحمد رماح 
حممد

مدير ال�سوؤون الطبية )م�ست�سفى 
احلمادي العليا(

�سفر�سفر2003/05/12م51م�سري

عبداهلل اإبراهيم 
املرحوم

مدير عالقات املر�سى )م�ست�سفى 
احلمادي ال�سويدي(

�سفر�سفر2003/09/06م34�سعودي

د. �سفاء عي�سى 
العي�سى

مدير ال�سوؤون الطبية )م�ست�سفى 
احلمادي ال�سويدي(

�سفر�سفر1992/09/29م61بريطاين

امل�سدر: ال�سركة
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وفيما يلي ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء اجلهاز االإداري املذكورين اأعاله.

حممد بن �شالح احلمادياال�شم

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي لل�سركةاملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سمال�سرية الذاتية

الدكتور عبد العزيز بن �شالح احلمادياال�شم

مدير العملياتاملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سمال�سرية الذاتية

الدكتورة رمياء بنت �شالح احلمادياال�شم

43العمر

�سعوديةاجلن�سية

مديرة ال�سوؤون الطبية بال�سركة وا�ست�سارية ن�ساء ووالدة يف م�ست�سفى احلمادي العليااملن�سب

بكالوريو�س طب عام وجراحة من جامعة امللك �سعود بالريا�س عام 1993م •	املوؤهالت العلمية

�سهادة االخت�سا�س يف طب الن�ساء والتوليد من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية عام 2002م•	

مدربة معتمدة من جمعية القلب االأمريكية يف االنعا�س القلبي الرئوي•	

مدربة معتمدة يف االنعا�س املتقدم يف اأمرا�س الن�ساء والوالدة•	

ع�سو يف اللجنة االأ�سرتالية العتماد املن�ساآت ال�سحية منذ عام 2011م  •	

مديرة ال�سوؤون الطبية بال�سركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية

مديرة ال�سوؤون الطبية يف م�ست�سفى احلمادي العليا منذ عام 2004م وحتى 2014م•	

ا�ست�سارية ن�ساء ووالدة يف م�ست�سفى احلمادي العليا منذ عام 2004م وحتى تاريخه •	

مدير طبي يف م�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2002م اإلى عام 2004م•	

اخ�سائية ن�ساء ووالدة يف م�ست�سفى اليمامة من عام 2001م اإلى عام 2004م •	

مقيم اأول ن�ساء ووالدة يف م�ست�سفى اليمامة من عام 1998م اإلى عام 2001م•	

مقيمة ن�ساء ووالدة يف جممع الريا�س الطبي )م�ست�سفى ال�سمي�سي �سابقًا( من عام 1994م اإلى عام 1998م•	

�سنة امتياز من عام 1993م اإلى عام 1994م•	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

ماريا زينني ريباياال�شم

44العمر

فلبينية اجلن�سية

مديرة اإدارة اجلودةاملن�سب

ماج�ستري يف اإدارة االأعمال، جامعة البوليتكنيك، الفلبني عام 1995م•	املوؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف االإح�سائيات التطبيقية، جامعة البوليتكنيك، الفلبني عام 1992م  •	

�سهادة مهنية يف جودة الرعاية ال�سحية )CPHQ( )2011م(•	
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ماريا زينني ريباياال�شم

8 �سنوات يف اإدارة جودة الرعاية ال�سحية•	اخلربات العملية

 مدير اإدارة اجلودة لدى م�ست�سفى احلمادي العليا منذ عام 2008م وحتى تاريخه•	

اخت�سا�سي اإح�ساءات ومن�سق اإدارة اجلودة لدى م�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2004م اإلى عام 2008م•	

اخت�سا�سية �سوؤون موظفني لدى م�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2006م اإلى عام 2008م •	

مديرة خمترب لدى �شركة اأي جي بي فلبينز انكوربوريتد يف الفلبني من عام 1999م اإلى عام 2004م•	

م�ساعد تنفيذي للرئي�س ومديرة موارد الب�سرية يف �سركة �سريي�س فن ديفيلومبنت كربروري�سن )الفلبني( من عام 1996م اإلى عام •	
1999م

مدير �سوؤون موظفني يف �سركة بيرت ورلد ريالتي ماجنمت كورب )الفلبني( من عام 1997م اإلى عام 1999م•	

موظف يف �سركة مافري اأي�سيان ان�سوران�س كوربوري�سن )الفلبني( من عام 1994م اإلى عام 1996م•	

موظف اإح�ساءات يف �سركة وارن مانيفاك�سرينغ كوربوري�سن )الفلبني( من عام 1992 اإلى عام 1994م  •	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

عاطف حممد عبده زهراناال�شم

59العمر

م�سرياجلن�سية

املدير املايلاملن�سب

بكالوريو�س جتارة، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية عام 1977ماملوؤهالت العلمية

34 �سنة من اخلربة املالية •	اخلربات العملية

املدير املايل لدى ال�سركة منذ عام 2000م وحتى تاريخه•	

مراقب مايل لدى جمموعة حلوان للتجارة والهند�سة، جمهورية م�سر العربية من عام 1999م اإلى عام 2000م•	

رئي�س ح�سابات لدى جمموعة البنوي، جدة، اململكة العربية ال�سعودية من عام 1992م اإلى عام 1998م •	

حما�سب لدى �سركة عبداللطيف جميل، جدة، اململكة العربية ال�سعودية، من عام 1989م اإلى عام 1992م •	

مراجع مبكتب عبداملجيد مهند�س، مراجعون وحما�سبون قانونيون باململكة العربية ال�سعودية من عام 1982م اإلى عام 1989م •	

مراجع مبكتب حازم ح�سن لتدقيق احل�سابات يف جمهورية م�سر العربية من عام 1979م اإلى عام 1982م•	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

الدكتور وليد فتحي الكواملةاال�شم

59العمر

اأردين اجلن�سية

مدير الت�سويقاملن�سب

بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة روما يف اإيطاليا عام 1980م•	املوؤهالت العلمية

28 عامًا يف العمل يف جمال الرعاية ال�سحية يف م�ست�سفى احلمادي العليا•	اخلربات العملية

مدير تطوير االأعمال لدى ال�سركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه•	

مدير مركز االأعمال لدى ال�سركة منذ عام 2008م اإلى عام 2014م•	

مدير ق�سم الطوارئ واالإ�سعاف من عام 1985م اإلى عام 1990م •	

اإدارة العالقات اخلارجية /عالقات الطب ال�سرعي اعتبارًا من عام 1990م حتى تاريخه•	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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اإبراهيم عبداهلل بن �شيفاال�شم

27العمر

�سعودياجلن�سية

مدير عالقات املر�سى واملدير االإدارياملن�سب

بكالوريو�س يف اإدارة نظم املعلومات ال�سحية من اجلامعة ال�سعودية االلكرتونية )منت�سب(املوؤهالت العلمية

مدير عالقات املر�سى واملدير االإداري لدى ال�سركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية

مدير م�ساعد ل�سوؤون املر�سى مبدينة �سلطان بن عبدالعزيز االإن�سانية من عام 2003م اإلى عام 2012م.•	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

ماجد �شامل النهدياال�شم

42العمر

�سعودياجلن�سية

مدير املوارد الب�سريةاملن�سب

بكالوريو�س يف اإدارة االأعمال من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1998م.املوؤهالت العلمية

19 عامًا يف جمال االإدارة•	اخلربات العملية

مدير اإدارة املوارد الب�سرية من عام 2009م وحتى تاريخه•	

نائب مدير اإدارة املوارد الب�سرية من عام 2006م اإلى عام 2009م•	

م�سرف اإدارة التوظيف من عام 2003م اإلى عام 2006م •	

م�سرف ق�سم العالقات احلكومية من عام 2001م اإلى عام 2003م•	

م�سوؤول عالقات حكومية يف ال�سركة من عام 1999م اإلى عام 2001م•	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

�شعد حممد النمياال�شم

61العمر

�سعودياجلن�سية

مدير امل�سرتياتاملن�سب

املوؤهالت العلمية

مدير امل�سرتيات لدى ال�سركة منذ عام 1992م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية

م�شوؤول خمازن باحلر�ص الوطني من عام 1976م اإلى عام 1992م •	

فني �سيدالين بوزارة ال�سحة من عام 1974م اإلى عام 1976م•	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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هاين اإبراهيم اأحمد اكرمياال�شم

34العمر

فل�سطينياجلن�سية

مدير تقنية املعلوماتاملن�سب

�سهادة الدكتوراه يف اإدارة امل�ساريع )بنظام الدار�سة عن بعد( من جامعة كورنيل، نيويورك، الواليات املتحدة االأمريكية عام 2009م•	املوؤهالت العلمية

�سهادة املاج�ستري يف العلوم يف اإدارة نظم املعلومات )بنظام الدار�سة عن بعد( من جامعة نيويورك عام 2007م •	

�سهادة البكالوريو�س يف علوم التقنية من جامعة البا�سيفيك و�سرتن االأمريكية عام 2001م•	

13 �سنة خربة عملية يف جمال تقنية املعلومات �ساملة فرتة درا�سة املاج�ستري والدكتوراة. •	اخلربات العملية

مدير تقنية املعلومات يف ال�سركة منذ عام 2006م وحتى تاريخه•	

مدير م�سروع تقنية معلومات لدى موؤ�س�سة اإبراهيم اكرمي للخدمات وامل�ساريع التقنية، موؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع تقنية املعلومات، •	
من عام 2005م اإلى عام 2006م 

مدير نظام لدى جمموعة العطي�سان لال�ست�سارات الهند�سية، من عام 2002م اإلى عام 2004م •	

مدير نظام يف فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التجزئة، اململكة العربية ال�سعودية، من عام •	
2001م اإلى عام 2002م 

ال يوجد املنا�سب االأخرى

بندر حممد عبد العزيز املحموداال�شم

36 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

مدير عالقات املر�سى )م�ست�سفى احلمادي العليا(املن�سب

�سهادة جامعية متو�سطة بكلية التقنية االإدارية بالريا�س تخ�س�س )حما�سبة مالية( عام 2001م •	املوؤهالت العلمية

بكالوريو�س علم نف�س جامعة امللك عبد العزيز  عام 2011م•	

مدير عالقات املر�سى )م�ست�سفى احلمادي العليا( من عام  2014م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية

مدير مناوب مب�ست�سفى احلمادي العليا من عام  2011م وحتى 2014 •	

مدير العيادات اخلارجية مب�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2007م اإلى عام 2011م •	

مدير عيادات الن�ساء والوالدة واالأطفال مب�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2003م اإلى عام 2007م•	

موظف خدمات مر�سى  مب�ست�سفى احلمادي العليا من عام 1999م اإلى عام 2003م•	

ال يوجد•	املنا�سب االأخرى

د. �شفاء عي�شى العي�شىاال�شم

61 �سنةالعمر

بريطايناجلن�سية

مدير ال�سوؤون الطبية )م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي(املن�سب
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د. �شفاء عي�شى العي�شىاال�شم

زميل فخري الكلية امللكية للجراحني باأدنربه، اململكة املتحدة، عام 2001م•	املوؤهالت العلمية

زميل الكلية امللكية لطب االأطفال، اململكة املتحدة، عام 2001م  •	

زميل الكلية امللكية لالأطباء، اإدنربه، اململكة املتحدة، عام 1994م•	

بكالوريو�س جراحة، كلية طب الب�سرة، العراق، عام 1976م•	

مدير ال�سوؤون الطبية )م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي( من عام 2014م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية
مدير ق�سم التعليم الطبي امل�ستمر يف ال�سركة من عـام 2010م وحتى تاريخـه •	
رئي�س ق�سم االأطفال مب�ست�سفى احلمادي العليا من عام 1993م•	
اأ�ستاذ حما�سر بجامعة اأدنربة والكلية امللكية من عام 1984م اإلى عام 1992م•	
ا�ست�ساري طب االأطفال وحديثي الوالدة بجامعة اأدنربه عام 1984م•	

ال يوجد•	املنا�سب االأخرى

ح�شام اأحمد رماح  حممداال�شم

51 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

مدير ال�سوؤون الطبية )م�ست�سفى احلمادي العليا(املن�سب

دكتوراة اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، م�ست�سفى جامعة توياما الطبية وال�سيدالنية، اليابان عام 1999م•	املوؤهالت العلمية
ماج�ستري يف اأمرا�س القلب من كلية الطب، جامعة طنطا، جمهورية م�سر العربية، عام 1991م•	
بكالوري�س طب من جامعة طنطا، جموهرية م�سر العربية، عام 1986م•	

مدير ال�سوؤون الطبية مل�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2014م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية
كبري االأطباء مب�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2011م وحتى 2014   •	
مدير ال�سوؤون الطبية مل�ست�سفى احلمادي العليا من عام 2004م اإلى عام 2011م•	
ا�ست�ساري اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية من عام 2003م•	
باحث اكلينيكي بكلية الطب جامعة توياما الطبية وال�سيدلية، اليابان من عام 1993م اإلى 1999م•	
اأ�ستاذ م�ساعد حما�سر بكلية الطب، جامعة طنطا، ق�سم القلب من عام 1987م اإلى عام 1993م•	

ال يوجد•	املنا�سب االأخرى

عبداهلل اإبراهيم املرحوماال�شم

34 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

مدير عالقات املر�سى )م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي(املن�سب

دبلوم احلا�سب االآيل من مركز التدريب املهني بتقدير ممتاز عام 2004م •	املوؤهالت العلمية
دبلوم ال�سكرتارية الطبية من جامعة امللك �سعود عام 2008م•	

مدير عالقات املر�سى )م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي( من عام  2014م وحتى تاريخه•	اخلربات العملية
نائب مدير خدمات املر�سى من عام  2012م اإلى عام 2014م •	
مدير العيادات اخلارجية من عام 2011م اإلى عام 2012م•	
نائب مدير العيادات من عام 2006م اإلى عام 2011م•	
م�سوؤول خدمات املر�سى من عام 2003م اإلى عام 2006م•	
موظف اإداري بالعيادات اخلارجية مب�ست�سفى احلمادي العليا عام 2003م •	

ال يوجد•	املنا�سب االأخرى
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إقرارات عن اإلفالس والمصالح المباشرة ألعضاء مجلس االدارة والمدراء التنفيذيين 2   2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س االإدارة واملوظفون يف االإدارة العليا مبا يلي:
 اأنه مل يتم االإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأٍي من اأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س االإدارة. �
اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأٍي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة  �

اأو �سكرتري جمل�س االإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.
وبا�ستثناء حممد �سالح احلمادي )ع�سو جمل�س االإدارة ومدير العمليات( وعبدالعزيز �سالح احلمادي )ع�سو جمل�س االإدارة واملدير الطبي(، لي�س  �

من �سمن كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س االإدارة اأي �سخ�س يعمل حاليًا كع�سو يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى، اأو اأن �سبق له واأن �سغل مثل هذا 
املن�سب �سابقًا.

اأنه لي�س لهم اأو الأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأية م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم الفرعي رقم 2-2-4  �
الن�سرة. هذه  من الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�شركة وطبيعة اأعمالها" من 

اأنه لي�س لهم اأو الأي من اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة بخالف ما ورد يف الق�سم الفرعي رقم 5-3 "جمل�س االإدارة" والق�سم  �
"االتفاقيات مع االأطراف ذات  رقم 7-11  الفرعي  رقم 5 "الهيكل التنظيمي لل�شركة" والق�سم  الق�سم  الفرعي رقم 5-4 "االإدارة التنفيذية" من 

"املعلومات القانونية" من هذه الن�سرة.  11 رقم  الق�سم  العالقة" من 
الن�سرة  � اأو قيد النظر يف تاريخ هذه  اأو �سفهي قائم  اأو اتفاق خطي  اأي عقد  اأية م�سلحة جوهرية يف  اأو تابعيهم  اأقربائهم  اأو الأي من  اأنه لي�س لهم 

ي�سكل عقدًا اأو اتفاقًا مهمًا بالن�سبة الأعمال ال�سركة با�ستثناء ما جرى االإف�ساح عنه يف ق�سم "العقود مع االأطراف ذات العالقة" يف الق�سم رقم 11 
الن�سرة. هذه  "املعلومات القانونية" من 

اأنهم �سوف يلتزمون باالأحكام الواردة يف املادتني )69( و)70( من نظام ال�سركات واأحكام املواد ذات العالقة من الئحة حوكمة ال�سركات. �
ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو املدراء التنفيذين بحق الت�سويت على اأي عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة. �
لي�س لديهم اأي حق يخولهم االقرتا�س من ال�سركة. �
مل يكن هناك اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �

االإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة االإ�سدار.
لي�شت هناك نية يف اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.  ومل يحدث انقطاع يف اأعمال ال�شركة قد يكون اأو كان له تاأثري هام على املوقف  �

املايل خالل فرتة االإثني ع�سر )12( �سهرًا املا�سية قبل تاريخ هذه الن�سرة.
لي�س هناك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج. �
لي�س هناك اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة. �

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 2   2

الر�سمية  والتعليمات  القرارات  مع  يتوافق  وذلك مبا  العادية  العامة  تقدرها اجلمعية  كما  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  تكون مكافاأة  لل�سركة،  االأ�سا�سي  للنظام  وفقًا 
ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة يف هذا ال�ساأن ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأخرى مكملة له، باالإ�سافة اإلى بدل ح�سور وبدل انتقال 

يحددهما جمل�س االإدارة وفقًا لالأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

ووفقًا للقرار الوزاري رقم )1071( وتاريخ 1412/11/2هـ )املوافق 1992/5/5م( ال�سادر عن معايل وزير التجارة وال�سناعة يكون احلّد االأق�سى للمكافاأة 
ال�سنوية لع�سو جمل�س االإدارة يف ال�سركة )200.000( ريال �سعودي، باالإ�سافة اإلى مبلغ )3.000( ريال عن ُكل جل�سٍة من جل�سات جمل�س االإدارة.  وتلتزم ال�سركة 

مبا جاء يف القرار الوزاري املذكور يف حتديد املكافاآت ال�سنوية التي تقررها اجلمعية العامة لل�سركة بناًء على تو�سية املجل�س.

ويجب اأن تتم املوافقة على مكافاآت واأجور جمل�س االإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة اأنه ال يحق الأع�ساء جمل�س االإدارة الت�سويت على هذه املكافاآت 
واالأجور، كما مل يتقا�سى اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء اإدارتها التنفيذية اأية مكافاآت اأو تعوي�سات عينية، وفيما يلي، تف�سيل ملا تقا�ساه 
الن�سرة، مبا فيهم الرئي�س التنفيذي  هذه  من  "االإدارة التنفيذية لل�شركة"  اأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة التنفيذية املذكورين يف  اجلدول رقم 41: 

واملدير املايل، خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة للطرح على التف�سيل االتي:

اجلدول رقم 42: مكافاآت واأتعاب جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية خالل الفرتة ما بني 2011م - 2013م 

2013م2012م2011مالبيان

�سفر1.060.000�سفر اأع�ساء جمل�س االإدارة

�سفر�سفر�سفرجلنة املراجعة

�سفر�سفر�سفرجلنة الرت�سيحات واملكافاآت

 7.946.486  5.570.385  4.910.628 كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل

7.946.486 4.910.6286.630.385 املجموع 

امل�سدر: ال�سركة 
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تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 2   2

ال�سركات  والئحة حوكمة  ال�سركات  نظام  ويحدد  الرتاكمي،  الت�سويت  ا�سلوب  باتباع  العادية  العامة  قبل اجلمعية  ال�سركة من  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  تعيني  يتم 
اأع�ساء جمل�س االإدارة و  لل�سركة ونظام احلوكمة الداخلي لل�سركة مهام وم�سوؤوليات جمل�س االإدارة.  وفيما يلي ملخ�س مبهام وم�سوؤوليات  والنظام االأ�سا�سي 

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل:

رئيس مجلس اإلدارة 1   2   2

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة ما يلي:

متثيل ال�سركة اأمام الغري وكافة اجلهات احلكومية واخلا�سة باالإ�سافة اإلى ممار�سة ال�سالحيات املمنوحة له مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة. �
تنظيم عمل جمل�س االإدارة. �
ترتيب مواعيد انعقاد اجتماعات املجل�س والدعوة النعقادها، االإعداد جلدول االأعمال ورئا�سة االجتماعات، وتنظيم عملية الت�سويت على القرارات. �
توفري االأجواء املنا�سبة لتبادل االآراء واملناق�سة املفتوحة بني كل االأع�ساء للمو�سوعات التي يت�سمنها جدول اأعمال اجتماعات املجل�س. �
تنظيم حما�سر االجتماعات والتوقيع عليها. �
التاأكد من �سالحية املر�سح ل�سغل وظيفة الع�سو املنتدب. �
رئا�سة اجلمعية العامة للم�ساهمني اأو تفوي�س من ينوب عنه يف رئا�ستها. �
االإ�سراف على اإعداد تقرير جمل�س االإدارة ال�سنوي عن اأن�سطة املجل�س. �

مكافأة رئيس مجلس اإلدارة 

تدفع  املبلغ مكافاأة مقطوعة  العادية وميثل  العامة  تقرره اجلمعية  ملا  وفقًا  �سنوية  االإدارة، على مكافاأة  االإدارة، ب�سفته ع�سو يف جمل�س  رئي�س جمل�س  يح�سل 
�سنويًا.  كما يح�سل رئي�س جمل�س االإدارة على بدل ح�سور مببلغ 3.000 ريال مقابل ح�سور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س االإدارة، باالإ�سافة اإلى تعوي�س عن 

امل�سروفات اجليبية.

مدة رئيس مجلس اإلدارة

اإن مدة ع�سوية اأع�ساء جمل�س االإدارة، مبا فيهم رئي�س جمل�س االإدارة، هي ثالثة )3( �سنوات وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة.  

أعضاء مجلس اإلدارة 1   2   2

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س االإدارة ما يلي:

توجيه وو�سع ومتابعة اال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة واالأهداف الرئي�سية لها والتي حتتوي على اخلطط ال�سنوية املالية والت�سغيلية لل�سركة، وذلك يف  �
�سوء التو�سيات املقدمة من التنفيذيني بال�سركة.

تعيني ومتابعة اأداء الع�سو املنتدب لل�سركة. �
و�سع وتوجيه �سيا�سة اإدارة املخاطر ومراجعتها.   �
حتديد الهيكل الراأ�سمايل االأمثل لل�سركة وا�سرتاتيجيتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�سنوية.   �
االإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك االأ�سول والت�سرف بها.   �
و�سع اأهداف االأداء ومراقبة التمثيل واالأداء ال�سامل لل�سركة. �
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واعتمادها. �
و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س املحتملة لكل من اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�ساهمني، وي�سمل  �

ذلك اإ�ساءة ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة ومرافقها، واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع االأ�سخا�س ذوي العالقة.  
التاأكد من �سالمة االأنظمة املالية واملحا�سبية، مبا يف ذلك االأنظمة ذات ال�سلة باإعداد التقارير املالية.   �
التاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد الت�سور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�سركة وطرحها ب�سفافية.   �
املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة. �

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يح�سل اأع�ساء جمل�س االإدارة على مكافاأة �سنوية وفقًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية على اأن ال تزيد عن 200.000 ريال للع�سو الواحد.  كما يتقا�سى كل ع�سو 
من اأع�ساء جمل�س االإدارة مبلغ 3.000 ريال �سعودي لقاء ح�سور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س االإدارة.
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ال يحق الأع�ساء جمل�س االإدارة، اأو االإدارة التنفيذية، مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني الت�سويت على �سرف املكافاآت الأنف�سهم اأو القرارات ال�سادرة 
عن اجلمعية العامة لل�سركة يف هذا ال�ساأن، كما ال يوجد اأي �سالحيات جتيز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو لكبار التنفيذيني حق االقرتا�س من ال�سركة.  

الرئيس التنفيذي 2   2

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات الرئي�س التنفيذي ما يلي:

اإعداد التوجه اال�سرتاتيجي لل�سركة ملراجعته واعتماده من قبل جمل�س االإدارة.. 1
اإعداد خطة عمل �سنوية وامليزانية املالية ملراجعتها واعتمادها من قبل جمل�س االإدارة.. 2
التن�سيق والتخطيط مع االإدارات بهدف تلبية اأهداف ميزانياتهم.. 3
تقييم الق�سايا واالجتاهات التي قد توؤثر على حتقيق اأهداف ال�سركة.. 4
خلق بيئة جاذبة للكفاءات واملواهب واالحتفاظ بها.. 5
تعيني وتدريب وتطوير العاملني لتحقيق اأهداف ال�سركة على املدى القريب والبعيد.. 6
مراقبة ن�ساطات ال�سركة وتقدمي الدعم االإداري والفني لالإدارة التنفيذية.. 7
دعم اأن�سطة مراقبة اجلودة وتعزيز ثقافة التوجه نحو اجلودة النوعية.. 8

مكافأة الرئيس التنفيذي

يح�سل الرئي�س التنفيذي على راتب �سهري وبدل �سكن وبدل �سفر وفقًا الأحكام عقد عمله.

مدة عمل الرئيس التنفيذي

يتم حتديد مدة خدمة الرئي�س التنفيذي مبوجب عقد عمل �سنوي ُيجدد تلقائيًا من قبل ال�سركة.

المدير المالي 2   2

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات املدير املايل ما يلي:

و�سع وتنفيذ اال�سرتاتيجية املالية لل�سركة على املدى القريب والبعيد.. 1
م�ساعدة الرئي�س التنفيذي لل�سركة على و�سع خطة ا�سرتاتيجية لكل اإدارة.. 2
االإ�سراف على اإعداد كافة القوائم والتقارير املالية مبا فيها قائمة الدخل، وقائمة املركز املايل، والتقارير املقدمة اإلى امل�ساهمني واجلهات احلكومية.. 3
مراجعة التقارير بهدف حتليل االإيرادات الفعلية وامل�ساريف واالأرباح مقابل االأرقام املقرتحة وو�سع اخلطط الت�سغيلية.. 4
االإ�سراف على اإعداد امليزانية واملراجعة.. 5
تقدير املتطلبات الالزمة لراأ�س املال واالأرا�سي واملعدات وو�سع خطة مثلى للتمويل.. 6
امل�ساركة يف اإيجاد فر�س االأعمال اجلديدة.. 7
التاأكد من كفاية التدفقات النقدية للوفاء باحتياجات ال�سركة.. 8

مكافأة المدير المالي

يح�سل املدير املايل على راتب �سهري وبدل �سكن وبدل �سفر.

مدة خدمة المدير المالي

مت حتديد مدة خدمة املدير املايل مبوجب عقد عمل �سنوي بدء يف 1434/02/15هـ )املوافق 2012/12/28م( وُيجدد العقد تلقائيًا ملدة �سنة ميالدية من قبل 
ال�سركة اإال اإذا قام املدير املايل باإخطار ال�سركة خطيًا قبل نهاية العقد بثالثة )3( اأ�سهر بعدم الرغبة يف التجديد، ويف تلك احلالة يحق لل�سركة اإبقاء املدير املايل 

على عمله ملدة ال تتجاوز �ستني يومًا بعد انتهاء العقد حلني توفري بديل. وما زال هذا العقد �ساري املفعول.

هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة و�سكرتري جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة العليا اأنه ال يوجد عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي هذه 
الن�سرة لهم اأو الأي من اأقاربهم فيه م�سلحة يف اأعمال ال�سركة، وذلك بخالف ما ذكر يف ق�سم "العقود مع االأطراف ذات العالقة" يف الق�سم رقم 8 "املعلومات 

الن�سرة.   هذه  القانونية" من 
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لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها:  1   2

من اأجل �سمان االأداء االأمثل الإدارة ال�سركة، �سّكل جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية.  للجان قواعد معتمدة 
حتدد املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بكل منها.  ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات اإلى جمل�س االإدارة.  يقوم جمل�س االإدارة باإجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان 

بناًء على تو�سياتها.  

مت ت�سكيل اللجان مبوجب قرار جمل�س االإدارة رقم 4 لعام 2013 املنعقد بتاريخ 1435/01/29هـ )املوافق 2013/12/02م(، وقد حدد نظام احلوكمة الداخلي 
لل�سركة مبلغ  )5.000( خم�سة اآالف ريال �سعودي لكل ع�سو عن كل اجتماع يح�سره للجنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت.  اأما بالن�سبة للجنة التنفيذية 

فال يتقا�سى اأع�سائها اأية مكافاآت عن ع�سويتهم يف اللجنة اأو عن ح�سور اجتماعاتها.

لجنة المراجعة 1    1   2

تتولى جلنة املراجعة املهام وامل�سوؤوليات التالية:

تقدمي امل�ساعدة يف اإعداد احل�سابات والتقارير املالية وذلك للتاأكد من ال�سحة وال�سفافية والكمال يف املعلومات املالية التي تقوم ال�سركة باالإف�ساح عنها. �
التاأكد من اإعداد التقارير املالية وفق ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها ال�سركة. �
حتديد ومراجعة امل�ساكل املحا�سبية التي توؤثر على عملية اإعداد التقارير املالية وفهم مدى تاأثريها على �سحة تلك التقارير.   �
االإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية الربع �سنوية وال�سنوية والتي تقوم باإعدادها االإدارة ومراجعتها قبل ن�سرها. �
اإعداد تو�سيات ملجل�س االإدارة مبا يتعلق مبدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة لطبيعة ال�سركة، وتقييمها للتقارير املالية التي ت�سدرها ال�سركة  �

ولطبيعة عملية املراجعة لها.  
اإعداد تو�سيات ملجل�س االإدارة فيما يتعلق بالتقرير ال�سنوي لل�سركة وذلك قبل اعتماده من املجل�س.   �
االإدارة  � التي تطبقها  ال�سيا�سات  املالية والت�سغيلية والقانونية ومراجعة  التي تت�سمن املخاطر  ال�سركة  التي تواجهها  االأ�سا�سية  الك�سف عن املخاطر 

املتعلقة بعمليات حتديد وتقييم معاجلة تلك املخاطر.
اإعداد تو�سيات متعلقة باإن�ساء وحت�سني ون�سر بنية الرقابة داخل ال�سركة.   �
االإدارة  � ا�ستجابة  واأي�سا لدرجة  القائمني عليهما،  لهما ولالأفراد  املوازنات املخ�س�سة  ي�سمل  الداخلية  الرقابة والإدارة املخاطر  تقييم لنظم  اإعداد 

للمالحظات التي يبديها املراجعني الداخليني واخلارجيني.
اإبداء التو�سيات املتعلقة باختبار املحا�سب القانوين، والتي ت�سمل مراجعة اللجنة لكفاءته املهنية وال�ستقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعار�س يف  �

امل�سالح، واأي�سا االأتعاب التي �سوف يح�سل عليها.
اإجراء مراجعة �سنوية الأداء املحا�سب القانوين، وو�سع تو�سيات متعلقة بتعيينه، واإعادة تعيينه اأو اإنهاء عقد ال�سركة معه. �
العمل مع املحا�سب القانوين من اأجل التن�سيق يف اإعداد خطة واإجراءات املراجعة لل�سنة احلالية، مع االأخذ يف االعتبار ظروف ال�سركة احلالية واأي  �

تغيريات حدثت يف ال�شروط التي تطلبها اجلهات اال�شرافية القانونية.  
العمل على حل امل�ساكل التي قد يواجهها املحا�سب القانوين اأثناء تاأديته لعملية املراجعة اأو �سعوبة و�سوله اإلى املعلومات.   �
مناق�سة النتائج الهامة والتو�سيات التي تو�سل اإليها املحا�سب القانوين ودرجة ا�ستجابة االإدارة لها، واأي�سا االإجراءات الت�سحيحية التي قامت بها  �

بناء على تلك التو�سيات.  
اإعداد اجتماعات مع املحا�سب القانوين على انفراد ملناق�سة املو�سوعات الهامة التي قد تثريها اللجنة اأو املحا�سب القانوين بعيدًا عن اإدارة ال�سركة،  �

والتاأكد من اأن املحا�سب القانوين لديه اإمكانية االت�سال برئي�س جلنة املراجعة يف اأي وقت.
اإعداد تو�سيات خا�سة ب�سيا�سة ال�سركة فيما يتعلق باخلدمات التي يقوم بها املحا�سب القانوين واملتمثلة يف خدمات املراجعة العادية وخدمات املراجعة  �

غري العادية والتي ت�سمل اال�ست�سارات والربامج التدريبية وما �سابه ذلك والتي قد توؤثر على ا�ستقالليته يف اأداء خدمات املراجعة العادية.
مراجعة  � من  القانوين  املحا�سب  انتهاء  بعد  بال�سركة  قيادية  مواقع  يف  القانوين  املحا�سب  ملكتب  تابعني  اأ�سخا�س  بتعيني  اخلا�سة  التو�سيات  اإعداد 

ح�سابات ال�سركة.
اإعداد التو�سيات اخلا�سة ب�سيا�سة ال�سركة فيما يتعلق بتحديد الفرتة الالزمة لتغيري املحا�سب القانوين. �
اإعداد التو�سيات اخلا�سة باإن�ساء اإدارة املراجعة الداخلية بال�سركة واملوازنة اخلا�سة بها، وباختيار رئي�س الق�سم، واأي�سا درجة ا�ستقاللية املراجعني  �

الداخليني.
اإعداد تقييم الأداء اإدارة املراجعة الداخلية بحيث ي�سمل اأهداف و�سلطات االإدارة والتقارير التي تقوم باإعدادها وخطة املراجعة اخلا�سة بها لل�سنة  �

القادمة، والنتائج التي تو�سلت لها خالل ال�سنة احلالية، واإعداد التو�سيات الالزمة لتح�سني فعاليتها.
االإجراءات  � باتخاذ  االإدارة  قيام  من  والتاأكد  الداخلية  املراجعة  ق�سم  يعدها  التي  ال�سهرية  التقارير  تت�سمنها  التي  واالأخطاء  االنحرافات  مناق�سة 

الت�سحيحية املنا�سبة.
اإن�ساء االإجراءات اخلا�سة مبراجعة ال�سكاوى املتعلقة باإجراءات الرقابة الداخلية واإعداد التقارير املالية واملراجعة اخلارجية. �
اإعداد االإجراءات التي متكن املوظفني من تقدمي ال�شكاوي بال�شرية التامة، ومراجعة عملية االإف�شاح عن اأي انحرافات اأو خمالفات تتعلق باالإدارة اأو  �

باأحد موظفي ال�سركة.



80

تتكون جلنة املراجعة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

اجلدول رقم 43: اأع�شاء جلنة املراجعة:

املن�شباال�شم

رئي�سكرمي حيدر ما�سي1

ع�سوعبدالعزيز �سالح الربدي2

ع�سوعبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل فريان3

امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة املراجعة:

كرمي حيدر ما�شي اال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

عبدالعزيز بن �شالح الربدياال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل فرياناال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

لجنة الترشيحات والمكافآت 1    1   2

تتولى جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املهام التالية:

املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة. �
اإعداد و�سف واملراجعة ال�سنوية لالحتياجات والقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س االإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه  �

الع�سو الأعمال املجل�س.  
مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �
و�سع معايري لتحديد ا�ستقاللية ع�سو جمل�س االإدارة، واآلية منا�سبة الإعالم امل�ساهمني عن اأي متغريات قد توؤدي اإلى فقد الع�سو ال�ستقالليته، والتاأكد  �

من عدم وجود اأي تعار�س يف م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.
اإعداد توجيهات وبرامج تعريفية الأع�ساء جمل�س االإدارة امل�ستقلني وغري التنفيذيني اجلدد عن طبيعة اأعمال ال�سركة وو�سف تف�سيلي عن واجباتهم  �

كاأع�ساء يف جمل�س االإدارة.
اإعداد التو�سيات املتعلقة بتحديد معايري اختيار االأ�سخا�س ل�سغل وظيفة الع�سو املنتدب وروؤ�ساء االأق�سام الرئي�سية بال�سركة.   �
اإعداد تقييم مبدئي لالأ�سخا�س املر�سحني لوظيفة الع�سو املنتدب ولروؤ�ساء االأق�سام والوحدات بال�سركة. �
اإعداد و�شف وظيفي و�شروط للتعاقد ب�شاأن وظيفة الع�شو املنتدب ورئا�شة االأق�شام والوحدات بال�شركة. �
و�سع معايري واإجراءات منا�سبة لتقييم اأداء الع�سو املنتدب وروؤ�ساء االأق�سام والوحدات بال�سركة.   �
اإجراء تقييم دوري الأن�سطة الع�سو املنتدب وروؤ�ساء االأق�سام والوحدات بال�سركة.   �
تنظيم برامج تدريبية للمدراء التنفيذيني متعلقة مبو�سوع حوكمة ال�سركة وال�سلوك االأخالقي فيها. �
و�سع �سيا�سات متعلقة بالتح�سني امل�ستمر يف اأداء املوظفني يف امل�ستويات االإدارية العليا. �
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و�سع �سيا�سة للمكافاآت واحلوافز الأع�ساء جمل�س االإدارة واملدراء التنفيذيني بال�سركة تهدف اإلى زيادة قيمة ال�سركة وتقوم على املجهودات ال�سخ�سية  �
لكل ع�سو جمل�س اإدارة ومدير تنفيذي يف تطبيق االأهداف اال�سرتاتيجية لل�سركة.  

و�سع معايري للمكافاآت متكن ال�سركة من احل�سول على اأداء متميز بدون اأن توؤثر على ا�ستقاللية االأع�ساء.   �
و�سع املعايري املتعلقة باملرتبات الثابتة ال�سنوية والعالوات املتغرية القائمة على نظام للتقييم املايل والغري مايل لالأداء والنظام اخلا�س باحلوافز  �

طويلة االأجل لربط م�سالح املديرين مب�سالح م�ساهمي ال�سركة، ومراجعتها ب�سكل �سنوي.  
مراجعة، ب�سفة م�ستمرة، مدى مالئمة معايري املكافاآت بال�سركة وذلك بناء على اأداء ال�سركة واملركز املايل لها واالجتاهات االأ�سا�سية يف �سوق العمل.   �
متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة للم�ساهمني واملتعلقة مبو�سوعات تخ�س مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني بال�سركة  �

وبالكيفية التي يتم بها االإف�ساح عن تلك املكافاآت بالتقرير ال�سنوي لل�سركة.
تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

اجلدول رقم 44: اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

املن�شباال�شم

رئي�سالدكتور �سامي بن عبداهلل ال�سعيد1

ع�سوحممد عويز يو�سف 2

ع�سوكرمي حيدر ما�سي3

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

الدكتور �شامي بن عبداهلل ال�شعيداال�شم

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

حممد عويز يو�شفاال�شم

34العمر

ع�سواملن�سب

باك�ستايناجلن�سية

ماج�ستري يف االقت�ساد، باك�ستان، عام 2004م•	املوؤهالت العلمية

حا�سل على زمالة جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين، اململكة املتحدة، عام 2002م•	

مدير خدمات ا�ست�سارات عمليات االندماج واال�ستحواذ يف �سركة اإرن�ست اآند يونغ، �سركة ذات م�سوؤولية �سعودية يف جمال •	اخلربات العملية
اال�ست�سارات املالية، من عام 2006م اإلى عام 2010م

حملل اأول خلدمات املعامالت اال�ست�سارية يف براي�س وترهاو�س كوبرز )ابوظبي(، �سراكة تعمل يف قطاع تدقيق احل�سابات •	
واال�ست�سارات، عام 2006م

م�سرف يف اإرن�ست اآند يونغ )باك�ستان(، �سراكة تعمل يف قطاع تدقيق احل�سابات واال�ست�سارات، من عام 2003م اإلى عام 2005م•	

املدير امل�ساعد للملكية اخلا�سة واخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية يف �سركة جدوى لال�ستثمار، �سركة م�ساهمة مقفلة مرخ�سة من •	املنا�سب االأخرى
قبل هيئة ال�سوق املالية، منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه الن�سرة

كرمي حيدر ما�شياال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية



82

اللجنة التنفيذية  2    1   2

تتولى اللجنة التنفيذية املهام التالية:

مناق�سة واتخاذ القرارات املتعلقة باملوا�سيع الطارئة التي حتتاج اإلى اتخاذ قرار عاجل. �
اتخاذ القرارات املتعلقة باالأعمال اليومية لل�سركة. �
مراجعة اإجراءات وعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي لل�سركة بالتعاون مع الرئي�س التنفيذي. �
التاأكد من امتام اخلطط اال�سرتاتيجية التي حتقق اأهداف ال�سركة. �
لل�سركة واأهدافها  � التوافق بني اخلطط اال�سرتاتيجية  اإلى حتقيق  التي تهدف  ال�سركة  التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد  مراجعة تو�سيات الرئي�س 

الت�سغيلية طويلة االأجل.
املراجعة الدورية للخطط اال�سرتاتيجية واالأهداف الت�سغيلية لل�سركة و�سركاتها التابعة )اإن وجدت( للتاأكد من توافقها مع اأهداف ال�سركة. �
اإعداد التو�سيات ملجل�س االإدارة فيما يتعلق باأولويات ال�سركة الت�سغيلية واال�سرتاتيجيات املتبعة لذلك.   �
اإعداد ومراجعة االأهداف واال�سرتاتيجيات املالية ال�سنوية وطويلة االأجل وتقدمي التو�سيات الالزمة ملجل�س االإدارة.   �
مراجعة اجلوانب املالية لل�سركة، وذلك بالتعاون مع اإدارة ال�سركة التنفيذية وجلنة املراجعة. �
اإعداد ومراجعة �سيا�سات توزيع االأرباح وكيفية تنفيذها وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها ملجل�س االإدارة. �
املراجعة الدورية للنفقات الراأ�سمالية الفعلية ملطابقتها مع امليزانيات املعتمدة من قبل جمل�س االإدارة.   �
مراجعة واإعداد التو�سيات الالزمة ملجل�س االإدارة فيما يتعلق باإنتاجية ال�سركة ومدى تاأثريها على م�ستقبل ال�سركة لتحقيق االأهداف املرجوة لتح�سني  �

جودة املنتجات واخلدمات.
تكون اللجنة التنفيذية من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

اجلدول رقم 45: اأع�شاء اللجنة التنفيذية:

املن�شباال�شم

رئي�سحممد �سالح احلمادي 1

ع�سوالدكتور عبدالعزيز �سالح احلمادي 2

ع�سوكرمي حيدر ما�سي3

ع�سوحممد عويز يو�سف4

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

حممد �شالح احلمادياال�شم

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

الدكتور عبدالعزيز �شالح احلمادياال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

كرمي حيدر ما�شياال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-3 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
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حممد عويز يو�شفاال�شم

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 5-10-2 )ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت( من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية

حوكمة الشركات  11   2

تلتزم ال�سركة باأف�سل معايري حوكمة ال�سركات، وترى اأن هذا االلتزام ي�سكل عاماًل جوهريًا لنجاحها حتى تاريخه.

واملعدل مبوجب  )املوافق 2009/10/5م(  بتاريخ 1430/10/16هـ  االإدارة  قرار جمل�س  الداخلية مبوجب  ولوائح احلوكمة  نظام حوكمة  ال�سركة  اعتمدت  وقد 
"نظام  بـ  اإليه فيما بعد  قراري جمل�س االإدارة ال�سادرين بتاريخ 1435/1/29هـ )املوافق 2013/12/2م( و1435/4/23هـ )املوافق 2014/2/23م( )وي�سار 
هذا النظام وفقًا للمادة )10( فقرة )ج( من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية مبوجب القرار رقم  اإعداد  مت  وقد  احلوكمة"(، 

1-2012-2006 بتاريخ 1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م(، ونظام ال�سركات، وقواعد الت�سجيل واالإدراج والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.  

ويتاألف نظام احلوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مما يلي:

نظام حوكمة ال�سركة �
الئحة اجلمعية العامة للم�ساهمني �
الئحة جلنة املراجعة �
الئحة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت �
الئحة �سيا�سة االف�ساح وال�سفافية �
الئحة نظام الرقابة الداخلية �
الئحة �سيا�سة اإدارة املخاطر �
الئحة �سيا�سة توزيع االأرباح �
دليل ال�سلوك االأخالقي والعالقة مع اأ�سحاب امل�سالح �
الئحة �سيا�سية تعار�س امل�سالح  �

ويهدف نظام احلوكمة اإلى حت�سني وتنظيم احلوكمة بال�سركة، وجعل احلوكمة بها على درجة عالية من ال�سفافية، والتاأكيد على التزام ال�سركة بالئحة حوكمة 
ال�سركات عن طريق تنمية االآتي: 

اأداء اإداري قائم على زيادة قيمة ال�سركة واإمكانية امل�سائلة لها.   �
دور اإ�سرايف فعال بالتعاون مع االأ�سخا�س التنفيذيني من اأجل حتقيق م�سالح ال�سركة وامل�ساهمني مبا فيهم �سغار امل�ستثمرين وال�سعي اإلى زيادة حقوق  �

امل�ساهمني بالطرق املنا�سبة.
االإف�ساح عن املعلومات وال�سفافية املالئمني، ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية واإدارة املخاطر. �

وقد ا�شتوفت ال�شركة جميع ال�شروط االإلزامية املن�شو�ص عنها يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن الهيئة با�شتثناء املتطلبات التالية:

مل يتم اإقرار �سيا�سات ومعايري واإجراءات الع�سوية يف جمل�س االإدارة التي ت�سمنتها الئحة جمل�س االإدارة التي ت�سكل جزء من نظام احلوكمة الداخلي  �
لل�سركة من قبل اجلمعية العامة لل�سركة وفقًا للمادة )10/د( من الئحة حوكمة ال�سركات.

مل يتم اعتماد واإقرار قواعد اختيار اأع�ساء جلنة املراجعة ومدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة واملن�سو�س عليها يف الئحة جلنة املراجعة والتي ت�سكل  �
جزء من نظام احلوكمة الداخلي لل�سركة من قبل اجلمعية العامة لل�سركة وفقًا للمادة )14( من الئحة حوكمة ال�سركات.

جلنة  � الئحة  يف  عليها  واملن�سو�س  اللجنة  عمل  واأ�سلوب  ع�سويتهم  ومدة  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  اأع�ساء  اختيار  قواعد  واإقرار  اعتماد  يتم  مل 
الرت�سيحات واملكافاآت والتي ت�سكل جزء من نظام احلوكمة الداخلي لل�سركة من قبل اجلمعية العامة لل�سركة وفقًا للمادة )15( من الئحة حوكمة 

ال�سركات.
باالإ�شافة الى ذلك، فقد األتزمت ال�شركة مبعظم ال�شروط االختيارية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من الهيئة على التف�شيل الوارد يف منوذج رقم 

)8( والتي متت تعبئته وتقدميه اإلى الهيئة.  

و�سوف تقوم ال�سركة بعر�س نظام احلوكمة الداخلي على اجلمعية العامة لل�سركة للموافقة عليه خالل فرتة ال تتجاوز 180 يومًا من تاريخ االإدراج.

ويعتقد جمل�س اإدارة ال�سركة باأن نظام احلوكمة الداخلي وال�سيا�سات واالجراءات الداخلية املطبقة يف ال�سركة كافية ل�سمان االلتزام مبمار�سات احلوكمة التي 
ت�سمنتها القواعد االلزامية لالئحة حوكمة ال�سركات. كما يعتقد جمل�س االإدارة باأن جميع اأع�ساء اللجان الداخلية املنبثقة عن جمل�س االإدارة موؤهلني للقيام 

باملهام وامل�سوؤوليات املوكلة اإليهم يف هذا ال�ساأن.
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االلتزام بالسعودة 11   2

تلتزم ال�شركة بتوظيف املواطنني ال�شعوديني يف خمتلف الوظائف لديها للحفاظ على الن�شبة النظامية املقررة لل�شعودة والتي تفر�ص على املن�شاآت العامة يف اململكة 
العربية ال�سعودية، مبا فيها ال�سركة، تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم.  ويتلقى املوظفون ال�سعوديون اجلدد تدريًبا على راأ�س العمل واأحياًنا 
يف ف�سول درا�سية ل�سمان جناح ال�سركة يف جذب املوظفني املوؤهلني واحلفاظ عليهم.  ولكن التحدي امل�ستمر يف توظيف املواطنني ال�سعوديني يكمن يف احل�سول 

على املوظفني املوؤهلني واالحتفاظ بهم.  وقد ي�شكل ذلك خماطرة ناجتة عن عدم القدرة على االلتزام امل�شتمر ب�شيا�شات ال�شعودة.

2011/9/10م(  )املوافق  1432/10/12هـ  وتاريخ   )4040( رقم  العمل  وزير  قرارا  "نطاقات" مبوجب  الوظائف  لتوطني  املن�ساآت  حتفيز  برنامج  اعتماد  مت 
)املوافق  1432/10/12هـ  من  اعتبارًا  تطبيقه  ابتداأ  والذي  1994/10/27م(،  )املوافق  1415/5/21هـ  وتاريخ   )50( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  على  واملبني 
1994/10/27م(.  لقد و�سعت وزارة العمل برنامج نطاقات لتحفيز املن�ساآت على توطني الوظائف وتقييم اأدائها بناًء على نطاقات حمددة هي نطاق بالتيني، 
واأخ�سر )وينق�سم هذا النطاق بدوره اإلى نطاق اأخ�سر منخف�س ونطاق اأخ�سر متو�سط ونطاق اأخ�سر مرتفع( ونطاق اأ�سفر ونطاق اأحمر، بحيث يكافئ النطاقني 
البالتيني واالأخ�سر االأعلى توطينًا وتعامل بحزم مع النطاق االأحمر توطينًا ويعطي مهلة اأطول للمن�ساآت الواقعة �سمن النطاق االأ�سفر لتوفيق اأو�ساعها.  وتعتمد 
اآلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�شاآت بح�شب الكيانات التابعة لها، فاإذا كانت املن�شاأة تعمل يف ن�شاطني خمتلفني كاخلدمات ال�شحية والتجزئة مثاًل، 
فاإن وزارة العمل تتعامل مع تلك املن�شاأة وكاأنها كيانني م�شتقلني هما اخلدمات ال�شحية والتجزئة، بغ�ص النظر عن ن�شاط املن�شاأة الرئي�شي اأو عدد فروعها.  واإذا 
ما كانت املن�شاأة تعمل يف ن�شاط واحد ولها اأكرث من فرع يف ذات الن�شاط، فاإن وزارة العمل �شتتعامل مع تلك املن�شاأة وكاأن لها كيان واحد هو جمموع فروع املن�شاأة 

العاملة يف ذات الن�شاط.  بناًء على ذلك فالكيان هو �شفة املن�شاأة الذي تتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع التي تنتمي لذات الن�شاط.

وقد �شنفت وزارة العمل املركز الرئي�شي لل�شركة كمن�شاأة عاملة يف ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة، يف حني مت ت�شنيف ن�شاط كل من م�شت�شفى احلمادي العليا 
وم�شت�شفى احلمادي ال�شويدي وم�شت�شفى احلمادي النزهة )وجميعها فروع تابعة لل�شركة( �شمن ن�شاط اخلدمات ال�شحية وفرع احلمادي لل�شيانة والت�شغيل 

)فرع تابع لل�شركة( �شمن ن�شاط مقاوالت ال�شيانة والنظافة والت�شغيل.

ووفقًا لدليل نطاقات الذي اأ�سدرته وزارة العمل باالإ�سدار رقم 1435/1هـ فيتوجب على املن�ساآت العاملة يف جمال اخلدمات ال�سحية واملن�ساآت العاملة يف جمال 
ال�سيانة والت�سغيل حتقيق الن�سب املو�سحة يف اجلدول اأدناه على االأقل للدخول �سمن النطاق االأخ�سر.

وفيما يلي عر�س موجز لت�سنيف املن�ساآت العاملة يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة وجمال اخلدمات ال�سحية وجمال ال�سيانة والت�سغيل ح�سب كل نطاق من 
برنامج نطاقات.

ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة 

توزيع النطاقات ح�شب ن�شب التوطني كما هي معلنة من وزارة العملعدد العاملني

بالتينياأخ�سر مرتفعاأخ�سر متو�سطاأخ�سر منخف�ساأ�سفراأحمراإلىمن

1049%0%4%5%9%10%15%16%21%22%26%27

50499%0%4%5%16%17%22%23%28%29%33%34

5002999%0%9%10%23%24%27%28%31%32%34%35

3000-%0%9%10%24%25%28%29%32%33%36%37

ن�شاط اخلدمات ال�شحية  

توزيع النطاقات ح�شب ن�شب التوطني كما هي معلنة من وزارة العملعدد العاملني

بالتينياأخ�سر مرتفعاأخ�سر متو�سطاأخ�سر منخف�ساأ�سفراأحمراإلىمن

1049%0%4%5%13%18%18%19%23%24%29%30

50499%0%9%10%15%16%20%21%25%26%29%30

5002999%0%9%10%19%20%24%25%29%30%34%35

3000-%0%9%10%19%20%24%25%29%30%34%35
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ن�شاط مقاوالت ال�شيانة والنظافة والت�شغيل

توزيع النطاقات ح�شب ن�شب التوطني كما هي معلنة من وزارة العملعدد العاملني

بالتينياأخ�سر مرتفعاأخ�سر متو�سطاأخ�سر منخف�ساأ�سفراأحمراإلىمن

1049%0%1%2%4%5%11%12%18%19%24%25

50499%0%2%3%5%6%13%13%19%20%27%28

5002999%0%3%4%6%7%14%15%22%23%30%31

3000-%0%3%4%6%7%14%15%22%23%30%31

ومينح النطاق البالتيني �ساحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: اإ�سدار تاأ�سريات جديدة الأي مهنة تطلبها، واإ�سدار تاأ�سريات اإ�سافية، والقدرة 
على تغيري مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها اإلى مهن اأخرى )عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء اأو باأوامر �سامية(، والقدرة على جتديد رخ�س 

العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه.

ال�سركة  ومنح  لديها  العاملني  وبتغيري مهنة  تاأ�سريات جديدة  بطلب  التقدم  يلي:  فيما  اأهمها  تلخي�س  العمل عدة مزايا ميكن  االأخ�سر �ساحب  النطاق  ومينح 
تاأ�سريات بديلة لعامليه بداًل من العاملني املغادرين بتاأ�سري خروج نهائي من اململكة والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب 

العمل.

ويرتتب على الدخول يف النطاق االأ�سفر عدة تبعات من اأهمها: اإيقاف طلب احل�سول على تاأ�سريات جديدة، وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة وعدم 
ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل واأم�ست اجمايل )6( �سنوات اأو اأكرث داخل 
اململكة وعدم ال�سماح باإ�سدار رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، اإال اأنه يجوز ل�ساحب العمل جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �سريطة اأال 

يزيد املتبقي يف اإقامة العامل عن 3 �سهور عند التجديد.

اأما بالن�سبة للنطاق االأحمر، فيرتتب على الدخول �سمن هذا النطاق عدة تبعات من اأهمها: عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب 
العمل وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة، وعدم ال�سماح بطلب اأي تاأ�سريات جديدة، وعدم ال�سماح باإ�سدار رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، وعدم 

ال�سماح بفتح ملف ملن�ساأة جديدة اأو فرع جديد، وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة التي تعمل لديها.   

وكما يف 1435/06/03هـ )املوافق 2014/04/03م(، بلغ عدد العاملني يف ال�سركة وفروعها التابعة ون�سبة ال�سعودة وفقًا ل�سهادة نطاقات ال�سادرة عن وزارة 
العمل كما يلي:

اجلدول رقم 46: اأعداد املوظفني ح�شب �شهادة نطاقات بتاريخ 1435/06/03هـ )املوافق 2014/04/03م(

النطاقن�شبة ال�شعودةغري �شعودينيال�شعودينياإجمايل العاملنيت�شنيف الن�شاط

جتارة اجلملة ال�سركة – مركز رئي�سي
والتجزئة

البالتيني21615%34.12

اأخ�سر منخف�س )حيث 23.33%997246751خدمات �سحيةم�ست�سفى احلمادي العليا – فرع
بلغت ن�سبة التوطني يف 
هذه الفروع جمتمعة بـ 

)%22.95

م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي 
– فرع

13.16%39633خدمات �سحية

م�ست�سفى احلمادي النزهة 
– فرع

0%000خدمات �سحية

احلمادي لل�سيانة والت�سغيل 
- فرع

مقاوالت ال�سيانة 
والنظافة والت�سغيل

اأخ�سر منخف�س52845483%8.01

--1.5853031.282االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

وتود ال�سركة اأن تبني باأن احلملة الت�سحيحية التي قامت بها اجلهات احلكومية لت�سويب اأو�ساع العمالية الوافدة يف اململكة خالل الن�سف الثاين من عام 2013م 
مل يكن لها اأثر على عمليات ال�سركة.
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اإ�سافة اإلى ما �سبق ذكره يف الفقرة ال�سابقة، اأ�سدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تطبيقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم )353( وتاريخ 1432/12/25هـ )املوافق 
2011/11/22م( والذي يق�سي بتح�سيل مقابل مايل من جميع من�ساآت القطاع اخلا�س قدره مئتي ريال �سهريا 2.400 ريال �سنويًا مل�سلحة �سندوق املوارد 
اأو  العمل  اإ�سدار رخ�سة  �سنوي عند  وب�سكل  يكون ذلك مقدمًا  اأن  املن�ساآت، على  الوطنية يف هذه  العمالة  يزيد على متو�سط عدد  وافد  الب�سرية عن كل عامل 

جتديدها.

تعهدات الشركة بعد اإلدراج  12   2

�ستلتزم ال�سركة باأن تقوم بعد االإدراج مبا يلي:

حوكمة  � لالئحة  وفقًا  لل�سركة  العامة  اجلمعية  من  اإقرارها  يتوجب  التي  وال�سيا�سات  اللوائح  ذلك  يف  )مبا  الداخلي  ال�سركة  حوكمة  نظام  عر�س 
ال�سركات( على اجلمعية العامة العادية لل�سركة الإقراره خالل مدة 180 يوم بعد االإدراج.  

االلتزام بجميع املواد االإلزامية من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة خالل فرتة اأق�ساها )6( اأ�سهر من تاريخ االإدراج. �
تزويد اإدارة حوكمة ال�سركات بنظام احلوكمة الداخلي وقواعد اللجان بعد اإقرارها. �
االإعالن عن تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب للجمهور ب�سكل ربع �سنوي. �
تزويد اإدارة حوكمة ال�سركات بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية القادمة التي �ستعقدها ال�سركة بعد االإدراج ليت�سنى الرتتيب حل�سورها. �
االإف�ساح عن اأي عقود تربمها ال�سركة مع االأطراف ذات العالقة على موقع ال�سوق املالية )تداول( وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج واحل�سول على  �

ترخي�س من قبل اجلمعية العامة العادية لل�سركة يجدد �سنويًا لكل عقد من العقود مع االأطراف ذات العالقة التي تخ�سع الأحكام املادة )69( من 
نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. 6
يقدم ق�سم "مناق�سة وحتليل االإدارة للمركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها" مراجعة حتليلية لالأداء الت�سغيلي ل�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار ومركزها املايل 
خالل ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب من االأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م على التوايل.  وينبغي اأن يقراأ هذا الق�سم جنبا اإلى جنب مع 
القوائم املالية املراجعة لل�سركة كما يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م على التوايل، واالإي�ساحات املرفقة بها التي مت 
اعدادها من قبل املحا�سب القانوين لل�سركة "براي�س وترهاو�س كوبرز"، وجميعها م�سمنة يف هذه الن�سرة.  ويتعني على امل�ستثمرين املحتملني قراءة هذه الن�سرة 

بالكامل وعدم االعتماد فقط على املعلومات الواردة يف هذا الق�سم.

اأي نوع كان يف ال�سركة.  كما قدموا  اأو م�سلحة من  اأي م�ساهمة  التابعة لهم  اأو ال�سركات  اأقاربهم  اأنف�سهم، وال الأي من  ال يوجد لدى براي�س وترهاو�س كوبرز 
موافقتهم اخلطية على االإ�سارة الواردة يف هذه الن�سرة ب�ساأن دورهم كمراجعي ح�سابات لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب من االأعوام 2010م 

و2011م و2012م و2013م على التوايل، ومل يقوموا ب�سحب تلك املوافقات.

قد ي�ستمل هذا الق�سم على بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية قد تنطوي على قدر من املخاطر والتوقعات غري املوؤكدة، وقد تختلف النتائج الفعلية لل�سركة اختالفًا 
جوهريًا عن تلك التوقعات ب�سبب جمموعة من العوامل املتعددة، مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�ستها يف هذا الق�سم ويف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة، ال 

الن�سرة. هذه  �سيما تلك الواردة يف الق�سم رقم 2 "عوامل املخاطرة" من 

إقرار مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن البيانات المالية 1   2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها دون تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة لل�سركة، واأن القوائم املالية 
.)"SOCPA"( املراجعة قد مت اإعدادها وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنه مل يحدث اأي تغيري جوهري �سلبي يف املركز املايل اأو التجاري ل�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار خالل االأعوام 2010م و2011م 
و2012م و2013م وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأي�سا باأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة 12 �سهرا تلي مبا�سرًة تاريخ ن�سر هذه الن�سرة.  

كما يقر جمل�س االإدارة اأنه با�ستثناء ما ذكره يف الق�سم رقم 11 "املعلومات القانونية" من هذه الن�سرة، فاإنه ال يوجد هناك اأي رهون عقارية اأو حقوق عينية 
تبعية على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

السياسات المحاسبية الرئيسية 1   2

مت تو�سيح �سيا�سات ال�سركة املحا�سبية الهامة يف االإي�ساحات املرفقة مع القوائم املالية املراجعة لل�سركة الواردة يف الق�سم رقم 18 "تقرير مراجعي احل�شابات" 
من هذه الن�سرة.

تحليل اإليرادات والمصاريف

اجلدول رقم 47: قائمة الدخل

معدل النمو 2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي
ال�شنوي املركب

12.9%434.076 378.684 330.661 301.549 االإيرادات، �سايف

14.7%)248.914()215.575()183.012()165.153(تكلفة االإيرادات 

10.7%185.162 136.396147.650163.109الربح االإجمايل

14.6%)73.067()70.770()55.501()48.522(م�ساريف عمومية واإدارية

8.5%112.095 92.339 92.149 87.874 الدخل من العمليات

)60.9(%)320()1.657()1.613()5.365(نفقات مالية

41.6%3.927 6.088 1.340 1.383 اإيرادات اأخرى، �سايف

11.3%115.703 96.770 91.875 83.893الدخل قبل الزكاة
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معدل النمو 2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي
ال�شنوي املركب

1.4%)4.200()2.500()1.934()4.023(الزكاة، �سايف

11.8%111.503 94.270 89.941 79.869 �سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

اجلدول رقم 48: موؤ�شرات االأداء املايل

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي 

14.6%14.5%9.7%النمو ال�سنوي لالإيرادات

18.3%4.8%12.6%النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

االأرباح قبل تكاليف التمويل وال�سرائب واال�ستهالكات 
واالإطفاءات 

101.703 105.113 105.937 125.709

42.7%43.1%44.7%45.2%هام�س الربح االإجمايل 

25.8%24.4%27.9%29.1%هام�س االأرباح قبل تكاليف التمويل وال�سرائب

هام�س االأرباح قبل تكاليف التمويل وال�سرائب واال�ستهالكات 
واالإطفاءات

%33.7%31.8%28.0%29.0

25.7%24.9%27.2%26.5%هام�س �سايف الدخل 

3.9x2.0x3.7x3.6xمكرر ال�سيولة )مرات(

9.0%11.2%15.9%16.3%العائد على املوجودات

19.0%16.6%19.0%18.0%العائد على حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة، ال�سركة

نظرة عامة عن قائمة الدخل

�سهدت اإيرادات ال�سركة ارتفاعًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 12.9% ما بني عامي 2010م و2013م حيث كان االرتفاع ناجت ب�سكل رئي�س عن زيادة عدد مر�سى 
العيادات اخلارجية والذي زاد مبعدل منو �سنوي مركب قدره 14.7% والزيادة يف عدد املر�سى املنومني مبعدل منو �سنوي مركب قدره 1.4% خالل نف�س الفرتة.  
لقد �سكلت تكلفة االإيرادات يف املتو�سط ما ن�سبته 56.1% من اإجمايل االإيرادات خالل الفرتة من عام 2010م اإلى عام 2013م وقد �سهدت تكلفة االإيرادات زيادة 
مبعدل منو �سنوي مركب 14.7% خالل نف�س الفرتة وتعود الزيادة يف تكلفة االإيرادات ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف التكاليف الطبية والرواتب وملحقاتها.  �سكلت 
امل�سروفات العمومية واالإدارية يف املتو�سط 17.1% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل الفرتة من عام 2010م اإلى عام 2013م، وتتكون ب�سكل رئي�س من الرواتب 
واملزايا االأخرى وخم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها باالإ�شافة اإلى تكاليف املواد الغري طبية.  وقد �شهدت امل�شاريف العمومية واالإدارية زيادة مبعدل منو 
�سنوي مركب قدره 14.6% خالل الفرتة من عام 2010م اإلى عام 2013م متاأثرًا ب�شكل رئي�ص بزيادة خم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها وكذلك م�شاريف 

الرواتب واملزايا االأخرى الناجت عن زيادة املراجعني وارتفاع املبيعات.

اإليرادات حسب نوع الخدمة

يو�سح اجلدول التايل االإيرادات ح�سب نوع اخلدمة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 49: االإيرادات ح�شب نوع اخلدمة 

معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

8.3%209.378220.354240.564265.677اإجمايل اإيرادات التنومي

1.4%24.24924.01226.26625.270عدد املر�سى املنومني )مري�س(
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معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

18.1%204.502231.666 161.533 140.727 اإجمايل اإيرادات العيادات اخلارجية

12.6%499.386552.393 428.340 389.961 عدد مر�سى العيادات اخلارجية )مري�س(

1.8%7.2267.357 6.923 6.967 ق�سم الطوارئ

8.3%)70.624()73.608()58.149()55.523(ناق�س: اخل�سومات

12.9%378.684434.076 330.661 301.549 االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وال�سركة     

اإليرادات من المرضى المنومين

زادت االإيرادات من املر�سى املنومني مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 8.3%، حيث ارتفعت من 209.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 265.7 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2013م نتيجة ارتفاع عدد املر�سى املنومني من 24.249 مري�س يف عام 2010م اإلى 25.270 مري�س يف عام 2013م.  فارتفعت اإيرادات العمليات 
اجلراحية من 50.1 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 64.8 مليون ريال �سعودي عام 2013م ب�سبب االرتفاع يف عدد العمليات اجلراحية الكربى كعمليات 

القلب والعمود الفقري وتبديل املفا�سل.  

كذلك ت�سمل اإيرادات التنومي االإيرادات الناجتة من تقدمي خدمات طبية اأخرى كاالأ�سعة وال�سيدلية والعالج الطبي ور�سوم الغرف، حيث ارتفعت هذه االإيرادات 
من 104.7 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 132.6 مليون ريال �سعودي عام 2013م.

إيرادات العيادات الخارجية

زادت االإيرادات من مر�سى العيادات اخلارجية مبعدل �سنوي مركب 18.1% حيث ارتفعت من 140.7 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 231.7 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2013م، وذلك ب�سبب ارتفاع عدد مر�سى العيادات اخلارجية من 389.961 مري�س عام 2010م اإلى 556.983 مري�س عام 2013م باالإ�سافة اإلى 
تعديل قائمة االأ�سعار يف 2012م متا�سيًا مع ارتفاع التكلفة واالأ�سعار املقدمة من املناف�سني.  ويعود ال�سبب يف زيادة عدد املر�سى ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإلزام ال�سركات 
يف اململكة العربية ال�سعودية بتوفري تغطية التاأمني ال�سحي ملوظفيها.  هذا باالإ�سافة اإلى توجه ال�سركة اإلى زيادة كفاءة وفاعلية ت�سغيل العيادات اخلارجية عن 
طريق زيادة فرتة عمل اإ�سافية باليوم خالل عام 2012م باالإ�سافة اإلى تقدمي خدمات طبية مل تكن متوفرة من قبل خالل الفرتة لدى م�ست�سفى احلمادي العليا.

الخصومات

متثل اخل�سومات التي متت ل�سالح �سركات التاأمني الن�سيب االأكرب من بند اخل�سومات وكذلك ي�سمل هذا البند على خ�سومات لبع�س املر�سى املنومني ومر�سى 
اأخرى ح�سب  اإلى  �سركة  بها من  املرتبطة  واالأحكام  ن�سبها  وتختلف  تعاقدي  �سكل  على  التاأمني  و�سركات  ال�سركة  بني  العيادات اخلارجية. وحتدد اخل�سومات 
االإتفاقية.  اأما بالن�سبة خل�سومات املر�سى املنومني ومر�سى العيادات اخلارجية فيتم حتديدها وفق ما تراه االإدارة حيث يحق ملدير العيادات اخلارجية منح 

خ�سم ي�سل اإلى 5% ويحق ملدراء خدمات املر�سى منح خ�سم ي�سل اإلى 7%. اأما الرئي�س التنفيذي لل�سركة، فله حق منح خ�سومات بدون حد اأعلى.

اإليرادات حسب القسم

يو�سح اجلدول التايل االإيرادات ح�سب الق�سم لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 50: االإيرادات ح�شب الق�شم

معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

17.9%21.17128.398 20.824 17.306 الباطنية

7.9%34.16835.916 29.388 28.584 الن�ساء والوالدة

10.1%26.21829.267 24.255 21.938 االأطفال

12.3%6.0887.061 5.470 4.981 اأمرا�س الكلى

9.1%9.43412.315 9.167 9.480 العظام
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معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

20.0%5.6797.185 3.878 4.163 العيون

15.2%10.38210.485 8.907 6.866 االأنف واالأذن واحلنجرة

33.6%9.7349.433 7.167 3.957 االأ�سنان

10.8%2.6443.370 2.724 2.479 اجللدية

0.3%16.21513.715 14.918 13.607 اجلراحة العامة

)6.4%(3.8654.772 5.044 5.811 االأع�ساب

)2.4%(642729 699 785 النف�سية

13.0%3.3475.333 3.550 3.692  جراحة التجميل 

9.3%16.38620.208 16.661 15.496 اأمرا�س القلب

)100.0%(- - 6 1.407 العقم

10.2%140.552152.658165.973188.187اإجمايل اإيرادات االأق�سام الطبية

1.8%7.2267.357 6.923 6.967 ق�سم الطوارئ

%37.17637.78444.24446.5767.8ر�سوم الغرف

%56.82663.26879.10790.04116.6املخترب

%34.61738.20647.29052.25614.7االأ�سعة

%77.49686.332103.782117.11114.8ال�سيدلية 

)2.6(%3.4383.6394.6683.172العالج الطبيعي 

8.3%)70.624()73.608()58.149()55.523( ناق�س: اخل�سومات

12.9%378.684434.076 330.661 301.549 �سايف االإيرادات 

امل�سدر: ال�سركة

الباطنية

زادت اإيرادات ق�سم الطب الباطني مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 17.9%، حيث ارتفعت من 17.3 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 28.4 مليون ريال �سعودي 
عام 2013م ويعود �سبب الزيادة اإلى زيادة عدد االأطباء من 10 اأطباء اإلى 18 طبيب خالل ذات الفرتة مما اأدى اإلى ارتفاع عدد مر�سى الق�سم من 53 األف 
مري�س يف عام 2010م اإلى 97 األف مري�س يف عام 2013م.  انخف�س متو�سط االإيرادات للمري�س من 414 ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 362 ريال �سعودي 
يف عام 2013م وذلك ب�سبب انخفا�س متو�سط االيرادات من االجراءات ال�سغرية يف العيادات اخلارجية للق�سم كفحو�سات االأن�سجة واإجراء �سحب عينات من 

النخاع ال�سوكي.  

النساء والوالدة

زادت اإيرادات ق�سم الن�ساء والوالدة مبعدل منو �سنوي مركب 7.9% حيث ارتفعت من 28.6 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 35.9 مليون ريال �سعودي عام 
2013م.  ويعود �سبب الزيادة اإلى ارتفاع عدد املر�سى املراجعني للق�سم من 53 األف مراجع عام 2010م اإلى 73 األف مراجع عام 2013م مبعدل �سنوي مركب 
قدره 10.9%.  كما ارتفع عدد االأطباء من 12 طبيب اإلى 16 طبيب خالل نف�س الفرتة.  وقد بلغ متو�سط عدد مراجعي ق�سم الن�ساء والوالدة 4.479  مري�س لكل 
طبيب عام 2010م يف حني اأن املتو�سط بلغ 4.584  مري�س لكل طبيب عام 2013م ويعود ال�سبب اإلى ت�سغيل فرتة عمل اإ�سافية خالل اليوم. كما انخف�س متو�سط 

االإيرادات للمري�س الواحد من 558 ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 490 ريال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب زيادة يف العرو�س الرتويجية.
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األطفال

زادت اإيرادات ق�سم االأطفال مبعدل منو �سنوي مركب قدره 10.1% حيث ارتفعت من 21.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 29.3 مليون ريال �سعودي يف 
عام 2013م، ويرجع ذلك اإلى الزيادة يف عدد املر�سى من 85 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 117 األف مري�س يف عام 2013م وال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع عدد 
املر�سى هو قيام امل�ست�سفى يف عام 2011م باأعمال تو�سعية يف ق�سم االأطفال حيث اإرتفع عدد االأ�سرة يف الق�سم من 24 �سرير اإلى 36 �سرير باالإ�سافة اإلى زيادة 

عدد اأطباء الق�سم من 12 طبيب يف عام 2010م اإلى 18 طبيب يف عام 2013م.  

أمراض الكلى

زادت اإيرادات ق�سم اأمرا�س الكلى مبعدل منو �سنوي مركب 12.3% حيث ارتفعت من 4.9 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 7.1 مليون ريال �سعودي عام 
2013م ب�سبب ارتفاع عدد املر�سى من 12 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 17 األف مري�س يف عام 2013م وذلك ب�سبب ت�سغيل فرتة عمل اإ�سافية خالل اليوم 

والتحاق طبيب جديد يف الق�سم خالل عام 2013م.  

العظام

زادت اإيرادات ق�سم العظام مبعدل منو �سنوي مركب 9.1% حيث ارتفعت من 9.4 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 12.3 مليون ريال �سعودي عام 2013م، 
وذلك ب�سبب الزيادة يف عدد العمليات اجلراحية الكربى خالل الفرتة نف�سها حيث اإن العمليات اجلراحية الكربى ت�ستلزم مدة �سفاء اأطول من العمليات اجلراحية 
االأقل تعقيدًا مما يوؤدي اإلى ارتفاع التكلفة. حيث قام امل�ست�سفى باإجراء 92 عملية تبديل مفا�سل خالل عام 2013م مقارنة بعدد 40 عملية تبديل مفا�سل يف عام 

2010م و19 عملية عمود الفقري خالل عام 2013م مقارنة بعدد 21 عملية عامود فقري خالل عام 2010م.

العيون

اإلى 7.2 مليون ريال �سعودي عام  العيون مبعدل منو �سنوي مركب قدره 20.0% حيث ارتفعت من 4.2 مليون ريال �سعودي عام 2010م  اإيرادات ق�سم  زادت 
2013م.  يعزى �سبب الزيادة يف اإيرادات الق�سم اإلى تركيب اأجهزة ومعدات حديثة يف الق�سم يف عام 2011م مما �ساهم يف رفع كفاءته وزيادة عدد مر�ساه من 
15 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 21 األف مري�س يف عام 2013م مبعدل �سنوي مركب قدره 10.1%. وارتفع متو�سط االإيرادات للمري�س من 263 ريال �سعودي 
يف عام 2010م اإلى 339 ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك ب�سبب اإجراء عمليات واإجراءات طبية يف عامي 2012م و2013م والتي مل يتم اإجراءها �سابقًا يف 

امل�ست�سفى. 

األنف واألذن والحنجرة

ارتفعت اإيرادات هذا الق�سم مبعدل منو �سنوي مركب قدره 15.2% حيث ارتفعت من 6.9 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 10.5 مليون ريال �سعودي عام 
2013م ب�سبب ارتفاع يف عدد املر�سى من 31 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 44 األف مري�س يف عام 2013م مبعدل منو �سنوي مركب قدره 11.2% وارتفاع 
متو�سط االإيرادات من املري�س من 220 ريال �سعودي يف 2010م اإلى 236 ريال �سعودي للمري�س يف 2013م، حيث اأن عدد اأطباء الق�سم ارتفع من 5 اأطباء يف 
2010م اإلى 7 اأطباء يف 2011م ومن ثم اإنخف�س اإلى 5 اأطباء يف 2012م. وقامت ال�سركة با�ستقطاب طبيب جديد للق�سم يف 2013م لي�سبح عدد اأطباء الق�سم 

6 اأطباء.

طب األسنان

اإيرادات ق�سم طب االأ�سنان مبعدل منو �سنوي مركب 33.6% حيث ارتفعت من 4.0 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 9.4 مليون ريال �سعودي عام  زادت 
2013م وذلك ب�سبب ارتفاع متو�سط االإيرادات للمري�س من 287 ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 327 ريال �سعودي للمري�س يف عام 2013م ويف ذات الفرتة 
كان هناك زيادة يف عدد املر�سى من 13 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 28 األف مري�س يف عام 2013م وذلك ب�سبب زيادة يف عدد االأطباء من 4 اأطباء يف عام 

2010م اإلى 11 طبيب يف عام 2013م. 

الجلدية

زادت اإيرادات ق�سم االأمرا�س اجللدية مبعدل منو �سنوي مركب 10.8% حيث ارتفعت من 2.5 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 3.4 مليون ريال �سعودي عام 
2013م وذلك ب�سبب ارتفاع يف عدد املر�سى من 19 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 24 األف مري�س يف عام 2013م و�سبب الزيادة يف اأعداد املر�سى هو التحاق 

طبيب جديد بالق�سم يف عام 2013م.
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الجراحة العامة

ارتفعت اإيرادات ق�سم اجلراحة العامة ب�سكل طفيف مبعدل منو �سنوي مركب قدره 0.3%  ما بني عامي 2010م و2013م، وذلك ب�سبب اإرتفاع عدد املر�سى من 16 
األف مري�س يف 2010م اإلى 17 األف مري�س يف 2013م وكان الإرتفاع عدد املر�سى تاأثري حمدود على اإيرادات الق�سم ب�سبب انخفا�س متو�سط اإيرادات كل مري�س 

من 837 ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 808 ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك ب�سبب رحيل اأحد االأطباء العاملني يف الق�سم.

األعصاب

انخف�ست اإيرادات ق�سم االأع�ساب مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.4%  ما بني عامي 2010م وعام 2013م ويعزى �سبب االنخفا�س اإلى تراجع االإيرادات من 5.8 
مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 4.8 مليون ريال �سعودي عام 2013م ب�سبب رحيل اأحد االأطباء خالل 2013م مما اأدى اإلى انخفا�س متو�سط االإيرادات من 

املري�س الواحد من 566 ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 331 ريال �سعودي يف عام 2013م.

النفسية

انخف�ست اإيرادات ق�سم االأمرا�س النف�سية مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.4%  ما بني عامي 2010م وعام 2013م من 785 األف ريال �سعودي عام 2010م اإلى 
729 األف ريال �سعودي عام 2013م ب�سبب انخفا�س متو�سط االإيرادات من للمري�س من 256 ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 241 ريال �سعودي يف عام 2013م.

جراحة التجميل

زادت اإيرادات ق�سم جراحة التجميل مبعدل منو �سنوي مركب 13.0% حيث ارتفعت من 3.7 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 5.3 مليون ريال �سعودي عام 
2013م ب�سبب الزيادة يف عدد املر�سى من 1.496 مري�س يف 2010م اإلى 1.934 األف مري�س يف عام 2013م وذلك ب�سبب التحاق طبيب اإ�سايف للق�سم يف عام 
2011م.  وقد ارتفعت اإيرادات هذا الق�سم من 3.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 5.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب االرتفاع يف متو�سط 
اأ�سعار بع�س اخلدمات والعمليات  اإلى 2.758 ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك نتيجة الرتفاع  االإيرادات للمري�س من 2.468 ريال �سعودي يف عام 2010م 

املقدمة من خالل هذا الق�سم.

أمراض القلب

زادت اإيرادات ق�سم اأمرا�س القلب مبعدل منو �سنوي مركب 9.3% من 15.5 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 20.2 مليون ريال �سعودي عام 2013م وذلك 
ب�سبب قيام الق�سم يف خالل الفرتة بعدد اأكرب من العمليات اجلراحية الكربى حيث بداأت ال�سركة باإجراء عمليات القلب املفتوح وتركيب منظمات القلب يف عام 
2010م.  واجلدير بالذكر اأن امل�ست�سفى قام باإجراء 130 عملية من هذا النوع خالل الفرتة ما بني 2010م و2013م، كما �ساهم ارتفاع عدد املر�سى من حوايل 
14 األف مري�س يف عام 2010م اإلى 23 األف مري�س يف عام 2013م يف اإرتفاع اإيرادات الق�سم، حيث ارتفع عدد اأطباء الق�سم من 3 اأطباء يف عام 2010م اإلى 4 

اأطباء يف عام 2013م.

العقم

انخف�ست اإيرادات ق�سم العقم  مبعدل منو �سنوي مركب قدره 100.0%  ما بني عامي 2010م وعام 2013م ويعزى �سبب االنخفا�س اإلى قرار ال�سركة بقفل الق�سم 
يف نهاية 2010م. تراجعت االإيرادات من 1.4 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى عدم وجودها يف 2012م. 

الطوارئ

ارتفعت اإيرادات ق�سم الطوارئ مبعدل منو �سنوي مركب 1.8% حيث ارتفعت من 7.0 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 7.4 مليون ريال �سعودي عام 2013م 
وذلك ب�سكل رئي�س ب�سبب ارتفاع متو�سط ايرادات الق�سم للمري�س من 116 ريال �سعودي يف 2010م اإلى 121 ريال �سعودي يف 2013م.

رسوم الغرف

ارتفعت اإيرادات الغرف مبعدل منو �سنوي مركب 7.8% حيث ارتفعت من 37.2 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 46.6 مليون ريال �سعودي عام 2013م وذلك 
ب�سكل رئي�س ب�سبب ارتفاع متو�سط ر�سوم الغرفة من 613 ريال �سعودي يف 2010م اإلى 659 ريال �سعودي يف 2013م وذلك ب�سبب زيادة يف متو�سط عدد االأيام 

للمري�س خالل الفرتة.
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المختبر

ارتفعت اإيرادات املخترب مبعدل منو �سنوي مركب 16.6% حيث ارتفعت من 56.8 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 90.0 مليون ريال �سعودي عام 2013م 
وذلك ب�سبب ارتفاع عدد املر�سى يف امل�ست�سفى وارتفاع متو�سط ر�سوم االختبار من 117 ريال �سعودي يف 2010م اإلى 126 ريال �سعودي يف 2013م وذلك ب�سكل 

رئي�سي ب�سبب تقدمي امل�ست�سفى خدمات طبية وعمليات جديدة كعمليات القلب املفتوح وتركيب منظمات القلب خالل الفرتة.

األشعة

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأ�سعة مبعدل منو �سنوي مركب 14.7% حيث ارتفعت من 34.6 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 52.3 مليون ريال �سعودي عام 2013م 
وذلك ب�سكل رئي�س ب�سبب ارتفاع اإجمايل عدد مر�سى امل�ست�سفى من 413 األف مري�س يف 2010م اإلى 577 األف مري�س يف 2013م وارتفاع متو�سط ر�سوم االأ�سعة 
من 431 ريال �سعودي يف 2010م اإلى 483 ريال �سعودي يف 2013م وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب تقدمي امل�ست�سفى خدمات طبية وعمليات جديدة كعمليات تبديل 

املفا�سل وعمليات العمود الفقري خالل الفرتة.

الصيدلية

ارتفعت اإيرادات ال�سيدلية  مبعدل منو �سنوي مركب 14.8% حيث ارتفعت من 77.5 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 117.1 مليون ريال �سعودي عام 2013م 
وذلك ب�سكل رئي�س ب�سبب ارتفاع اإجمايل عدد مر�سى امل�ست�سفى من 413 األف مري�س يف 2010م اإلى 577 األف مري�س يف 2013م. يجب التنويه اأن ال�سركة ال تقوم 

بتحديد �سعر االأدوية والعقاقري التي تقوم ببيعها واأن اإيرادات الق�سم تتاأثر بعدد مر�سى امل�ست�سفى وكمية االأدوية املباعة ونوع االأدوية املباعة.

العالج الطبيعي

انخف�ست اإيرادات العالج الطبيعي مبعدل منو �سنوي مركب 2.6% حيث انخف�ست من 3.4 مليون ريال �سعودي عام 2010م اإلى 3.2 مليون ريال �سعودي عام 
2013م وذلك ب�سكل رئي�س ب�سبب انخفا�س متو�سط اإيرادات الق�سم للمري�س من 1.222  ريال �سعودي يف 2010م اإلى 969 ريال �سعودي يف 2013م.

الخصومات

متثل اخل�سومات التي متت ل�سالح �سركات التاأمني الن�سيب االأكرب من بند اخل�سومات وكذلك ي�سمل هذا البند على خ�سومات لبع�س املر�سى املنومني ومر�سى 
اأخرى ح�سب  اإلى  �سركة  بها من  املرتبطة  واالأحكام  ن�سبها  وتختلف  تعاقدي  �سكل  على  التاأمني  و�سركات  ال�سركة  بني  العيادات اخلارجية. وحتدد اخل�سومات 

االتفاقية.

تكلفة اإليرادات

يو�سح اجلدول التايل تكلفة االإيرادات لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2010م و2011م و2013م.

اجلدول رقم 51: تكلفة االإيرادات

معدل النمو ال�شنوي 2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي
املركب

13.7%78.63785.684102.372115.692تكاليف طبية

19.8%67.06080.51196.699115.221رواتب وملحقاتها

)1.9%(11.06210.37210.43510.429ا�ستهالكات

)4.0%(4.6723.3732.4864.128�سيانة واإ�سالح

)2.5%(3.7203.0713.5833.444خدمات مرافق

14.7%165.151183.011215.575248.914 االإجمايل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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التكاليف الطبية

ت�سمل التكاليف الطبية تكاليف امل�ستلزمات وامل�ستهلكات الطبية واالأدوية وتكاليف اإجراء التحاليل واالأ�سعة الدقيقة يف امل�ست�سفى اأو يف مراكز طبية اأخرى داخليا 
وخارجيًا.  لقد زادت قيمة التكاليف الطبية مبعدل منو �سنوي مركب قدره 13.7% لت�سل اإلى 115.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة مببلغ وقدره 
78.6 مليون ريال �سعودي عام 2010م.  وتعزى الزيادة  يف التكاليف الطبية اإلى الزيادة العامة يف عدد املر�سى.  لقد �سكلت التكاليف الطبية الن�سيب االأكرب من 
اإجمايل تكلفة االإيرادات وذلك بن�سبة 47.6% عام 2010م ون�سبة 46.8% عام 2011م ون�سبة 47.5% عام 2012م ون�سبة 46.5% عام 2013م.  وجتدر االإ�سارة 
اإلى تطور م�شتوى تفاو�ص ال�شركة مع املوردين مما انعك�ص اإيجابًا على حت�شني �شروط واأحكام ال�شراء والتوريد اإذ اأ�شبحت ال�شركة قادرة على احل�شول على اأدوية 

وغريها من امل�ستلزمات باأ�سعار تناف�سية.

الرواتب وملحقاتها

ارتفعت قيمة تكلفة الرواتب وملحقاتها لت�سل اإلى 115.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة بتكلفة قدرها 67.1 مليون ريال �سعودي عام 2010م حيث 
كانت الزيادة يف رواتب املوظفني ومكافاآتهم �سببًا رئي�سًا لهذا النمو، اإ�سافة اإلى زيادة عدد االأطباء من 150 طبيب عام 2010م اإلى 177 طبيب يف عام 2013م 
واملتمثل بزيادة عدد  املتزايد  الطلب  تلبية  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  االآخرين  االأطباء واملوظفني  امل�ساندة.  ويعود �سبب زيادة عدد  اإلى املمر�سني وموظفي  باالإ�سافة 
اإلى ت�سغيل فرتة عمل اإ�سافية يف اليوم منذ عام 2012م.  كذلك ي�سمل بند الرواتب وملحقاتها التاأمني ال�سحي على  املر�سى املراجعني للم�ست�سفى باالإ�سافة 
العاملني يف امل�ست�سفى والذي ازدادت كلفته تبعًا الزدياد عدد العاملني ما بني عامي 2010م و2013م. ويعود �سبب ارتفاع تكلفة الرواتب وملحقاتها يف عام 2013م 
جزئيا اإلى ان�سمام حوايل 230 موظف من اأفراد الطاقم الطبي مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي خالل ال�سنة لتلقي التدريب )على راأ�س العمل باالإ�سافة اإلى اجراء 
دورات تدريبية( يف م�شت�شفى احلمادي العليا قبل افتتاح م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي واملتوقع ان يبداأ ن�شاط م�شت�شفى احلمادي ال�شويدي يف الربع الثالث من 

عام 2014م.        

الصيانة

متثل تكاليف ال�سيانة يف املتو�سط 1.9% من متو�سط اإجمايل تكلفة االإيرادات ما بني عامي 2010م و2013م.  لقد ازدادت تكاليف ال�سيانة واالإ�سالح خالل 
عام 2010م وذلك نتيجة الأعمال التو�سع والتجديد لوحدة العناية املركزة للقلب ووحدة العناية املركزة لالأطفال ووحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة والعالج 
الطبيعي. ازدادت تكاليف ال�سيانة واالإ�سالح خالل عام 2013م لت�سل اإلى 4.1 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ2.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م وذلك 

نتيجة الأعمال التجديد وال�سيانة يف ثالث غرف عزل.

خدمات المرافق

متثل خدمات املرافق يف املتو�سط ما ن�سبته 1.7% من متو�سط اإجمايل تكاليف االإيرادات وذلك ما بني عامي 2010م و2013م حيث ي�سمل هذا البند تكاليف 
الكهرباء والهاتف واملاء وكذلك تكاليف الوقود.  ويعزى �سبب الزيادة يف تكلفة خدمات املرافق يف عامي 2010م و2012م اإلى الزيادة يف تكلفة الكهرباء.

المصاريف العمومية واإلدارية

يو�سح اجلدول التايل امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 52: امل�شاريف العمومية واالإدارية

معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

12.8%16.00018.36325.86122.964خم�ش�ص ديون م�شكوك يف حت�شيلها

22.8%14.68716.27219.92927.128رواتب وملحقاتها

0.6%5.1996.2514.8895.293مواد م�ستهلكة غري طبية

11.0%2.4882.5873.6953.399اإيجارات

4.8%2.7662.5933.1633.185ا�ستهالكات

20.1%8971.3831.7601.553�سيانة واإ�سالح

13.6%6.4858.05211.4739.544اأخرى

14.6%48.52255.50170.77073.067االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

قررت اإدارة ال�سركة يف عام 2011م زيادة خم�ش�ص املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها لت�شل اإلى 18.4 مليون ريال �سعودي والذي ميثل املبالغ املتوقع رف�سها من قبل 
�سركات التاأمني، حيث اأن ال�سركة يف نهاية عام 2012م اتبعت �شيا�شة توفري خم�ش�ص بقيمة 8.0% من املطالبات غري امل�سددة من �سركات التاأمني.

بلغت قيمة خم�ش�شات الديون امل�شكوك يف حت�شيلها مبلغ 22.9 مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2013م. قامت ال�سركة من بداية عام 2013م باإتباع ال�سيا�سة 
التالية ملخ�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها والتي مت اإقرارها من قبل االإدارة التنفيذية لل�سركة واإدارة املراجعة الداخلية:

مطالبات �سركات التاأمني: 8% من املطالبات غري امل�سددة �سهريًا. �
مطالبات وزارة ال�سحة: 25% من مبلغ املطالبات غري امل�سددة يف ال�سنة الثانية و50% من مبلغ املطالبات غري امل�سددة يف ال�سنة الثالثة و100% من  �

املطالبات غري امل�سددة بعد مرور 4 �سنني على املطالبات.
املطالبات االأخرى: 25% من مبلغ املطالبات غري امل�سددة بعد مرور �سنة من ا�ستحقاقها و50% من املبالغ بعد مرور �سنتان و100% بعدد مرور ثالث  �

�سنوات على املبالغ املطلوبة وغري امل�سددة.
كما تقوم ال�سركة بتطبيق �سيا�سة حت�سيل للذمم املدينة منذ عام 2005م. وت�شمل هذه ال�شيا�شة اإجراءات فوترة العمالء و�شروط الدفع وتقارير الذمم املتاأخرة 

باالإ�سافة اإلى اإجراءات التح�سيل.

رواتب وملحقاتها

زادت الرواتب وملحقاتها من 14.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 27.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة للزيادة يف عدد املوظفني االإداريني 
من 426 موظف اإلى 675 موظف خالل الفرتة والزيادة يف رواتبهم.  وارتفعت هذه امل�ساريف كن�سبة من اإجمايل امل�ساريف االإدارية والعمومية من 30.3%  يف 

عام 2010م اإلى 37.2 % يف عام 2013م الأنها م�ساريف متعلقة بحجم اأعمال ال�سركة ب�سكل رئي�سي.

مواد مستهلكة غير طبية

انخف�ست تكلفة املواد امل�ستهلكة الغري طبية والتي ت�سمل على مواد ولوازم كهربائية وحتلية مياه ومواد التكييف بنهاية دي�سمرب 2012م لت�سل اإلى 4.9 مليون ريال 
�سعودي مقارنة مببلغ وقدره 6.3 مليون ريال �سعودي عام 2011م.  ويعود �سبب االنخفا�س يف كلفة املواد امل�ستهلكة الغري طبية اإلى االنتهاء من اأعمال ال�سيانة 
خالل عام 2012م. و�سهدت هذه التكاليف ارتفاع طفيف خالل عام 2013م لت�سل اإلى 5.3 مليون ريال �سعودي من 4.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 

اأعمال ال�سيانة الروتينية يف امل�ست�سفى. 

اإليجارات

تتعلق االإيجارات باملباين ال�سكنية امل�ستاأجرة للعاملني يف �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار والبالغ عددها �سبعة مباٍن كما يف نهاية عام 2013م باالإ�سافة اإلى 
تكاليف ا�ستئجار �سقق مفرو�سة لالأطباء املن�سمني حديثًا لل�سركة.  وقد ارتفعت تكلفة االإيجارات من 2.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 3.4 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2013م حيث مت ا�ستئجار اأربعة مباٍن �سكنية جديدة للموظفني خالل هذه الفرتة. وانخف�ست تكلفة االإيجارات من 3.7 مليون ريال �سعودي 
يف عام 2012م اإلى 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك نتيجة لتغيري املعاجلة املحا�سبية لالإيجار خالل عام 2013م حيث يتم ت�سجيل االإيجار املدفوع 
لفرتة �ستة �سهور اأو �سنة كم�سروف مدفوع مقدمًا يف قائمة املركز املايل بداًل من ت�سجيله كم�سروف يف قائمة الدخل ومن ثم حتميل امل�سروف على قائمة الدخل 

عند ا�ستحقاقه.

مصاريف أخرى

ارتفعت امل�ساريف االأخرى يف عام 2012م ب�سبب تكلفة التعوي�سات املدفوعة عن ق�سية قانونية بقيمة 1.7 مليون ريال �سعودي.  كما ارتفعت م�ساريف الدعاية 
والعالقات العامة يف عام 2012م بن�سبة 228% مقارنة بعام 2011م اإلى 786 األف ريال �سعودي وذلك نتيجة لزيادة تكاليف املواد االإعالنية باالإ�سافة اإلى زيادة 
كمية ونوعية املجالت والن�سرات املطبوعة املوجهة اإلى املر�سى وتقوم ال�سركة باالإعالن عن طريق ال�سحف املحلية واملطبوعات واملن�سورات داخل مبنى امل�ست�سفى. 
املحلية  ال�سحف  يف  االإعالنات  عدد  انخفا�س  ب�سبب  وذلك  �سعودي  ريال  مليون   9.5 اإلى  لت�سل  االأخرى  امل�ساريف  قيمة  انخف�ست  فقد  2013م  عام  يف  اأما 
واملطبوعات وتكاليفها لت�سل اإلى 185 األف ريال �سعودي.  كذلك ت�سم امل�ساريف االأخرى م�ساريف الر�سوم اال�ست�سارية وم�ساريف التاأمني غري الطبي )كالتاأمني 
على ال�سيارات واملباين واملعدات الطبية( والتاأمني �سد االأخطاء الطبية والتوظيف وم�ساريف رحالت ترفيهية للموظفني وم�ساريف �سهادات االعتمادات واجلودة 

الدولية. يو�سح اجلدول التايل اأهم بنود امل�ساريف االأخرى لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م. 

املن�شاأة  العمل لدى  يتمكن من  الطبية لكي  االأخطاء  تاأمني �شد  االأ�شنان حا�شل على  اأو طبيب  الطبيب  اأن يكون  الطبية  للتخ�ش�شات  ال�شعودية  الهيئة  ت�شرتط 
ال�سحية ذات العالقة يف اململكة.  وتقوم ال�سركة باحل�سول على تاأمني لكل طبيب اأو طبيب اأ�سنان ب�سكل منفرد من قبل �سركة التاأمني.
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اجلدول رقم 53: امل�شاريف االأخرى

معدل النمو 2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي
ال�شنوي املركب

%656.5767.8895.7861.19.5خدمات مرافق

%477.8633.0834.2856.321.5تاأمني

%82.9450.6486.9749.5108.3تربعات واإعانات

%601.0846.71.093.7970.017.3دعاية وعالقات عامة

)%0.8(89.275.993.787.1قرطا�سية

)%33.2(2.144.41.707.0886.4638.1تراخي�س و�سهادات

%175.0260.0325.236.3-م�ساريف رحالت عمل

%617.8863.42.731.12.705.963.6اتعاب م�ست�سارين وعموالت

%174.0848.3977.01.044.481.7م�ساريف موظفني متنوعة

)%32.7(165.4139.887.350.4م�ساريف �سحن وبريد وات�ساالت

)%1.6(590.0263.0571.6-بيع وت�سويق

)%22.6(1.476.8953.12.863.2684.3اأخرى متنوعة

%6.4858.05211.4739.54413.6 االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

نفقات مالية

ال�سركة يف عام 2010م  ال�سريعة االإ�سالمية.  قامت  اأحكام  للبنوك على القرو�س واالعتمادات امل�ستندية املتوافقة مع  العموالت املدفوعة  املالية  النفقات  متثل 
بت�سديد 5.4 مليون ريال �سعودي وذلك مقابل ت�سديد قر�س بالكامل للبنك العربي الوطني والذي تبلغ قيمته 98.2 مليون ريال �سعودي حيث تنتهي مدة القر�س يف 
عام 2012م.  يف عام 2011م قامت ال�سركة بت�سديد 1.6 مليون ريال �سعودي وذلك مقابل قر�س ق�سري االأجل من البنك ال�سعودي الربيطاين.  و يف عام 2012م 
قامت ال�سركة بت�سديد 1.7 مليون ريال �سعودي وذلك مقابل ح�سولها على قر�س ق�سري االأجل من البنك العربي الوطني وتبلغ قيمته 22.8 مليون ريال �سعودي 
وقد مت ت�سديده بالكامل.  اأما يف عام 2013م قامت ال�سركة بت�سديد 0.3 مليون ريال �سعودي كم�ساريف متويل. ويجدر بالذكر اأن تكلفة متويل م�ساريع ال�سركة 

والبالغة 16.3 مليون ريال �سعودي و2.4 مليون ريال �سعودي لعامي 2013م و2012م على التوايل متت ر�سملتها كجزء من تكلفة هذه امل�ساريع.

إيرادات أخرى

يو�سح اجلدول التايل االإيرادات االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 54: االإيرادات االأخرى

معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

)1.9%(1.017857 1.098 907  اإيجارات 

)8.6%(268231 264 303  متوين 

)100.0%(-12 43 38 خدمات عيادات خارجية 

--6  -  -  تاأمني 

)15.7%(49 7 15  ات�ساالت 



97

معدل النمو ال�شنوي املركب2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

--- )362( -  تعديالت ال�سنة ال�سابقة 

186.8%4.7812.830 290 120  اأخرى 

41.6%6.0883.927 1.340 1.383  االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

اإليجارات

متثل االإيجارات يف املتو�سط 46.5% من متو�سط اإجمايل االإيرادات االأخرى وذلك ما بني عامي 2010م و2013م وت�سمل على حملني للزهور واأربعة مقاهي ومركز 
جتميلي.  وانخف�س الدخل من االإيجار من  1.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 0.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك ب�سبب اأعمال ترميم يف 

اأحد املواقع خالل عام 2013م. 

خدمات عيادات خارجية

ميثل هذا البند االيرادات من عيادة ال�سركة يف اإحدى ال�سركات اخلا�سة والتي تقوم بعالج من�سوبي ال�سركة. وقد مت اإقفال هذه العيادة يف عام 2013م.

أخرى

 ميثل هذا البند ال�سبب الرئي�س يف ارتفاع قيمة االإيرادات االأخرى اإلى 4.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م من 0.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م وذلك 
ب�سبب حت�سيل ديون معدومة تبلغ قيمتها 4.0 مليون ريال �سعودي من بع�س كبار ال�سخ�سيات ووزارة ال�سحة. و بلغ قيمة هذا البند 2.8 مليون ريال �سعودي يف 

عام 2013م.

الزكاة

الزكوي وح�سلت  ال�سركة و�سعها  اأنهت  امل�سلحة.  قبل  املو�سحة من  للتعليمات  وفقا  الزكاة  دفع  ويتم  والدخل،  الزكاة  ولوائح م�سلحة  الأنظمة  ال�سركة  تخ�سع 
املنتهية يف  املالية  الفرتة  النهائي عن  الربط  ال�سركة على  31 دي�سمرب 2007م. كما ح�سلت  املنتهية يف  ال�شنة  املالية حتى  ال�شنوات  النهائية عن  الربوط  على 
2008/9/30م وهو تاريخ حتول الكيان القانوين لل�شركة من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإلى �شركة م�شاهمة مغلقة. وبناًء على تلك الربوط مل تكن هناك اأية 

فروقات زكوية ا�ستحقت على ال�سركة. 

وقامت ال�سركة بتقدمي اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م وعن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م 
وحتى 31 دي�سمرب 2013م، و�سداد ما ا�ستحق عليها من زكاة وذلك يف املواعيد املحددة وفقا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل وح�سلت على ال�سهادات الزكوية 
اخلا�شة بها ومل حت�شل ال�شركة على اأية ربوط زكوية عن ال�شنوات املذكورة حتى 31 دي�سمرب 2013م، ولي�س هناك اأية تقديرات الأية فروقات زكوية من املتوقع 

املطالبة بها من قبل م�شلحة الزكاة والدخل. وبناء على ذلك مل يتم تكوين خم�ش�ص لها يف القوائم املالية املرفقة. 

اجلدول رقم 55: خم�ش�س الزكاة

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

5.6629.6854.2003.463ر�سيد اأول الفرتة

4.0231.9342.5004.200�سايف االإ�سافات 

7.4203.2374.055-�سداد الزكاة

9.6854.2003.4633.609ر�سيد اآخر الفرتة
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قائمة المركز المالي 2   2

يو�سح اجلدول التايل موجز لقائمة املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 56: موجز قائمة املركز املايل

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

193.453208.700 166.395 174.317 االأ�سول املتداولة

649.8751.027.640 397.949 317.138 االأ�سول غري املتداولة

843.3281.236.340 564.344 491.454 اإجمايل املوجودات

52.44057.913 84.472 44.352 املطلوبات املتداولة

222.298592.835 5.552 2.723 املطلوبات غري املتداولة

568.590585.593 474.319 444.379 حقوق امل�ساهمني

843.3281.236.340 564.344 491.454 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

األصول المتداولة 1   2   2

يو�سح اجلدول التايل االأ�سول املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2010 م و2011 م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 57: االأ�شول املتداولة

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

63.43842.199 35.164 20.756 نقد وما يعادله

107.938136.461 110.564 132.935 ذمم مدينة، �سايف

71350 28 818 مطلوب من اأطراف ذوي عالقة

15.37615.560 15.214 11.597 خمزون

6.63014.130 5.425 8.211 م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

193.453208.700 166.395 174.316 اإجمايل االأ�سول املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

نقد وما يعادله

يتاألف بند النقد وما يعادله لدى البنوك من اأر�سدة نقدية املتوفرة يف ال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.  تتمثل الزيادة يف هذا البند 
ب�سكل اأ�سا�سي بالنقدية املتوفرة من الت�سهيالت البنكية التي ح�سلت عليها ال�سركة عام 2011م و2012م و2013م بغر�س متويل م�ساريع امل�ست�سفيات اجلديدة.  
واجلدير بالذكر اأن بند النقدية واالأر�سدة لدى البنوك ي�سمل دفعات مقدمة اإلى وزارة العمل والبالغة 2.8 مليون ريال �سعودي و2.5 مليون ريال �سعودي و1.7 

مليون ريال �سعودي و1.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2010 م و2011 م و2012م و2013م على التوايل.

الذمم المدينة 

تتكون الذمم املدينة من ح�شابات العمالء التجارية بعد خ�شم خم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها.  �شكلت الذمم املدينة اأكرب عن�شر من املوجودات املتداولة 
خالل الفرتة ما بني عام 2010م وعام 2013م.  كما انخف�س عدد اأيام حت�سيل الذمم املدينة يف م�ست�سفى احلمادي من 161 يوم يف عام 2010م الى 122 يوم 
يف عام 2011 حيث قام ال�سركاء بت�سوية ديون متعرثة بقيمة 33 مليون ريال يف عام 2011م من االأرباح املوزعة كما قامت ال�سركة بتح�سني اآلية حت�سيل الذمم 
املدينة. وارتفع �سايف الذمم املدينة من 107.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 136.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م  نتيجة ارتفاع االإيرادات من 

�سركات التاأمني ووزارة ال�سحة.   
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وكما يف 31 دي�سمرب 2013م بلغت اأعمار الذمم املدينة على ال�سركة كالتايل:

من 1-30 يوم: مبلغ 36.9 مليون ريال �سعودي وميثل 26% من الذمم املدينة التجارية �
من 31-60 يوم: مبلغ 21.2 مليون ريال �سعودي ميثل 15% من الذمم املدينة التجارية �
من 61-90 يوم: مبلغ 11.4 مليون ريال �سعودي ميثل 8% من الذمم املدينة التجارية  �
من 90 يوم اإلى �سنة: مبلغ 42.4 مليون ريال �سعودي ميثل 29% من الذمم املدينة التجارية �
اأكرث من �سنة: مبلغ 32.9 مليون ريال �سعودي ميثل 22% من الذمم املدينة التجارية �

كما تطبق ال�شركة �شيا�شة خم�ش�شات الديون امل�شكوك يف حت�شيلها على هذه الذمم املدينة.

مطلوب من أطراف ذوي عالقة 

يت�سمن ر�سيد املطلوب من اأطراف ذوي عالقة ب�سكل رئي�سي مبيعات خدمات عالجية مقدمة اإلى اأطراف ذات عالقة. بلغ املطلوب من اأطراف ذوي عالقة 350 
الف ريال �سعودي  يف عام 2013م.  

المخزون

يظهر املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق ايهما اأقل.  وي�سمل املخزون ب�سكل رئي�سي اأدوية وم�ستلزمات طبية ومواد ا�ستهالكية.  �سكل املخزون 
ن�سبة 7.8% باملتو�سط من اإجمايل املوجودات املتداولة خالل الفرتة ما بني عام 2010م وعام 2013م وارتفعت قيمة املخزون من 11.6 مليون ريال يف عام 2010م 
الى 15.6 مليون ريال يف عام 2013م ب�سكل عام ب�سبب ارتفاع عدد املر�سى املراجعني للم�ست�سفى خالل نف�س الفرتة.  حافظت اأيام املخزون على نف�س امل�ستوى 

خالل الفرتة ما بني عام 2010م وعام 2013م حيث بلغت يف املتو�سط 26 يوم.

يف عام 2013م �سكلت االأدوية ن�سبة 62.8% من اإجمايل املخزون يف م�ست�سفى احلمادي بينما �سكلت امل�ستلزمات الطبية واملواد اال�ستهالكية ن�سبة 29.2% من 
املخزون.  

 يتكون خمزون ال�شركة ب�شكل اأ�شا�شي من االأدوية واللوازم الطبية. وح�شب االتفاقيات مع موردي ال�شركة، فاإن اأي اأدوية اأو لوازم طبية قاربت على االنتهاء يتم 
ا�شرتجاعها من قبل املورد وا�شتبدالها باالأدوية ذات مدة �شاحلية اأعلى. وبناًء على ذلك، فاإن ال�شركة ال حتتاج اإلى تكوين اأي خم�ش�شات للمخزون املتقادم 

والتالف.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

تتكون امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى ب�سكل رئي�سي من امل�ساريف التي مت دفعها مقدما وال�سلف املقدمة م�سبقا للموردين وت�سكل باملتو�سط ن�سبة 
4.5% من االأ�سول املتداولة خالل الفرتة ما بني عام 2010م وعام 2013م.  ارتفع هذا البند يف عام 2010م ب�سبب زيادة امل�سروفات املدفوعة مقدما واملتعلقة 
باإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي ويف عام 2011م مت ت�سنيف الر�سيد �سمن امل�ساريع قيد االإن�ساء.  اأما يف عام 2013م ارتفعت امل�ساريف املدفوعة مقدمًا 
واملوجودات االأخرى اإلى 14.1 مليون ريال �سعودي من 7.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة الرتفاع الدفعات املقدمة للموردين مببلغ 

2.9 مليون ريال �سعودي وم�ساريف اال�ست�سارات املالية املتعلقة بالطرح مببلغ 3.3 مليون ريال �سعودي.

األصول غير المتداولة 1   2   2

يو�سح اجلدول التايل االأ�سول غري املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2010 م و2011 م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 58: االأ�شول غري املتداولة

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

370.346362.568 345.592 317.138 ممتلكات ومعدات، �سايف

279.529665.071 52.357  - م�ساريع حتت التنفيذ

649.8751.027.640 397.949 317.138 اإجمايل االأ�سول الغري متداولة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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الممتلكات والمعدات

اجلدول رقم 59: املمتلكات واملعدات

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

195.719232.278262.396262.397اأرا�سي

85.07279.16373.24767.337مباين

26.15022.12723.58021.665معدات واأدوات طبية

10.02711.2279.8709.530اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

1717961.2521.639�سيارات

317.138345.592370.346362.568االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

اإجمايل االأ�سول يف نهاية عام  تتاألف املمتلكات واملعدات من االأرا�سي واملباين واملعدات الطبية االأثاث وال�سيارات والربجميات والتي ت�سكل ن�سبة 29.3% من 
2013م.  ارتفعت قيمة اأ�سول هذا البند من 317.1 مليون ريال يف عام 2010م اإلى 362.6 مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب �سراء اأرا�سي لبناء امل�ست�سفيات 

اجلديدة.  

اأرا�سي بقيمة اإجمالية قدرها 153.7 مليون ريال بني عامي 2009م  متا�سيًا مع ا�سرتاتيجية ال�سركة التو�سعية من خالل افتتاح م�ست�سفيات جديدة، مت �سراء 
اأر�س م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي 44.664 مرت مربع وتقع يف حي  و2013م والتي مت ا�ستخدامها الإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي والنزهة. تبلغ م�ساحة 

ال�سويدي بينما تبلغ م�ساحة االأر�س امل�ستخدمة الإن�ساء م�ست�سفى احلمادي النزهة 22.350 مرت مربع. 

تتكون املعدات الطبية ب�سكل رئي�سي من معدات االأ�سعة والعمليات والعيادات اخلارجية وحدة العناية املركزة واملختربات.

التح�سينات  اأما م�ساريف  ايرادية  التكلفة بعد خ�سم اال�ستهالكات املرتاكمة.  تعترب م�ساريف اال�سالح وال�سيانة م�ساريفا  ب�سعر  تظهر املمتلكات واملعدات 
فتعترب م�ساريفا راأ�سمالية.  ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها على اأ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت.  اإن االأعمار االإنتاجية 

املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو التايل:

املباين: 33 �سنة

االأجهزة الطبية: 10 �سنوات

االأثاث واالأجهزة املكتبية: 6-10 �سنوات

ال�سيارات: 4 �سنوات

المشاريع تحت التنفيذ

اجلدول رقم 60: م�شاريع حتت التنفيذ

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

267.976534.840 47.542 -م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي

4.95930.149 4.815 -�سكن العاملني 

6.594100.083  - -م�ست�سفى احلمادي النزهة 

-256  - -اأخرى 

279.529665.072 52.357 -االإجمايل

امل�سدر:  ال�سركة 
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ارتفع مبلغ اجمايل امل�ساريع حتت التنفيذ من 52.4 مليون يف عام 2011م الى 665.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب االأعمال االإن�سائية مل�ست�سفى 
احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة.  فبداأت ال�سركة باأعمال االإن�ساء يف م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف عام 2011م حيث مت دفع مبلغ 47.5 مليون 
ريال �سعودي لتجهيز موقع امل�سروع والإن�ساء جزء من مبنى امل�ست�سفى.  وبلغت قيمة االأعمال االإن�سائية التي متت يف م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي خالل 
2013م 267.0 مليون ريال �سعودي.  )ملزيد من التف�سيل حول م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي، ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�شركة وطبيعة 
الن�سرة(.  ومت دفع مبلغ 6.6 مليون ريال �سعودي يف الن�سف الثاين من عام 2012م الأعمال احلفر وجتهيز موقع م�سروع م�ست�سفى احلمادي  اأعمالها" من هذه 
النزهة و من ثم مت دفع مبلغ وقدره 93.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م لالأعمال االن�سائية يف م�ست�سفى احلمادي النزهة.)ملزيد من التف�سيل حول 
"ا�شتخدام متح�شالت االكتتاب" من   8 رقم  م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة، ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4 "خلفية عن ال�شركة وطبيعة اأعمالها" والق�سم 

هذه الن�سرة(.

كما ي�سمل بند �سكن العاملني مبلغ 5 مليون ريال �سعودي تقريبًا االإن�ساء املنجز مل�سروع �سكن العاملني يف م�ست�سفى احلمادي العليا والذي مت البدء فيه خالل عام 
2011م. مت اإيقاف العمل يف هذا امل�سروع يف �سهر يناير 2012م بهدف احل�سول على ترخي�س جديد يتيح بناء اأدوار اأكرث. ما زالت اأعمال االإن�ساء متوقفة حيث 
اأن ال�سركة ما زالت ب�سدد احل�سول على الرتخي�س اجلديد. كما تنوي ال�سركة ا�ستكمال اأعمال االإن�ساء ح�سب الرتخي�س االأويل يف حال مل يتم احل�سول على 

ترخي�س ي�سمح ببناء عدد اأكرث من االأدوار قبل نهاية عام 2015م.

المطلوبات المتداولة 2   2   2

اجلدول رقم 61: املطلوبات املتداولة

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

21.84327.62932.74032.172ذمم دائنة

1.873---بنوك �سحب على املك�سوف

- - 40.000 - قر�س ق�سري االأجل

1.104806997706مطلوب الأطراف ذوي عالقة

11.72011.83815.24019.553م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

9.6854.2003.4633.609خم�ش�ص زكاة

44.35284.47352.44057.913اإجمايل املطلوبات املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

الذمم الدائنة

�سكلت الذمم الدائنة التجارية ما ن�سبته 46% و31% و12% و5.0% من اإجمايل املطلوبات يف االأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م على التوايل. ارتفعت 
الذمم الدائنة من 21.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م الى 32.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م متاأثرة بارتفاع تكاليف االإيرادات خالل نف�س الفرتة 

متا�سيًا مع النمو يف اإيرادات ال�سركة.

بنوك سحب على المكشوف وقرض قصير األجل

متثل الت�شهيالت االئتمانية التي مت احل�شول عليها من بنوك جتارية خمتلفة، والتي حتمل عموالت متويل على اأ�شا�ص املعدالت ال�شائدة يف ال�شوق، والتي تعتمد 
اأ�سا�سا على معدل العمولة ال�سائدة بني البنوك يف ال�سعودية )�سايبور( زائدا هام�س ربح معني. ومت ا�ستخدام مبلغ 1.9 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2013م 

على �سكل �سحب على املك�سوف 

مطلوب ألطراف ذوي عالقة

لدى ال�سركة تعامالت مع موؤ�س�سة حممد احلمادي لتقنية املعلومات التي وفرت لل�سركة برجميات حما�سبة يف عام 2010م وتوفر موؤ�س�سة حممد احلمادي لتقنية 
املعلومات اأجهزة احلوا�سب والطابعات واأجهزة تقنية املعلومات االأخرى وتقوم موؤ�س�سة حممد احلمادي لتقنية املعلومات بتوفري موظفني ل�سيانة اأجهزة تقنية 
املعلومات.  وتوفر �سركة اأكتل اململوكة من اأحد امل�ساهمني )هند الدخيل وهي زوجة اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة( ببع�س اللوازم الطبية والغذاء واأدوات ولوازم 

التنظيف.  
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يحتوي هذا البند اأ�سا�سا على دفعات مقدمة من العمالء وم�ستحقات املوظفني باالإ�سافة الى امل�ساريف امل�ستحقة كما هو مبني يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم 62: م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

5.3666.110 4.540 3.737 م�ستحقات موظفني

5.3845.621 4.137 4.776 الدفعات املقدمة من العمالء

2.7153.519 2.018 1.599 �سندوق التعليم الطبي

1.823---فوائد م�ستحقة

9221.417 482 423 مبالغ م�ستحقة عن خدمات طبية خارجية

281356 215 199 تاأمينات اجتماعية

572707 446 986 اأخرى

15.24019.553 11.838 11.720 االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ارتفعت م�ستحقات املوظفني من 3.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م الى 6.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب ارتفاع عدد االأطباء واملوظفني.  
ويت�سكل هذا البند ب�سكل رئي�سي من اإجازات وتذاكر �سفر للموظفني.  

ارتفعت الدفعات املقدمة من املر�سى من 4.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م الى 5.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م حيث تتكون ب�سكل اأ�سا�سي من 
دفعات مقدمة من مر�سى تعود اإلى عامي 2010م و2011م مقابل خدمات عالجية على اأن تقوم وزارة ال�سحة اأو �سركات تاأمني بتغطية تكاليف العالج لهوؤالء 

املر�سى.  وتبقى هذه املبالغ م�ستحقة للمر�سى اإلى حني حت�سيلها من اجلهة املعنية فيتم اإرجاعها للمر�سى.

يت�سكل �سندوق التعليم الطبي املبالغ املمنوحة من قبل �سركات طبية لغر�س تقدمي حما�سرات ودورات تدريبية با�سم م�ست�سفى احلمادي.  ت�سكل الزيادة يف هذا 
البند من 1.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م الى 3.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مبالغ مت ا�ستالمها من ال�سركات ومل يتم ا�ستخدامها بعد لعقد 

املحا�سرات والدورات التدريبية.

 انخف�س ر�سيد بند امل�ساريف االأخرى حتت م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى من 986 األف ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 707 األف مليون ريال �سعودي يف 
عام 2013م.  و يتكون هذا البند ب�سكل رئي�سي من اأرباح م�ستحقة لبع�س امل�ساهمني ولكن غري موزعة.

المطلوبات غير المتداولة 2   2   2

يو�سح اجلدول التايل املطلوبات غري املتداولة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 63: املطلوبات غري املتداولة

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

9.66014.805 5.552 2.723 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

212.638578.029  -  - قرو�س طويلة االأجل

222.298592.834 5.552 2.723 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قامت ال�شركة بتكوين خم�ش�ص ملكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني عمال باأحكام نظام العمل ال�شعودي.  يرجع �شبب ارتفاع ر�شيد هذا البند من 2.7 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2010م الى 14.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م الى تغري �سيا�سة �سرف املكافاآت حتى ا�ستقالة اأو تقاعد املوظف حيث كانت ال�سركة تقوم 

ب�سرف م�ستحقات املوظف من مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سكل �سنوي حتى عام 2010م. 
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قروض طويلة األجل

تت�سكل القرو�س طويلة االأجل من ت�سهيالت وقرو�س من بنوك حملية متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية بقيمة 502.1 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى ا�ستخدام 
جزء من القر�س املمنوح من وزارة املالية بقيمة 75.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م، وقد مت ا�ستخدام هذه الت�سهيالت والقرو�س لتمويل بناء 
م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة.  يبلغ اإجمايل الت�سهيالت املمنوحة لل�سركة 1.1 مليار ريال �سعودي )�ساماًل مبلغ ت�سهيالت حماية �سد 
تقلبات تكاليف التمويل بقيمة 300 مليون ريال �سعودي( باالإ�سافة اإلى القر�س املمنوح من وزارة املالية بقيمة 149.1 مليون ريال �سعودي. وملزيد من التفا�سيل 
 11 رقم  الق�سم  من  والقرو�س"  االئتمانية  "الت�شهيالت  الفرعي  الق�سم  راجع  ف�سال  والرهونات،  ال�سمانات  فيها  مبا  االأخرى  والت�سهيالت  القرو�س  حول 

الن�سرة. هذه  "املعلومات القانونية" من 

اأبرمت ال�شركة عدة اتفاقيات ت�شهيالت ائتمانية مع بنوك حملية للح�شول على ت�شهيالت وقرو�ص خمتلفة بالريال ال�شعودي. وي�شتحق للبنوك املمولة مبوجب هذه 
االتفاقيات اأرباح متويل حتت�سب بناًء على معدالت االأرباح ال�سائدة يف ال�سوق. تت�سمن تلك االتفاقيات كما يف 31 دي�سمرب 2013م ت�سهيالت ائتمانية مببلغ اإجمايل 
1.1 مليار ريال �سعودي من بنوك حملية، كما تت�سمن قر�سا نقديا طويل االأجل بقيمة 150 مليون ريال �سعودي ي�سدد على فرتة ثالث �سنوات وي�ستحق ال�سداد على 
اأ�سا�س ربع �سنوي مع فرتة �سماح ملدة �سنتني، وت�ستحق اأول دفعة منه بتاريخ 31 مار�س 2015م، باالإ�سافة اإلى قر�س طويل االأجل على �سكل اعتمادات م�ستندية 
بقيمة 147.8 مليون ريال �سعودي ي�سدد على فرتة ثالث �سنوات وي�ستحق ال�سداد على اأ�سا�س ربع �سنوي، مع فرتة �سماح ملدة ثالث �سنوات، وت�ستحق الدفعة االأولى 
منه بتاريخ 30 يونيو 2015م. كما تت�سمن الت�سهيالت املذكورة اأي�سًا قر�سًا نقديًا طويل االأجل بقيمة 150 مليون ريال �سعودي ي�سدد على فرتة خم�س �سنوات، 
وي�ستحق ال�سداد على اأ�سا�س ن�سف �سنوي وت�ستحق اأول دفعة منه بتاريخ 20 اأكتوبر 2015 . تت�سمن الت�سهيالت اأي�سًا قرو�س طويلة االأجل بقيمة 300 مليون ريال 
�سعودي ي�سدد على فرتة ثالث �سنوات مع فرتة �سماح ملدة �سنتني ي�ستحق ال�سداد بتاريخ 5 يونيو 2016م.  )وملزيد من املعلومات عن القرو�س مبا فيها ال�سمانات، 

الن�سرة(.  هذه  يرجى مراجعة الق�سم رقم 11 "املعلومات القانونية" من 

اأخرى، ح�سلت ال�سركة على قر�س من وزارة املالية ال�سعودية مببلغ 149.1 مليون ريال �سعودي لتمويل م�سروع بناء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي،  ومن جهة 
ولقد مت ا�ستخدام جزء من القر�س مببلغ 75.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. حتدد قيمة الق�سط ال�سنوي على �سوء ما يتم �سرفه فعال من 
قيمة القر�س يف نهاية مدة التنفيذ املحددة بذلك العقد بعد ق�سمة اإجمايل املبالغ املن�سرفة على ع�سرين ق�سطا �سنويًا، ويبداأ �سداد الق�سط االأول فيها بعد م�سي 
خم�س �سنوات من تاريخ العقد املربم يف 1434/11/13هـ )املوافق 18 �سبتمرب 2013م(. اإن هذا القر�س م�سمون برهن املمتلكات والتجهيزات واملعدات اخلا�سة 

مب�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.  وال يت�سمن اأية عموالت متويل.  كما يو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل الت�سهيالت املتاحة وامل�ستغلة كما يف 31 دي�سمرب 2013م.

اجلدول رقم 64: تفا�شيل الت�شهيالت املتاحة وامل�شتغلة كما يف 31 دي�شمرب 2013م

الت�شهيالت امل�شتغلةاحلد االئتماين للت�شهيالتنوع الت�شهيالت املتاحةالبنك

147.810.000132.833.322اعتمادات م�ستندية/اإعادة متويلالبنك العربي الوطني

150.000.000150.000.000قرو�س طويلة االأجل

150.000.0001.970.000اعتمادات م�ستندية/اإعادة متويلالبنك ال�سعودي الربيطاين

-40.000.000ت�سهيالت ق�سرية االأجل

150.000.00067.318.728قرو�س طويلة االأجل

ت�سهيالت احلماية �سد تقلبات تكاليف 
التمويل

300.000.000-

150.000.000150.000.000قرو�س طويلة االأجلجمموعة �سامبا املالية 

1.087.810.000502.122.050جمموع ت�سهيالت البنوك التجارية

149.145.00075.907.200قر�س طويل االأجلوزارة املالية

1.236.955.000578.029.250املجموع



104

ويف ما يلي جدول يلخ�س ا�ستحقاقات القرو�س طويلة االأجل لل�سركة:

اجلدول رقم 65: اال�شتحقاقات طويلة االأجل

ا�شتحقاقات القرو�س طويلة االأجل )مليون ريال �شعودي(ال�شنة

-2014م

201597.8م

2016173.1م

2017170.6م

201860.6م

75.9ما بعد ذلك

578.1املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ويف ما يلي جدول يلخ�س ا�ستحقاقات القرو�س طويلة االأجل لل�سركة  لكل بنك اإ�سافة اإلى ال�سمانات ذات العالقة:

اجلدول رقم 66: ا�شتحقاقات القرو�س طويلة االأجل وال�شمانات

مليون ريال 
�شعودي

املجموع2018م2017م2016م2015م2014مال�شمانات

البنك 
العربي 
الوطني

�سند الأمر مببلغ 308.810.000 ريال �سعودي  موقع •	
من ال�سركة

التنازل االأ�سويل عن عائدات امل�ساريع ل�سالح البنك •	
العربي الوطني

التزام باإيداع ما ال يقل عن 50% من عوائد وم�ستحقات •	
م�ست�سفى احلمادي العليا و100% من عوائد 

وم�ستحقات م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي يف ح�ساب 
م�سريف لدى البنك العربي الوطني العربي

وباإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة 
مع البنك املذكور على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات 

اأخرى �سواء قبل عملية الطرح اأم بعده

-35.315047.5-132.8

-37.550.050.012.5150.0

البنك 
ال�سعودي 

الربيطاين

�سند الأمر مببلغ 365 مليون ريال �سعودي موقع من •	
ال�سركة يتم االإفراج عنه يف حالة اكتمال اإجراءات 

طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام

�سمانني بالتكافل والت�سامن من كل من �سالح •	
احلمادي وعبدالعزيز احلمادي مببلغ 365.5 مليون 

ريال �سعودي )وقد وافق البنك على اأن يعترب هذا 
ال�سمان الغ تلقائيًا بعد اإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية 

ال�شعودية وفقًا ل�شروط الت�شهيالت(

رهن �سك عقار م�ست�سفى احلمادي النزهة بقيمة •	
�سوقية مقدارها 67 مليون ريال على اأن يتم فك الرهن 

يف حال ح�سول ال�سركة على متويل جديد مل�ست�سفى 
النزهة من قبل وزارة املالية

وباإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة 
مع البنك املذكور على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات 

اأخرى �سواء قبل عملية الطرح اأم بعده

--0.70.70.72.0

--22.422.422.467.3
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مليون ريال 
�شعودي

املجموع2018م2017م2016م2015م2014مال�شمانات

جمموعة 
�سامبا املالية

�سمان �سخ�سي من كل من �سالح حممد احلمادي •	
وعبدالعزيز حممد احلمادي بقيمة 170.000.000 

ريال �سعودي )وقد وافقت جمموعة �سامبا املالية على 
التنازل عن هذا ال�سمان، على اأن ي�سري هذا التنازل 

اعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة 

عامة( 

�سند الأمر من ال�سركة بقيمة 170.000.000 ريال •	
�سعودي

وباإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة 
مع البنك املذكور على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات 

اأخرى �سواء قبل عملية الطرح اأم بعده

--50.050.050.0150.0

97.8173.1170.660.6502.1-املجموع

امل�سدر: ال�سركة

باإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقيات املوقعة مع البنوك على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات اأخرى �سواء قبل عملية الطرح اأم بعدها )وملزيد 
الن�سرة(. هذه  من املعلومات عن القرو�س مبا فيها ال�سمانات، يرجى مراجعة الق�سم رقم 11 "املعلومات القانونية" من 

وال متلك ال�سركة اأدوات دين اأو قرو�س اأو مديونيات اأخرى عدا ما مت ذكره يف هذا الق�سم. ومل ي�سبق لل�سركة واأن اأخلت ب�سداد مبالغ التمويل امل�ستحقة يف ذمتها 
للجهات املمولة خالل الفرتة التي ي�سملها ق�سم املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل االإدارة وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

حقوق المساهمين  2   2   2
يو�سح اجلدول التايل حقوق امل�ساهمني لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م.

اجلدول رقم 67: حقوق امل�شاهمني

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

420.000525.000 300.000 300.000 راأ�س املال

34.04812.198 24.620 15.627 احتياطي نظامي

114.54248.395 149.699 128.752 اأرباح مبقاة

568.590585.593 474.320 444.379 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

رأس المال

بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م، بلغ  راأ�س مال ال�سركة 525 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 52.5 مليون �سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اإ�سمية مقدارها 10 ريال �سعودي 
لل�سهم الواحد.  وقد قامت ال�سركة بتاريخ 18 يناير 2012م بزيادة راأ�س املال لريتفع من 300 مليون ريال �سعودي اإلى 420 مليون ريال �سعودي بواقع 40% لريتفع 
عدد اأ�سهم ال�سركة من 30 مليون �سهم اإلى 42 مليون �سهم، وذلك عن طريق توزيع �سهمني لكل 5 اأ�سهم على �سكل اأ�سهم منحة، وقد مت ت�سديد قيمة الزيادة 
يف راأ�س املال من االأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2011م مبوجب موافقة اجلمعية العامة الغري عادية يف اجتماعها بتاريخ 19 رجب 1433هـ املوافق 9 يونيو 
2012م. كما قامت ال�سركة بتاريخ 17 يونيو 2013م بزيادة راأ�س املال لريتفع من 420 مليون ريال �سعودي اإلى 525 مليون ريال �سعودي بواقع 25% لريتفع عدد 
اأ�سهم ال�سركة من 42 مليون �سهم اإلى 52.5 مليون �سهم، وذلك عن طريق حتويل 72 مليون ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح املبقاة وحتويل ر�سيد من االحتياطي 

النظامي والبالغ 33 مليون ريال �سعودي.

االحتياطي النظامي 

وفقاأ لنظام ال�سركة االأ�سا�سي واأحكام نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية، فاإن على ال�سركة اأن جتنب 10% من �سايف الدخل اإلى االإحتياطي النظامي اإلى 
اأن يعادل هذا االحتياطي 50% من راأ�س املال.  هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على م�ساهمي ال�سركة حاليا.
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قائمة التدفقات النقدية  2   2

يلخ�س اجلدول اأدناه التدفقات النقدية لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و2013م

اجلدول رقم 68: التدفقات النقدية

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

97.375 121.160 94.853 93.691 �سايف النقدية من العمليات الت�سغيلية 

)391.379()265.524()93.723()4.273(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية

272.765 172.638 13.277 )131.794(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة التمويلية

)21.239(28.274 14.407 623 �سايف التغيري يف النقدية وما يف حكمها

63.438 35.162 20.754 20.131 النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة

42.199 63.436 35.162 20.754 النقدية وما يف حكمها يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

جتاوزت التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية �سايف الدخل يف كل �سنة خالل الفرتة ما بني عام 2009م وعام 2012م. كما انخف�ست التدفقات النقدية من 
االأن�سطة الت�سغيلية يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م نتيجة لالرتفاع يف قيمة الذمم املدينة. مت ا�ستخدام النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية ب�سكل اأ�سا�سي يف 

متويل النفقات الراأ�سمالية املتعلقة باإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

اجلدول رقم 69: التدفقات من االأن�شطة الت�شغيلية

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

111.503 94.270 89.941 79.869  �سايف الدخل قبل الزكاة 

     ت�سوية البنود غري النقدية 

13.614 13.598 12.965 13.828  اال�ستهالك 

22.964 25.861 18.363 16.000  خم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها 

4.200 2.500 1.934 4.023  خم�ش�ص الزكاة 

5.445 4.430 4.072 3.234 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

--)54(- مكا�سب )خ�سائر( من بيع ممتلكات ومعدات 

)60.350()19.499()32.368(19.736  التغيريات يف را�س املال العامل 

97.375 121.160 94.851 136.691  �سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

تتكون االأن�سطة الت�سغيلية ب�سكل رئي�سي من �سايف الدخل قبل الزكاة، والتغريات يف راأ�س املال العامل وتعديالت البنود غري النقدية مثل اال�ستهالك واملخ�س�سات 
ومكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني.  انخف�ست التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية من 136.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 97.4 مليون ريال 
�سعودي يف 2013م وذلك ب�سبب التغيري ال�سلبي يف راأ�س املال العامل نتيجة الإرتفاع ر�سيد الذمم املدينة نظرًا الرتفاع الدخل من �سركات التاأمني ووزارة ال�سحة 

بن�سبة 18.3% خالل عام 2013م مقارنة بعام 2012م.  

حققت ال�سركة تدفقات نقدية اإيجابية من االأن�سطة الت�سغيلية مببلغ 97.4 ريال �سعودي يف عام 2013م و121.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م و94.9 مليون 
ريال يف عام 2011م، و136.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م.



107

دائنة  اأطراف ذوي عالقة وم�ساريف مدفوعة مقدمًا وذمم  واملخزون ومطلوب من  املدينة  الذمم  تغيريات يف  العامل من  املال  راأ�س  التغيريات يف  بند  يتاألف 
ومطلوب الأطراف ذوي عالقة وم�ساريف م�ستحقة ومبالغ الزكاة امل�سددة ومكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني امل�سددة )ف�ساًل راجع املعلومات املتعلقة باملوجودات 

املتداولة واملطلوبات املتداولة التي احتوى عليها هذ الق�سم من هذه الن�سرة(.

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمارية

اجلدول رقم 70: التدفقات من االأن�شطة اال�شتثمارية

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

)5.837()38.351()41.610()4.274(�سراء ممتلكات ومعدات

)385.543()227.172()52.357( -اإ�سافات على م�ساريع حتت التنفيذ

 -  - 244  - عوائد بيع موجودات ثابتة

)391.379()265.523()93.723()4.274(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

تتعلق امل�ساريف الراأ�سمالية املتعلقة باالأن�سطة اال�ستثمارية ب�سكل رئي�س ببناء وجتهيز امل�ست�سفيات اجلديدة باالإ�سافة ل�سراء ممتلكات ومعدات.  حيث اأن قامت 
ال�سركة خالل الفرتة ما بني عامي 2009م و2013م ب�سراء االأرا�سي امل�ستعملة خلطط ال�سركة التو�سعية وخالل هذه الفرتة مثلت قيمة االأرا�سي التي مت �سرائها 
82.6% من اإجمايل امل�سرتيات من املمتلكات واملعدات التي ال ت�سمل امل�ساريع حتت التنفيذ، مت �سراء قطعة يف حي النزهة مب�ساحة 5.445.27 مرت مربع من 
�سالح حممد احلمادي وقطعة اأر�س يف حي النزهة مب�ساحة 10.000 مرت مربع من حممد �سالح احلمادي وقطعة ثالثة من طرف ثالث وذلك الإقامة م�ست�سفى 
احلمادي النزهة عليها.  وقد دجمت �سكوك هذه االأرا�سي مبوجب �سك جديد رقم 410113053450 وتاريخ 1435/12/02ه )املوافق 2013/10/07م( )ملزيد 
الن�سرة.   "املعلومات القانونية" من هذه  الق�سم رقم 11(  من التفا�سيل حول هذه االأرا�سي يرجى مراجعة  اجلدول رقم 93: "العقارات اململوكة لل�شركة"( من 
اأق�سام معينة  اإلى حتديث  ال�سويدي باالإ�سافة  االإن�ساء يف مب�ست�سفى احلمادي  اأعمال  املتعلقة ب�سراء ممتلكات واملعدات ب�سبب  املبالغ  ويف عام 2012م ازدادت 
مببنى م�ست�سفى احلمادي العليا وجتهيز اأر�س م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة. ويف عام 2013م، مت �سرف مبلغ 385.6 مليون ريال �سعودي كاإ�سافات على 

م�ساريع حتت التنفيذ والتي متثل االإجناز يف اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي النزهة. 

ويجدر بالذكر اأن جمل�س اإدارة ال�سركة قام باملوافقة على بيع قطعتي اأر�س مملوكتني من قبل ال�سركة يف حي الريان يف مدينة الريا�س وحي احلمراء يف مدينة 
"املعلومات القانونية"  رقم  11(  الق�سم  من  الدمام )وملزيد من التفا�سيل حول هذه االأرا�سي يرجى مراجعة  اجلدول رقم 93: "العقارات اململوكة لل�شركة"( 
من هذه الن�سرة. وبالرغم من موافقة املجل�س املذكورة، ال توجد لدى ال�سركة اأي نية لبيع هذه االأرا�سي حاليًا، حيث قام جمل�س اإدارة ال�سركة باملوافقة على بيع 
هذه االأرا�سي الإعطاء اإدارة ال�سركة املرونة لبيع هذه االأرا�سي يف حال وجود اأي فر�سة لبيع هذه االأرا�سي ب�سعر منا�سب. ويف حال مت بيع هذه االأرا�سي يف امل�ستقبل 

فلن يكون لذلك تاأثري على اأعمال ال�سركة، حيث اأن هذه االأرا�سي غري م�ستغلة.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويلية

اجلدول رقم 71: التدفقات من االأن�شطة التمويلية 

2013م2012م2011م2010مالعملة: األف ريال �شعودي

212.638365.392 - )98.200(�سايف القرو�س طويلة االأجل

1.873)40.000(40.000 - �سايف القرو�س ق�سرية االأجل

 - - )21.704(مطلوب للم�ساهمني

)94.500( - )26.723()11.890(توزيع اأرباح

13.277172.638272.765)131.794(�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة  

تتمثل التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية ب�سكل اأ�سا�سي من الت�سهيالت البنكية التي ح�سلت عليها ال�سركة بغر�س متويل اخلطط اال�سرتاتيجية التو�سيعية 
البنك  ال�سركة من  النزهة حيث متثل القرو�س ق�سرية االأجل وقرو�س طويلة االأجل قرو�س  ال�سويدي وم�ست�سفى احلمادي  باإن�ساء م�ست�سفى احلمادي  املتمثلة 

العربي الوطني وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الربيطاين باالإ�سافة اإلى قر�س ح�سلت عليه ال�سركة من وزارة املالية.  

ميثل بند املطلوب للم�ساهمني مبالغ مدفوعة من قبل امل�ساهمني لل�سركة. مت �سداد هذه املبالغ بالكامل خالل العام 2010م.
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االلتزامات المحتملة

لدى ال�سركة اعتمادات م�ستندية وخطابات �سمانات قائمة من بنوك حملية  بقيمة اإجمالية تبلغ 73.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2013م. ولدى ال�سركة 
تعهدات متعلقة مب�ساريف ال�سركة الراأ�س مالية  مببلغ 340.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م تتعلق مب�ساريع حتت التنفيذ مع اأطراف ذوي عالقة.  
كما لدى ال�سركة ت�سهيالت بنكية غري م�ستغلة من بنوك حملية ووزارة املالية بقيمة اإجمالية قدرها 658.9 مليون ريال �سعودي. كما تقر ال�سركة باأنه ال توجد اأية 

التزامات اأخرى غري املذكورة اأعاله.

هيكلة رأس المال والمديونية 2   2

يو�سح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�سركة التي مت ا�ستخال�سها من القوائم املالية املراجعة كما يف نهاية ال�سنة املالية لالأعوام 2010م و2011م و2012م 
و2013م.  ويجب قراءة اجلدول التايل باالقرتان مع القوائم املالية املراجعة لل�سركة مبا يف ذلك االإي�ساحات املرفقة بها، وامل�سمنة يف الق�سم رقم 18 "تقرير 

الن�سرة. هذه  مراجعي احل�شابات" من 

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ال يوجد اأية اأدوات دين وباأن ال�سركة متتلك راأ�س مال عامل يكفي مدة اثنى ع�سر �سهرًا تلي تاريخ هذه الن�سرة.

اجلدول رقم 72: الر�شملة واملديونية لل�شركة

2013م2012م2011م2010مجميع االأرقام باالألف ريال �شعودي

املطلوبات

44.35284.47252.44057.913املطلوبات املتداولة

2.7235.552222.298592.835املطلوبات غري املتداولة

47.07590.024274.738650.748االإجمايل

    حقوق امل�ساهمني

300.000300.000420.000525.000را�س املال

15.62724.62134.04812.198االحتياطي النظامي

128.752149.699114.54248.394االأرباح املبقاة

444.379474.320568.590585.593االإجمايل

491.454564.344843.3281.236.340اإجمايل الر�سملة

امل�سدر: تقرير مراجعي ح�سابات ال�سركة

هذا ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه راأ�س مال ال�سركة غري م�سمول بحق خيار.  ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه ال يوجد لل�سركة اأية اأدوات دين ومل ت�سرح 
باإ�سدار مثل هذه االأدوات كما بتاريخ هذه الن�سرة.

 ويوؤكد اأع�شاء جمل�ص االإدارة باأنه ال يوجد اأي نية الإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة الن�شاط واأن اأعمال ال�شركة مل تنقطع خالل االثني ع�شر �شهرًا املا�شية 
ب�سكل ميكن اأن يوؤثر اأو يكون اأثر تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه مل يحدث اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل الثالثة �سنوات التي �سبقت �سنة االإدراج وخالل الفرتة 
من تاريخ نهاية املدة املغطاة يف تقرير املراجع القانوين اإلى تاريخ االعتماد واملوافقة على هذه الن�سرة.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن لي�س لدى ال�سركة اأي ممتلكات مبا يف ذلك اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب 
التاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املوقف املايل. 

كما يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة  باأن لي�س لدى ال�سركة معلومات عن اأي �سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اأثرت اأو 
ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري )مبا�سر اأو غري مبا�سر( يف العمليات. 
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سياسة توزيع األرباح. 7
وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، يخ�سع توزيع االأرباح النقدية ملوافقة اجلمعية العامة العادية بناًء على تو�سيات املجل�س بعد االأخذ يف االعتبار العوامل املختلفة يف 
ذلك الوقت مثل الو�سع املايل لل�سركة، وتعهداتها التي قد تقيد توزيع اأرباح نقدية مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التي اأبرمتها ال�سركة البنوك املمولة لها 

وكذلك نتائج اأعمالها احلالية واملتوقعة، ومتطلباتها النقدية، وخططها التو�سعية.

تعتزم ال�سركة توزيع اأرباح على م�ساهميها بهدف تعزيز قيمة ا�ستثماراتهم فيها بطريقة تتما�سى مع م�ساريفها الراأ�سمالية ومتطلباتها اال�ستثمارية، وذلك بناًء 
على االأرباح التي حتققها ال�سركة وو�سعها املايل، وحالة ال�سوق، واملناخ االقت�سادي العام، وعوامل اأخرى والتي ت�سمل حاجة ال�سركة الطارئة الإعادة ا�ستثمار تلك 
االأرباح، ومتطلباتها الراأ�سمالية، وتوقعاتها امل�ستقبلية، ون�ساطها االقت�سادي، واالعتبارات القانونية والتنظيمية االأخرى.  و�سيتم توزيع االأرباح بالريال ال�سعودي.  

اإ�سافة لذلك، يتعني على امل�ستثمرين الراغبني يف اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب اأن يدركوا اأن �سيا�سة توزيع االأرباح ميكن اأن تتغري من وقت الآخر.

وتنوي ال�سركة توزيع اأرباح للم�ساهمني بهدف زيادة قيمة ا�ستثماراتهم يف ال�سركة، اإال اأن ال�سركة ال ت�سمن توزيع اأي اأرباح فعلية اأو تقدم اأي �سمان بقيمة هذه 
االأرباح التي ميكن توزيعها خالل اأي �سنة بعينها، وتخ�سع عملية توزيع االأرباح اإلى قيود معينة وفقًا لنظام ال�سركة االأ�سا�سي، حيث ن�ست املادة 44 من النظام 

االأ�سا�سي لل�سركة على اأن يتم توزيع اأرباح �سنوية �سافية بعد خ�سم كافة امل�ساريف والتكاليف االأخرى على النحو التايل:

يجنب ع�سرة باملائة )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي  �
املذكور ن�سف راأ�س املال.

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة جتنيب ن�سبة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطيات اأخرى . �
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع. �
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح. �

هذا  ويف  الآخر.   وقت  من  املمولة  اجلهات  مع  ال�شركة  تربمها  التي  االئتمانية  الت�شهيالت  اتفاقيات  تت�شمنها  التي  وال�شروط  للقيود  االأرباح  توزيع  يخ�شع  كما 
اخل�سو�س، ت�سمنت اتفاقية الت�سهيالت امل�سرفية املوقعة من قبل ال�سركة مع االإدارة امل�سرفية االإ�سالمية يف جمموعة �سامبا املالية بتاريخ 1434/05/14هـ 
)املوافق 2013/03/26م( �شرط بعدم جواز قيام ال�شركة بتوزيع اأرباح تزيد عن 50% من �سايف اأرباحها ال�سنوية دون موافقة جمموعة �سامبا املالية.  وقد وافقت 
جمموعة �سامبا املالية مبوجب خطابها املوؤرخ يف 2013/12/17م على التنازل عن هذا القيد، على اأن ي�سري هذا التنازل اعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح 

واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة عامة.

اأنه ال يحق لل�سركة  كما ت�سمنت اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املوقعة مع البنك ال�سعودي الربيطاين بتاريخ 1434/08/01هـ )املوافق 2013/06/10م( على 
توزيع اأرباح تزيد عن 80% من �سايف االأرباح التي حتققها طوال مدة �سريان االتفاقية.

وقرر جمل�س االإدارة يوم االإثنني 1435/01/29هـ املوافق 2013/12/02م باملوافقة على توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام املايل 2013م باإجمايل وقدره 
52.5 مليون ريال، بواقع 1 ) ريال( لل�سهم الواحد، مبا ميثل 10% من القيمة االإ�سمية لل�سهم، وذلك من االأرباح املبقاة كما يف 2013/11/30م.  وقد وافقت 
اجلمعية العامة العادية لل�سركة على هذا التوزيع يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1435/5/8هـ )املوافق 2014/3/9م( على ما مت توزيعه من اأرباح عن العام املايل 

2013م والتي بلغت 52.5 مليون ريال.

وفيما يلي ملخ�س لالأرباح التي قامت ال�سركة بتوزيعها خالل ال�سنوات االأربعة االأخرية:

اجلدول رقم 73: االأرباح التاريخية

2013م2012م2011م2010مريال �شعودي

11.889.95560.000.00042.000.00052.500.000التوزيعات املعلنة عن الفرتة

94.500.000مل توزع اأرباح26.723.416*11.889.955التوزيعات املدفوعة خالل العام

79.869.17689.940.57494.270.451111.502.515�سايف الدخل

47.1%44.6%66.7%14.9%ن�سبة االأرباح املعلنة اإلى �سايف الدخل

امل�سدر:  ال�سركة

* خالل عام 2011م مت توزيع اأرباح مببلغ 60 مليون ريال �سعودي مق�سمة على �سكل توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 26.7 مليون ريال �سعودي وتوزيعات اأرباح عينية )مت اإطفاء ذمم مدينة م�سكوك يف حت�سيلها  بقيمة 33.3 مليون ريال �سعودي 
ومت حتملها من قبل امل�ساهمني(.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة عدم وجود اأية اأرباح معلنة مل يتم ذكرها يف هذه الن�سرة.
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استخدام متحصالت االكتتاب. 8
يقدر اإجمايل متح�سالت االكتتاب مببلغ 630.000.000 ريال �سعودي ي�ستخدم منها مبلغ حوايل 20.000.000 ريال �سعودي لت�سوية جميع التكاليف املتعلقة 
التعهد  ور�سوم  ال�سوق،  درا�سة  وا�ست�ساري  ودرا�سة اجلدوى،  املهنية  املالية  العناية  وم�ست�سار  القانوين،  وامل�ست�سار  املايل،  امل�ست�سار  اأتعاب  وي�سمل ذلك  بالطرح 

بتغطية االكتتاب، ور�سوم اجلهات امل�ستلمة، واأتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع، واالأتعاب وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح.    

علمًا باأن ال�سركة مل تدفع اأية عموالت، ومل تخ�سم اأية مبالغ، ومل تدفع اأية اأتعاب و�ساطة اأو اأي تعوي�سات غري نقدية اأخرى الأي من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو 
مدراءها التنفيذيني خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�سرة قبل تاريخ هذه الن�سرة.

و�سيتم ا�ستخدام �سايف متح�سالت االكتتاب بعد خ�سم م�ساريف الطرح، واملقدرة بـمبلغ 610.000.000 ريال �سعودي كالتايل:

مبلغ 457.500.000 ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة 75% من �سايف متح�سالت االكتتاب لتمويل اإن�ساء م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة الواقع  �
يف �سمال �سرق مدينة الريا�س، حيث �سيتم ا�ستخدام مبلغ 402.000.000 ريال �سعودي لتمويل جزء من تكلفة االن�ساءات واملعدات الطبية ومبلغ 

55.500.000 ريال �سعودي لت�سديد جزء من القرو�س امل�ستخدمة لتمويل امل�سروع.
مبلغ 152.500.000 ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة 25% من �سايف متح�سالت االكتتاب لتمويل االأغرا�س العامة لل�سركة. �

كما تلتزم ال�سركة باالإعالن عن تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب للجمهور ب�سكل ربع �سنوي.

مستشفى الحمادي النزهة )22% من صافي متحصالت االكتتاب( 1   2

تقوم ال�سركة حاليًا ببناء م�ست�سفى عام يف حي النزهة يف �سمال �سرق مدينة الريا�س بطاقة اإجمالية تبلغ 428 �سرير و64 عيادة خارجية.  وقد ح�سلت ال�سركة 
على جميع الرتاخي�س الالزمة الإن�ساء امل�ست�سفى من وزارة ال�سحة واأمانة مدينة الريا�س.  وقد قامت �سركة اأرن�ست اأند يونغ باإعداد درا�سة جدوى للم�سروع.  

ويو�سح اجلدول التايل التفا�سيل املتعلقة مب�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة.

اجلدول رقم 74: تفا�شيل م�شروع م�شت�شفى احلمادي النزهة

الن�شبة امل�شتخدمة من تكلفة امل�شروعاال�شتثمار
�شايف متح�شالت االكتتاب

املبلغ من 
متح�شالت 

االكتتاب

تاريخ بداية 
امل�شروع

الربع املتوقع فيه 
ا�شتكمال امل�شروع

حجم القر�س

م�ست�سفى 
احلمادي 

النزهة

643.1 مليون ريال 
�سعودي

457.5 مليون %75
ريال �سعودي 

110 مليون ريال الربع الثاين من 2015ماأبريل 2013
�سعودي

امل�سدر: ال�سركة، ودرا�سة جدوى م�ست�سفى احلمادي النزهة املعدة من قبل ارن�ست اأند يونغ

واجلدير بالذكر اأن التكلفة املتوقعة للم�سروع كما يف درا�سة اجلدوى املعدة من قبل اإرن�ست اأند يونغ قدرها 663 مليون ريال �سعودي  وحتددت هذه التكلفة بناءًا 
على توقعات اإدارة ال�سركة يف نهاية عام 2012م. وقد مت حتديث هذه التكلفة من قبل االإدارة يف الربع الرابع من عام 2013م لت�سبح كما هو مبني يف اجلدول 

اأعاله .

اأن يتم ا�ستكمال امل�سروع يف نهاية الربع الثاين من عام 2015م.  ويتكون املبنى  اأعمال االن�ساء يف امل�سروع يف الربع الثاين من عام 2013م ومن املتوقع  بداأت 
الرئي�سي للم�ست�سفى من 6 اأدوار فوق �سطح االأر�س ودورين حتت �سطح االأر�س.  وتقدر اإجمايل م�ساحة امل�سطحات املبنية للم�ست�سفى بنحو 84.000 مرت مربع 

�ساماًل موقف �سيارات متعدد الطوابق ي�ستوعب 770 �سيارة.

القبو: �سيحتوي القبو على ق�سم التعقيم املركزي وق�سم املغ�سلة وق�سم امللفات الطبية واملكاتب االإدارية واملواعيد. �
الدور االأر�سي ال�سفلي: �سيحتوي على االإ�سعاف واملطبخ وال�سيدلية املركزية والعالج الطبيعي واملخترب �
الدور االأر�سي: يتكون من العيادات اخلارجية وق�سم االأ�سعة و�سيدلية العيادات اخلارجية.   �
الدور االأول: يتكون من غرف العمليات والعناية املركزة للبالغني وغرف الوالدة وتفتيت احل�سى والغ�سيل الكلوي وق�سطرة القلب وق�سم املناظري. �
الدور الثاين: �سيحتوي على قاعة املحا�سرات واأجنحة وغرف تنومي.   �
الدور الثالث: �سيحتوي على ق�سم العناية املركزة لالأطفال والعناية املركزة حلديثي الوالدة واأجنحة وغرف تنومي. �
الدور الرابع: �سيحتوي على ح�سانة اأطفـال واأجنحة وغرف تنومي. �
الدور اخلام�س: �سيحتوي على اأجنحة وغرف تنومي �
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هيكل الملكية 1   1   2

مت تاأ�سي�س م�ست�سفى احلمادي النزهة كفرع تابع لل�سركة م�سجل لدى وزارة التجارة وال�سناعة برقم 1010374270 وتاريخ 1434/7/2هـ )املوافق 2013/5/12م(.

بدء أعمال اإلنشاء 1   1   2

مت البدء يف اأعمال االإن�ساء مل�ست�سفى احلمادي النزهة يف الربع الثاين من عام 2013م، ويتوقع اأن يكتمل بناء امل�سروع يف الربع الثاين من عام 2015م واأن يتم 
ت�سغيل امل�ست�سفى بكافة اأق�سامه يف الربع الثالث من عام 2015م، علمًا باأن الو�سول اإلى امل�ستوى الت�سغيلي لكامل االأ�سرة �سوف يتم ب�سورة تدريجية وتتوقع ال�سركة 

اأن يتم ذلك بنهاية عام 2016م. وجاري العمل على تنفيذ االأعمال االإن�سائية وفقًا للجدول الزمني املحدد لها حتى تاريخ هذه الن�سرة.

الموافقات النظامية 2   1   2

مت اإ�سدار موافقة وزارة ال�سحة على الت�سميم واعتماد املخططات كما مت احل�سول على رخ�سة البناء من اأمانة منطقة الريا�س )ملزيد من التف�سيل، ف�ساًل 
الن�سرة(. هذه  راجع الق�سم رقم 11 "املعلومات القانونية" من 

تكاليف المشروع 2   1   2

يظهر اجلدول التايل اإجمايل التكلفة املتوقعة للم�سروع:

اجلدول رقم 75: حتليل التكلفة املتوقعة مل�شروع م�شت�شفى احلمادي النزهة

التكلفة املتوقعةجميع االأرقام مباليني الريال �شعودي

66.7االأر�س

428.0املبنى

132.0املعدات الطبية

11.4اأثاث

5.0�سيارات

643.1اإجمايل التكلفة املتوقعة للم�سروع

امل�سدر: ال�سركة ودرا�سة جدوى م�ست�سفى احلمادي النزهة املعدة من قبل ارن�ست اأند يونغ

هيكل التمويل 2   1   2

مت متويل 75.3 مليون ريال �سعودي ل�سراء االأر�س املقام عليها امل�سروع وجتهيز املوقع من عمليات ال�سركة.  و�سيتم متويل مبلغ 110.3 مليون ريال من خالل 
قرو�س جتارية و�سيتم متويل املبلغ املتبقي الإكمال امل�سروع والبالغ 457.5 مليون ريال �سعودي من �سايف متح�سالت االكتتاب �ساماًل ت�سديد مبلغ 55.5 مليون ريال 

�سعودي من القرو�س املتعلقة بامل�سروع لي�سبح الهيكل النهائي لتمويل امل�سروع كما هو مو�سح يف اجلدول التايل.

اجلدول رقم 76: هيكل متويل م�شت�شفى احلمادي النزهة

جميع االأرقام مباليني ريال �شعودي

م�شادر التمويلالتكاليف

457.5�سايف متح�سالت االكتتاب643.1م�ست�سفى احلمادي النزهة

75.3عمليات ال�سركة

110.3قرو�س جتارية

643.1اإجمايل التمويل643.1اإجمايل التكاليف

امل�سدر: ال�سركة    
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وبناًء على درا�سة اجلدوى االقت�سادية املتعلقة بهذا امل�سروع، فمن املتوقع اأن يبا�سر م�ست�سفى احلمادي النزهة اأعماله الت�سغيلية يف الربع الثالث من عام 2015م.  

اجلدول رقم 77: خطة تكلفة م�شروع م�شت�شفى احلمادي النزهة الربع �شنوية

جميع االأرقام مباليني ريال �شعودي

االإجمايلال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة االأولى

الربع 
االأول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
االأول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
االأول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث 
2012م

الربع 
الرابع 
2012م

الربع 
االأول 
2013م

الربع 
الثاين 
2013م

الربع 
الثالث 
2013م

الربع 
الرابع 
2013م

الربع 
االأول 
2014م

الربع 
الثاين 
2014م

الربع 
الثالث 
2014م

الربع 
الرابع 
2014م

الربع 
االأول 
2015م

الربع 
الثاين 
2015م

66.7-----------66.7االأر�س

49.250.66.0428.0  49.2 49.3 49.3 29.8 29.8 53.1 10.051.7 -املبنى

املعدات 
الطبية 

------18.018.024.124.124.123.7132.0

2.92.92.82.811.4--------اأثاث

1.71.71.65.0---------�سيارات

66.710.051.753.129.829.867.367.376.277.979.234.1643.1االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة ودرا�سة جدوى م�ست�سفى احلمادي النزهة املعدة من قبل ارن�ست اأند يونغ 

اجلدول رقم 78: التكلفة الفعلية مل�شروع م�شت�شفى احلمادي النزهة 

جميع االأرقام مباليني ريال �شعودي

االإجمايلال�شنة الثانيةال�شنة االأولى

الربع الثالثالربع الثاينالربع االأولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع االأول

الربع الثالث 
2012م

الربع الرابع 
2012م

الربع االأول 
2013م

الربع الثاين 
2013م

الربع الثالث 
2013م

الربع الرابع 
2013م

الربع االأول 
2014م

66.7------66.7االأر�س

40.030.084.059.5220.5-7.0-املبنى

املعدات 
الطبية 

--------

--------اأثاث

--------�سيارات

40.030.084.059.5287.2-66.77.0االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

مت البدء باالأعمال االن�سائية مل�ست�سفى احلمادي النزهة خالل الربع الثاين من عام 2013م بداًل من الربع االأول من نف�س العام كما هو مبني يف اجلدولني اأعاله 
وذلك الأعمال التخطيط والتجهيز للم�سروع اإ�سافة اإلى اإجراء بع�س التعديالت الطفيفة يف ت�سميم امل�سروع. كما مت تعوي�س تاأجيل اأعمال االإن�ساء يف الربع الرابع 
من عام 2013 كما يف اجلدول اأعاله حيث مت اإجناز ما قيمته 84.0 مليون ريال �سعودي مقارنًة بـ 29.8 مليون ريال �سعودي ح�سب خطة االإن�ساء. ومن غري املتوقع 

اأن ياأثر هذا على التكلفة املتوقعة الإن�ساء امل�سروع. 
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اجلدول رقم 79: خطة متويل م�شروع م�شت�شفى احلمادي النزهة الربع �شنوية

جميع االأرقام مباليني ريال �شعودي

االإجمايلال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة االأولى

الربع 
االأول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
االأول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
االأول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
الثالث 
2012م

الربع 
الرابع 
2012م

الربع 
االأول 
2013م

الربع 
الثاين 
2013م

الربع 
الثالث 
2013م

الربع 
الرابع 
2013م

الربع 
االأول 
2014م

الربع 
الثاين 
2014م

الربع 
الثالث 
2014م

الربع 
الرابع 
2014م

الربع 
االأول 
2015م

الربع 
الثاين 
2015م

عمليات 
ال�سركة

 66.78.6----------75.3

قرو�س 
جتارية

- 1.451.7 53.1 29.8 29.8--)55.5(---110.3

�سايف 
متح�سالت 

االكتتاب

----- -* 67.3* 67.3131.777.979.234.1457.5

67.376.277.979.234.1643.1 67.3 29.829.8 53.1 10.051.7 66.7االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة ودرا�سة جدوى م�ست�سفى احلمادي النزهة املعدة من قبل ارن�ست اأند يونغ

* دفعات موؤجلة باالإتفاق مع املقاول �سيتم ت�سديدها خالل الربع الثالث من عام 2014م من متح�سالت االكتتاب.

اجلدول رقم 80: التمويل الفعلي مل�شروع م�شت�شفى احلمادي النزهة 

جميع االأرقام مباليني ريال �شعودي

االإجمايلال�شنة الثانيةال�شنة االأولى

الربع الثالثالربع الثاينالربع االأولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع االأول

الربع الثالث 
2012م

الربع الرابع 
2012م

الربع االأول 
2013م

الربع الثاين 
2013م

الربع الثالث 
2013م

الربع الرابع 
2013م

الربع االأول 
2014م

13.688.9--1.6-66.77.0عمليات ال�سركة

قرو�س جتارية 
ودائنون

- --38.4 30.084.045.9198.3

�سايف متح�سالت 
االكتتاب

----- -- -

84.059.5287.2 30.0 40.0 -  7.0 66.7االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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إفادات الخبراء. 9
مّت احل�سول على موافقة كّل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين ومراجع احل�سابات وم�ست�سار العناية املالية املهنية ودرا�سة اجلدوى وا�ست�ساري اأبحاث ال�سوق 
والقطاع الإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، كما اأنه مل يتّم �سحب اأي من تلك املوافقات.  كما اأنه لي�س الأّي من امل�ست�سارين اأو من يعمل 

لديهم اأو اأّي من اأقاربهم اأ�سهمًا اأو اأية م�سلحة يف ال�سركة مهما كان نوعها.
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اإلقرارات. 10
يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة ال�سركة مبا يلي:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة خالل الـ )12( �سهرًا االأخرية ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل. �
مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �

الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.
مل يكن هناك اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �

االإدراج وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة.
بخالف ما ذكر يف �سفحة )3( من هذه الن�سرة، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة التنفيذية اأو الأي من اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة  �

من اأي نوع يف ال�سركة.
عدم مناف�سة اأي منهم الأعمال ال�سركة والتزامهم بهذا املتطلب النظامي م�ستقباًل وفقًا للمادة )70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة  �

حوكمة ال�سركات.
ابراهيم  � اجلوهرة  امل�ساهمني،  اأو  الن�سرة،  هذه  لي�س من بني اأي من امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة الواردة اأ�سمائهم يف ق�سم "ملخ�س الطرح" من 

عبداهلل بن عون وهند فهد الدخيل، اأي �سخ�س ميتلك اأو يقوم باإدارة عمل مناف�س لالأعمال التجارية التي متار�سها ال�سركة حاليًا والتي تتمثل يف 
اإقامة ومتلك واإدارة امل�ست�سفيات.

اأن كافة التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي واأن يتم الت�سويت على جميع العقود مع االأطراف ذات العالقة  �
يف اجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة العادية لل�سركة مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة الذي له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف هذه العقود 
من الت�سويت عليها �سواء يف جمل�س االإدارة اأو اجلمعية العامة العادية وفقاً للمادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات.
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المعلومات القانونية. 11

الشركة 1   11

الوزاري رقم 316/ق وتاريخ 1429/9/16هـ )املوافق 2008/9/16م( و�سجل  للتنمية واال�ستثمار هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار  �سركة احلمادي 
جتاري رقم 1010196714 وتاريخ 1425/2/23هـ )املوافق 2004/04/13م( ينتهي يف 1438/02/23هـ )املوافق 2016/11/24م(.  

وقد تاأ�س�ست ال�سركة ابتداء كموؤ�س�سة فردية ميلكها ال�سيد �سالح حممد احلمادي حيث �سجلت بال�سجل التجاري رقم 1010060944 بتاريخ 1406/02/21هـ 
م�ست�سفى  "�سركة  م�سمى  م�سوؤولية حمدودة حتت  �سركة ذات  اإلى  )املوافق 2004/03/16م(  بتاريخ 1425/01/25هـ  ثم حتولت  )املوافق 1985/11/05م(، 
احلمادي" براأ�سمال قدره )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي.  وبتاريخ 1429/6/13هـ )املوافق 2008/6/17م( اتخذ ال�سركاء يف �سركة م�ست�سفى 
احلمادي قرارًا بتحويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة �سعودية حتت م�سمى "�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار" براأ�سمال قدره )300.000.000( ثالثمائة مليون 
ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ )180.779.792( مئة وثمانني مليون و�سبعمائة وت�سعة و�سبعني األف و�سبعمائة واثنني وت�سعني ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح 
املبقاة ومبلغ )20.086.643( ع�سرين مليون و�ستة وثمانني األف و�ستمائة وثالثة واأربعني ريال �سعودي من ح�ساب االحتياطي النظامي ومبلغ )49.133.565( 
ت�سعة واأربعني مليون ومئة وثالثة وثالثني األف وخم�سمائة وخم�سة و�ستني ريال �سعودي من ح�سابات ال�سركاء الدائنة وفقًا للقوائم املالية للعام 2008م.  وقد اأ�سدر 
اإلى �سركة م�ساهمة.  ثم  معايل وزير التجارة وال�سناعة القرار الوزاري رقم 316/ق وتاريخ 1429/9/16هـ )املوافق 2008/9/16م( باإعالن حتول ال�سركة 
بتاريخ 1433/07/19هـ )املوافق 2012/06/09م( قامت ال�سركة بزيادة راأ�سمالها اإلى مبلغ )420.000.000( اأربعمائة وع�سرون مليون ريال �سعودي عن طريق 

ر�سملة مبلغ )120.000.000( مائة وع�سرون مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة.  

واأخريًا، قامت ال�سركة بتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م( بزيادة راأ�سمالها اإلى خم�سمائة وخم�سة وع�سرون مليون )525.000.000( ريال �سعودي 
مق�سم اإلى اأثنني وخم�سني مليون وخم�سمائة األف )52.500.000( �سهم بقيمة اأ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وقد متت تغطية الزيادة 
البالغ مقدارها )105.000.000( مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي عن طريق حتويل )72.000.000( اثنني و�سبعني مليون ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح 

املبقاة وحتويل ر�سيد من االحتياطي النظامي والبالغ )33.000.000( ثالثة وثالثني مليون ريال �سعودي.

هيكل المساهمين 1   11

يبني اجلدول التايل ملكية االأ�سهم وامل�ساهمني احلاليني يف ال�سركة قبل وبعد عملية االكتتاب:

اجلدول رقم 81: هيكل ملكية اأ�شهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب 

بعد االكتتابقبل االكتتابالفئةامل�شاهمون

الن�شبةراأ�س املال )ريال(عدد االأ�شهمالن�شبةراأ�س املال )ريال(عدد االأ�شهم

10.00% 75.000.000 14.297.500.000% 75.000.000 7.500.000م�ساهم�سالح بن حممد احلمادي

10.00% 75.000.000 14.297.500.000% 75.000.000 7.500.000م�ساهمعبدالعزيز بن حممد احلمادي

4.90% 36.750.000 73.675.000% 36.750.000 3.675.000م�ساهمحممد بن �سالح احلمادي

4.90% 36.750.000 73.675.000% 36.750.000 3.675.000م�ساهمعبدالعزيز بن �سالح احلمادي

4.90% 36.750.000 73.675.000% 36.750.000 3.675.000م�ساهمحممد بن عبدالعزيز احلمادي

2.65% 19.876.250 3.791.987.625% 19.876.250 1.987.625م�ساهمهند بنت فهد الدخيل

4.90% 36.750.000 73.675.000% 36.750.000 3.675.000م�ساهمفي�سل بن عبدالعزيز احلمادي

1.26% 9.450.000 1.8945.000% 9.450.000 945.000م�ساهمابراهيم من�سور الراجحي

2.33% 17.487.500 3.331.748.750% 17.487.500 1.748.750م�ساهمتركي اإبراهيم من�سور الراجحي

 م�ساهم �سركة جدوى الفر�س الطبية
)ممثل 

يف جمل�س 
االإدارة 

مبقعدين(

15.750.000 157.500.000 %3015.750.000 157.500.000 %21.00
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بعد االكتتابقبل االكتتابالفئةامل�شاهمون

الن�شبةراأ�س املال )ريال(عدد االأ�شهمالن�شبةراأ�س املال )ريال(عدد االأ�شهم

اجلوهرة ابراهيم عبداهلل بن 
عون

3.16% 23.673.750 4.502.367.375% 23.673.750 2.367.375م�ساهم

0.002% 12.500 0.0021.250% 12.500 1.250ع�سو �سامى عبداهلل دخيل اهلل ال�سعيد

---22.500.000225.000.000%30

100%10075.000.000750.000.000%52.500.00052.500.000-املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأن راأ�س مالها لي�س خا�سعًا الأي رهن اأو حق اأولوية باال�سرتداد اأو م�سمواًل باأي حق خيار.

الفروع والشركات التابعة 2   11

لدى ال�سركة اأربعة )4( فروع مملوكة بالكامل لها وم�سجلة ب�سجالت جتارية فرعية لدى وزارة التجارة وال�سناعة على النحو التايل: 

اجلدول رقم 82: الفروع التابعة لل�شركة

تاريخ اال�شدارالرقماال�شم#

1430/2/27هـ )املوافق 2009/2/22م(1010263026فرع �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة( – م�ست�سفى احلمادي العليا1

1434/07/02هـ )املوافق 2013/05/12م(1010374269فرع �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة( – م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي2

1434/07/02هـ )املوافق 2013/05/12م(1010374270فرع �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة( – م�ست�سفى احلمادي النزهة3

1434/07/02هـ )املوافق 2013/05/12م(1010374273فرع �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة( – احلمادي لل�سيانة والت�سغيل4

امل�سدر: ال�سركة

وال يوجد لل�سركة حاليًا اأي �سركة تابعة �سواء داخل اأو خارج اململكة.

التراخيص والموافقات األساسية  2   11

يقر جمل�س االإدارة باأن ال�سركة حا�سلة على جميع الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة ن�ساطها، وفيما يلي ملخ�س للرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية 
التي ح�سلت ال�سركة عليها: 

اجلدول رقم 83: الرتاخي�س واملوافقات االأ�شا�شية

اجلهة امل�شدرةتاريخ االنتهاءرقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

�سهادة وزارة ال�سحة )م�ست�سفى 
احلمادي العليا(

 1436/11/02هـ )املوافق 00008-012-010-101-14ترخي�س م�ست�سفى خا�س 
2015/08/17م(

وزارة ال�سحة 

املوافقة على متطلبات املرحلة 
االأولية الفتتاح موؤ�س�سة �سحية 

خا�سة )م�ست�سفى احلمادي 
ال�سويدي(

1435/08/07هـ )املوافق 014-101-010-097-00035موافقة خطية مبدئية
2014/06/06م(

وزارة ال�سحة 

املوافقة على متطلبات املرحلة 
االأولية الفتتاح موؤ�س�سة �سحية 

خا�سة )م�ست�سفى احلمادي 
النزهة(

1435/12/22هـ 014-101-010-097-00011موافقة خطية مبدئية
)املوافق 2014/10/16م(

وزارة ال�سحة 
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اجلهة امل�شدرةتاريخ االنتهاءرقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين )م�ست�سفى احلمادي 

العليا(

�ــســهــادة اعــتــمــاد مــقــدم خــدمــات رعاية 
�سحية 

1435/11/29هـ 1125
)املوافق 2014/09/24م(

جمل�س ال�سمان 
ال�سحي التعاوين 

�سهادة اعتماد املجل�س املركزي 
العتماد املن�ساآت ال�سحية

م�ست�سفى  بــاجــتــيــاز  ــمــاد  اعــت ــهــادة  ــس �
وجناحه  التقييم  لعملية  العليا  احلمادي 
للم�ست�سفيات  الوطنية  املعايري  تطبيق  يف 

يف اجلودة

1436/1/19هـ -
)املوافق 2014/11/12م(

املجل�س املركزي 
العتماد املن�ساآت 

ال�سحية

1436/01/23هـ 1433/1402رخ�سة بناء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي رخ�سة بناء م�ست�سفى
)املوافق 2014/11/16م(

اأمانة منطقة 
الريا�س

1437/07/05هـ 1434/14084رخ�سة بناء م�ست�سفى احلمادي النزهةرخ�سة بناء م�ست�سفى
)املوافق 2016/04/13م(

اأمانة منطقة 
الريا�س

ت�سريح الدفاع املدين مل�ست�سفى احلمادي ت�سريح دفاع مدين
العليا

1436/01/02هـ 395
)املوافق 2014/10/26م(

الدفاع املدين 

التغذية ت�سريح فح�س العمالة وعمال  الوافدة  العمالة  فح�س 
الإدارة  الالزمة  الطبية  التقارير  واإ�سدار 

اجلوازات و�سحة البيئة باأمانة الريا�س

1436/11/2هـ 014101101200008
)املوافق 2015/8/17م(

وزارة ال�سحة

امل�سدر: ال�سركة

باإتخاذ االإجراءات املطلوبة للح�سول على ترخي�س نهائي  ال�سركة  ال�سويدي، فقد با�سرت  اأنه قد مت االنتهاء من االعمال االن�سائية مل�ست�سفى احلمادي  وحيث 
من وزارة ال�سحة لت�سغيل امل�ست�سفى املذكور.  ومتى مت احل�سول على الرتخي�س املذكور، �سوف تبا�سر ال�سركة يف اإجراءات احل�سول على �سهادة اعتماد مقدم 
خدمات رعاية �سحية من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين و�سهادة اعتماد املجل�س املركزي العتماد املن�ساآت ال�سحية وذلك بعد الت�سغيل الفعلي للم�ست�سفى 

املذكور.

ملخص النظام األساسي للشركة  2   11

اسم الشركة:

ا�سم ال�سركة هو "�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار"، �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة.

أغراض الشركة:

جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واالأجهزة الطبية واالأدوية. �
جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية. �
الوكاالت التجارية. �
�سراء اأو ا�ستئجار االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة. �
اإن�ساء اأو امل�ساركة يف اإقامة امل�ساريع ال�سناعية املختلفة. �
اإن�ساء واإقامة املراكز الطبية وامل�ست�سفيات وت�سغيلها و�سيانتها. �
اإن�ساء واإدارة املعاهد ال�سحية واإن�ساء واإدارة املدار�س االأهلية والكليات واجلامعات. �
اإقامة املن�ساآت وامل�سروعات الرتفيهية ال�سياحية وا�ستثمارها وت�سغيلها و�سيانتها. �
اإقامة واإن�ساء املراكز التجارية وت�سغيلها و�سيانتها. �
القيام باأعمال املقاوالت واملباين وال�سيانة. �

ومتار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات االخت�سا�س.
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حق التملك:

يجوز لل�سركة اأن يكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات وال�سركات التي تزاول اأعماال �سبيهة باأعمالها اأو مكملة لها، اأو التي قد تعاونها 
على حتقيق اأغرا�سها، كما يجوز لها اأن متتلك االأ�سهم واحل�س�س يف هذه ال�سركات اأو تندمج فيها اأو ت�سرتيها.  

كما يجوز اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�سركات االأخرى مبا ال يتجاوز ع�سرين باملائة مع احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�سرة 
باملائة من راأ�سمال ال�سركة التي ت�سارك فيها واأن ال يتجاوز اإجمايل هذه امل�ساركات قيمة هذه االحتياطيات مع اإبالغ اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها.  

)كما ال يجوز لل�سركة القيام باأعمال التاأمني واالدخار واالأعمال امل�سرفية والقيام باال�ست�سارات املالية واإعداد درا�سات اجلدوى االقت�سادية كما ال يجوز لها تلقي 
اأموال الغري ال�ستثمارها وتوظيفها(.

المركز الرئيسي:

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية.  ويجوز ملجل�س االإدارة اأن ين�سئ فـروعا اأو مكاتب اأو توكيالت لل�سركة داخل اململكة 
العربية ال�سعودية اأو خارجها.  ال يجوز نقل املركز الرئي�سي لل�سركة اإلى مدينة اأخرى اإال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اقرتاح جمل�س االإدارة 

وموافقة اجلهات املخت�سة.

مدة الشركة: 

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن حتول ال�سركة الى �سركة م�ساهمة ويجوز دائما 
اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على االأقل.

 رأس مال الشركة: 

مليون  اأثنني وخم�سني  اإلى )52.500.000(  ُمق�سم  �سعودي  ريال  مليون  وع�سرون  بـمبلغ قدره ) 525.000.000( خم�سمائة وخم�سة  ال�سركة  راأ�س مال  حدد 
وخم�سمائة األف �سهمًا ا�سميًا مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية لكـل منها )10( ع�سرة رياالت �سعودية، وجميعها اأ�سهم عادية متثل كامل االأ�سهم يف راأ�س مال 

ال�سركة9.

المساهمون:

اكتتب امل�ساهمون يف كامل االأ�سهم وقدرها )52.500.000( اأثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف �سهمًا، ودفعوا قيمتها كاملة10.

دفع قيمة األسهم:

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك، جاز ملجل�س االإدارة، بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني، 
بيع ال�سهم يف مزاد علني؛ ومع ذلك، يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها 
ال�سركة.  وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع لهذه املبالغ، جاز لل�سركة ان ت�ستويف 

الباقي من جميع اأموال امل�ساهم، وتلغي ال�سركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�سرتي �سهما جديدا يحمل رقم ال�سهم امللغى وتوؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.  

القيمة االسمية للسهم:

تكون االأ�سهم اإ�سمية وحتدد القيمة مبوجب نظام ال�سركات وتعديالته وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، 
ويف هذه احلالة ي�ساف فرق القيمة اإلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده االأق�سى.  وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون 
وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�سة بال�سهم ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية 

ال�سهم.

9 مالحظة: متثل هذه الفقرة الن�س احلايل للمادة )7( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة.  وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1435/5/8هـ )املوافق 2014/3/9م( على تعديل املادة )7( لي�سبح راأ�س مال 
ال�سركة 750.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 75.000.000 �سهم.  و�سوف يتم ا�ستكمال اإجراءات ن�سر التعديل املذكور يف اجلريدة الر�سمية )اأم القرى( وتعديل النظام االأ�سا�سي لدى وزارة التجارة وال�سناعة تبعًا لذلك بعد ا�ستكمال 

عملية الطرح. 
10 مالحظة: متثل هذه الفقرة الن�س احلايل للمادة )8( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة.  وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1435/5/8هـ )املوافق 2014/3/9م( على تعديل املادة )8( لتن�س على اأن 

امل�ساهمني يف ال�سركة قد اكتتبوا بكامل اأ�سهم ال�سركة والبالغ عددها 75.000.000 �سهم ودفعوا قيمتها بالكامل.  و�سوف يتم ا�ستكمال اإجراءات ن�سر التعديل املذكور يف اجلريدة الر�سمية )اأم القرى( وتعديل النظام االأ�سا�سي لدى وزارة 
التجارة وال�سناعة تبعًا لذلك بعد ا�ستكمال عملية الطرح.
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تداول األسهم: 

جميع االأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهادتها، وا�ستثناء من ذلك ال ي�سح تداول االأ�سهم التي تعطى مقابل احل�س�س العينية اأو االأ�سهم النقدية التي يكتتب 
بها املوؤ�س�سون اأو االأ�سهم اململوكة لل�سركاء يف ال�سركة املحولة قبل ن�سر امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر لل�سركة ملدة �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما 
عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ �سدور قرار وزارة التجارة وال�سناعة باملوافقة على تاأ�سي�س ال�سركة اأو موافقة من هيئة ال�سوق املالية.  وت�سري هذه االأحكام على 
ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر وذلك بالن�سبة للمدة املتبقية من هذه الفرتة، ويوؤ�سر على هذه ال�سكوك مبا يدل على 
نوعها وتاريخ حتول ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة واملدة التي ميتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم وفقًا الأحكام بيع احلقوق 
من اأحد امل�ساهمني اإلى م�ساهم اأخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد امل�ساهمني يف حالة وفاته اإلى واحد اأو اكرث من 

ال�سركاء الباقني.  

سجل المساهمين:

تتداول االأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني يت�سمن اأ�سماوؤهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمل اإقامتهم وعناوينهم واأرقام االأ�سهم والقدر املدفوع منها ويوؤ�سر 
بهذا القيد على االأ�سهم وال ُيعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل امللكية عن طريق 

النظام االآيل ملعلومات االأ�سهم.

ويرتتب على االكتتاب يف االأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم للنظام االأ�سا�سي لل�سركة والتزامه بالقرارات التي ت�سدر عن جمعيات امل�ساهمني وفقًا الأحكام النظام 
االأ�شا�شي لل�شركة �شواء كان حا�شرًا اأو غائبًا و�شواء كان موافقًا على هذه القرارات اأو خمالفًا لها.

شهادات األسهم:

ت�سدر ال�سركة �سهادات االأ�سهم بحيث تكون ذات اأرقام مت�سل�سلة وموقعا عليها من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة اأو من يفو�سه من اأع�ساء املجل�س وتختم بخامت 
ال�سركة.  وتت�سمن �سهادة ال�سهم على االأخ�س رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن حتول ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة وقيمة راأ�س املال وعدد االأ�سهم املوزع 
عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ املدفوع منها وغر�س ال�سركة باخت�سار ومركزها الرئي�سي ومدتها.  ويجوز اأن يكون لالأ�سهم كوبونات ذات اأرقام م�سل�سلة 

وم�ستملة على رقم ال�سهم املرفقة به. 

زيادة رأس المال:

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�سمال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار 
اأ�شهم جديدة بنف�ص القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون راأ�ص املال االأ�شلي قد دفع باأكمله، ومبراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات.  ويعني القرار 
طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون للم�ساهمني االأ�سليني اأولوية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن هوؤالء باأولويتهم بالن�سر يف جريدة يومية اأو باإخطارهم 

بوا�شطة الربيد امل�شجل عن قرار زيادة راأ�ص املال و�شروط االكتتاب.

ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف االأولوية خالل )15( خم�سة ع�سرة يومًا من تاريخ الن�سر اأو االإخطار امل�سار اليه.  وتوزع تلك االأ�سهم اجلديدة على 
امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم اجلديدة.  ويوزع الباقي 
من االأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم ن�سبة وتنا�سب مع ما طلبوه من االأ�سهم اجلديدة.  ويطرح ما يتبقى من االأ�سهم 

لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال:

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا 
منيت ال�سركة بخ�سائر.  وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر ذلك التخفي�س 
يف هذه االلتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات.  ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س.  واإذا كان التخفي�س ناجتًا عن زيادة راأ�س مال ال�سركة عن حاجة 
ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها 
املركز الرئي�سي لل�سركة.  فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم 

�سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

األسهم الممتازة:

يجوز لل�سركة، وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وطبقًا لالأ�س�س التي يحددها، اأن ت�سدر اأ�سهمًا ممتازة ال تعطي احلق يف الت�سويت وذلك مبا ال يجاوز %50 
من راأ�سمالها، وترتب االأ�سهم املذكورة الأ�سحابها ما يلي: 

احلق يف احل�سول على ن�سبة معينة من االأرباح ال�سافية ال تقل عن 5% من القيمة االأ�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل اإجراء اأي توزيع  )اأ( 
الأرباح ال�سركة.  

اأولوية يف ا�سرتداد قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال عند ت�سفية ال�سركة، ويف احل�سول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�سفية وفقاأ لالأ�س�س التي يحددها وزير  )ب( 
التجارة.  
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ويجوز لل�سركة �سراء هذه االأ�سهم طبقًا لالأ�س�س التي يحددها وزير التجارة، وال تدخل هذه االأ�سهم يف ح�ساب الن�ساب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�سركة 
املن�سو�س عليه يف هذا النظام.  

أعضاء مجلس اإلدارة:

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من )9( ت�سعة اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية لل�سركة ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات.  يتم تعيني اأول جمل�س اإدارة 
ملدة )5( خم�س �سنوات من تاريخ �سدور القرار الوزاري القا�سي بتحويل ال�سركة.

أسهم ضمان العضوية:

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�سرة اآالف )10.000( ريال �سعودي وتودع هذه االأ�سهم خالل )30( 
ثالثني يومًا من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يحددها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س 
االإدارة.  وتظل غري قابلة للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعـــوى امل�سوؤولية يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة.  
واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س االإدارة اأ�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته.  وعلى مراقب احل�سابات اأن يتحقق من مراعاة حكم هذا البند وان 

ي�شمن تقريره اإلى اجلمعية العامة اأي خمالفة يف هذا ال�شاأن.

عضوية المجلس:

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو با�ستقالة الع�سو اأو وفاته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها اأو اإذا حكم ب�سهر اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو تقدم بطلب للت�سوية مع 
دائنيه اأو توقف عن دفع ديونه، وفقًا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة.  واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س، جاز للمجل�س اأن ُيعني موؤقتًا ع�سوًا اآخر يف املركز 

ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، وُيكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه.

واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من 
االأع�ساء.

سلطات مجلس اإلدارة:

ال�سعودية  العربية  اململكة  داخل  اأمورها  وت�سريف  ال�سركة  اإدارة  يف  ال�سلطات  اأو�سع  االإدارة  ملجل�س  يكون  العامة،  للجمعية  املقررة  االخت�سا�سات  مراعاة  مع 
الق�سائية وديوان  والهيئات  ال�سرعية  واأمام كافة املحاكم  الغري واجلهات احلكومية  ال�سركة يف عالقاتها مع  املثال ال احل�سر متثيل  وله على �سبيل  وخارجها، 
واأق�سام  املدنية  واحلقوق  التحكيم  وهيئات  االأخرى  الق�سائية  اللجان  وكافة  التجارية  االأوراق  واالبتدائية وجلان  العليا  واللجان  والعمال  العمل  ومكاتب  املظامل 
العطاءات  وتر�سية  واملزايدات  املناق�سات  والدخول يف  اأنواعها  اختالف  واملوؤ�س�سات على  وال�سركات  والهيئات اخلا�سة  وال�سناعية  التجارية  والغرف  ال�سرطة 
وردها  اليمني  وطلب  واالإنكار  والتنازل  وال�سلح  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملرافعة  واملدافعة  واملطالبة  واالإقرار  الغري  لدى  احلقوق  وا�ستالم  والت�سديد  والقب�س 
وال�سفعة وقبول االأحكام ونفيها وطلب تنفيذ االأحكام ومعار�ستها وقب�س ما يح�سل من التنفيذ واإخراج حجج اال�ستحكام وطلب تعديل ال�سكوك.  كما للمجل�س 
حق تاأ�سي�س ال�سركات وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وحق التوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات 
التي توؤ�س�سها ال�سركة اأو تكون ال�سركة �سريكًا فيها مع كافة تعديالت عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي تكون ال�سركة �سريكًا فيها ومالحقها وجميع قرارات ال�سركاء يف 
تلك ال�سركات والتوقيع لدى اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة وكاتب العدل وعمل التعديالت والتغيريات واالإ�سافة واحلذف وا�ستخرج وجتديد ال�سجالت 
التجارية وا�ستالمها و�سطبها وتغيري اأ�سماء ال�سركات وت�سجيل العالمات التجارية ومنح القرو�س لل�سركات التابعة و�سمان قرو�سها ورهن االأ�سول الثابتة واملنقولة 
ل�سمان قرو�س ال�سركة وال�سركات التابعة وذلك وفق ال�سوابط املنظمة لت�سرف جمل�س االإدارة الأ�سول وممتلكات ال�سركة والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك 
اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت والتنازل عن االأولوية يف �سداد ديون ال�سركة واإبراء مديني ال�سركة من 
التزاماتهم وفق ال�سوابط املنظمة لذلك واإ�سدار الوكاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة، والبيع وال�سراء للعقارات واالأرا�سي واحل�س�س واالأ�سهم يف ال�سركات 
وغريها من ممتلكات �سواء منقولة اأو غري منقولة واالإفراغ وقبوله وقب�س الثمن باأي �سورة يراها واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح 
احل�سابات واالعتمادات ومتديدها وال�سحب واالإيداع لدى البنوك واالقرتا�س منها واإ�سدار ال�سمانات امل�سرفية والتوقيع على كافة االأوراق وامل�ستندات وال�سيكات 
وكافة املعامالت امل�سرفية وا�ستثمار اأموال ال�سركة وت�سغيلها يف االأ�سواق املحلية والدولية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.  كما له حق اإقرا�س ال�سركات 
واالأفراد و�سرف املكافاآت كما له حق تعيني املحاميني واملراجعني واملحا�سبيني القانونيني واملوظفني والعمال وعزلهم وطلب التاأ�سريات وا�ستقدام االأيدي العاملة 

من خارج اململكة العربية ال�سعودية والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخرج االقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.  

 كما يجوز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي وله حق عقد القرو�س التجارية التي ال تتجاوز اآجالها نهاية مدة ال�سركة وفقًا 
لل�سوابط التالية:

يراعى بالن�سبة للقرو�س التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث �سنوات:
اأن ال تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�سركة عن 100% من راأ�سمال ال�سركة. اأن يحدد جمل�س االإدارة يف قراره  �

اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية ال�سداد.11

11 مالحظة: لقد ت�سمنت املادة )20( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة �سالحيات جمل�س االإدارة وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 1435/5/8هـ )املوافق 2014/3/9م( على تعديل ن�س هذه املادة بحيث ت�سبح 
ن�سبة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�سركة ما قيمته 100% من حقوق امل�ساهمني بداًل من 100% من راأ�سمال ال�سركة.  و�سوف يتم ا�ستكمال اإجراءات ن�سر التعديل املذكور يف اجلريدة الر�سمية )اأم القرى( وتعديل 

النظام االأ�سا�سي لدى وزارة التجارة وال�سناعة تبعًا لذلك بعد ا�ستكمال عملية الطرح.



122

اأن يراعى يف �شروط القر�ص وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني. �
كما يكون ملجل�س االإدارة ويف حدود اخت�سا�سه ان يفو�س واحد اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اعمال معينة او بع�س اأو كل �سالحياته.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

تكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة، اإن وجدت، كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة يف هذا ال�ساأن 
ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأخرى مكملة له، باالإ�سافة اإلى بدل ح�سور وبدل انتقال يحددهما جمل�س االإدارة وفقًا لالأنظمة والقرارات 
والتعليمات املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة.  وي�سمل تقرير جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما 
ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب يف االأرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من املزايا، كما ي�ستمل التقرير املذكور 
اأو ا�ست�سارية �سبق واأن وافقت عليها جلمعية العامة  اإدارية  اأو  اأعمال فنية  اأو ما قب�سوه نظري  اإداريني  اأو  اأع�ساء املجل�س بو�سفهم موظفني  على بيان ما قب�سه 

لل�سركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب:

يختار جمل�س االإدارة احد اأع�ساء املجل�س رئي�سا.  ويخت�س رئي�س املجل�س مبا يلي: 

اأ.  الدعوة الجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة.

ب.  تروؤ�س واإدارة اجتماع جمل�س االإدارة واجلمعية العامة.

ج.  متثيل ال�سركة يف املحافل الر�سمية واالإعالمية.

د.  يكون �سوته مرجحًا يف حالة ت�ساوي االأ�سوات يف جمل�س االإدارة.

هـ.  كافة ال�سالحيات املفو�سة للرئي�س من قبل جمل�س االإدارة.

املحاكم  واأمام  واخلا�سة  كافة اجلهات احلكومية  ومع  الغري  مع  ال�سركة يف عالقاتها  بتمثيل  ويخت�س  منتدبا  اع�سائه ع�سوا  يختار من بني  اأن  االإدارة  ملجل�س 
ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل وكافة اللجان الق�سائية االأخرى يف داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها باالإ�سافة اإلى ال�سلطات واالخت�سا�سات 
التي مينحها له جمل�س االإدارة وله اأن يوكل يف ذلك غريه.  وال يجوز اجلمع بني مركز رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب.  ويكون الع�سو املنتدب امل�سوؤول التنفيذي 

االأول لل�سركة.

ويحدد جمل�س االإدارة وفق تقديره املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها الع�سو املنتدب باالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة الأع�ساء جمل�س االإدارة واملن�سو�س عليها يف 
النظام اال�سا�سي لل�سركة.

وُيعني جمل�س االإدارة �سكرتريًا للمجل�س من بني اأع�سائه اأو من غريهم، وُيحدد املجل�س بقرار منه اخت�سا�سات ومكافاآت ال�سكرتري.

وال تزيد مدة ع�سوية رئي�س املجل�س وال�سكرتري والع�سو املنتدب عن مدة ع�سوية كل منهم يف املجل�س، ويجوز اإعادة تعيينهم.  

الدعوة الجتماعات المجلس:

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو بالربيد اأو بالفاك�س اأو بالربيد االإلكرتوين م�سحوبة بجدول االإعمال على اأن تكون 
قبل خم�سة ع�سر )15( يومًا من املوعد املحدد لالجتماع، ويجب على رئي�س املجل�س دعوة املجل�س لالنعقاد متى طلب اإليه ذلك كتابة اثنني من االأع�ساء.  ويجوز 

التخلي عن حق االأ�سعار الأي اجتماع بتنازل موقع من قبل كل ع�سو ب�سخ�سه اأو من وكيله.

نصاب االجتماعات والقرارات:

ال يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره االأغلبية من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سالة ويف حالة اإنابة ع�سو املجل�س ع�سوًا اآخر حل�سور اجتماعات املجل�س، 
يتعني اأن تكون االإنابة طبقًا لل�سوابط االآتية:

ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات االجتماع.   اأ- 

اأن تكون االإنابة ثابتة بالكتابة. ب- 

ال يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها.   ج- 

وت�سدر قرارات املجل�س باالأغلبية املطلقة الأ�سوات احلا�سرين اأو املمثلني يف االجتماع.
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محاضر االجتماعات:

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�سر توزع على كافة اأع�ساء املجل�س يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري بعد الت�سديق عليها من املجل�س.  وتدون هذه املحا�سر 
يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

اللجان:

ملجل�س االإدارة اأن ي�سكل من بني اأع�سائه اأو من خارجه جلانًا ح�سبما تقت�سي احتياجات ال�سركة.  ويعني املجل�س من بني اأع�ساء كل جلنة رئي�سا لها، كما يحدد 
جمل�س االإدارة طريقة عمل كل جلنة واخت�سا�ساتها وعدد اأع�سائها والن�ساب ال�سروري الجتماعاتها.  ومتار�س اللجان ال�سالحيات التي يوليها لها املجل�س وفقا 

لتعليمات وتوجيهات املجل�س.  وال يجوز الأي من اللجان اإلغاء اأو تعديل اأي من القرارات والقواعد التي اأقرها جمل�س االإدارة.  

تعارض المصالح:

على ع�سو جمل�س االإدارة اأن يبلغ املجل�س، كما يتطلب احلال، مبا له من م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة 
ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر اجتماع املجل�س اأو ال�سركة كما يتطلب احلال، وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا 

ال�ساأن. 

 الجمعية العامة: 

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة.

لكل موؤ�س�س حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية بطريق االأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املوؤ�س�سيني لكل م�ساهم حائز على ع�سرين )20( �سهمًا على االأقل احلق يف 
ح�سور اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

الجمعية العامة العادية:

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة 
خالل ال�ستة �سهور التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة.  كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية:

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا.  ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�سا�س 
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

انعقاد جمعيات المساهمين: 

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد ال 
يقل عن عدد ثالثة من امل�ساهمني ميثلون خم�سة يف املائة )5%( من راأ�س املال على االأقل.  وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة 
يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل.  كما ميكن التبليغ على العنوان الربيدي املعتمد من 
قبل حامل االأ�سهم بخطابات م�سجلة وت�ستمل الدعوة على جدول االأعمال وتر�سل �سورة من الدعوى وجدول االأعمال اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة 

وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

إثبات حضور المساهمين: 

وعدد  الوكالة  اأو  باالأ�سالة  التي يف حيازتهم  االأ�سهم  بيان عدد  مع  اإقامتهم  واملمثلني وحمال  امل�ساهمني احلا�سرين  باأ�سماء  ك�سف  انعقاد اجلمعية  عند  يحرر 
االأ�سوات املخ�س�سة لها ويكون لكل ذي م�سلحة االطالع على هذا الك�سف.

نصاب الجمعية العامة العادية: 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع وجبت 
الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل مدة ال تقل عن اأ�سبوع وال تزيد عن ثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف 

املادة )32( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.
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نصاب الجمعية العامة غير العادية: 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف الفقرة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س 

املال على االأقل.

حساب األصوات:

لكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم ميلكه.  اإال اأنه ال يجوز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سالة اأو وكالة اال�سرتاك يف الت�سويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء 
ذمتهم عن مدة اإدارتهم لل�سركة.  

ويتم انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اجلمعية العامة العادية باإتباع اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي.  

قرارات الجمعية العامة:

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع.  وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف 
االجتماع، اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها االأ�سا�سي اأو باندماج 

ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

مناقشة موضوعات الجمعيات العامة:

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املُدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب 
جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر.  واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع اأحتكم 

اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا.

إدارة الجمعية العامة:

يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س االإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه.  وُيعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر 
يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم يف حيازتهم باالأ�سالة اأو الوكالة وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد االأ�سوات 
التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س 

اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.

مراقب الحسابات:

اأو اأكرث من بني املراقبني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة العادية �سنويًا وحتدد مكافاأته  يكون لل�سركة مراقب ح�سابات 
ويجوز لها اإعادة تعيينه.  

واجبات مراقب الحسابات:

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول 
عليها، وله احلق اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها.  

وعلى مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقريرًا ُي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات واالإي�ساحات التي 
طلبها، وما يكون قد ك�شفه من خمالفات الأحكام نظام ال�شركات اأو اأحكام النظام االأ�شا�شي لل�شركة وراأيه يف مدى مطابقة ح�شابات ال�شركة للواقع.

السنة المالية:

اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى لل�سركة من تاريخ القرار الوزاري  اأول يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية على  تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من 
ال�سادر باإعالن حتول ال�سركة وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.  

التقارير السنوية:

يعد جمل�س االإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر وتقريرًا 
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املالية املنق�شية والطـريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�شافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�شتني 
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)60( يومًا على االأقل.  وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني )55( يومًا على االأقل 
ويوقع رئي�س جمل�س االإدارة الوثائق امل�سار اإليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة 
بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات اإلى االإدارة العامة 

لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على االأقل.  

توزيع األرباح: 

 توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه التايل: 

جتنب ع�سرة )10( باملئة من الرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي . 1
املذكور ن�سف راأ�س املال.  

ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة جتنيب ن�سبة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطات اأخرى.  . 2
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل خم�سة )5%( باملائة من راأ�س املال املدفوع.  . 3
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح.. 4

استمرارية الشركة:

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع )4/3( راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل 
اأجلها املعني باملادة ال�ساد�سة )6( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية.  

دعوى المسؤولية:

لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ص االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ص به ب�شرط اأن 
يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائمًا.  ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.  

حل الشركة وتصفيتها:

عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناءًا على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفي 
اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة.  ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني 

امل�سفى وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.  وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

إقرارات:

ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي بحق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح له فيه م�سلحة. �
ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي بحق الت�سويت على �سرف املكافاآت الأنف�سهم اأو على القرارات ال�سادرة عن اجلمعية  �

العامة لل�سركة يف هذا ال�ساأن.
ال يحق الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيني االقرتا�س من ال�سركة. �

االتفاقيات المهمة 2   11

التوريد

اأبرمت ال�شركة اتفاقيات مع موردين خمتلفني لتوريد خمتلف احتياجات ال�شركة الطبية وغري الطبية.  ومن اأبرز هذه االحتياجات، تاأمني االأدوية، واللوازم الطبية 
لال�ستخدام، واالأدوات الطبية.  هذا باالإ�سافة الى خدمات امل�ساندة مثل الكهرباء واملاء، وخدمات اأخرى متنوعة.

ويف ما يلي جدول يو�سح اأهم موردي ال�سركة خالل ال�سنوات االأربعة ال�سابقة:

اجلدول رقم 84: اأهم املوردين لل�شركة

طرف ذو عالقة2013م فعلية2012م فعلية2011م فعلية2010م فعليةاملورد )ريال �شعودي(

نعم2.721.744.62.631.706.92.696.728.84.285.828.38�سركة اكتل للتجارة 

�سركة عبدالرحمن 
الق�سيبي للتجارة العامة

ال3.129.320.56 7.987.361.3 6.734.272.9 6.285.352.6 
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طرف ذو عالقة2013م فعلية2012م فعلية2011م فعلية2010م فعليةاملورد )ريال �شعودي(

ال1.982.1322.709.380.22.550.0533.077.761.38�سركة احلياة الطبية

�سركة التوريدات واخلدمات 
الطبية املحدودة ميد 

�سريف

ال489.049532.105539.3053.045.873.16

)TAMER( ال13.257.437.6 10.070.047.1 7.848.269.8 5.128.564.9 �سركة متر

ال1.512.435.51.131.863.81.319.151.4593.112�سركة احلميدان واخلويطر

�سركة عبدالروؤوف اإبراهيم 
برتجي واإخوانه

ال1.199.7891.407.8801.681.926.9803.392

ال6.835.468.28.457.723.39.210.598.611.463.594.06الناغي واإخوانه

ال�سركة العربية للتوريدات 
باناجه

ال6.774.786.57.513.205.96.864.015.17.257.330.59

ال�سركة ال�سعودية العاملية 
للتجارة املحدودة

ال5.275.990.75.800.232.97.485.986.28.169.455.75

امل�سدر: ال�سركة

اتفاقيات الصيانة

التايل  ويت�سمن اجلدول  االأخرى،  واالأجهزة  الطبية  للمعدات  الفني  والدعم  ال�سيانة  لتقدمي  املعدات  موردي  مع  ال�سيانة  اتفاقيات  من  عددًا  ال�سركة  اأبرمت 
ملخ�سًا لهذه االتفاقيات:

اجلدول رقم 85: اتفاقيات ال�شيانة

قيمة العقداملدةنطاق العقدمقدم اخلدمةالرقم

�سنة واحدة، تنتهي يف 2012/08/31م، �سيانة اأجهزة التخدير املو�سحة بالعقدالعقل للتكنولوجيا الطبية1. 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

2.500 ريال 
�سعودي �سنويًا عن 

كل جهاز 

�سركة جرنال الكرتيك 2. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2013/01/29م �سيانة اأجهزة CT-QXI املو�سحة بالعقد
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

187.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 3. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2014/01/01م �سيانة اأنظمة Vivid 7 وVIVID 1 املو�سحة بالعقد
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

92.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 4. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سيانة معدات اإنوفا 3100 لت�سوير االأوعية الدموية 
املو�سحة بالعقد

�سنة واحدة، منتهية يف 2014/04/14م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

280.605 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 5. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2014/01/20م �سيانة اأجهزة SENO DMR املو�سحة بالعقد
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

27.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 6. 
ال�سيف للخدمات الطبية

 SA1010US11و SA1010US10 سيانة اأنظمة�
املو�سحة بالعقد

�سنة واحدة، تنتهي يف 2013/10/02م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

96.000 ريال 
�سعودي �سنويًا
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قيمة العقداملدةنطاق العقدمقدم اخلدمةالرقم

�سركة جرنال الكرتيك 7. 
ال�سيف للخدمات الطبية

 HDE8 سيانة اأجهزة الت�سوير بالرنني املغناطي�سي�
املو�سحة بالعقد

�سنة واحدة، تنتهي يف 2014/02/28م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

625.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 8. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2014/04/30م �سيانة اأجهزة Voluson 730 املو�سحة بالعقد
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

43.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 9. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2014/04/30م �سيانة اأجهزة حمطة العمل املو�سحة بالعقد
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

40.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 10. 
ال�سيف للخدمات الطبية

 Prestige Si Digital R&F سيانة اأجهزة�
املو�سحة بالعقد

�سنة واحدة، تنتهي يف 2013/11/05م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

110.365 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة جرنال الكرتيك 11. 
ال�سيف للخدمات الطبية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2014/02/07م �سيانة اأجهزة Proteus XR/A املو�سحة بالعقد
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

27.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سيانة اأجهزة االأوتوكالف GE-2609 وغ�سالة املطهر �سركة املراعي املحدودة12. 
DECOMAT 4656 املو�سحة بالعقد

�سنة واحدة، تنتهي يف دي�سمرب 2013م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

44.550 ريال 
�سعودي �سنويًا 

بدون قطع الغيار

�سركة التوريدات 13. 
واخلدمات الطبية - ميد 

�سريف

�سنة واحدة، بداأت يف 2012/12/31م، �سيانة اأجهزة تو�سيبا للموجات فوق ال�سوتية
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة التي ما زالت 

�سارية املفعول

54.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة اإبراهيم حممد 14. 
املانع واإخوانه 

�سيانة اأجهزة Orthophos XG ومعدات االأ�سعة 
SIRONA ال�سينية

�سنة واحدة، تنتهي يف 2013/02/29م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

8.500 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سيانة اأجهزة Kodac DV8700 وKodac جمموعة �سمري15. 
PACSLINK PL9410

�سنة واحدة، بداأت يف 2011/05/01م 
وجتدد تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

24.500 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سركة ميت�سوبي�سي 16. 
الكهربائية ال�سعودية 

املحدودة

dumbwaiter 5 �سنوات، بداأت يف 1997/03/14، جتدد �سيانة 6 م�ساعد وجهاز
�سنويًا  تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

67.530 ريال 
�سعودي

�سركة ميت�سوبي�سي 17. 
الكهربائية ال�سعودية 

املحدودة

�سنة واحدة، انتهت يف 2004/08/17، جتدد �سيانة م�سعدين
�سنويًا  تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

19.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

�سنة واحدة، بداأت يف 2005/10/12، جتدد �سبكة الكاتل الهاتفية�سركة الهو�سان املحدودة18. 
�سنويًا  تلقائيًا ملدة مماثلة وفقًا الأحكام 

االتفاقية التي ما زالت �سارية املفعول

45.000 ريال 
�سعودي �سنويًا

امل�سدر: ال�سركة
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عقود اإليجار

اأبرمت ال�سركة عقود اإيجار مع عدة موؤجرين ال�ستئجار بنايات و�سقق ال�ستخدامها �سكنًا للعاملني يف ال�سركة.  ويو�سح اجلدول التايل اأهم عقود االإيجار خالل 
ال�سنوات الثالث املا�سية:

اجلدول رقم 86: اأهم عقود االإيجار

االأجرة ال�شنوية مدة العقدالعني املوؤجرةتاريخ العقداملوؤجرالرقم
)ريال �شعودي( 

حممد 1. 
عبدالعزيز 
عبدالكرمي 

الزامل

1433/01/01هـ )املوافق 
2011/11/26م(

بناية �سكنية يف حي 
الورود بالريا�س

3 �سنوات، تنتهي يف 1436/12/30هـ )املوافق 
2015/10/13م( يجدد تلقائيًا ملدة �سنة 

 675.000

خالد حمد 2. 
اإبراهيم امل�سعل

1430/11/19هـ )املوافق 
2009/11/07م(

بنايتان �سكنيتان يف 
حي النفل بالريا�س

�سنتان من 1430/12/14هـ )املوافق 
2009/12/01م( يجدد تلقائيًا

 700.000

االأمري �سلمان 3. 
بن بندر بن 

�سعود بن 
عبدالعزيز

1430/07/27هـ )املوافق 
2009/07/20م(

بناية �سكنية يف حي 
النفل بالريا�س

�سنتان من 1430/10/01هـ )املوافق 
2009/09/20م( يجدد تلقائيًا

800.000

عبداهلل 4. 
عبدالعزيز 

عبداهلل 
ال�سويعر

بناية �سكنية يف حي 2011/06/08م
الفالح بالريا�س

3 �سنوات من 1432/07/06هـ )املوافق 
2011/06/08م( يجدد تلقائيًا

452.000

االأمري تركي بن 5. 
فهد بن حممد 

بن عبدالرحمن

1429/03/19هـ )املوافق 
2008/03/27م(

طابقني يف بناية 
�سكنية يف ال�سليمانية 

بالريا�س

�سنتان من 1429/04/01هـ )املوافق 
2008/04/07م( ويعترب جمدد بناًء على قبول 

الطرفني باال�ستمرار يف تنفيذ العقد.

425.000

هيا و�سارة 6. 
حممد احلمادي 

)عالقة مع 
طرف ذي  

عالقة(

1425/12/01هـ )املوافق 
2005/01/12م(

بناية �سكنية يف 
ال�سليمانية بالريا�س

5 �سنوات من 1426/01/01هـ )املوافق 
2005/02/10م( يجدد تلقائيًا

300.000

امل�سدر: ال�سركة

تقديم الخدمات الطبية

اأبرمت ال�سركة عدة اتفاقيات لتقدمي اخلدمات الطبية، اأهمها: 

عقد شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(

اأرامكو  "عقد  بـ  اإليه  )وُي�سار  ال�شعودية"(  )"اأرامكو  ال�سعودية  العربية  الزيت  �سركة  مع  عامة  خدمات  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  2011/08/01م،  بتاريخ 
2016م  يوليو   31 يف  ال�سعودية  اأرامكو  عقد  وينتهي  ملوظفي اأرامكو ال�سعودية وعائالتهم )"اخلدمات"(.   الطبية  الرعاية  خدمات  توفر  بحيث  ال�شعودية"(؛ 
ويجدد باتفاق الطرفني.  ويتم تقدمي خدمات عامة ب�سورة روتينية وخدمات متخ�س�سة ملر�سى التنومي ومراجعي العيادات اخلارجية وتقدمي خدمات الفح�س 

والعالج ملوظفي اأرامكو ال�سعودية العاملني واملتقاعدين وعائالتهم الذين يختارون مراجعة من�ساآت ال�سركة الطبية.

يخ�سع العقد لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.  ويف حال ن�سوؤ اأي نزاع اأو خالف اأو اأي مطالبات عن العقد - وال ميكن حلها من قبل الطرفني - فتحال 
للتحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية.
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عقد الشركة السعودية للكهرباء

مت حترير عقد تقدمي خدمات طبية داخل امل�ست�سفى ويف العيادات اخلارجية بني ال�سركة وال�سركة ال�سعودية للكهرباء بتاريخ 2013/06/27م.  ويعترب العقد 
نافذًا اعتبارًا من تاريخ 2014/01/01م وملدة �سنة ميالدية واحدة.  ويتجدد العقد تلقائيًا ملدة �سنتني اإ�سافيتني بعد املدة االأ�سلية ما مل تخطر ال�سركة ال�سعودية 

للكهرباء ال�سركة بنيتها يف عدم جتديد العقد قبل ثالثني يومًا على االأقل من تاريخ انتهاءه.

ميكن اإنهاء العقد، اأو اأي جزء منه، من قبل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء يف اأي وقت مبح�س اختيارها باإعطاء ال�سركة اإ�سعارًا مكتوبًا قبل االإنهاء مبدة ال تقل عن 
�ستني يومًا.  ويجوز لل�سركة ال�سعودية للكهرباء، يف حالة اإخالل ال�سركة اإخالاًل جوهريًا باأحكام العقد، اأن تطالب ال�سركة بالتقيد باأحكام العقد خالل اأربعة ع�سر 
يومًا من تاريخ تلك املطالبة واإال جاز لل�سركة ال�سعودية للكهرباء ف�سخ العقد مبوجب اإخطار كتابي.  كما يجوز لل�سركة ال�سعودية للكهرباء اإنهاء العقد مبوجب 

اإخطار كتابي يف حالة تعر�س ال�سركة الإ�سهار االإفال�س اأو لالإع�سار، اأو اإذا اأ�سبحت ال�سركة غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها املالية.

شركات التأمين الطبي

تلك  من  ال�سادرة  الطبي  التاأمني  بطاقات  الطبية حلملة  لتقدمي اخلدمات  ال�سعودية  العربية  اململكة  الطبي يف  التاأمني  �سركات  من  مع عدد  ال�سركة  تعاقدت 
ال�سركات. ويبني اجلدول التايل ملخ�س عن اأهم اتفاقيات تقدمي اخلدمات الطبية مع �سركات التاأمني الطبي:

اجلدول رقم 87: اتفاقيات م�شت�شفى احلمادي العليا مع �شركات التاأمني الطبي

التجديدتاريخ االنتهاء الطرف

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين1.

يجدد تلقائيًا ملدة 4 �سنوات اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2016/12/31مال�سركة التعاونية للتاأمني2.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة اخلليج الأنظمة االإدارة االلكرتونية املحدودة لت�سوية املطالبات التاأمينية3.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين4.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين )تكافل الراجحي(5.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31مال�سركة ال�سعودية الإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي املحدودة 6.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31مال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(7.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة العناية ال�ساملة ال�سعودية لت�سوية املطالبات التاأمينية8.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني )ميد غلف(9.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوين10.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين11.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة خدمات املطالبات واالأخطار املحدودة12.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين 13.

يجدد تلقائيًا ل�سنتني اإ�سافيتني ومازالت �سارية املفعول2014/10/31م�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين14.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين15.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة ميدنت العربية ال�سعودية املحدودة16.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م�سركة نك�ست كري ال�سعودية لت�سوية املطالبات التاأمينية17.

يجدد تلقائيًا ل�سنة اإ�سافية ومازالت �سارية املفعول2012/12/31م غلوب ميد ال�سعودية لت�سوية املطالبات الطبية18.

امل�سدر: ال�سركة
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وتت�شابه العقود التي ترتبط بها ال�شركة مع �شركات التاأمني املذكورة من حيث االأحكام وال�شروط التي تت�شمنها، حيث حتدد هذه العقود ماهية اخلدمات الطبية 
التي ي�سملها نطاق التاأمني، مثل الك�سف الطبي، واالأ�سعة واملختربات، واالأدوية، وخدمات تنومي املر�سى وطب االأ�سنان، ايل ينتفع به املوؤمن عليهم لدى �سركة 
التاأمني املتعاقد معها بناًء على بطاقات التاأمني الطبي ال�سادرة لهم من تلك ال�سركة. وعادًة ما تتباين بطاقات التاأمني الطبي من حيث التغطية الطبية املقدمة، 

ن�سبة حتمل املري�س من تكاليف اخلدمات الطبية ح�سب اخلطة التاأمينية املقدمة من قبل �سركة التاأمني ذات ال�سلة.

وتن�س العقود املذكورة على اأن تقوم ال�سركة بتقدمي خدماتها الطبية حلاملي بطاقات التاأمني الطبي بعد التاأكد من هوياتهم والتغطية الطبية املقدمة لهم من 
قبل �سركة التاأمني ذات ال�سلة، ومن ثم تر�سل فاتورة ل�سركة التاأمني ذات ال�سلة بتكاليف اخلدمات الطبية املقدمة حلامل البطاقة وفق جدول اأ�سعار اخلدمات 
الطبية املتفق عليها مع ال�سركة بعد ا�ستقطاع ن�سبة حتمل حامل البطاقة ون�سبة اخل�سم املتفق عليها. كما تن�س العقود املذكورة على اأنه يحق لل�سركة زيادة اأ�سعار 
اخلدمات الطبية �سنويًا بعد اإخطار �سركة التاأمني. ويتعني على �سركة التاأمني �سداد قيمة الفواتري املقدمة لها من ال�سركة باخلدمات التي قدمتها لعمالئها املوؤمن 

عليهم خالل فرتة 60 يومًا من ا�ستالمها م�سفوعة ب�سور امل�ستندات ذات ال�سلة.

كما تن�س العقود املذكورة على اأنه يتعني على ال�سركة االحتفاظ ب�سجالت طبية للموؤمن عليهم وفق للمتطلبات التي تن�س عليها االأنظمة ذات ال�سلة ووفقًا ل�سيا�سة 
حفظ امللفات املتبعة يف ال�شركة، وتوفري و�شول �شركة التاأمني اإلى تلك ال�شجالت باالإ�شافة اإلى تقرير طبي مف�شل عند الطلب.

اإن مدة �سريان غالبية العقود املذكورة �سنة ميالدية واحدة جتدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته يف عدم التجديد قبل 3 اأ�سهر من تاريخ 
انتهاء االتفاقية.

التسهيالت االئتمانية والقروض

فيما يلي عر�س للت�سهيالت االئتمانية والقرو�س التي ترتبط بها ال�سركة حاليًا.

تسهيالت التورق المقدمة من البنك العربي الوطني

بتاريخ 1434/02/25هـ )املوافق 2013/1/8م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية مع البنك العربي الوطني للح�سول 
على ت�سهيالت ائتمانية مببلغ 311.000.000  ريال �سعودي.  كما مت تعديل هذه االتفاقية بتاريخ 2013/3/31م ثم تعديلها مرة اأخرى بتاريخ 2013/11/24م. 

والتي مت مبوجبه حتديد اإجمايل قيمة الت�سهيالت املدفوعة مبوجبها مببلغ 308.810.000 ريال �شعودي.  وفيما يلي ملخ�ص الأهم �شروط هذه االتفاقية:

اجلدول رقم 88: �شروط اتفاقية الت�شهيالت االئتمانية املتوافقة مع ال�شوابط ال�شرعية مع البنك العربي الوطني

ال�شرحالبيان

308.810.000 ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

2014/09/30متاريخ انتهاء الت�سهيالت

ت�سهيالت ال�سحب على 
املك�سوف

مليوين ريال �سعودياحلد االأق�سى

متويل راأ�س املال العامل لل�سركةالغر�س 

لغاية 2014/09/30مفرتة االإتاحة

تلتزم ال�سركة ب�سداد كامل الر�سيد املك�سوف اأو اجلزء الذي يحدده البنك فورًاال�سداد

ت�سهيالت فتح خطابات 
االعتماد امل�ستندي )دوارة(

3.000.000 ريال �سعودياحلد االأق�سى

اإ�سدار بع�س خطابات االعتماد امل�ستندي ل�سالح م�ستفيدين مقبولني للبنكالغر�س 

لغاية 2014/09/30مفرتة االإتاحة

12 �سهرًا من تاريخ فتح خطاب االعتماد املعنيمدة ال�سريان

3.500.000 ريال �سعودياحلد االأق�سىت�سهيالت �سمان دفع )دوارة(

اإ�سدار �سمانات دفع ل�سالح م�ستفيدين مقبولني للبنكالغر�س 

لغاية 2014/09/30مفرتة االإتاحة

 �سنتان من تاريخ اإ�سدار ال�سمانمدة ال�سريان
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ت�سهيالت �سندات و�سمان عامة 
)دوارة(

2.500.000 ريال �سعودياحلد االأق�سى

اإ�سدار �سمانات ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة ل�سالح م�ستفيدين مقبولني للبنكالغر�س 

لغاية 2014/09/30مفرتة االإتاحة

ال�سمانات االبتدائية – �سنة واحدة من تاريخها•	مدة ال�سريان

ال�سمانات النهائية – ثالثة �سنوات من تاريخها•	

�سمانات الدفعة املقدمة – ثالث �سنوات من تاريخها•	

ت�سهيالت فتح خطابات 
االعتماد امل�ستندي ملرة واحدة

147.810.000 ريال �سعودي )حد اأق�سى م�سرتك مع ت�سهيالت التمويل متو�سطة االأجل املو�سحة اأدناه(احلد االأق�سى

اإ�سدار بع�س خطابات االعتماد امل�ستندي ل�سالح م�ستفيدين مقبولني للبنك ال�سترياد اآالت ومعدات الغر�س 
طبية وغري طبية خا�سة مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي

هذه الت�سهيالت موجودة ومت ا�ستغاللها بالكامل �سابقًافرتة االإتاحة

ثالثة اأ�سهر من تاريخ فتح خطاب االعتمادمدة ال�سريان

ت�سهيالت متويل متو�سطة االأجل 
)تورق( - ملرة واحدة

147.810.000 ريال �سعودي )حد اأق�سى م�سرتك مع ت�سهيالت فتح خطابات االعتماد امل�ستندي ملرة احلد االأق�سى
واحدة املو�سحة اأعاله(

متويل الواردات من االآالت واملعدات الطبية وغري الطبية مل�ست�سفى احلمادي ال�سويديالغر�س 

لغاية 2013/12/31مفرتة االإتاحة

�ستة �سنوات �ساملة فرتة �سماح مدتها ثالث �سنواتمدة ال�سريان

ي�سدد مبلغ التمويل على 12 ق�سط ربع �سنوية متتالية قيمة الق�سط االأول )10.310.000( ريال �سعودي ال�سداد
يليه اأحد ع�سر ق�سطًا قيمة كل ق�سط )12.500.000( ريال �سعودي  وي�ستحق الق�سط االأول بتاريخ 

2015/06/30م وي�ستحق الق�سط االأخري بتاريخ 2018/03/31م

ت�سهيالت متويل متو�سطة االأجل 
)تورق( - ملرة واحدة

150 مليون ريال �سعودياحلد االأق�سى

7.300.000 ريال �سعودي مت ا�ستخدامها لتمويل النفقات الراأ�سمالية لل�سركة•	الغر�س 

77.700.000 ريال �سعودي مت ا�ستخدامها ل�سداد االلتزامات ق�سرية االأجل لل�سركة•	

65.000.000 ريال �سعودي مت ا�ستخدامها لتخفي�س م�ساهمة ال�سركة يف م�سروع م�ست�سفى •	
احلمادي ال�سويدي )ويق�سد بذلك منح ال�سركة ت�سهيل بقيمة هذا املبلغ لقاء ما قامت ب�سرفه 

على م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي( 

هذه الت�سهيالت موجود ومت ا�ستغاللها بالكامل �سابقًافرتة االإتاحة

خم�سة �سنوات �ساملة فرتة �سماح مدتها �سنتانمدة ال�سريان

ي�سدد مبلغ التمويل على 12 ق�سط ربع �سنوية مت�ساوية قيمة كل ق�سط )12.500.000( ريال �سعودي ال�سداد
ي�ستحق الق�سط االأول بتاريخ 2015/03/31م والق�سط االأخري بتاريخ 2017/12/31م

�سند الأمر موقع من قبل ال�سركة مببلغ 308.810.000 ريال �سعودي •	ال�سمانات

التنازل االأ�سويل عن عائدات امل�ساريع ل�سالح البنك العربي الوطني•	

التزام باإيداع ما ال يقل عن 50% من عوائد وم�ستحقات م�ست�سفى احلمادي العليا و100% من عوائد وم�ستحقات م�ست�سفى •	
احلمادي ال�سويدي يف ح�ساب م�سريف لدى البنك العربي الوطني

وباإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة مع البنك املذكور على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات اأخرى �سواء 
قبل عملية الطرح اأم بعدها.
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يحتفظ البنك العربي الوطني بحق االن�شحاب اأو الغاء الت�شهيالت اأو تخفي�ص قيمها وطلب الت�شديد الفوري يف اأي وقت•	ال�شروط

ت�سكل احلاالت التالية، �سمن جملة اأمور اأخرى، حاالت اإخالل تعطي البنك العربي الوطني احلق يف اإلغاء اأو تعديل الت�سهيالت •	االإنهاء وتعجيل ال�سداد
واعتبار كافة اأر�سدة الت�سهيالت م�ستحقة ال�سداد:

تخلف ال�سركة عن �سداد اأي مبلغ متوجب الدفع للبنك  -

تنفيذ اأي حجز اأو اإجراء قانوين اآخر على كل اأو اأي جزء من ممتلكات ال�سركة  -

-  تقدمي الئحة اأو مبا�سرة اإجراءات الإ�سهار اإع�سار اأو اإفال�س اأو اإعادة تنظيم اأو اإعادة هيكلة ال�سركة اأو لتعيني م�سفي اأو 
حار�س ق�سائي

توقف ال�سركة عن القيام باأي جزء جوهري من اأعمالها التجارية  -

النظام الواجب التطبيق 
واالخت�سا�س الق�سائي

تخ�سع اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية•	

يف حالة التقا�سي يتم الرجوع للجهة املخت�سة مبو�سوع النزاع•	

التسهيالت المقدمة من إدارة المصرفية اإلسالمية في مجموعة سامبا المالية 

املالية  �سامبا  االإ�سالمية يف جمموعة  امل�سرفية  اإدارة  العميل" مع  لتمويل  "اتفاقية مرابحة  ال�سركة  اأبرمت  )املوافق 2013/3/26م(،  بتاريخ 1434/5/14هـ 
للح�سول على ت�سهيالت مرابحة مبا جمموعه 150.000.000 ريال �سعودي والتي مت املوافقة على تعديل بع�س �سروطها مبوجب اخلطاب املوقع من قبل ال�سركة 

وجمموعة �سامبا املالية بتاريخ 2013/12/17م.  وفيما يلي ملخ�ص الأهم �شروط هذه االتفاقية:

اجلدول رقم 89: �شروط اتفاقية الت�شهيالت امل�شرفية مع االإدارة امل�شرفية االإ�شالمية يف جمموعة �شامبا املالية

ال�شرحالبيان

تتكون الت�سهيالت املرابحة من ت�سهيل غري متجدد مبا جمموعه 150.000.000 ريال �سعودي ميكن ا�ستخدامه لعميلة واحدة اأو اأكرث يف حدود املبلغ
اأي وقت ابتداًء من تاريخ االتفاقية.  وتتيح االتفاقية املذكورة لل�سركة الطلب من جمموعة �سامبا املالية ب�سراء �سلع مثل النحا�س، الزنك، 

االملنيوم، االملنيوم خملوط، االيريديوم، النيكل، البالتني، البالديوم، الروديوم اأو اأي �شلعة اخرى متوافقة مع ال�شريعة اال�شالمية التي 
يتم االتفاق عليها من حيث "�سعر التكلفة" وبيع هذه ال�شلع اإلى ال�شركة ب�شروط الت�شديد املوؤجل وفق االحكام وال�شروط التي ن�شت عليها 

االتفاقية واملبادئ اال�سالمية اخلا�سة بتمويل "املرابحة" مع تعيني جمموعة �سامبا املالية كوكيل لبيع هذه ال�سلع اإلى طرف ثالث غري املورد 
لها.

ال تن�س االتفاقية املذكورة على غر�س حمدد يتوجب ا�ستخدام الت�سهيالت من اجله.  الغر�س من القر�س

حددت االتفاقية املذكورة تاريخ اال�ستحقاق النهائي الأي عملية مرابحة جتريها ال�سركة مبوجب االتفاقية املذكورة بـ 1.929 يوم بعد اآخر تاريخ اال�ستحقاق النهائي 
يوم من مدة توفر الت�سهيالت

تبداأ هذه املدة اعتبارًا من تاريخ توقيع االتفاقية وتنتهي يف 2013/4/30م اأو اأي فرتة متديد اأخرى حتددها جمموعة �سامبا املالية مدة توفر الت�سهيالت
باختيارها من وقت الآخر )وقد قامت ال�سركة با�ستغالل كافة الت�سهيالت املمنوحة مبوجب هذه االتفاقية قبل تاريخ 2013/4/30م(

يتعني على ال�سركة اأن تدفع اإلى جمموعة �سامبا املالية كامل الثمن املوؤجل )والذي ي�سمل �سعر تكلفة بيع ال�سلع امل�سرتاة من قبل ال�سركة فرتة ال�سداد
على �سبيل املرابحة باالإ�سافة اإلى اأرباح عملية املرابحة التي ت�ستحقها جمموعة �سامبا املالية( 

�سمان �سخ�سي من كل من �سالح حممد احلمادي وعبدالعزيز حممد احلمادي بقيمة 170.000.000 ريال �سعودي.  وقد وافقت ال�سمانات
جمموعة �سامبا املالية على التنازل عن هذا ال�سمان، على اأن ي�سري هذا التنازل اعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 

ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة عامة

�سند الأمر من ال�سركة بقيمة 170.000.000 ريال �سعودي

وباإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة مع البنك املذكور على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات اأخرى �سواء قبل 
عملية الطرح اأم بعده.
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ال يحق لل�سركة توزيع اأرباح تزيد عن 50% من �سايف االأرباح، وقد وافق البنك التنازل عن هذا القيد، على اأن ي�سري هذا التنازل •	ال�شروط  
اعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة عامة

يتعني اأال تزيد ن�سبة جمموع االلتزامات اإلى �سايف قيمة االأ�سول عن 2.25 اإلى 1•	  

اإذا وقعت اأي حالة من حاالت االخالل املن�سو�س عليها يف االتفاقية )مثل عجز ال�سركة عن ت�سديد اأي مبلغ م�ستحق يف ذمتها اإلى •	  
جمموعة �سامبا املالية، اأو تخلف ال�سركة عن تنفيذ اأي من التزاماتها املرتتبة مبوجب االتفاقية اأو وجود تغيري جوهري و�سلبي يف 

الو�سع املايل لل�سركة(، فعندئذ يجوز ملجموعة �سامبا املالية مطالبة ال�سركة باأن تدفع لها على الفور الثمن املوؤجل اأ�سافة اإلى جميع 
املبالغ االخرى التي تكون واجة الدفع مبوجب االتفاقية

النظام الواجب التطبيق 
واالخت�سا�س الق�سائي

مع مراعاة مقت�سيات ال�سريعة االإ�سالمية، تخ�سع هذه االتفاقية وتف�سريها وتنفيذها الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.  وتكون •	  
جلنة املنازعات امل�سرفية مبوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي اجلهة االأولى للنظر يف اأي خالف ين�ساأ بني الطرفني.

قرض وزارة المالية

م�سروع  اإقامة  لتمويل  �سعودي  ريال   149.145.000 مبقدار  قر�س  عقد  املالية  وزارة  مع  ال�سركة  اأبرمت  2013/09/11م(  )املوافق  1434/11/05هـ  بتاريخ 
م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.  ويعترب هذا القر�س قر�س ح�سن وال يتم احت�ساب اأرباح اأو فائدة على املبالغ امل�ستغلة من قبل ال�سركة مبوجبه.  وجتدر االإ�سارة هنا 

اإلى اأن عقد القر�ص مت اإبرامه بعد االلتزام ب�شروط قواعد اإقرا�ص امل�شاريع ال�شحية ال�شادرة عن وزارة املالية، ومنها:

تقدمي �سمان عيني على �سكل رهن عقاري ل�سالح وزارة املالية ل�سمان ت�سديد قيمة التمويل.  ومت رهن العقار اململوك من قبل ال�سركة مبوجب ال�سك  �
رقم 710113052266 وتاريخ 1434/07/05هـ )املوافق 2013/05/15م( الواقع يف حي ال�سويدي املقام عليه م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.

تقدمي الدرا�سة االقت�سادية والفنية للم�سروع والت�سميمات الهند�سية املتعلقة به، واالتفاقيات املربمة مع مقاول تنفيذ امل�سروع. �
تعيني حما�سب قانوين �سعودي معتمد ملراجعة ح�سابات امل�سروع. �
وتقدمي تقارير ن�سف �سنوية تت�سمن مراحل �سري عمل امل�سروع. �

وقد قامت ال�شركة با�شتيفاء ال�شروط املذكورة اأعاله.

اجلدول رقم 90: �شروط عقد قر�ض متويل اإن�شاء م�شت�شفى ال�شويدي مع وزارة املالية

التف�شيلالبيان

قر�س بقيمة 149.145.000 ريال �سعودي.حدود املبلغ

تقدم وزارة املالية القر�س لتمويل اإقامة امل�ست�سفى على النحو التايل:الغر�س من القر�س

94.884.000 ريال•	 مبنى امل�ست�سفى  

49.328.500 ريال•	 االأجهزة واملعدات الطبية 

4.932.500 ريال•	 االأثاث   

يتم �سرف مبلغ القر�س على دفعات مرتبطة مبراحل اإجناز م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي، وتلتزم ال�سركة باإجناز امل�سروع خالل مدة توفر الت�سهيالت
ثالثة �سنوات من تاريخ العقد.  ويجوز لوزارة املالية متديد الفرتة الزمنية لتنفيذ امل�سروع مبا ال يتجاوز �سنة ون�سف

يكون �شداد القر�ص على اأق�شاط �شنوية مت�شاوية ملدة ع�شرين �شنة تبداأ بعد خم�ص �شنوات من تاريخ العقد.فرتة ال�سداد

رهن العقار اململوك من قبل ال�سركة مبوجب ال�سك رقم 710113052266 وتاريخ 1434/07/05هـ )املوافق 2013/05/15م( الواقع يف ال�سمانات
حي ال�سويدي واملقام عليه م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي. و�سوف يبقى هذا الرهن قائمًا حتى يتم ت�سديد قيمة القر�س بالكامل

وباإ�ستثناء ال�سمان املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة مع وزارة املالية على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات اأخرى �سواء قبل 
عملية الطرح اأم بعده
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التف�شيلالبيان

تلتزم ال�سركة بالبدء يف تنفيذ امل�سروع خالل �سنة من تاريخ العقد.  وقد بداأت ال�سركة بالفعل يف تنفيذ امل�سروع قبل توقيع العقد•	ال�شروط  

تعيني حما�سب قانوين �سعودي معتمد ملراجعة ح�سابات امل�سروع•	  

تقدمي تقارير ن�سف �سنوية تت�سمن مراحل �سري عمل امل�سروع•	  

تلتزم ال�سركة باإجناز امل�سروع خالل ثالثة �سنوات من تاريخ العقد.  وقد مت االنتهاء من االأعمال االن�سائية للم�سروع بنهاية �سهر •	  
اإبريل من عام 2014م

اإذا وقعت اأي حالة من حاالت االخالل املن�سو�س عليها يف العقد )مثل ثبوت اأن اإحدى الوقائع التي ا�ستندت اإليها الوزارة يف •	  
تقدمي القر�س غري �سحيحة، تاأخر ال�سركة يف �سداد اأي ق�سط اأو جزء من اأي ق�سط يف موعده، اإفال�س ال�سركة اأو اإع�سارها، 

ت�سرف ال�سركة يف امل�سروع باأي ت�سرف ناقل للملكية اأو التنازل عنه اأو تاأجريه دون موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة، اأو اإلغاء 
ترخي�ص امل�شروع(، فعندئذ ت�شبح جميع اأق�شاط �شداد القر�ص م�شتحقة الدفع فورًا ويجوز للوزارة املطالبة ببيع العقار املرهون 

واحلجز على اأموال وممتلكات ال�سركة

التسهيالت المصرفية اإلسالمية المقدمة من البنك السعودي البريطاني

على  للح�سول  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  مع  االإ�سالمية  امل�سرفية  الت�سهيالت  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  2013/06/10م(،  )املوافق  1434/08/01هـ  بتاريخ 
ت�سهيالت ت�سل اإلى 340 مليون ريال �شعودي.  وفيما يلي ملخ�ص الأهم �شروط هذه االتفاقية:

اجلدول رقم 91: �شروط اتفاقية الت�شهيالت االئتمانية املتوافقة مع ال�شوابط ال�شرعية مع البنك ال�شعودي الربيطاين

ال�شرحالبيان

340 مليون ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف بحد قدره 4 مليون ريال �سعودي

ت�سهيالت ال�سحب على 
املك�سوف

4 مليون ريال �سعودياحلد االأق�سى

متويل راأ�س املال العامل لل�سركةالغر�س 

2014/07/31مفرتة االإتاحة

�سند الأمر موقع من قبل ال�سركة ي�ستحق عند الطلب مببلغ 4 مليون ريال •	ال�سمانات

�سمان بالتكافل والت�سامن مببلغ 4 مليون ريال موقع من قبل �سالح احلمادي وعبدالعزيز •	
احلمادي )وقد وافق البنك على التنازل عن هذا ال�سمان، على اأن ي�سري هذا التنازل اعتبارًا 

من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة 
عامة(

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة اإجمايل الديون ل�سايف حقوق امللكية امللمو�سة 2: 1•	االلتزامات

يجب اأن ال تقل ن�سبة خدمة الدين عن 1.25 : 1•	

تزويد البنك بالتقارير املالية املدققة ال�سنوية لل�سركة خالل 6 ا�سهر من نهاية ال�سنة املالية•	

ال يحق لل�سركة توزيع اأرباح تزيد عن 80% من �سايف االأرباح•	

يجب اعطاء االولوية ل�سداد الت�سهيالت املمنوحة من قبل البنك عن توزيع االأرباح.•	

ت�سهيالت م�سرتكة بحد م�سرتك قدره 36 مليون ريال �سعودي

متويل مرابحة / التورق 
باملعادن

20 مليون ريال �سعودياحلد االأق�سى

متويل راأ�س املال العامل لل�سركةالغر�س 

يكون لكل معاملة مرابحة مدة ال تتعدى 6 ا�سهر من تاريخ �سراء من البنك وال يقل عن 30 يوممدة كل معاملة مرابحة

يجب اأن يتم ت�سديد كامل ر�سيد التمويل ملدة ا�سبوع على االقل �سنويًا قبل اإعادة التمويل�شرط خا�ص
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ال�شرحالبيان

�سيكون لكل عقد مرابحة تواريخه اخلا�سة االآجلة لل�سداد.  ويتوجب على ال�سركة يف كل تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد
اإيداع مبالغ كافية يف ح�سابها لدى البنك لت�سديد مديونية املرابحة ذات العالقة يف تاريخ اال�ستحقاق 

العائد لذلك

متويل االعتمادات امل�ستندية 
باملرابحة

36 مليون ريال �سعودي الإجمايل االعتمادات التي �سيتم فتحها او متويلهااحلد االأق�سى

ا�سترياد اأدوات ومواد طبيةالغر�س 

�سيكون لكل معاملة مرابحة مدة ال تتعدى 180 يوم من تاريخ ال�سراء من قبل البنك )مبا يف ذلك مدة مدة كل معاملة مرابحة 
ا�ستخدام االعتمادات املوؤجلة الدفع(

180 يوم بالن�سبة لالعتمادات املوؤجلةاق�سى مدة ا�ستخدام

�سيكون لكل عقد مرابحة تواريخه اخلا�سة االآجلة لل�سداد.  ويتوجب على ال�سركة يف كل تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد
اإيداع مبالغ كافية يف ح�سابها لدى البنك لت�سديد مديونية املرابحة ذات العالقة يف تاريخ اال�ستحقاق 

العائد لذلك

م�ستندات ملكية الب�سائع باإ�سم البنكال�سمان

36 مليون ريال �سعودياحلد االأق�سى�سمانات ال�سحن

اإ�سدار �سمانات �سحن لف�سح الب�سائع يف حالة تاأخر و�سول وثيقة ال�سحن االأ�سلية املتعلقة باالعتمادات الغر�س 
امل�ستندية ال�سادرة من قبل البنك فقط واأوراق التح�سيل الواردة عن طريق البنك فقط

ت�سهيالت ال�سمانات االبتدائية 
والنهائية والدفعة املقدمة 

5 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى

الوفاء مبتطلبات العمل الغر�س 

تنازل غري قابل للنق�س عن دفعات العقد ل�سالح البنك معزز / موؤيد من �ساحب امل�سروع ومقبول لدى ال�سمانات
البنك بخ�سو�س كل من ال�سمانات النهائية والدفعة املقدمة 

5 مليون ريالحد الت�سهيل�سمانات متنوعة

مقابلة متطلبات العمل وكذلك ال�سمانات الغري مطابقة لنماذج البنكالغر�س

ت�سهيالت م�سرتكة )ملرة واحدة( مل�سروع م�ست�سفى احلمادي بالنزهة بحد م�سرتك قدره 300 مليون ريال �سعودي

متويل مرابحة / التورق 
باملعادن

150 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى

متويل كمبياالت حتى 80%الغر�س 

�سيكون لكل معاملة مرابحة مدة ال تتعدى 5 �سنوات من تاريخ ال�سراء من قبل البنك وال يقل عن 30 يوم مدة كل معاملة

30 �سهر من تاريخ اأول �سحبفرتة ال�سماح

24 �سهر من تاريخ اأول �سحبمدة ال�سحب

على 6 اأق�شاط مت�شاوية ن�شف �شنوية بعد فرتة ال�شماحال�سداد
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ال�شرحالبيان

متويل مرابحة / التورق 
باملعادن

150 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى

متويل االعتمادات امل�سحقة )�سراء معدات(الغر�س 

�سيكون لكل معاملة مرابحة مدة ال تتعدى 5 �سنوات من تاريخ ال�سراء من قبل البنك وال يقل عن 30 يوممدة كل معاملة

30 �سهر من تاريخ اأول �سحبفرتة ال�سماح

24 �سهر من تاريخ اأول �سحبمدة ال�سحب

على 6 اأق�شاط مت�شاوية ن�شف �شنوية بعد فرتة ال�شماحال�سداد

االعتمادات امل�ستندية )عند 
االطالع( والكمبياالت 

امل�سحوبة مبوجبها

150 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى

ا�سترياد مواد تتعلق مب�ست�سفى النزهةالغر�س 

م�ستندات ملكية الب�سائعال�سمان

االعتمادات امل�ستندية 
)املوؤجلة( والكمبياالت 

امل�سحوبة مبوجبها

150 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى

ا�سترياد مواد تتعلق مب�ست�سفى النزهةالغر�س 

180 يوممدة ال�سحب

150 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى�سمانات ال�سحن

اإ�سدار �سمانات �سحن لف�سح الب�سائع يف حالة تاأخر و�سول بولية ال�سحن االأ�سلية املتعلقة باالعتمادات الغر�س 
امل�ستندية واأوراق التح�سيل املتعلقة بالبنك فقط 

ت�سهيالت احلماية �سد تقلبات 
تكاليف التمويل

300 مليون ريال �سعودي احلد االأق�سى

حماية عمليات التمويل من تقلبات التكاليفالغر�س

5 �سنواتمدة ال�سريان

�سيكون لكل عقد مرابحة تورق تواريخه اخلا�سة االآجلة لل�سداد.  ويتوجب على ال�سركة يف كل تاريخ ال�سداد
ا�ستحقاق اإيداع مبالغ كافية يف ح�سابها لدى البنك لت�سديد مديونية املرابحة ذات العالقة يف تاريخ 

اال�ستحقاق العائد لذلك

�سند الأمر موقع من قبل ال�سركة مببلغ 365 مليون ريال �سعودي يتم االإفراج عنه يف حالة اكتمال اإجراءات طرح اأ�سهم ال�سركة •	ال�سمانات العامة
لالكتتاب العام

�سمانني بالتكافل والت�سامن من كل من �سالح احلمادي وعبدالعزيز احلمادي مببلغ 365.5 مليون ريال �سعودي )وقد وافق •	
البنك على التنازل عن هذا ال�سمان، على اأن ي�سري هذا التنازل اعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم ال�سركة 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة عامة(

رهن �سك عقار م�ست�سفى احلمادي النزهة بقيمة �سوقية مقدارها 67 مليون ريال على اأن يتم فك الرهن يف حال ح�سول •	
ال�سركة على متويل جديد مل�ست�سفى النزهة من قبل وزارة املالية

وباإ�ستثناء ال�سمانات املذكورة اأعاله، ال تن�س االتفاقية املوقعة مع البنك املذكور على التزام ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات اأخرى �سواء 
قبل عملية الطرح اأم بعده
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ال�شرحالبيان

ال يحق لل�سركة توزيع اأرباح تزيد عن 80% من �سايف االأرباح•	ال�شروط

يجب اأن ال تقل ن�سبة خدمة الدين عن 1.25 : 1•	

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة اإجمايل الديون ل�سايف حقوق امللكية امللمو�سة 2 : 1•	

موافقة البنك بالتقارير املالية املدققة ال�سنوية خالل 6 ا�سهر من نهاية ال�سنة املالية•	

توجيه ن�سبة 50% من التدفقات النقدية مل�ست�سفى احلمادي العليا اإلى ح�ساب ال�سركة لدى البنك•	

توجيه ن�سبة 100% من التدفقات النقدية مل�ست�سفى احلمادي النزهة عند اكتماله اإلى ح�ساب ال�سركة لدى البنك•	

اإعطاء االأولوية ل�سداد ت�سهيالت البنك عند توزيع االأرباح•	

تعهد من ال�سركة بتغطية اأي تكلفة زائدة للم�سروع من م�سادرها اخلا�سة•	

النظام الواجب التطبيق 
واالخت�سا�س الق�سائي

تخ�سع اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية•	

يتم ت�سوية اأي نزاع ين�ساأ عن اأو حول اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية بوا�سطة جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية•	

املالية  بالتعهدات  اخلا�شة  ال�شروط  من  اأي  تتجاوز  ومل  اأعاله  اإليها  امل�شار  الت�شهيالت  �شروط  بجميع  ملتزمة  ال�شركة  اأن  اإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ويوؤكد 
الن�سرة. تاريخ هذه  ت�سمنتها حتى  التي   )Financial Covenants(

وقد قامت اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�سركة املنعقد بتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م( بامل�سادقة على جميع اتفاقيات القرو�س 
امل�سار اإليها اأعاله وعلى جميع ال�سحوبات التي قامت ال�سركة باإجرائها عليها خالل العام املايل 2013م. 
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التأمين 

التاأمني �سد االأخطاء الطبية والتاأمني على املباين والعقارات  واأ�سولها والتي ت�سمل  الت�سغيلية  للتاأمني �سد عدد من املخاطر  تاأمني  ال�سركة عدة عقود  اأبرمت 
والتاأمني على ال�سيارات والتاأمني �سد اأعطال االآالت والتاأمني �سد امل�سوؤولية املدنية وتاأمني اخلزينة واالأموال والتاأمني الطبي على املوظفني.  وال يوجد اأي عقود 

تاأمني مهمة غري �سارية اأو منتهية.  وفيما يلي ملخ�س عن هذه العقود:

اجلدول رقم 92: ملخ�س عن عقود التاأمني املربمة من قبل ال�شركة 

نطاق التغطية 
التاأمينية

تاريخ انتهاء التغطيةاحلد االأق�شى للتعوي�س ر.�س�شركة التاأمنيرقم عقد التاأمني

اأواًل: عقود التاأمني ل�سالح م�ست�سفى احلمادي العليا )�ساماًل االإدارة(

امل�سوؤولية �سد 
االأخطاء الطبية 

�سركة �سند للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين

لكل من االأطباء واأطباء االأ�سنان على 
حدة. وتبلغ قيمة التغطية التاأمينية:5

2.000.000 الأطباء الن�ساء •	
والوالدة للحادثة الواحدة 
وملجموع االأخطاء يف هذا 
الق�سم خالل مدة �سريان 

الوثيقة

1.000.000 لباقي •	
التخ�س�سات الطبية للحادثة 

الواحدة وملجموع احلاالت 
لكل ق�سم طبي

تنتهي اأغلب عقود التاأمني 
امل�سوؤولية �سد االأخطاء الطبية يف 

2016/02/06م

املباين والعقارات 
)احلريق واملخاطر 

املرتبطة(

GPX201401A9 سركة �سند للتاأمني�
واإعادة التاأمني التعاوين

2014/12/31م205.000.000

�سركة �سند للتاأمني GMC201401A221�سيارات
واإعادة التاأمني التعاوين

2014/12/31م10.000.000 

�سركة �سند للتاأمني GEX201401A333اأعطال االآالت 
واإعادة التاأمني التعاوين

2014/12/31م21.868.845

�سند للتاأمني واإعادة GLX201401A8امل�سوؤولية املدنية 
التاأمني التعاوين

2014/12/31م5.000.000 

�سند للتاأمني واإعادة GMN201401A11اخلزينة واالأموال 
التاأمني التعاوين

2014/12/31م6.100.000

التاأمني الطبي على 
املوظفني

�سركة مالذ للتاأمني 9000295
واإعادة التاأمني التعاوين

2014/05/31م4.154.977

ثانيًا: عقود التاأمني على م�ست�سفى احلمادي النزهة

جميع خماطر 
املقاول

GEX201301A48970

اإن�ساء مبنى امل�ست�سفى املكون 
من 5 طوابق – الت�سطيبات – 

االأعمال اخلارجية

�سركة �سند للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين

االأ�سرار اجلوهرية •	
280.000.000

الزالزل والرباكني والت�سونامي •	
280.000.000

العوا�سف واالأعا�سري •	
والفي�سانات واالأنهيارات 
االأر�سية 280.000.000

امل�سوؤولية املدنية 2.000.000•	

2015/05/15م متبوعة بـ 12 
�سهر �سيانة

12 مالحظة: ت�شرتط الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات الطبية اأن يكون الطبيب اأو طبيب االأ�شنان حا�شل على تاأمني �شد االأخطاء الطبية لكي يتمكن من العمل لدى املن�شاأة ال�شحية ذات العالقة يف اململكة.  وتقوم ال�شركة باحل�شول على 
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نطاق التغطية 
التاأمينية

تاريخ انتهاء التغطيةاحلد االأق�شى للتعوي�س ر.�س�شركة التاأمنيرقم عقد التاأمني

جميع خماطر 
املقاول

GEX201301A48958

اإن�ساء عدد 2 طوابق �سفلية و 3 
طوابق )فوق �سطح االأر�س(

�سركة �سند للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين

االأ�سرار اجلوهرية •	
277.500.000

الزالزل والرباكني والت�سونامي •	
277.500.000

العوا�سف واالأعا�سري •	
والفي�سانات واالأنهيارات 
االأر�سية 277.500.000

امل�سوؤولية املدنية 2.000.000•	

2015/05/15م متبوعة بـ 12 
�سهر �سيانة

جميع خماطر 
املقاول

GEX201301A49002

اإن�ساءات – تركيب االأثاث – 
جتهيزات – تو�سيالت

�سركة �سند للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين

االأ�سرار اجلوهرية •	
100.000.000

الزالزل والرباكني والت�سونامي •	
100.000.000

العوا�سف واالأعا�سري •	
والفي�سانات واالأنهيارات 
االأر�سية 100.000.000

امل�سوؤولية املدنية 2.000.000•	

2015/05/15م متبوعة بـ 12 
�سهر �سيانة

ثالثًا: عقود التاأمني على م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي

احلريق واملخاطر 
املرتبطة

GPX201301A48928 سركة �سند للتاأمني�
واإعادة التاأمني التعاوين

2014/12/09م532.500.000

امل�سدر: ال�سركة

العقارات

متتلك ال�سركة العقارات التالية يف اململكة: 

اجلدول رقم 93: العقارات اململوكة لل�شركة 

نوع ا�شم مالك العقاررقم ال�شك وتاريخهم
العقار

امل�شاحة
)م مربع(

و�شف اال�شتخداماملوقع

 1710113053931

1435/01/02هـ )املوافق 
2013/11/06م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

املنطقة التجارية من املخطط 10.800
897 يف ال�سليمانية، الريا�س

مقام عليها مباين تابعة 
مل�ست�سفى احلمادي العليا

 2910113052409

1434/07/11هـ )املوافق 
2013/05/21م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

اجلزء ال�سرقي من املوقع 67 من 6.750
املخطط 897/ج يف ال�سليمانية، 

الريا�س

مقام عليها ق�سم الن�ساء 
واالأطفال التابع مل�ست�سفى 

احلمادي العليا

 3710113053929

1435/01/02هـ )املوافق 
2013/11/06م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

القطعتني 65 و64  ال�سليمانية، 8.334.68
الريا�س

مقام عليها �سكن االأطباء 
التابع مل�ست�سفى احلمادي 

العليا

 41/7227

1422/03/06هـ )املوافق 
2001/05/29م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

قطع اأر�س باملخطط 897 يف 6.441
ال�سليمانية، الريا�س

مقام عليها �سكن االأطباء 
التابع مل�ست�سفى احلمادي 

العليا 

تاأمني لكل طبيب اأو طبيب اأ�سنان ب�سكل منفرد من قبل �سركة التاأمني.
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نوع ا�شم مالك العقاررقم ال�شك وتاريخهم
العقار

امل�شاحة
)م مربع(

و�شف اال�شتخداماملوقع

 5710113052266

1434/07/05هـ )املوافق 
2013/05/15م(

ال�سركة )مرهون 
ل�سالح وزارة املالية(

قطعة 
اأر�س

طريق امللك فهد، حي ال�سويدي، 44.664.09
الريا�س

مقام عليها م�سروع م�ست�سفى 
احلمادي ال�سويدي

 6410113053450

1434/12/02هـ )املوافق 
2013/10/07م(

ال�سركة )مرهون 
ل�سالح البنك ال�سعودي 

الربيطاين(

قطعة 
اأر�س

قطع اأر�س باملخططني رقم 3309 22.349.82
ورقم 1954 يف حي النزهة، 

الريا�س12

مقام عليها م�سروع م�ست�سفى 
احلمادي النزهة

 7710113053930

1435/01/02هـ )املوافق 
2013/11/06م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

خمطط 897 بال�سليمانية، 4.920
الريا�س

مقام عليها �سكن اأطباء 
وممر�سات تابع مل�ست�سفى 

احلمادي العليا

 8330102010833

1434/08/07هـ )املوافق 
2013/06/16م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

قطعة اأر�س باملخطط رقم 13.800
1/203 يف حي احلمراء، 

الدمام13

غري م�ستغلة حاليًا

 9710113053972

1435/01/03هـ )املوافق 
2013/11/07م(

قطعة ال�سركة
اأر�س

قطعه من املخطط 674/اأ يف حي 35.600
الريان، الريا�س

غري م�ستغلة حاليًا

امل�سدر: ال�سركة  1314

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة عدم وجود اأية عقارات اأخرى مملوكة من قبلها خالفًا ملا ذكر اأعاله.  كما ال توجد اأية عقارات ت�ستخدمها ال�سركة ومملوكة 
من قبل اأطراف ذات عالقة.

الرهونات العقارية والحقوق على عقارات الشركة

اأولوية  حقوق  اأو  عقارية  رهونات  اأي  ال�سركة  على  توجد  ال  باأنه  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  يقر   ،)7-6-11  ( ال�سابقة  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  الرهونات  با�ستثناء 
باال�سرتداد اأو اأي حقوق اأخرى على عقاراتها كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اتفاقية المساهمين

ال�سركة،  مال  براأ�س  متعلقة  م�سائل  تنظم  اأبرم امل�ساهمون يف ال�سركة اتفاقية )"اتفاقية امل�شاهمني"(  بتاريخ 1434/02/12هـ )املوافق 2012/12/26م(، 
وامل�سائل املالية، امليزانية ال�سنوية والتقارير املالية، وتوزيع االأرباح، وفرتة احلظر، وطرح االأ�سهم لالكتتاب، واملناف�سة واالأعمال اجلديدة، واجتماعات امل�ساهمني 
وال�سمانات،  والتعهدات  وال�سيا�سات،  وال�سجالت  املحا�سبي،  والنظام  ال�سركة،  وجلان  واالإدارة  االإدارة،  جمل�س  وت�سكيل  العالقة،  ذات  االأطراف  وتعامالت 
واملحافظة على ال�شرية واالإعالنات العامة، واإنهاء االتفاقية، والقانون واجب التطبيق وف�ص املنازعات.  ووفقًا ل�شروط اتفاقية امل�شاهمني، فاإن هذه االتفاقية 

�سوف تنتهي عند طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام.

انتهاء  بالرغم  لالإتفاقية(  العامة  واالأحكام  املناف�شة  ال�شرية وعدم  امل�شاهمني )ك�شرط  فيما بني  املفعول  �شارية  تبقى  امل�شاهمني  اتفاقية  بنود  بع�ص  اأن  وحيث 
االتفاقية، وافق امل�ساهمون بتاريخ 2014/2/1م على اأن تعترب هذه البنود اأي�سًا منتهية  عند ا�ستكمال عملية طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام. 

االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 2   11

يوؤكد اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة اأن جميع االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة املو�شحة يف هذا الق�شم ال ت�شمل اأي �شروط تف�شيلية باإ�شتثناء التعميد املبا�شر.  
وبا�ستثناء ما مت ذكره يف هذا الق�سم الفرعي من هذه الن�سرة، يوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأن ال�سركة ال ترتبط باأي تعامالت اأو عقود اأو عالقات جتارية اأو 

�سفقات عقارية مع طرف ذي عالقة مبا يف ذلك امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح.

12 مالحظة: ت�سمل االأرا�سي امل�سار اإليها بالبندين رقم 2 و 3 يف  اجلدول رقم 94: من الق�سم رقم ) 8( "املعلومات القانونية" من هذه الن�سرة.
14 مالحظة: قامت ال�سركة ب�سراء هذه القطعة من �سالح بن حممد الحمادي يف �سهر اغ�سط�س 2008م بقيمة 23.46 مليون ريال �سعودي.
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الصفقات العقارية مع األطراف ذات العالقة

يف �سهر اغ�سط�س 2008م، قامت ال�سركة ب�سراء قطعة اأر�س باملخطط رقم 1/203 يف حي احلمراء، الدمام املو�سحة يف اجلدول املبني اأدناه من رئي�س جمل�س 
االإدارة �سالح بن حممد احلمادي بثمن مقداره 23.46 مليون ريال �سعودي وقد مت حتديد قيمة الثمن يف ذلك الوقت بناًء على معرفة الطرفني لقيمة االأر�سي 
امل�سابهة يف املنطقة املذكورة. كما قامت ال�سركة بتاريخ 1433/01/06هـ )املوافق 2011/12/01م( ب�سراء قطعتي االأر�س املو�سحتني يف اجلدول املبني اأدناه 
واململوكتني من قبل كل من رئي�س جمل�س االإدارة �سالح حممد احلمادي وع�سو جمل�س االإدارة حممد بن �سالح احلمادي وفقًا للثمن املو�سح يف اجلدول املبني اأدناه:

اجلدول رقم 94: ال�شفقات العقارية مع االأطراف ذات العالقة
الثمن بالريال امل�شاحةالو�شفالتاريخرقم ال�شكاملالكالرقم

ال�شعودي للمرت 
املربع الواحد

1434/08/07هـ330102010833�سالح بن حممد احلمادي1.
)املوافق 

2013/06/16م(

اأر�س ف�ساء غري م�ستغلة تقع يف حي 
احلمراء، الدمام

 13،800
مرت مربع

1.700

1429/7/17هـ 210113017929�سالح بن حممد احلمادي2.
)املوافق 

2008/07/20م(

اأر�س ف�ساء تقع يف حي النزهة 
مبدينة الريا�س )جاري اإقامة م�سروع 

م�ست�سفى احلمادي النزهة عليها(

 5.445.72
مرت مربع

3.500

1421/12/1هـ 3/27981حممد بن �سالح احلمادي3.
)املوافق 

2001/02/24م(

اأر�س ف�ساء تقع يف حي النزهة 
مبدينة الريا�س)جاري اإقامة م�سروع 

م�ست�سفى احلمادي النزهة عليها(

 10.000
مرت مربع

1.750

امل�سدر: ال�سركة

قامت ال�سركة ب�سراء القطعتني املذكورتني الإقامة م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة عليهما، حيث ت�سكل هاتني القطعتني جزء من اإجمايل االأر�س املقام عليها 
اإليه يف اجلدول رقم 93:  هذا امل�سروع واملمثلة حاليًا بال�سك رقم 410113053450 وتاريخ 1434/12/02هـ )املوافق 2013/10/07م( والذي �سبق االإ�سارة 
بتاريخ 2012/04/17م  ال�سعودية  �سينت�سري 21  تقييمات من مقيمني عقاريني وهم �سركة  ال�سركة باحل�سول ثالثة  "العقارات اململوكة لل�شركة". وقد قامت 
و�سركة ت�سويقار للتطوير واال�ستثمار العقاري بتاريخ 2012/04/15م و�سركة ب�سمة الإدارة العقارات بتاريخ 2012/04/15م. ومتت املوافقة على �سراء قطعتي 
االأر�س املذكورتني من قبل اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م( بناًء على متو�سط القيمة ال�سوقية 

املقدرة من قبل االأطراف مع امتناع كل من �سالح حممد احلمادي وحممد �سالح احلمادي عن الت�سويت على هذا القرار.

عقود التوريد واإليجار مع األطراف ذات العالقة

أ. عقد توريد شركة أكتل للتجارة

بتاريخ 2012/1/8م، ابرمت ال�سركة عقد توريد مواد ا�ستهالكية وغذائية مع �سركة اأكتل للتجارة واململوكة من قبل كل من ال�سيدة هند فهد الدخيل، م�ساهم يف 
ال�سركة، وال�سيد �سعد بن حمد بن �سيف. ومدة العقد �سنة ميالدية واحدة ويجدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته يف عدم جتديد العقد 
قبل انتهائه ب�سهر على االأقل.  وتقوم ال�سركة املذكورة  بتوريد مواد غذائية وم�ستلزمات اأخرى ب�سورة غري ح�سرية اإلى ال�سركة باأ�سعار تف�سيلية تن�سجم مع 
االأ�سعار التي تعر�سها �سركة اأكتل للغري.  وتقوم ال�سركة ب�سداد م�ستحقات �سركة اأكتل عن قيمة املواد اال�ستهالكية واملواد الغذائية امل�سلمة له خالل مدة 90 يوم 
من تاريخ ا�ستالمه ك�سوفات احل�ساب املعتمدة املتعلقة بها.  ويعترب هذا العقد من االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة كون امل�ساهم ال�سيدة هند فهد الدخيل هي 

زوجة ع�سو جمل�س االإدارة، عبدالعزيز حممد احلمادي، وبالتي يخ�سع جتديده ملوافقة اجلمعية العامة العادية ب�سورة �سنوية.

ومتت املوافقة على هذا العقد من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م( مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة 
عبدالعزيز حممد احلمادي من الت�سويت على هذا القرار. 

ب. عقد توريد مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات

بتاريخ 1434/02/18هـ )املوافق 2013/01/01م(، اأبرمت ال�سركة عقد مع موؤ�س�سة احلمادي لتقنية املعلومات تقوم مبوجبه موؤ�س�سة احلمادي لتقنية املعلومات 
بتزويد ال�سركة باأجهزة احلا�سب االآيل، الطابعات، وغريها من اأجهزة تقنية املعلومات.  وتبلغ مدة العقد �سنة واحدة جتدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني 
الطرف االآخر برغبته يف عدم جتديد العقد قبل انتهائه ب�سهر على االأقل.  ويعترب هذا العقد من االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة كون املوؤ�س�سة املذكورة 
مملوكة من قبل حممد �سالح احلمادي، ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة والرئي�س التنفيذي لها، وبالتي يخ�سع جتديده ملوافقة اجلمعية العامة العادية ب�سورة �سنوية.

حممد  امتناع  مع  2013/6/17م(  )املوافق  1434/8/8هـ  بتاريخ  املنعقدة  العادية  وغري  العادية  العامة  اجلمعية  قبل  من  اأعاله  العقد  على  املوافقة  ومتت 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  العادية وغري  العامة  ل�سنة قادمة من قبل اجلمعية  بها  بالعمل  القرار. ومت جتديد الرتخي�س  الت�سويت على هذا  �سالح احلمادي من 

1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م(، مع امتناع حممد �سالح احلمادي من الت�سويت على هذا القرار.
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ج. عقد إيجار مع هيا وساره محمد الحمادي

اإيجار مع هيا و�ساره حممد احلمادي والتي قامت ال�سركة مبوجبها با�ستئجار بناية  اأبرمت ال�سركة عقد  بتاريخ 1425/12/01هـ )املوافق 2005/01/12م(، 
�سكنية الإ�ستخدامها ك�سكن للعاملني يف حي ال�سليمانية بالريا�س.  وتبلغ مدة العقد خم�سة �سنوات جتدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته 
يف عدم جتديد العقد قبل انتهائه ب�سهرين على االأقل.  ويعترب هذا العقد من العقود مع االأطراف ذات العالقة حيث اأن هيا و�ساره حممد احلمادي هما �سقيقتي 

ع�سوي جمل�س االدارة �سالح حممد احلمادي وعبدالعزيز حممد احلمادي، وبالتي يخ�سع جتديده ملوافقة اجلمعية العامة العادية ب�سورة �سنوية.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م( مع امتناع ع�سوي جمل�س االإدارة 
�سالح حممد احلمادي وعبدالعزيز حممد احلمادي من الت�سويت على هذا القرار.

وفيما يلي القيمة التاريخية للعمليات املرتبطة بالعقود امل�سار اإليها اأعاله:

اجلدول رقم 95: عقود التوريد واالإيجار مع االأطراف ذات العالقة بالريال ال�شعودي

التعامالت يف 2013م التعامالت يف 2012مالتعامالت يف 2011ماال�شم

2.631.706.92.696.728.84.285.828.38�سركة اأكتل للتجارة

موؤ�س�سة احلمادي لتقنية 
املعلومات

965.5341.226.4221.605.974.71

250.000250.000300.000هيا و�ساره حممد احلمادي

3.847.240.94.173.150.86.191.803.09املجموع

امل�سدر: ال�سركة

عقود اإلنشاء مع األطراف ذات العالقة

اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي" مع االئتالف املكون من كل من  اأعمال  "عقد تنفيذ  اأبرمت ال�سركة  بتاريخ 1432/11/14هـ )املوافق 2011/10/12م(، 
موؤ�س�سة احلمادي للمقاوالت، واململوكة من قبل ع�سو جمل�س االدارة حممد �سالح احلمادي، و�سركة تطوير الريا�س، والتي ميلك فيها ع�سو جمل�س االإدارة الدكتور 
االأعمال  بتنفيذ  املقاول  يقوم  اأن  على  الطرفان  مبوجبه  واتفق  ال�سويدي.   احلمادي  م�ست�سفى  اإن�ساء  اأعمال  لتنفيذ  عبدالعزيز حممد احلمادي )"املقاول"( 
املعمارية واالإن�سائية )وغريها من االأعمال كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه( مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي.  يعترب العقد هذا من االتفاقيات مع االأطراف ذات 
العالقة كون موؤ�س�سة احلمادي للمقاوالت مملوكة من قبل حممد �سالح احلمادي )وهو ع�سو يف جمل�س اإدارة ال�سركة(، باالإ�سافة اإلى �سركة تطوير الريا�س، والتي 

ميلك ع�سو جمل�س االإدارة الدكتور عبدالعزيز حممد احلمادي ح�سة فيها.  

وفيما يلي ملخ�س باأهم االحكام التي ت�سمنها هذا العقد:

عقد تنفيذ اأعمال اإن�شاء م�شت�شفى احلمادي ال�شويديالعنوان

1432/11/14هـ )املوافق 2011/10/12م(التاريخ

احتاد موؤ�س�سة احلمادي للمقاوالت و�سركة تطوير الريا�ساملقاول

االأعمال املعمارية واالإن�سائية )املبنى الرئي�سي، املوقع العام( – االأعمال الكهربائية ونظام اجلهد املنخف�س – اأعمال التكييف والتهوية مو�سوع العقد
– االأعمال ال�سحية – نظام االإنذار ومكافحة احلريق – نظام الغازات الطبية – االأعمال امليكانيكية – اأعمال تقنية املعلومات 

واالت�ساالت وامليديا مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي

ال ي�سمل العقد التجهيزات الطبية باأنواعها وال�سيارات اخلا�سة باملن�ساأة ور�سوم اإي�سال التيار الكهربائي اأو ر�سوم م�سلحة املياه اأو اأي 
ر�سوم اأخرى، واأعمال الزراعة.

يجب اأن تكون جميع االأعمال مطابقة للموا�سفات العاملية ومو�سفات وزارة ال�سحة ال�سعودية وموا�سفات املجل�س املركزي ال�سعودي املوا�سفات 
.)CBAHI(

24 �سهرًا تبداأ من 1432/11/14هــ )املوافق 2011/10/12م(.  وقد مت تعديل هذه املدة لتنتهي يف اأبريل 2014م باإتفاق الطرفني.مدة التنفيذ

408 مليون تدفع على 18 دفعة �سهرية تدفع بدءًا من نوفمرب 2011م لغاية اإبريل 2013م )ومت تعديل تواريخ هذه الدفعات لتتما�سى مع القيمة )ر.�س(
تاريخ ت�سليم امل�سروع(.  وتتعهد ال�سركة بت�سديد الدفعات يف مواعيدها وذلك من اأجل تن�سيط العمل وتاأمني طلبات املوقع من جميع 

املواد اإذا مل يكن هناك خمالفات فنية اأو اإدارية تعيق ذلك.
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عقد تنفيذ اأعمال اإن�شاء م�شت�شفى احلمادي ال�شويديالعنوان

ال يحق للمقاول التنازل عن العقد اأو اأي جزء منه بدون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة•	التنازل والتعاقد من الباطن

يجوز للمقاول التعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من االأعمال ب�شرط احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من ال�شركة•	

يف حال تاأخر املقاول عن التنفيذ دون مربرات مقنعة توافق عليها ال�سركة، يتحمل املقاول غرامة يومية حت�سب يومية مقدارها البند اجلزائي
20.000 ريال، كما اأن لل�سركة احلق يف �سحب العمل اأو جزء منه واإ�سناده اإلى ملقاول اآخر على ح�ساب املقاول دون اللجوء للجهات 

املخت�سة وذلك يف حالة توقفه عن العمل اأو تاأخره عن اجلدول الزمني ملدة اأ�سبوع دون اأ�سباب مقنعة.

يحق لل�سركة �سحب العمل من املقاول وا�ستالم املوقع يف اأي من احلاالت التالية:�سحب العمل

اإذا تاأخر املقاول عن البدء يف العمل اأو اأظهر بطاأً يف �سريه اأو اأوقفه كليًا لدرجة ترى معها ال�سركة اأنه ال ميكن معه اإمتام العمل •	
يف املدة املحددة الإنهائه.

اإذا اإن�سحب املقاول من العمل وتخلى عنه اأو تركه اأو تنازل عنه اأو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون اإذن خطي �سابق من �ساحب •	
العمل.

اإذا اأفل�س املقاول اأو طلب اإ�سهار اإفال�سه اأو ثبت اإع�ساره اأو �سدر اأمر بو�سعه حتت احلرا�سة اأو اإذا كان املقاول �سركة متت •	
ت�سفيتها اأو حلها.

يكون �سحب العمل من املقاول باإخطار خطي اأو بوا�سطة الفاك�س اأو االإمييل دون احلاجة اإلى اإتخاذ اأي اإجراءات ق�سائية اأو خالفها.

يخ�سع العقد لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ويحال اأي نزاع ين�ساأ عن العقد اإلى التحكيم طبقًا الأنظمة •	النظام الواجب التطبيق 
التحكيم املعمول بها يف اململكة.  

امل�سدر: ال�سركة

وبتاريخ 2012/08/12م، وافقت ال�سركة واملقاول على اأن يتم اإ�سافة �سكن لالأطباء يف م�سروع م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي مب�ساحة اإجمالية مقدارها 30.000 
مرت مربع ب�سعر مقداره 2.200 ريال �سعودي للمرت الواحد على اأ�سا�س ت�سليم مفتاح.  

وتود ال�سركة اإلى اأن ت�سري اإلى اأن تر�سية تنفيذ اأعمال اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي من قبلها على املقاول مبوجب عقد اأعمال االإن�ساء املذكور اأعاله قد مت 
نتيجة مناق�سة نتجت عن تقدمي ثالثة عرو�س لل�سركة ومتت املوافقة على العر�س املقدم من قبل املقاول من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2011/10/10م على 
اعتباره اأف�سل العرو�س التي ح�سلت عليها ال�سركة من حيث ال�سعر، مع امتناع ع�سوي جمل�س االإدارة عبدالعزيز حممد احلمادي وحممد �سالح احلمادي عن 

الت�سويت على هذا القرار.

امتناع  ال�سويدي مع  اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي  اأعمال  تنفيذ  لل�سركة على عقد  العامة  وبتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م(، �سادقت اجلمعية 
ع�سوي جمل�س االإدارة عبدالعزيز حممد احلمادي وحممد �سالح احلمادي عن الت�سويت على هذا القرار. 

وبتاريخ 1434/02/05هـ )املوافق 2012/12/19م(، اأبرمت ال�سركة عقد لتنفيذ اأعمال م�سروع م�ست�سفى احلمادي النزهة مع املقاولني امل�سار اإليهم اأعاله، عن 
طريق التعميد املبا�سر، لتنفيذ اأعمال اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي النزهة، اتفق مبوجبه الطرفان على اأن يقوم املقاول بتنفيذ االأعمال املعمارية واالإن�سائية )وغريها 
من االأعمال املذكور يف اجلدول اأدناه( مل�ست�سفى احلمادي النزهة مببلغ اإجمايل قدره 428 مليون ريال.  وت�سري ال�سركة اإلى اأنها قامت بالتعاقد مع نف�س املقاول 

مرة اأخرى لتنفيذ اأعمال م�ست�سفى احلمادي النزهة لعدة اأ�سباب منها ما يلي:

1(   اإن م�ست�سفى احلمادي النزهة مماثل متامًا مل�ست�سفى احلمادي ال�سويدي من حيث ال�سعة واملوا�سفات والت�ساميم، ومبا اأن املقاول قد �سبق له تنفيذ اأعمال 
اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي فقد اكت�سب املقاول خربة متكنه من تنفيذ م�ست�سفى احلمادي النزهة بكفاءة وفعالية.

2(   اأداء املقاول اجليد وحر�سه )ب�سفته اأحد امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة الذي تهمه م�سلحتها يف املقام االأول( على امتام اأعمال التنفيذ باأ�سرع وقت واأف�سل 
جودة وعدم التاأخري.

وقد قام جمل�س االإدارة باملوافقة على العقد املذكور واملوقع بتاريخ 1434/02/05هـ )املوافق 2012/12/19م( كما وافقت اجلمعية العامة العادية وغري العادية 
لل�سركة على هذا العقد بتاريخ 1434/8/8هـ )املوافق 2013/6/17م( مع اإمتناع كل من ع�سوي جمل�س االإدارة عبدالعزيز بن حممد احلمادي وحممد بن �سالح 
احلمادي من الت�سويت على هذا القرار.  كما فو�ست اجلمعية العامة العادية وغري العادية جمل�س االإدارة باإجراء اأي تعديل على هذا العقد وفقًا ملا تقت�سيه 

م�سلحة ال�سركة مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة املعني من الت�سويت على القرار ال�سادر من قبل جمل�س االإدارة يف هذا ال�ساأن.  

اإن�ساء م�ست�سفى احلمادي  اأعمال  تنفيذ  "عقد  اإن�ساء مت مبوجبه تعديل  اأعمال  املقاول عقد  ال�سركة مع  وبتاريخ 1434/9/4هـ )املوافق 2013/7/13م( وقعت 
النزهة" املربم بينهما دون اأي تغيري يف ال�سعر املتفق عليه يف العقد االأ�سلي والبالغ 428 مليون ريال �سعودي.  وفيما يلي ملخ�س باأهم االحكام التي ت�سمنها هذا 

العقد:
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عقد تنفيذ اأعمال اإن�شاء م�شت�شفى احلمادي النزهة.العنوان

1434/9/4هـ )املوافق 2013/7/13م(التاريخ

حتالف موؤ�س�سة احلمادي للمقاوالت و�سركة تطوير الريا�س.املقاول

االأعمال املعمارية واالإن�سائية )املبنى الرئي�سي، املوقع العام( – االأعمال الكهربائية ونظام اجلهد املنخف�س – اأعمال التكييف والتهوية – االأعمال مو�سوع العقد
ال�سحية – نظام االإنذار ومكافحة احلريق – نظام الغازات الطبية – االأعمال امليكانيكية – اأعمال تقنية املعلومات واالت�ساالت واالإعالم )امليديا( 

مل�ست�سفى احلمادي النزهة.  وال ي�سمل العقد التجهيزات الطبية باأنواعها.

يلتزم املقاول بتنفيذ واإمتام جميع االأعمال املبينة يف هذا العقد واإجنازها خالل مدة 24 �سهرًا مبا يف ذلك فرتة التجهيز وت�سري هذه املدة اعتباًرا مدة التنفيذ
من تاريخ ت�سليم موقع العمل اإلى املقاول ويتم ت�سليم امل�سروع جاهزًا للعمل بحد اأق�سى بتاريخ 1436/6/11هـ )املوافق 2015/4/1م(.

428 مليون ريال �سعودي.القيمة

يتم �سرف دفعة مقدمة للمقاول على احل�ساب ال تتجاوز )10%( ع�شرة باملئة من قيمة العقد وفًقا ملا تن�ص عليه �شروط العقد وذلك بعد اإبرام العقد الدفعات
وت�سليم موقع العمل.  وت�سرف ا�ستحقاقات املقاول مبا يف ذلك كلفة االأعمال الزائدة واالإ�سافية وفق ما مت اجنازه وقبوله من عمل بن�سبة )%100( 

ح�سب امل�ستخل�سات التي ت�سادق عليها ال�سركة ب�سفة دورية ومبعدل ال يقل عن م�ستخل�س واحد كل �سهر.

يوؤجل �سرف امل�ستخل�س االأخري الذي ينبغي اأال تقل ن�سبته عن )10%( ع�سرة باملئة من قيمة االأعمال املنجزة حتى يتم اال�ستالم االبتدائي لالأعمال 
)As Built Drawings( وتقدمي املقاول  ن�سخة اأ�سلية من كامل املخططات الهند�سية كما نفذت

اإذا انتهت مدة العقد االأ�سلية وما اأ�سيف اإليها من مدد ومل ينه املقاول االأعمال بناء على م�سوؤولية املقاول فاإنه يلتزم بدفع غرامة عن املدة التي غرامات التاأخري
يتاأخر فيها كتعوي�س لل�سركة حت�سب على اأ�سا�س متو�سط التكلفة اليومية للم�سروع وذلك بق�سمة قيمة العقد على مدته وفًقا ملا يلي:

غرامة على اجلزء االأول من مدة التاأخري بقدر ربع متو�سط التكلفة اليومية عن كل يوم تاأخري حتى تبلغ مدة التاأخري اأكرث املدتني اإما خم�سة •	
ع�سر يوًما اأو)10%( ع�سرة باملئة من مدة العقد.

غرامة على اجلزء الثاين من مدة التاأخري بقدر ن�سف متو�سط التكلفة اليومية عن كل يوم تاأخري حتى تبلغ مدة التاأخري اأكرث املدتني اإما •	
ثالثني يوًما اأو ن�سبة )15%( خم�سة ع�سر باملئة من مدة العقد.

غرامة على اجلزء الثالث من مدة التاأخري بقدر كامل متو�سط التكلفة اليومية عن كل يوم تاأخري تال الأكرث املدتني املن�سو�س عليها اأعاله.•	

اإذا راأت ال�سركة اأن اجلزء املتاأخر ال مينع االنتفاع بالعمل على الوجه االأكمل يف امليعاد املحدد النتهائه وال ي�سبب اإرباًكا يف ا�ستعمال اأي منفعة اأخرى 
وال يوؤثر تاأثرًيا �سلبًيا على ما مت من العمل نف�سه فيقت�سر ح�سم الغرامة على قيمة االأعمال املتاأخرة وفًقا الأ�سلوب احت�ساب الغرامة على االأعمال 

االأ�سلية على اأن ال يتجاوز اإجمايل الغرامة ن�سبة )10%( ع�سرة باملئة من قيمة االأعمال املتاأخرة.  ويف كل االأحوال يجوز لل�سركة تاأجيل ح�سم الغرامة 
املتحققة على املقاول اأو جزء منها اإلى نهاية مدة العقد �سريطة اأن تكون املبالغ املتبقية من ح�سابات املقاول مغطية لكافة ما ميكن اأن يطالب به 

املقاول من اإلتزامات مبا يف ذلك قيمة الغرامات املوؤجلة.

ال يجوز للمقاول التعاقد من الباطن فيما يتعلق باأي جزء من االأعمال املتفق عليها قبل احل�سول على اإذن خطي م�سبق من ال�سركة.التنازل

يحق لل�سركة اإنهاء العقد يف اأي وقت وفقًا ملا تقت�سيه امل�سلحة العامة بعد اإ�سعار املقاول بذلك ويعترب االإنهاء نافذًا بعد مرور )30( يوم من •	االإنهاء
تاريخ االإ�سعار. 

كما يجوز اإنهاء العقد مبوافقة الطرفني يف حالة:•	

o   تاأخر ال�سركة يف ت�سليم املوقع ملدة تزيد عن ت�سعني يوًما بعد انتهاء املدة املحددة لت�سليم املوقع اأو من اآخر تاريخ اتفق عليه كموعد 
نهائي لت�سليم املوقع وبعد اخطار املقاول لل�سركة بـ 25 يومًا بالت�سليم اأو االإنهاء.

o  اإذا اأوقفت ال�سركة العمل يف امل�سروع ل�سبب ال عالقة للمقاول به واأ�ستمر هذا التعليق قائمًا ملدة تزيد على 180 يوم وبعد اإ�سعار املقاول 
لل�سركة لتمكينه من اإ�ستئناف العمل وم�سي مدة 25 يومًا من تاريخ اإبالغها باالإ�سعار دون قيامها بتمكني املقاول من ا�ستئناف االأعمال. 

القوة القاهرة.  o

يلتزم املقاول بتنفيذ االأعمال وفق مراحل اإجناز حمددة وت�ستحق دفعاتها بتحقق مراحل االإجناز تلك.مراحل االإجناز

ال يجوز تغيري النطاق اأو ال�سعر اأو املوا�سفات اأو تواريخ االإجناز اإال مبوجب اأمر تغيري كتابي.  يجوز لل�سركة اإعطاء اأمر تغيري يف اأي وقت الأي �سبب التغيري
وفق تقديرها.  يجوز للمقاول تقدمي طلب تغيري يف حاالت خا�سة منها حاالت تغري االأنظمة والت�سريعات غري املتوقعة والقوة القاهرة.

الفح�س 
واالختبار

يحق لل�شركة وفق ترتيبات معينة فح�ص واختبار اأعمال البناء التي تظل خا�شعة طول الوقت ملراقبة ومراجعة اجلودة وفًقا ل�شروط العقد.
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عقد تنفيذ اأعمال اإن�شاء م�شت�شفى احلمادي النزهة.العنوان

امل�سوؤولية عن 
العيوب

يلتزم املقاول ب�سمان و�سيانة واإ�سالح ما يظهر من عيوب اأو نواق�س يف االأعمال املنفذة خالل �سنة ميالدية كاملة من تاريخ اال�ستالم االبتدائي 
لالأعمال حتى اال�ستالم النهائي ويعترب املقاول م�سئواًل م�سئولية كاملة عن تلك العيوب، ويف حال جتزئة اال�ستالم االبتدائي فتحت�سب فرتة ال�سمان 

ال�سنوي لكل جزء اعتباًرا من تاريخ ا�ستالمه ابتدائًيا.  كما ي�سمن املقاول ما يحدث من تهدم كلي اأو جزئي ملا اأن�ساأه خالل ع�سر �سنوات ميالدية 
من تاريخ ت�سليمه امل�سروع اإلى �ساحب العمل ت�سليًما نهائًيا متى كان ذلك نا�سًئا عن عيب يف التنفيذ وي�سمل ال�سمان ما يوجد يف االأعمال من عيوب 

جوهرية يرتتب عليها تهديد متانة و�سالمة االأعمال.

ي�سمن املقاول ما يحدث من تهدم كلي اأو جزئي ملا اأن�ساأه خالل ع�سر �سنوات ميالدية من تاريخ ت�سليمه امل�سروع اإلى �ساحب العمل ت�سليًما نهائًيا متى 
كان ذلك نا�سًئا عن عيب يف التنفيذ وي�سمل ال�سمان ما يوجد يف االأعمال من عيوب جوهرية يرتتب عليها تهديد متانة و�سالمة االأعمال وال يعفي ذلك 

املهند�س من م�سئوليته جتاه �ساحب العمل فيما يعزى اإليه من تق�سري يف عملية االإ�سراف.

يلتزم املقاول باالحتفاظ بوثيقة تاأمني با�سمه ل�سالح �ساحب العمل لدى �سركة تاأمني تعاوين مرخ�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.  ويظل املقاول حدود امل�سوؤولية
امل�سئول االأول مبواجهة �ساحب العمل عن القيمة االإجمالية الأي مطالبات وامل�سوؤول االأول يف تعوي�س �ساحب العمل حتى لو كانت قيمة االأ�سرار مغطاة 

يف وثيقة التاأمني اأو اأكرب من احلد االأق�سى املحدد بوثيقة التاأمني.

النظام الواجب 
التطبيق وف�س 

النزاعات

يخ�سع هذا العقد لالأنظمة املعمول بها يف اململكة، ويحل اأي نزاع ين�ساأ فيما بني الطرفني، ال قدر اهلل، اإلى ديوان املظامل.  كما يجوز للطرفني االتفاق 
على اإحالة هذا النزاع اإلى التحكيم وفقًا لنظام التحكيم املعمول به يف اململكة.

امل�سدر: ال�سركة

وقد وافق جمل�س االإدارة على العقد املذكور املعدل بتاريخ 1434/9/4هـ )املوافق 2013/7/13م(، كما وافقت اجلمعية العامة العادية وغري العادية املنعقدة 
بتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م( على هذا العقد مع امتناع ع�سوي جمل�س االإدارة حممد �سالح احلمادي و وعبدالعزيز بن �سالح احلمادي 

عن الت�سويت على هذا القرار.

وفيما يلي القيمة التاريخية للعمليات حمل عقدي املقاوالت املذكورين اأعاله:

اجلدول رقم 96: عقود االإن�شاء مع االأطراف ذات العالقة بالريال ال�شعودي

الر�شيد يف دي�شمرب 2013م الر�شيد يف دي�شمرب 2012مالر�شيد يف دي�شمرب 2011م

47.541.000276.776.000431.259.000م�ست�سفى احلمادي ال�سويدي

6.594.00030.587.00080.819.000م�ست�سفى احلمادي النزهة

54.135.000307.363.000512.078.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

وبا�ستثناء ما ذكر اأعاله، ال تنوي ال�سركة حاليًا اإبرام اأي عقود جديدة مع اأي طرف من االأطراف ذات العالقة، ولي�س لديها نية لوقف اأو اأنهاء اأي تعامل قائم حاليًا 
مع اأي منهم. ويف كل االحوال، تخ�سع هذه العقود الأحكام املادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات.

العالمات التجارية 2   11

قامت ال�سركة باملبا�سرة يف اإجراءات ت�سجيل �سعار ال�سركة املبني على �سفحة الغالف من هذه الن�سرة كعالمة جتارية باإ�سم ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة 
لدى الوزارة حتت رقم 1435000553 كما قامت باملبا�سرة يف اإجراءات ت�سجيل �سعار م�ست�سفى احلمادي العليا كعالمة جتارية باإ�سم ال�سركة لدى وزارة التجارة 
وال�سناعة لدى الوزارة حتت رقم 1435000550. وانتهت فرتة الن�سر للعالمات دون تقدم اأي طرف باعرتا�س على ت�سجيل العالمات التجارية، وقامت ال�سركة 
ب�سداد ر�سوم الت�سجيل وهي بانتظار �سدور �سهادات ت�سجيل العالمتني التجاريتني من وزارة التجارة وال�سناعة.  علمًا باأن ال�سركة تعتمد على اال�سم وال�سعار الذي 
اتخذته لها كهوية ت�ساهم يف جناح عملها ب�سكل كبري وتدعم و�سعها التناف�سي يف ال�سوق.  لذلك فاإن عدم قدرة ال�سركة على حماية العالمتني التجارتني املذكورتني 

اأعاله ، اأو ا�سطرارها اإلى اتخاذ اإجراء قانوين الزم حلمايتهما، قد يوؤثر �سلبيًا على مقدرتها على ا�ستعمالهما، مما قد يوؤثر على �سري اأعمالها ونتائج اأعمالها.

الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية 2   11

يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا لل�سركة بتاريخ هذه الن�سرة اأنه ح�سب علمهم واعتقادهم، فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة، 
مبا يف ذلك اأي �سكوى مقامة �سدها لدى جلنة املخالفات الطبية اأو دعوى اأمام الهيئة ال�سحية ال�سرعية لدى وزارة ال�سحة نتيجة االأخطاء الطبية، ومبا يف ذلك 

اأي دعوى قائمة اأو مهدد باإقامتها، ميكن اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا يف اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل.
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وصف األسهم  1   11

راأ�س املال املدفوع لل�سركة قبل االكتتاب هو )525.000.000( خم�سمائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي مق�سمة اإلى )52.500.000( اثنان وخم�سون مليون 
وخم�سمائة األف �سهم عادي و�سي�سبح راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب )750.000.000( �سبعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سمة اإلى )75.000.000( 

خم�سة و�سبعني مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

بعد احل�سول على موافقة ال�سلطات املخت�سة وا�ستكمال درا�سة اجلدوى االقت�سادية، ميكن اأن ت�سدر اجلمعية العامة غري العادية قراًرا بزيادة راأ�س مال ال�سركة 
مرة واحدة اأو عدة مرات باإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�ص القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، �شرط اأن يكون قد مت دفع راأ�ص املال االأ�شلي بالكامل، ومبراعاة ما يق�شي 

به نظام ال�سركات.

ويحدد هذا القرار طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون للم�ساهمني حقوق االأولوية يف االكتتاب يف اال�سهم النقدية اجلديدة.  ويجب اإبالغ امل�ساهمني بحقهم يف االأولوية 
عن طريق ن�شر االإعالن عن قرار زيادة راأ�ص املال و�شروط االكتتاب يف جريدة يومية.  ويجب على كل م�شاهم اأن يعلن عن رغبته يف ممار�شة حق االأولوية، اإذا كان 

يرغب يف ذلك، خالل خم�سة ع�سر )15( يومًا من تاريخ ن�سر ذلك االإعالن.  

يف حالة قيام امل�ساهمني احلاليني مبمار�سة اأي حقوق اأولوية، يتم تخ�سي�س االأ�سهم بني امل�ساهمني الذين اأبدوا رغبتهم يف االكتتاب بها، وذلك بالتنا�سب مع 
االأ�شهم االأ�شلية التي ميلكونها، �شرط اأن ال يزيد عدد االأ�شهم املخ�ش�شة لهم عن عدد االأ�شهم اجلديدة التي طلبوها.  ويتم تخ�شي�ص بقية االأ�شهم اجلديدة 
بني امل�شاهمني احلاليني الذين طلبوا االكتتاب باأكرث من ملكيتهم الن�شبية، وذلك بالتنا�شب مع االأ�شهم االأ�شلية التي ميلكونها �شرط اأن ال يزيد اإجمايل االأ�شهم 

املخ�س�سة لهم عن عدد االأ�سهم اجلديدة التي طلبوا االكتتاب بها.  وتطرح االأ�سهم اجلديدة املتبقية على اجلمهور لالكتتاب العام.

يجوز لل�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�س املال اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا 
تعر�ست ال�سركة خل�سائر. وال ي�سدر هذا القرار اإال بعد قراءة تقرير مراقبي احل�سابات الذي يبني مربرات ذلك التخفي�س يف راأ�س املال وااللتزامات التي يجب 
على ال�سركة الوفاء بها واأثر التخفي�س على تلك االلتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. يجب اأن ين�س القرار اأي�سا على طريقة اإجراء التخفي�س. 
فاإذا كان التخفي�س يف راأ�س املال نتيجة زيادته عن احتياجات ال�سركة، يجب دعوة دائني ال�سركة الإبداء اعرتا�ساتهم على ذلك خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ 
ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية ت�سدر يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، وهي مدينة الريا�س. فاإذا اعرت�س اأي من الدائنني وقدم لل�سركة 
م�ستنداته التي تثبت دينه خالل الفرتة الزمنية املحددة، وجب على ال�سركة يف تلك احلالة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل، اأو اأن تقدم �سمانا كافيا للوفاء به 

اإذا كان اآجال.

حقوق المساهمين 11   11

ا�ستنادا الأحكام املادة )108( من نظام ال�سركات، يعطي كل �سهم حامله حقوًقا مت�ساوية يف موجودات ال�سركة واأرباحها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من 
موجودات ال�سركة عند الت�سفية واحلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت فيها، وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال 

جمل�س االإدارة ورفع دعوى امل�سوؤولية على اأع�ساء جمل�س االإدارة. وال تعطي هذه االأ�سهم للم�ساهمني حقًا باال�سرتداد.

الجمعيات العامة 11   11

اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب االأ�سول ممثلة جلميع امل�ساهمني، وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها 
اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�سركة.

تعقد اجلمعية العامة العادية لل�سركة مرة واحدة على االأقل كل �سنة، وذلك خالل �ستة اأ�سهر بعد نهاية ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية 
اإ�سافية كلما دعت احلاجة.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة، فيما عدا الن�سو�س التي ال يجيز نظام ال�سركات تعديلها. كذلك، يجوز للجمعية العامة غري 
العادية اتخاذ القرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�شا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�شروط املقررة لالأخرية.

يجب اأن يتم ن�سر دعوة بتاريخ وجدول اأعمال اجلمعية العامة العادية يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، 
وذلك قبل خم�سة وع�سرين )25( يوًما على االأقل من التاريخ املحدد النعقاد تلك اجلمعية. ويجب اأن يتم اإر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى اجلهات 
املخت�سة خالل املدة املحددة للن�سر. وعلى جمل�س االإدارة الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني 
ميثل ما ال يقل عن خم�سة يف املائة )5%( من راأ�س مال ال�سركة. وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�ساب اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ما ال 
يقل عن ن�سف راأ�س مال ال�سركة. فاإذا تعذر اكتمال الن�ساب يف االجتماع االأول، وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل ثالثني )30( يومًا بعد االجتماع االأول. ويجب 
ن�سر دعوة ذلك االجتماع بنف�س طريقة الدعوة لالجتماع االأول. ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اأيا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه اأما فيما يتعلق باجتماع اجلمعية 
العامة غري العادية، فال يعترب �سحيًحا اإال اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن ن�سف راأ�س مال ال�سركة. فاإذا تعذر اكتمال الن�ساب يف االجتماع 
االأول، وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل الثالثني )30( يوًما التالية. ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا كان عدد امل�ساهمني احلا�سرين ميثلون ما ال يقل عن 
ربع راأ�س مال ال�سركة. ويراأ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو يف حال غيابه، من ينيبه من اأع�ساء جمل�س االإدارة. ويعني الرئي�س �سكرتريًا 
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لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات. ويتم اإعداد حم�سر لالجتماع يبني اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين �سخ�سيًا اأو املمثلني بالوكالة، وعدد االأ�سهم التي ميثلونها وعدد 
اأ�سوات تلك االأ�سهم والقرارات التي مت اعتمادها يف االجتماع، وعدد االأ�سوات املوؤيدة واملعار�سة لكل قرار، وخال�سة وافيه للمناق�سات التي جرت خالل االجتماع. 

ويحفظ املح�شر بعد كل اجتماع يف �شجل خا�ص يتم توقيعه من رئي�ص اجلمعية العامة وال�شكرتري وجامع االأ�شوات.

حقوق التصويت 12   11

اأع�ساء جمل�س  اآخر من غري  اأن يوكل عنه م�ساهمًا  وللم�ساهم  العامة.  اأكرث احلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعيات  اأو  لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهمًا 
االإدارة اأو موظفي ال�سركة حل�سور اجتماع اجلمعية العامة نيابة عنه. وحت�سب االأ�سوات يف اجتماعات اجلمعية العامة على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف 

االجتماع. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية مبوافقة ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية مبوافقة ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. ولكن يف حال كان القرار الذي يتم اعتماده متعلًقا بزيادة اأو خف�س راأ�س 
املال، اأو متديد مدة ال�سركة، اأو حل ال�سركة قبل تاريخ االنتهاء املن�سو�س عليه يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو دمج ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، فال يكون 
ذلك القرار �سحيًحا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. لكل م�ساهم احلق يف مناق�سة البنود املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة 
وتوجيه االأ�سئلة اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقبي احل�سابات حول تلك البنود. ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقبي احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال 

يعر�س م�سالح ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن اجلواب على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية والتي يكون قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا.

األسهم 12   11

تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف تلك احلالة تتم اإ�سافة الفرق يف القيمة اإلى 
االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ حده االأق�سى، وال ميكن جتزئة ال�سهم يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اختيار اأحدهم لينوب عنهم 
يف ممار�سة احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم. ويخ�سع نقل ملكية ال�سهم للنظام 

الذي ي�شري على ال�شركات املدرجة يف تداول. ويعترب الغيًا اأي نقل للملكية خمالف الأحكام النظام االأ�شا�شي لل�شركة.

مدة الشركة 12   11

مدة ال�سركة 99 �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن حتول ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة واملوؤرخ يف 1429/9/16هـ )املوافق 
2008/9/16م(. ويجوز دائًما اإطالة مدة ال�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ي�سدر قبل انتهاء مدة ال�سركة ب�سنة واحدة على االأقل.

حل الشركة وتصفيتها 12   11

عند انتهاء مدة ال�سركة، اأو عند حلها قبل انتهاء مدتها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح من جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا 
واحدًا اأو اأكرث وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم. وتنتهي �سالحيات جمل�س اإدارة ال�سركة بانق�ساء ال�سركة. غري اأن جمل�س االإدارة يبقى م�سوؤواًل عن اإدارة ال�سركة اإلى 

اأن يتم تعيني امل�سفني. وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

نقل الملكية 12   11

يخ�سع نقل ملكية االأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�سركات املدرجة �سمن تداول. ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغيًا.  و�سيخ�سع امل�ساهمون احلاليون لفرتة 
ميلكونها. التي  االأ�سهم  من  باأي  الت�سرف  خاللها  عليهم  يحظر  والتي  الن�سرة  هذه  احلظر املعرفة يف ق�سم "ملخ�س الطرح" من 

إعادة شراء األسهم 12   11

ا�ستنادًا للمادة )105( من نظام ال�سركات، ال يجوز اأن ت�سرتي ال�سركة امل�ساهمة اأ�سهمها اإال يف االأحوال االآتية:

اإذا كان الغر�ص من ال�شراء ا�شتهالك االأ�شهم بال�شروط املبينة يف املادة )104( من نظام ال�سركات والتي تن�س على اأنه يحوز اأن ين�س يف نظام . 1
اال�سا�سي لل�سركة على ا�ستهالك االأ�سهم اأثناء قيام ال�سركة اإذا كان م�سروعًا يهلك تدريجيًا اأو يقوم على حقوق موؤقته.

اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال.. 2
اإذا كانت االأ�سهم �سمن جمموعة من االأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبالها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم.. 3

اأ�سوات يف  ال�سركة  التي حتوزها  اأ�سهمها.  وال يكون لالأ�سهم  اأن ترتهن  لل�سركة  االإدارة، ال يجوز  اأع�ساء جمل�س  االأ�سهم املقدمة ل�سمان م�سوؤولية   وفيما عدا 
مداوالت جمعيات امل�ساهمني.

الزكاة 12   11

ت�ستحق الزكاة على امل�ساهمني وفقًا الأنظمة الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية. و�سوف تقوم ال�سركة با�ستقطاع الزكاة من اإجمايل �سايف االأرباح قبل التوزيع.
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التعهد بتغطية االكتتاب . 12

اسم متعهد التغطية وعنوانه 1   11

تعهدت �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار "متعهد التغطية" مبوجب اتفاقية تغطية االكتتاب املربمة مع ال�سركة بتغطية كامل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب 
والبالغ عددها 22.500.000 �سهم عادي.  

�شركة �شامبا لالأ�شول واإدارة اال�شتثمار )�شامبا كابيتال(

برج اململكة، الدور 14

�س.ب: 220007

الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 11 966+

فاك�س: 7438 211 11 966+ 

www.sambacapital.com :املوقع االإلكرتوين

 ipo@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية 1   11

تن�ص ال�شروط واالأحكام املن�شو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:

تتعهد ال�سركة وكل من م�ساهميها احلاليني ملتعهد تغطية االكتتاب باأن تقوم يف تاريخ االإغالق )كما هو معّرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب( . 1
مبا يلي:

بيع وتخ�سي�س االأ�سهم املطروحة الأي مكتتب مت املوافقة على طلبه من اأحد اجلهات امل�ستلمة، و/ اأو �
بيع وتخ�شي�ص اأي من االأ�شهم املطروحة التي مل يتم �شراوؤها من املكتتبني مبوجب �شروط الطرح لالكتتاب على متعهد التغطية، وكذلك �

يتعهد متعهد التغطية ل�سالح ال�سركة باأن ي�سرتي يف تاريخ التخ�سي�س جميع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها من قبل املكتتبني . 2
)اإن وجدت( ب�سعر االكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت االكتتاب.. 3
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المصاريف. 13
تبلغ القيمة املتوقعة الإجمايل متح�سالت االكتتاب مبلغ 630.000.000 ريال �سعودي، �سيدفع منها تقريبًا 20.000.000 مليون ريال �سعودي كم�ساريف وتكاليف 
مت حتملها لالإ�سدار، التي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين، وم�ست�سار العناية املالية املهنية ودرا�سة اجلدوى، وا�ست�ساري درا�سة ال�سوق، ور�سوم 
التعهد بتغطية االكتتاب، ور�سوم اجلهات امل�ستلمة، واأتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع، واالأتعاب وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح. و�ستتحمل ال�سركة 

جميع م�ساريف عملية طرح االأ�سهم لالكتتاب. وفيما يلي جدول يو�سح تفا�سيل اإجمايل م�ساريف االكتتاب املتوقعة:

اجلدول رقم 97: تفا�شيل اإجمايل م�شاريف االكتتاب املتوقعة

القيمة )ريال �سعودي(البند

15.000.000اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وامل�ست�سارين االآخرين

2.000.000م�ساريف الت�سويق والتوزيع

1.650.000اجلهات امل�ستلمة

1.350.000م�ساريف اأخرى

20.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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اإلعفاءات. 14
مل تتقدم ال�سركة اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب اإعفائها من اأي متطلبات وردت يف قواعد الت�سجيل واالإدراج.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 15
مت تقدمي طلب الت�سجيل واالإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.

التوقيع على منوذج طلب االكتتاب  اأن  تعبئة منوذج طلب االكتتاب.  حيث  ا�شتكمال  تامة قبل  بعناية  واأحكام االكتتاب  املكتتبني قراءة �شروط  يجب على جميع 
وت�شليمه اإلى البنك امل�شتلم يعترب مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 1   12

تتكون عملية الطرح من 22.500.000 �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، ومتثل 30% من راأ�س مال 
ال�سركة بعد االكتتاب، ب�سعر طرح وقدره 28 ريال �سعودي لل�سهم وبقيمة اإجمالية قدرها 630 مليون ريال �سعودي.  

ويق�سر الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين، هما:

ال�سريحة )اأ(- املوؤ�س�سات املكتتبة: 

وتت�سمن هذه ال�سريحة على جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 1 "التعريفات وامل�سطلحات"(.  ويبلغ عدد اأ�سهم 
االكتتاب التي �سيتم تخ�س�سيها للموؤ�س�سات املكتتبة عدد 22.500.000 �سهم متثل )100 %( من اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب.  علمًا اأنه يف حال 
اكتتاب االأفراد )املعرفون بال�سريحة )ب( اأدناه( يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س 
عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى 11.250.000 �سهم متثل )50%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب.  و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة 90% من 
االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية 

)10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم )%90(.

ر  ال�سريحة )ب(- املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة وما يثبت امومتها لالأوالد الق�سر، )ي�سار اإليهم فيما بعد 
جمتمعني بـ "املكتتبون االأفراد" وي�سار اإليهم منفردين بـ "املكتتب"(، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق 
النظام بحق مقدم الطلب.  و�سيتم تخ�سي�س )11.250.000( �سهم من اأ�سهم االكتتاب كحد اأق�سى مبا يعادل 50% من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب 
للمكتتبني االأفراد.  ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني االأفراد بكامل عدد اأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة لهم، فيحق ملدير �سجل االكتتاب، بعد احل�سول على موافقة 

الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتبني االأفراد لتتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبل هوؤالء املكتتبني.  

ينبغي على مقدمي طلبات االكتتاب توقيع وتقدمي طلباتهم ل�سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب.  ويعترب اأي طلب اكتتاب موقع ومقدم من املكتتب اإلى اأي من اجلهات 
امل�ستلمة مبثابة اتفاقية قانونية ملزمة بني امل�ساهمني احلاليني واملكتتب.  

وميكن للم�ستثمرين ال�سعوديني املحتملني احل�سول على ن�سخة من هذه الن�سرة اأو ن�سرة االإ�سدار املخت�سرة وا�ستمارة طلب االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة 
التالية:

اجلهات امل�شتلمة

جمموعة �سامبا املالية
الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 833 الريا�س 11421 اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4770 477 )11( 966+ 
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

www.samba.com :املوقع االإلكرتوين
 customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي 
الفرع الرئي�سي، �سارع العليا العام

�س. ب 28 الريا�س 11411 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2116000 )11( 966 +
فاك�س: 4600705 )11( 966 +

www.alrajihibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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بنك الريا�س
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 22622، الريا�س 11614، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966 +
فاك�س: 2618 404 )11( 966 +

 www.riyadbank.com :املوقع االلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد االلكرتوين

بنك اجلزيرة
�سارع خالد بن الوليد

�س.  ب. 6277، جدة 21442، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8070 651 )12( 966+

فاك�س: 2478 653 )12( 966 +
 www.baj.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 info@baj.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3333 649 )12( 966 +
فاك�س: 7426 643 )12( 966 +

 www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

البنك العربي الوطني
�س ب 56921 الريا�س 11564، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 )11( 966 +
فاك�س: 7747 402 )11( 966 +

www.anb.com.sa :املوقع االإلكرتوين
abinayba@anb.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الربيطاين
�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س.ب.  9084، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4050677 )11( 966+
فاك�س: 4050660 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين
sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 
طريق املعذر

�س. ب. 56006، الريا�س 11554، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4042222 )11( 966 +
فاك�س: 4042311 )11( 966 +

www.alfransi.com.sa :املوقع االلكرتوين
communications@alfransi.com.sa :الربيد االلكرتوين
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�سركة جدوى لال�ستثمار
طريق امللك فهد 

�س ب 60677 الريا�س 11555، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 1111 279 )11( 966 +
فاك�س: 1571 279 )11( 966 +

 www.jadwa.com :املوقع االإلكرتوين
info@jadwa.com :الربيد االإلكرتوين

�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم ا�ستمارات طلب االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية بدءًا من يوم االأربعاء 1435/8/13هـ )املوافق 
2014/6/11م( اإلى يوم الثالثاء 1435/8/19هـ )املوافق 2014/6/17م(.  وعند توقيع وت�سليم ا�ستمارة طلب االكتتاب، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم اال�ستمارة 
وتقدمي ن�سخة من ا�ستمارة طلب االكتتاب امل�ستوفية اإلى مقدم الطلب. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب اأو مل يتم 
ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة، تعترب ا�ستمارة طلب االكتتاب الغية، ينبغي على املكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف ا�ستمارة طلب 

االكتتاب، بحيث يكون اإجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�سل �سرب عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر العر�س البالغ )28( ريال �سعودي لل�سهم.

لن يقبل االكتتاب باأقل من )10( اأ�سهم اأو بك�سور االأ�سهم، واأي اكتتاب يف االأ�سهم فوق ذلك، يجب اأن يكون مب�ساعفات هذا الرقم.  فيما يكون احلد االأق�سى 
لالكتتاب هو )250.000( �سهما من االأ�سهم املطروحة.

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق احلال، وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�سور مع الن�سخ االأ�سلية، ومن 
ثم اإعادة الن�سخ االأ�سلية اإلى املكتتب:

اأ�سل و�سورة بطاقة االأحوال املدنية )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة �سجل االأ�سرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوالية ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. �
اأ�سل و�سورة �سك الطالق )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة املطلقة ال�سعودية(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة االأرمل ال�سعودية(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة(. �

تقت�سر الوكالة على اأع�ساء العائلة )االآباء واالبناء فقط(.  ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )االآباء واالبناء فقط(، يجب ذكر ا�سم 
ال�سخ�س الذي قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب.  ويجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمكتتبني االأفراد  املقيمني داخل اململكة العربية ال�سعودية، 

اأما املكتتبون االأفراد املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئي�سي واأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد االأ�سهم التي يتقدم املكتتب 
الرئي�سي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي.. 1
تعاد املبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه اأو عن مكتتبني تابعني.. 2
يح�سل املكتتب الرئي�سي على كامل اأرباح االأ�سهم املوزعة عن االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�سهم اأو . 3

نقل ملكيتها(.
ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل االأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي.. 1
اإذا اختلفت كمية االأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي.. 2
اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل االأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�سل خا�س بها كمكتتب رئي�سي(، ويف . 3

هذه احلالة تلغى اأية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�سل الذي تقدمت به 
تلك الزوجة.

يحق للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت اأمومتها لهم.

تقبل فقط االإقامة �سارية املفعول اأثناء االكتتاب العام االأويل للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني، ولن تقبل جوازات ال�سفر اأو �سهادات امليالد.  وميكن ت�سمني 
اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني.  والعمر االأق�سى للتابعني غري ال�سعوديني الذي يتم ت�سمينهم مع  التابعني غري ال�سعوديني كتابعني فقط مع 

اأمهاتهم هو 18 عامًا، واأية وثائق �سادرة من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف تلك الدولة.
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يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب الذي قدمه و�سرائها مببلغ يعادل عدد االأ�سهم املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر 
االكتتاب البالغ )28( ريال �شعودي لل�شهم، ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد االأ�شهم املخ�ش�شة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ا�ستمارة طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.. 4
ت�سديد كامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإلى البنك امل�ستلم.. 5
تقدمي خطاب التخ�سي�س من البنك امل�ستلم اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد االأ�سهم املخ�س�سة له.. 6

يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�سهم االكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل االإيداع يف ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي يتم فيه تقدمي طلب 
االكتتاب.

اإذا كانت اأية ا�شتمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط واأحكام االكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ص هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته 
على اأي عدد من االأ�سهم �سيتم تخ�سي�سها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�سهم املخ�س�سة له عدد االأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب به.

تخصيص األسهم ورد الفائض 1   12

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته )"�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار– ح�ساب الطرح لالكتتاب العام"(، ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن 
تودع املبالغ التي قامت بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة املذكور.

�سيتم االإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فا�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1435/8/26هـ )املوافق 2014/6/24م(.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد

�سيتم تخ�سي�س بحد اأدنى عدد )10( اأ�سهم لكل مكتتب فرد، وبحد اأق�سى للتخ�سي�س هو )250.000( �سهم.  و�سيتم تخ�سي�س العدد املتبقي من االأ�سهم 
املطروحة )اإن وجدت( بالتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي اكتتب بها كل مكتتب.  واإذا زاد عدد االأ�سهم املكتتب فيها على عدد االأ�سهم املطروحة، فاإن مدير االكتتاب 
املخ�س�سة  االأ�سهم  عدد  وخف�س  املطروحة  االكتتاب  اأ�سهم  اإجمايل  من   %50 اإلى  االأفراد  للمكتتبني  املخ�ش�شة  االأ�شهم  عدد  زيادة  يف  بحقه  يحتفظ  الرئي�ص 
للموؤ�س�سات املكتتبة اإلى 50% من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب املطروحة، واإذا جتاوز عدد املكتتبون االأفراد عن )1.125.000( مكتتب فرد، فاإن ال�سركة ال ت�سمن 
تخ�سي�س احلد االأدنى للتخ�سي�س والبالغ )10( اأ�سهم لكل مكتتب، ويف تلك احلالة، �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني هوؤالء املكتتبني.  واإذا جتاوز 

عدد املكتتبني االأفراد )11.250.000( مكتتب، ف�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب وفقًا ملا يقرتحانه امل�سدر وامل�ست�سار املايل. 

تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة

و�سيتم  االأفراد،  املكتتبون  �سريحة  تخ�سي�س  من  االنتهاء  بعد  منا�سبًا  ال�سركة  تراه  ح�سبما  املكتتبة  للموؤ�س�سات  نهائي  ب�سكل  االكتتاب  اأ�سهم  تخ�سي�س  �سيتم 
تخ�سي�س ن�سبة 90% من االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة ل�سناديق اال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات 

االأخرى بكامل الن�سبة الباقية )10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم )%90(.

المكتتبون األفراد والمؤسسات المكتتبة

اإلى فائ�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1435/8/26هـ  من املتوقع اأن يتم االإعالن عن العدد النهائي الأ�سهم الطرح املخ�س�سة لكل مكتتب باالإ�سافة 
)املوافق 2014/6/24م( و�سوف تقوم ال�سركة باإ�سعار املكتتبني عن طريق االإعالن يف اجلرائد املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية بالتاريخ املذكور اأعاله وتخطر 

اجلهات امل�ستلمة البدء يف عملية اال�سرتداد.

و�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة تاأكيدات / اإ�سعارات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم 
اإعادتها لهم، اإن وجدت، و�سرتد اجلهات امل�ستلمة اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها، اإن وجدت، ح�سب ر�سائل االإ�سعار والتاأكيد.  للمزيد من 

املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني االت�سال بفروع اجلهات امل�ستلمة التي اكتتبوا فيه.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه: 2   12

تعليق اإلدراج أو إلغائه 1   2   12

يجوز للهيئة تعليق االإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبًا يف اأي من احلاالت االآتية:. 1
اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم. �
اإذا اأخفق امل�سدر اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف  �

مواعيدها.
اإذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من قواعد الت�سجيل واالإدراج. �
اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله ال ت�سّوغ التداول امل�ستمر الأوراقه املالية يف ال�سوق. �
اإذا راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق. �
اإذا علق اأو األغي اإدراج االأوراق املالية للم�سدر االأجنبي يف �سوق مالية اأخرى يف حالة االإدراج املزدوج لالأوراق املالية. �

اإذا ا�ستمر التعليق مدة )6( اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر اإجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول، جاز للهيئة اأن تلغي  االإدراج.. 2
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عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�سدر على زيادة راأ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي ٌيلغي اإدراج اأ�سهم امل�سدر، وعليه تقدمي . 3
طلب جديد لت�سجيل االأ�سهم وقبول اإدراجها وفقًا لهذه القواعد اإذا رغب يف ذلك.

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج 1   2   12

ال يجوز مل�سدر اأٌدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء االإدراج اأو تعليقه اإال مبوافقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات االآتية:. 1
االأ�سباب املحددة لطلب االإلغاء اأو التعليق. �
ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأدناه. �
ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء االإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر  �

يتخذه امل�سدر.
يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء االإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.. 2
عندما يتم تعليق اأو اإلغاء االإدراج بناء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو االإلغاء واملدة املتوقعة . 3

للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق اأو االإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو االإلغاء بح�سب تقديرها.. 4

التعليق المؤقت 2   2   12

اأن يطلب التعليق املوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب االإف�ساح عنه من دون تاأخري مبوجب هذه القواعد وال ي�ستطيع . 1 يجوز للم�سدر 
امل�سدر تاأمني �سريته حتى نهاية فرتة التداول.

لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة اإلى التعليق املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب باالآتي:. 2
االأ�سباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة. �
ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأدناه. �

عندما يتم التعليق املوؤقت بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن، �سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث . 3
�سبب التعليق الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها.. 4
يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف . 5

من املحتمل اأن توؤثر يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين.  ويحب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت اال�ستمرار يف التزام النظام ولوائحه 
التنفيذية.

يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأعاله، ما مل تر الهيئة خالف ذلك.. 6

رفع التعليق 2   2   12

عندما ٌيعّلق االإدراج يجب لرفع التعليق توافر االآتي:. 1
اأن تعالج االأو�ساع التي اأدت اإلى التعليق، واأال يكون التعليق �سروريًا حلماية امل�ستثمرين. �
التزام امل�شدر باأي �شروط اأخرى تراها الهيئة. �

للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.. 2
إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 2   2   12

ي�شرتط لت�شجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �شبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�شدر لطلب ت�شجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.

أحكام متفرقة: 2   2   12

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�شاحلهم ومنفذي 
الو�شايا ومديري الرتكات والورثة.  وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدًا يف هذه الن�شرة.  ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو 

التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها الأي من االأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 2   2   12

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم االكتتاب مبوجبها فيما يلي:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سادر بتاريخ 1435/4/23هـ )املوافق 2014/2/23م(.  )1
قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بزيادة راأ�س مالها اإلى 750 مليون ريال �سعودي وطرح ا�سهم الزيادة لالكتتاب العام وفقًا لهذه الن�سرة وا�ستكمال   )2
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اإجراءات الزيادة لدى وزارة التجارة وال�سناعة بعد االنتهاء من االكتتاب والتخ�سي�س. 

موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب العام ال�سادرة بتاريخ 1435/7/20هـ )املوافق 2014/5/19م(.  )3

ال�سوق  يف  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  يف  البدء  تاريخ  من  تبداأ  والتي  الن�سرة  هذه  ويخ�سع امل�ساهمون احلاليون لفرتة احلظر املعرفة يف ق�سم "ملخ�س الطرح" من 
املالية حيث يحظر عليهم الت�سرف باأي من اأ�سهم ال�سركة التي ميلكونها خاللها.  وبعد انتهاء فرتة احلظر املذكورة، يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�سرف يف 

اأ�شهمهم ب�شرط احل�شول م�شبقًا على موافقة الهيئة على ذلك.

مت اإ�سدار هذه الن�سرة باللغة العربية.

يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية.  كما تطلب ال�سركة وامل�ساهمون احلاليون وامل�ست�سار املايل 
ومدير االكتتاب من م�ستلمي هذه الن�سرة التعرف على اأية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع اأ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق . 16
المالية

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 1   12

مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف ال�سركة بعدد االأ�سهم املو�سحة يف طلب االكتتاب؛ �
يقر باأنه اطلع على هذه الن�سرة وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها؛ �
يوافق على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وكافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف هذه الن�شرة؛ �
يعلن اأنه مل ي�سبق له وال الأي من االأفراد امل�سمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف االأ�سهم، ويوافق على اأن لل�سركة احلق يف رف�س االكتتاب  �

املزدوج؛
يعلن قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف هذه الن�شرة؛  �
يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة؛ و �
ال يتنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر جراء احتواء هذه الن�سرة على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري  �

كافية، اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر على قرار املكتتب باالكتتاب يف حالة اإ�سافتها يف الن�سرة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 1   12

تتكون عملية الطرح من 22.500.000 �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، ومتثل 30% من راأ�س 
مال ال�سركة بعد االكتتاب.  ب�سعر طرح وقدره 28 ريال �سعودي لل�سهم.  ويقت�سر الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين، هما: ال�سريحة )اأ(- املوؤ�س�سات املكتتبة 
"�شروط وتعليمات  – املكتتبون االأفراد )ملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم رقم 15  "التعريفات وامل�سطلحات"(، وال�سريحة )ب(  )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 1 

االكتتاب" من هذه الن�سرة.

تخصيص األسهم  2   12

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته )"�سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار– ح�ساب الطرح لالكتتاب العام"(، ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن 
تودع املبالغ التي قامت بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة املذكور.

�سيتم االإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فا�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1435/8/26هـ )املوافق 2014/6/24م(.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد

�سيتم تخ�سي�س بحد اأدنى عدد )10( اأ�سهم لكل مكتتب فرد، وبحد اأق�سى للتخ�سي�س هو )250.000( �سهم.  و�سيتم تخ�سي�س العدد املتبقي من االأ�سهم 
املطروحة )اإن وجدت( بالتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي اكتتب بها كل مكتتب.  واإذا زاد عدد االأ�سهم املكتتب فيها على عدد االأ�سهم املطروحة، فاإن مدير االكتتاب 
املخ�س�سة  االأ�سهم  عدد  وخف�س  املطروحة  االكتتاب  اأ�سهم  اإجمايل  من   %50 اإلى  االأفراد  للمكتتبني  املخ�ش�شة  االأ�شهم  عدد  زيادة  يف  بحقه  يحتفظ  الرئي�ص 
للموؤ�س�سات املكتتبة اإلى 50% من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب املطروحة، واإذا جتاوز عدد املكتتبون االأفراد عن )1.125.00( مكتتب فرد، فاإن ال�سركة ال ت�سمن 
تخ�سي�س احلد االأدنى للتخ�سي�س والبالغ )10( اأ�سهم لكل مكتتب، ويف تلك احلالة، �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني هوؤالء املكتتبني.  واإذا جتاوز 

عدد املكتتبني االأفراد )11.250.000( مكتتب، ف�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب وفقًا ملا يقرتحه امل�سدر وامل�ست�سار املايل. 

تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة

و�سيتم  االأفراد،  املكتتبون  �سريحة  تخ�سي�س  من  االنتهاء  بعد  منا�سبًا  ال�سركة  تراه  ح�سبما  املكتتبة  للموؤ�س�سات  نهائي  ب�سكل  االكتتاب  اأ�سهم  تخ�سي�س  �سيتم 
تخ�سي�س ن�سبة 90% من االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة ل�سناديق اال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات 

االأخرى بكامل الن�سبة الباقية )10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم )%90(.

المكتتبون األفراد والمؤسسات المكتتبة

اإلى فائ�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1435/8/26هـ  من املتوقع اأن يتم االإعالن عن العدد النهائي الأ�سهم الطرح املخ�س�سة لكل مكتتب باالإ�سافة 
)املوافق 2014/6/24م( و�سوف تقوم ال�سركة باإ�سعار املكتتبني عن طريق االإعالن يف اجلرائد املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية بالتاريخ املذكور اأعاله وتخطر 

اجلهات امل�ستلمة البدء يف عملية اال�سرتداد.
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و�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة تاأكيدات / اإ�سعارات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم 
اإعادتها لهم، اإن وجدت، و�سرتد اجلهات امل�ستلمة اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها، اإن وجدت، ح�سب ر�سائل االإ�سعار والتاأكيد.  للمزيد من 

املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني االت�سال بفروع اجلهات امل�ستلمة التي اكتتبوا فيه.

السوق المالية السعودية )تداول( 2   12

مت تاأ�سي�س نظام "تداول" �سنة 2001 م كنظام بديل لنظام معلومات االأوراق املالية االإلكرتوين.  وقد بداأ تداول االأ�سهم يف اململكة عام 1990 م.  

وبلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول 8.9 تريليون ريال �سعودي يف 1435/8/6هـ )املوافق 2014/6/4م( ويبلغ عدد ال�سركات املدرجة يف 
�سوق االأ�سهم حتى تاريخه 159 �سركة.

إدخال األوامر 2   12

تتم عملية التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل، يغطي عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية.  ويتم التداول يوميًا على 
فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى الثالثة والن�سف 3:30 ع�سرًا، ويتم خاللها تنفيذ االأوامر، اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها 
واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، كما ميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة االفتتاح )التي تبداأ 

ال�ساعة 11 �سباحًا(.  

يتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية االأوامر وفقًا لل�سعر.  وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأواًل )وهي االأوامر امل�ستملة 
على اأف�سل االأ�سعار(، وتليها االأوامر حمددة ال�سعر ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت االإدخال.  

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االنرتنت وو�شالت املعلومات اخلا�شة بتداول، ويتم توفري 
بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.  

اأن نقل ملكية االأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.  وبالتايل ينبغي على م�سدري االأ�سهم االإف�ساح عن جميع  وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي 
القرارات واملعلومات ذات االأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول.  وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات 

ال�سوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 2   12

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك االأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة.  وتعترب التواريخ واالأوقات املذكورة 
يف هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وال ميكن التداول يف االأ�سهم املطروحة اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول"، وت�سجيل ال�سركة يف القائمة الر�سمية واإدراج اأ�سهمها 
يف ال�سوق املالية "تداول"، ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة حظًرا تاًما قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك االأن�سطة املحظورة من 

التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة. 17
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س، �سارع خالد بن يزيد بن معاوية �سمال ال�سركة العقارية - العليا، وذلك بني 
ال�ساعة 9:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 5:00 ع�سرًا من يوم الثالثاء 1435/7/28هـ )املوافق 2014/5/27م( حتى 1435/8/19هـ )املوافق 2014/6/17م( قبل 

اأ�سبوعني من تاريخ االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب :

اإعالن موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب العام االأويل؛ �
�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة؛ �
قرار ال�سركاء بتحويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة؛ �
القرار الوزاري رقم 316/ق وتاريخ 1429/9/16هـ )املوافق 2008/9/16م( لتحول ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة  �

�سعودية؛
النظام االأ�سا�سي لل�سركة وتعديالته؛ �
تقرير التقييم املعد من قبل امل�ست�سار املايل؛ �
القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م و31 دي�سمرب 2013م؛ �
موافقة خطية من �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال( على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كامل�ست�سار املايل ومتعهد التغطية؛ �
موافقة خطية من مكتب لوؤي حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�سارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن واإلكنز اإل اإل بي على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة  �

كم�ست�سارين قانونيني لالكتتاب؛
موافقة خطية من مكتب د. وليد بن نا�سر النوي�سر بالتعاون مع وايت اآند كي�س اإل اإل بي على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سارين قانونيني ملدير  �

االكتتاب ومتعهد التغطية ومدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات؛
موافقة خطية من روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو األ األ بي على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سارين لل�سوق؛ �
موافقة خطية من اأرن�ست اأند يونغ على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سار للدرا�سة املالية النافية للجهالة؛ �
موافقة خطية من مراجع احل�سابات على ن�سر تقارير املراجعة التي اأعدوها �سمن هذه الن�سرة؛ �
موافقة خطية من دار املراجعة ال�سرعية على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سار �سرعي لل�سركة؛ �
تقرير ال�سوق الذي مت اإعداده من قبل روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو األ األ بي؛ �
االتفاقيات والعقود مع االأطراف ذات العالقة؛ �
اتفاقية فتح ح�ساب االكتتاب العام؛ �
درا�سة اجلدوى مل�سروع م�ست�سفى النزهة واملعدة من قبل اأرن�ست اأند يونغ. �
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 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  
  القوائم المالية  
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ي الحساباتقرير مراجعتو   
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  مسامهة سعودية مقفلة)(شركة 

  القوائم المالية
  

      م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

ــــــــصفحـ     ةـــ
  ١     ي احلساباتتقرير مراجع

  ٢     قائمة املركز املايل
  ٣     قائمة الدخل

  ٤     قائمة التدفقات النقدية
  ٥     قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

  ٢٤ - ٦  إيضاحات حول القوائم املالية
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- ٢ - 

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  قائمة المركز المالي
  

      ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال
    ديسمبر ٣١كما في                     
    م٢٢٠١         م٢٠١٣       إيضاح      

  وجوداتملا
  موجودات متداولة:

    ٦٣,٤٣٧,٥٩٧    ٤٢,١٩٨,٥٨٤  ٤    نقد وما يعادله
  ١٠٦,٩٥٥,٨١٢    ١٣٦,٤٦١,٢٧٠  ٥    صايف ،ذمم مدينة

    ٧٠,٥٦٦    ٣٥٠,٤٣٣  ١٨   عالقة مطلوب من أطراف ذوي
    ١٥,٣٧٦,٢٨٠    ١٥,٥٥٩,٨٢٦  ٦     زونـخم

    ٧,٦١٢,٧٥٦    ١٤,١٣٠,٢٤٠  ٧    أخرى وموجوداتمدفوعة مقدماً  يفر امص
          ١٩٣,٤٥٣,٠١١    ٢٠٨,٧٠٠,٣٥٣  

  غير متداولة:موجودات 
  ٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧    ٣٦٢,٥٦٨,٤٦٨  ٨    ممتلكات ومعدات، صايف

  ٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤    ٦٦٥,٠٧١,٤٨١  ٩    مشاريع حتت التنفيذ
  ٨٤٣,٣٢٧,٧٥٢  ١,٢٣٦,٣٤٠,٣٠٢    املوجودات جمموع  
  طلوباتملا  
  طلوبات متداولة:م

    ٣٢,٧٣٩,٥٧٨    ٣٢,١٧١,٥١٩    ذمم دائنة
    -            ١,٨٧٣,٣٣٩    سحب على املكشوفبنكية  تسهيالت
    ٩٩٦,٦٣٩    ٧٠٦,٤٨٧  ١٨   ي عالقةو ذف اطر ألمطلوب 

    ١٥,٢٤٠,٣٩٢    ١٩,٥٥٣,١٣٧  ١١   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٣,٤٦٣,١٤٨    ٣,٦٠٨,٦٠٣  ١٩   زكاةخمصص ال

          ٥٢,٤٣٩,٧٥٧    ٥٧,٩١٣,٠٨٥    
  متداولة:طلوبات غير م

  ٢١٢,٦٣٧,٦١٥    ٥٧٨,٠٢٩,٢٥٠  ١٠   األجلقروض طويلة 
    ٩,٦٦٠,١٨١    ١٤,٨٠٥,٢٥٣  ١٢   اخلدمة للموظفني ايةخمصص مكافأة 

    ٢٧٤,٧٣٧,٥٥٣    ٦٥٠,٧٤٧,٥٨٨    جمموع املطلوبات  
  :مساهمينال حقوق

  ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٣   س املالأر 
    ٣٤,٠٤٨,٠١٥    ١٢,١٩٨,٢٦٧  ١٤   حتياطي نظاميا
  ١١٤,٥٤٢,١٨٤    ٤٨,٣٩٤,٤٤٧    رباح مبقاةأ

  ٥٦٨,٥٩٠,١٩٩    ٥٨٥,٥٩٢,٧١٤    املسامهني جمموع حقوق  
  ٨٤٣,٣٢٧,٧٥٢  ١,٢٣٦,٣٤٠,٣٠٢    سامهنياملطلوبات وحقوق امل جمموع  

    ٢٤   وتعهدات التزامات حمتملة
    القوائم املالية.هذه جزءاً ال يتجزأ من  ٢٤إىل رقم  ٦يف الصفحات من رقم  ترب اإليضاحات املرفقةتع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ائمة الدخلق

  ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال
  

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في            
      م٢٢٠١           م٢٠١٣        إيضاح  

    ٣٧٨,٦٨٤,٤٩٩      ٤٣٤,٠٧٥,٦٩٩    ١٥   يفصا اإليرادات،
    )٢١٥,٥٧٥,٠٣٢  (  )٢٤٨,٩١٣,٥١٣(  ١٦   تكلفة اإليرادات

    ١٦٣,١٠٩,٤٦٧      ١٨٥,١٦٢,١٨٦      اإلمجايل الربح
  :ةـف تشغيليـمصاري

   )٧٠,٧٧٠,٣٣٩  (    )٧٣,٠٦٧,١٣٩(  ١٧   مية وإداريةمصاريف عمو 
    ٩٢,٣٣٩,١٢٨      ١١٢,٠٩٥,٠٤٧      العمليات الدخل من

   :إيرادات (مصاريف) أخرى
    )١,٦٥٦,٨٦٧(    )٣١٩,٨٨٩(    نفقات مالية

      ٦,٠٨٨,١٩٠      ٣,٩٢٧,٣٥٧      ، صايفأخرى
      ٩٦,٧٧٠,٤٥١      ١١٥,٧٠٢,٥١٥      قبل الزكاةدخل ال

      )٢,٥٠٠,٠٠٠  (    )٤,٢٠٠,٠٠٠(  ١٩   ، صايفزكاة
      ٩٤,٢٧٠,٤٥١      ١١١,٥٠٢,٥١٥      دخلالصافي 

    ٢١   :(ريـال سعودي) مربحية السه
      ٠٠٠,٥٠٠,٥٢      ٠٠٠,٥٠٠,٥٢      متوسط عدد األسهم
      ٧٦,١      ١٤,٢      الدخل من العمليات

      ٠٨,٠      ٠٧,٠    إيرادات أخرى – من العمليات غري التشغيليةالدخل 
    ٨٠,١      ١٢,٢      للسنة دخلالصايف 

  

    جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٤إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
  



166



- ٤ - 

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  ائمة التدفقات النقديةق
  ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في           
    م٢٢٠١          م٢٠١٣           

  :األنشطة التشغيليةدفقات النقدية من تلا
  ٩٤,٢٧٠,٤٥١      ١١١,٥٠٢,٥١٥    دخلالصايف 

  ديالت لبنود غري نقدية:تع
  ١٣,٥٩٧,٧٤٥      ١٣,٦١٤,١٦٣    اتستهالكا

  ٢٥,٨٦١,٣٥٦      ٢٢,٩٦٣,٧٢٩    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٢,٥٠٠,٠٠٠      ٤,٢٠٠,٠٠٠    ، صايفخمصص زكاة

    ٤,٤٢٩,٦٢٠      ٥,٤٤٤,٥٧٧    ة اية اخلدمة للموظفنيمكافأخمصص 
  غييرات في رأس المال العامل:ت

  )٢٣,٢٣٥,٤٦٠(    )٥٢,٤٦٩,١٨٧(  ذمم مدينة
    ١٤٨,٧٤٩      )٥٧٠,٠١٩(  أطراف ذوي عالقة )إىلمن/ ( مطلوب
    )١٦٢,١٢٧(    )١٨٣,٥٤٦(    خمـزون

    )١,٢٠٥,٧١٦(      )٦,٥١٧,٤٨٤(  أخرى وموجودات متداولةصاريف مدفوعة مقدماً م
    ٥,١١٠,٦٨٠      )٥٦٨,٠٥٩(  ذمم دائنة

    ٣,٤٠٢,٦٩١      ٤,٣١٢,٧٤٥    أخرى متداولة مصاريف مستحقة ومطلوبات
    )٣,٢٣٦,٨٥٢(      )٤,٠٥٤,٥٤٥(  زكاة مسددة

      )٣٢٠,٩٩٣  (    )٢٩٩,٥٠٥  (  خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني املسدد
    ١٢١,١٦٠,١٤٤      ٩٧,٣٧٥,٣٨٤    التشغيليةاألنشطة يف النقد الناتج من صا

  :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
    )٣٨,٣٥١,٥٨٤(    )٥,٨٣٦,٦٤٤(  شراء ممتلكات ومعدات

    )٢٢٧,١٧٢,٠٣٤  (  )٣٨٥,٥٤٢,٧٢٧  (  إضافات على مشاريع حتت التنفيذ
    )٢٦٥,٥٢٣,٦١٨  (  )٣٩١,٣٧٩,٣٧١  (  يف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمارصا

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
  ٢١٢,٦٣٧,٦١٥      ٣٦٥,٣٩١,٦٣٥    قروض طويلة األجل متحصالت من

    ٦٢,٧٥٠,٠٠٠      ٢٢,٢٠١,٨٢٤    وقروض قصرية األجل سحب على املكشوفمتحصالت من 
  )١٠٢,٧٥٠,٠٠٠  (    )٢٠,٣٢٨,٤٨٥(  األجل ةض قصري و قر  من داملسد

      -              )٩٤,٥٠٠,٠٠٠  (  توزيعات أرباح مدفوعة
      ٢٨,٢٧٤,١٤١      )٢١,٢٣٩,٠١٣(  في النقد وما يعادله التغيرصافي     ١٧٢,٦٣٧,٦١٥      ٢٧٢,٧٦٤,٩٧٤    أنشطة التمويل الناتج من يف النقدصا

      ٣٥,١٦٣,٤٥٦      ٦٣,٤٣٧,٥٩٧    السنة نقد وما يعادله كما يف بداية
      ٦٣,٤٣٧,٥٩٧      ٤٢,١٩٨,٥٨٤    السنةنقد وما يعادله كما في نهاية 
  :معلومات إضافية غير نقدية

  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠      ٧٢,٠٠٠,٠٠٠    )١٣احملول من األرباح املبقاة لزيادة رأس املال (إيضاح 
            -              ٣٣,٠٠٠,٠٠٠    )١٣احملول من االحتياطي النظامي لزيادة رأس املال (إيضاح 

      جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٤إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ات في حقوق المساهمينائمة التغير ق

  
  ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال


ــالر            مــــوعا           بقاةاح مربأ          ـياحتياطي نظام      أس املـ

  ٥٦٨,٥٩٠,١٩٩    ١١٤,٥٤٢,١٨٤      ٣٤,٠٤٨,٠١٥      ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١٣يناير  ١
  ١١١,٥٠٢,٥١٥    ١١١,٥٠٢,٥١٥      -            -         ةايف الدخل للسنص

  -             )١١,١٥٠,٢٥٢  (    ١١,١٥٠,٢٥٢      -        احملّول إىل االحتياطي النظامي
  )٩٤,٥٠٠,٠٠٠(    )٩٤,٥٠٠,٠٠٠  (    -            -        أرباح مدفوعةتوزيعات 

    -             )٧٢,٠٠٠,٠٠٠  (  )٣٣,٠٠٠,٠٠٠  (    ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠  احملول لزيادة رأس املال
  ٥٨٥,٥٩٢,٧١٤      ٤٨,٣٩٤,٤٤٧      ١٢,١٩٨,٢٦٧      ٠٠٠,٠٠٠٥٢٥,  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨    ١٤٩,٦٩٨,٧٧٨      ٢٤,٦٢٠,٩٧٠      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١٢يناير  ١
  ٩٤,٢٧٠,٤٥١      ٩٤,٢٧٠,٤٥١      -             -          ايف الدخل للسنةص

  -             )٩,٤٢٧,٠٤٥  (    ٩,٤٢٧,٠٤٥      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
    -           )١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  (    -             ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  احملول لزيادة رأس املال

  ٥٦٨,٥٩٠,١٩٩    ١١٤,٥٤٢,١٨٤      ٣٤,٠٤٨,٠١٥      ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١


  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٤إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٦ - 

  معلومات عامة  - ١
  

للقيام بأعمال جتارة اجلملة والتجزئة يف تأسست شركة احلمادي للتنمية واالستثمار ("الشركة")   
  املعدات الطبية واألدوية، باإلضافة إىل تأسيس وصيانة وإدارة وتشغيل املستشفيات واملراكز الصحية.

  
قاً وفتأسست  مسامهة سعودية مقفلةشركة إن شركة احلمادي للتنمية واالستثمار ("الشركة") هي 

 ١٠١٠١٩٦٧١٤تجاري رقم السجل الوتعمل مبوجب  ،ةـالسعوديلنظام الشركات يف اململكة العربية 
إضافة إىل فرع  )م٢٠٠٤ إبريل ١٣هـ (املوافق ١٤٢٥ صفر ٢٣ الصادر يف مدينة الرياض بتاريخ

الصادر يف  ١٠١٠٢٦٣٠٢٦الشركة يف مدينة الرياض الذي يعمل مبوجب السجل التجاري رقم 
م). إن عنوان املركز الرئيسي ٢٠٠٩فرباير  ٢٢هـ (املوافق ١٤٣٠صفر  ٢٧مدينة الرياض بتاريخ 

  ، اململكة العربية السعودية. ١١٥٣٤، الرياض ٥٥٠٠٤للشركة هو ص.ب 
  

  تتضمن هذه القوائم املالية أيضاً نتائج أعمال الفرع املشار إليه أعاله.
  

ه ١٤٣٥الثاين ربيع  ٢٤متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ 
  .)م٢٠١٤ فرباير ٢٤(املوافق 

  
  خص السياسات المحاسبية الهامةلم  - ٢

أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أدناه. مت تطبيق هذه 
    السياسات بشكل منتظم على مجيع الفرتات املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك.

  أسس اإلعداد   ١-٢  
على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق، وطبقًا للمعايري  املرفقةأعدت القوائم املالية 

  عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. ةلصادر احملاسبية ا

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة   ٢-٢  
عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر يتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف 

على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم 
املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات 

ى خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية عل
املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً 

  لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.
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  إيضاحات حول القوائم المالية
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        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٧ - 

  التقارير القطاعية   ٣-٢
  (أ) القطاع التشغيلي  
  هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت: القطاع التشغيلي  

،تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادرتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عمليا

وتقييم األداء،
.تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل
  

  (ب) القطاع اجلغرايف  
اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف القطاع   

  بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
  

  تحويل العمالت األجنبية   ٤-٢  
  (أ) العملة الرئيسية  
  املالية للشركة بالريـال السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة.تظهر البنود يف القوائم   

  (ب) معامالت وأرصدة  
سعار الصرف أساس أالريـال السعودي على  إىل األجنبيةاملعامالت اليت تتم بالعمالت  يتم حتويل  

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك السائدة يف تاريخ تلك املعامالت. 
واليت مل تكن  ملعامالت وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبيةا

م، على التوايل، على أساس أسعار ٢٠١٢م و ٢٠١٣ ديسمرب ٣١ني املنتهيتني يف جوهرية للسنت
  صرف العمالت السائدة كما يف اية الفرتة ضمن قائمة الدخل

  نقد وما يعادله   ٥-٢
ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى  الصندوقيشتمل النقد وما يعادله على النقد يف 

  من تاريخ الشراء. قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 
    



170

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية
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- ٨ - 

  ذمم مدينة، صافي   ٦-٢  
حتصيلها. يتم عمل تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف 

خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من 
حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف 

ملدينة غري قابلة عمومية وإدارية". عندما تكون الذمم امصاريف قائمة الدخل وتظهر حتت بند "
للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت 

  عمومية وإدارية" يف قائمة الدخل.مصاريف الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "

  مخزون   ٧-٢  
حيدد سعر التكلفة  ق أيهما أقل.يقيد املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحق

  على أساس متوسط التكلفة املرجح.
  

سعر البيع املقدر يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف استكمال صايف القيمة القابلة للتحقق متثل   
  العملية ومصاريف البيع.

  
  ممتلكات ومعدات   ٨-٢  

ت املرتاكمة ما عدا مشاريع حتت التنفيذ. بعد خصم االستهالكابالتكلفة  املمتلكات واملعداتتظهر 
 طريقة القسط الثابت على قائمة الدخل على أساسستهالك الا. حيّمل األراضيال يتم استهالك 

  لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة هلا كما يلي: وذلك
  سنوات      
  ٣٣    مباين    
  ١٠    معدات وأدوات طبية    
  ١٠- ٦  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية    
  ٤    سيارات    

  
حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة 

  الدخل.
  

تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات اليت ال تزيد جوهريًا من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل، يف قائمة 
تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل  الدخل عند

  الذي مت استبداله.
    



171
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- ٩ - 

  مشاريع تحت التنفيذ   ٩-٢  
وال يتم استهالكها. يتم البدء يف استهالك املشاريع حتت التنفيذ  بالتكلفةتقّيد املشاريع حتت التنفيذ 

  عندما تصبح جاهزة لالستخدام للغرض اليت أنشئت من أجله.
  
  الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة   ١٠-٢

 يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف
الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف 
القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلـة 

لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع  أيهما أعلى. ،لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام
املوجودات على أدىن مستوى هلا حبيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد). 
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث هبوط يف 

إذا ما مت الحقًا عكس خ كل فرتة مالية. قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاري
التقدير إىل الوحدة املدرة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  هلبوطخسارة ا
 هلبوطالقيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، على أال لالسرتدادالقابلة تها لقيماملعدل 

السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الفرتات/ يفالوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو 
قيمة املوجودات غري  يف هلبوطخسارة اال يتم عكس  إيرادات يف قائمة الدخل.كيف القيمة فوراً   هلبوطا

  امللموسة.


  القروض   ١٠-٢
سم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت. يتم املستلمة بعد ح املتحصالتيتم إثبات القروض بقيمة 

رمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من 
  هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.

 
  ذمم دائنة ومستحقات   ١١-٢

 سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء مت إصدار فواتري املطلوبات اليت مبالغيتم إثبات 
  مبوجبها إىل الشركة أو ال.

 
  مخصصات   ١٢-٢

يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق، 
  املبلغ بشكل يعتمد عليه.وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير 
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- ١٠  - 

  لزكاةا   ١٣-٢
يتم  ("املصلحة") يف اململكة العربية السعودية مصلحة الزكاة والدخل نظمةختضع الشركة للزكاة وفقاً أل

يتم تسجيل أية فروقات بني املخصص تقدير وحتميل الزكاة املستحقة على الشركة على قائمة الدخل. 
  الربط النهائي حيث يتم عندها تسوية املخصص.والربط النهائي حني يتم اعتماد 

 
  للموظفين الخدمة نهايةمخصص مكافأة    ١٤-٢

يتم قيد خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة 
 العربية السعودية من قبل الشركة وحيّمل على قائمة الدخل. يتم احتساب مبلغ االلتزام على أساس

القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة 
املركز املايل. يتم احتساب املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني 

  ة السعودية.األخرية وعدد سنوات خدمام املرتاكمة، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربي
 

  اإليرادات   ١٥-٢  
يتم قيد اإليرادات عند تقديـم اخلدمة للمرضى وإصدار الفواتري ويتم تسجيلها بالصايف بعد   

متنح اخلصومات بشكل رئيسي إىل شركات التأمني والعمالء الرئيسيني من الشركات  .اخلصومات
األسعار العادية احملددة ملختلف واألشخاص الذين يدفعون نقدًا ومتثل هذه اخلصومات الفرق بني 

  اخلدمات مطروحاً منها املبالغ اليت يتم التفاوض عليها للدفع.
 

  داريةإعمومية و  مصاريف   ١٦-٢
بالضرورة جزءاً تكون ال على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  العمومية واإلداريةف ـصاريامل تشتمل

 احملاسبة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني ملعايريوفقًا كما هو مطلوب  اإليرادات لفةتك من
  ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.اإليرادات لفةتكواإلدارية و صاريف العمومية امل

 
  توزيعات أرباح   ١٧-٢

  تقيد توزيعات األرباح يف القوائم املالية يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي الشركة.
  

  عقود إيجار تشغيلية   ١٨-٢  
يتم حتميل املصاريف املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة اإلجيار. كما 

  يقيد إيراد التأجري على أساس االستحقاق وفقاً لشروط التعاقد.
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١١  - 

األدوات المالية وإدارة المخاطر  - ٣   
مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل إن أنشطة الشركة تعرضها إىل خماطر   

خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار) وخماطر االئتمان 
وخماطر السيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر العام للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق 

تتم إدارة املخاطر   إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للشركة. املالية ويسعى
  من قبل اإلدارة العليا. تتلخص أهم أنواع املخاطر أدناه.

  
تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقد وما يعادله والذمم املدينة واملطلوب من   

ي عالقة واملصاريف املستحقة واملطلوبات ة والذمم الدائنة واملطلوب ألطراف ذوأطراف ذوي عالق
املتداولة األخرى والقروض قصرية األجل. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة ذه البنود مت اإلفصاح عنها 

  ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.
  

بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى  املقاصةيتم إجراء   
أو إثبات املوجودات  الصايفوالنّية إما للتسوية على أساس  املقاصةالشركة حقًا قانونيًا يف إجراء 

  واملطلوبات يف نفس الوقت.
  

العملة مخاطر   ١-٣
ة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت هي خماطر التغري يف قيم إن خماطر العملة

تعتقد اإلدارة أن خماطر العمالت غري  السعودي. بالريـالالشركة هي  معامالتاألجنبية. إن معظم 
  جوهرية.


مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة   ٢-٣

هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري العمولة خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر إن 
على املركز املايل والتدفقات النقدية للشركة. تراقب الشركة  السوقتذبذبات أسعار العمولـة يف 

العموالت بشكل مستمر وتعمل تبعًا لذلك. إن أسعار العموالت اخلاصة بالشركة واملتعلقة بشكل 
ري.رئيسي بالقروض قابلة للتغري بشكل دو 

  
مخاطر السعر   ٣-٣

تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواء   خماطرإن خماطر السعر هي 
كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على مجيع األدوات 
املتداولة يف السوق. إن الشركة حاليا غري معرضة ملخاطر السعر حيث أا ليس لديها استثمارات يف 

  اق مالية. أور 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٢  - 

مخاطر االئتمان   ٤-٣
هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد  إن خماطر االئتمان

الطرف األخر خلسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماين مرتفع. تقيد الذمم 
  لها.املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصي


مخاطر السيولة   ٥-٣

منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات  تواجههي خماطر أن  خماطر السيولةإن 
املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 

طر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خما
السيولة الكافية، من خالل التسهيالت االئتمانية، ملقابلة أية التزامات مستقبلية. 


القيمة العادلة   ٦-٣

إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم ا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم 
مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األدوات املالية  أطرافم بنفس شروط التعامل مع الرغبة يف ذلك وتت

قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة.  للشركة على أساس التكلفة التارخيية.
 ل جوهري عنتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال ختتلف بشك

  قيمتها الدفرتية.
  
  نقد وما يعادله  - ٤

    م٢٢٠١        م٢٠١٣        
    ٣,٠١٠,٠٦٤    ٢,٤٣٦,٧٢٦  نقد يف الصندوق  
    ٦٠,٤٢٧,٥٣٣    ٣٩,٧٦١,٨٥٨  نقد لدى البنوك  
    ٦٣,٤٣٧,٥٩٧    ٤٢,١٩٨,٥٨٤    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٣  - 

  صافي ذمم مدينة،  - ٥
      م٢٢٠١           م٢٠١٣             

  ١١٢,١٣٠,٤٢٥      ١٤٧,٥٩٦,٥٦٠    جتارية  
      ٩,٩٨٣,١٣٥      ٨,٥٢٨,٢٣١     فواتري مل يصدر اذمم مدينة   
      ١٢٢,١١٣,٥٦٠      ١٥٦,١٢٤,٧٩١    
      )١٥,١٥٧,٧٤٨(   )١٩,٦٦٣,٥٢١  (  يطرح: خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
      ١٠٦,٩٥٥,٨١٢      ١٣٦,٤٦١,٢٧٠  

  
  إن حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما يلي:  
    م٢٢٠١          م٢٠١٣         
    ٣,٦٩٠,٥٨٨      ١٥,١٥٧,٧٤٨    يناير ١الرصيد كما يف   
    ٢٥,٨٦١,٣٥٦    ٢٢,٩٦٣,٧٢٩    إضافات  
  )١٤,٣٩٤,١٩٦  (  )١٨,٤٥٧,٩٥٦  (  شطب  
    ١٥,١٥٧,٧٤٨      ١٩,٦٦٣,٥٢١    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

  
  مخزون  - ٦

    م٢٠١٢        م٢٠١٣          
    ٩,٣٥٦,٧٦٩    ٩,٧٦٤,٨٩٤  أدوية  
    ٤,٣١٣,٩٤٤    ٤,٥٣٦,٦٩٢  معدات ولوازم طبية  
    ١,٥٨٧,٩٩٦    ١,١٣٠,٧٥١  معدات ولوازم غري طبية  
      ١١٧,٥٧١    ١٢٧,٤٨٩  قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع  
    ١٥,٣٧٦,٢٨٠    ١٥,٥٥٩,٨٢٦    

  
  أخرىمتداولة  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات  - ٧

    م٢٠١٢        م٢٠١٣          
  ١,٧٠٤,٨٦٤    ٤,٦١٦,٣١٣  دفعات مقدمة ملوردين  
  ١,٣٠٠,٥٣٨    ٤,٦١٣,٠١٠  مصاريف إكتتاب  
  ٢,٧٤١,٨٩٧    ٣,٥٢٨,٤٨٧  إجيارات وتأمني طيب  
  ٩٨٢,٣٨٢    ١,٠٧٩,٩٨٠  سلف موظفني  
  ٣٦,٠٠٠    ٣٦,٠٠٠  تأمني نقدي خلطابات ضمان واعتمادات  
      ٨٤٧,٠٧٥    ٢٥٦,٤٥٠  أخرى  
    ٧,٦١٢,٧٥٦    ١٤,١٣٠,٢٤٠    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٤  - 

  ، صافيممتلكات ومعدات  - ٨
  م٢٠١٣ديسمرب  ٣١    استبعادات         إضافـــات        م٢٠١٣يناير  ١     
  التكلفة:  
    ٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧    -            -           ٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧  أراضي  
    ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -            -           ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨  مباين  
  ١١٥,٢٥٨,٤٢٤    -            ٢,٧١٠,١٨٧    ١١٢,٥٤٨,٢٣٧  وأدوات طبيةمعدات   
  أثاث وتركيبات  
  ٤٥,٢٤٠,٢٢٧    -            ٢,١٣٧,٤٥٧    ٤٣,١٠٢,٧٧٠  ومعدات مكتبية    
    ٣,٧١١,٨٦٨    )٢٠٩,٢٥٠  (    ٩٨٩,٠٠٠    ٢,٩٣٢,١١٨  سيارات  
      ٦٢٣,٥٩٠,٠٧٤    )٢٠٩,٢٥٠  (    ٥,٨٣٦,٦٤٤    ٦١٧,٩٦٢,٦٨٠  اموع     
  االستهالك المتراكم:  
  ١٢٩,٦٤٦,٠٧٦    -            ٥,٩٠٩,٤٩٣    ١٢٣,٧٣٦,٥٨٣  مباين  
  ٩٣,٥٩٣,٠٥٨    -            ٤,٦٢٤,٩٥٨    ٨٨,٩٦٨,١٠٠  وأدوات طبيةمعدات   
  أثاث وتركيبات  
  ٣٥,٧٠٩,٧١٠    -            ٢,٤٧٧,٢٣٥    ٣٣,٢٣٢,٤٧٥  ومعدات مكتبية    
    ٢,٠٧٢,٧٦٢    )٢٠٩,٢٤٦  (    ٦٠٢,٤٧٣    ١,٦٧٩,٥٣٥  سيارات  
    ٢٦١,٠٢١,٦٠٦    )٢٠٩,٢٤٦  (    ١٣,٦١٤,١٥٩    ٢٤٧,٦١٦,٦٩٣  اموع     
    ٣٦٢,٥٦٨,٤٦٨              ٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧    

  
  م٢٠١٢ديسمرب  ٣١    استبعادات         إضافـــات        م٢٠١٢يناير  ١     
  التكلفة:  
  ٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧    -            ٣٠,١١٧,٩٨٩    ٢٣٢,٢٧٨,٤٧٨  أراضي  
  ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -            -           ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨  مباين  
  ١١٢,٥٤٨,٢٣٧    -            ٦,٢٢٤,٣٤٩    ١٠٦,٣٢٣,٨٨٨  وأدوات طبيةمعدات   
  أثاث وتركيبات   
  ٤٣,١٠٢,٧٧٠    -            ١,٣٢٩,٩٠٥    ٤١,٧٧٢,٨٦٥  ومعدات مكتبية    
    ٢,٩٣٢,١١٨    -            ٦٧٩,٣٤١    ٢,٢٥٢,٧٧٧  سيارات  
      ٦١٧,٩٦٢,٦٨٠    -            ٣٨,٣٥١,٥٨٤    ٥٧٩,٦١١,٠٩٦  اموع     
  االستهالك المتراكم:  
  ١٢٣,٧٣٦,٥٨٣    -            ٥,٩١٦,٢٣٩    ١١٧,٨٢٠,٣٤٤  مباين  
  ٨٨,٩٦٨,١٠٠    -            ٤,٧٧١,٣٨٧    ٨٤,١٩٦,٧١٣  وأدوات طبيةمعدات   
  أثاث وتركيبات   
  ٣٣,٢٣٢,٤٧٥    -            ٢,٦٨٦,٩٥٩    ٣٠,٥٤٥,٥١٦  ومعدات مكتبية    
    ١,٦٧٩,٥٣٥    -            ٢٢٣,١٦٠    ١,٤٥٦,٣٧٥  سيارات  
    ٢٤٧,٦١٦,٦٩٣    -            ١٣,٥٩٧,٧٤٥    ٢٣٤,٠١٨,٩٤٨  اموع     
    ٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧              ٣٤٥,٥٩٢,١٤٨    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٥  - 

ريـال سعودي مرهونة لوزارة املالية  ٨٦,٩٨٧,٠٣٥يتضمن بند األراضي أعاله قطعة أرض بقيمة 
 اً رهنريـال سعودي مرهونة  ٦٧,٠٠٠,٠٠٠، باإلضافة إىل قطعة أرض بقيمة ضمانًا لقرض حكومي

(انظر  ضمانًا لقرض من بنك حملي كأحد اإلجراءات الالزمة للحصول على تلك القروض اً حيازي
).١٠ أيضاً إيضاح رقم

  مشاريع تحت التنفيذ  -٩
ملبىن فرع السويدي وفرع النـزهة، إضافة إىل سكن وجتهيز تتضمن املشاريع حتت التنفيذ أعمال إنشاء 

  على ذلك احلساب مبا يلي:، تتمثل احلركة فرع الرئيسيالامللحق ب األطباء
    م٢٢٠١        م٢٠١٣        
    ٥٢,٣٥٦,٧٢٠    ٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤  بداية السنةرصيد   
  ٢٢٧,١٧٢,٠٣٤    ٣٨٥,٥٤٢,٧٢٧  خالل السنة إضافات  
    -            -          احملول إىل األصول الثابتة  
  ٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤    ٦٦٥,٠٧١,٤٨١  ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   


كذلك  )١٠(انظر إيضاح رقم  اإلنشاءات من خالل قروض من بنك جتاري حمليمت متويل قيمة تلك 

ديسمرب  ٣١املرمسلة على تلك املشاريع كما يف  بلغت تكلفة التمويل .)٢٤انظر إيضاح رقم (
  ريـال سعودي). ٢,٤٢١,٥١٧: ٢٠١٢ريـال سعودي (١٦,٢٨٧,٨٩٦م مبلغ ٢٠١٣

  قروض طويلة األجل  -١٠
    م٢٠١٢        م٢٠١٣        
    -            ٧٥,٩٠٧,٢٠٠  قرض من وزارة املالية  
  ٢١٢,٦٣٧,٦١٥    ٥٠٢,١٢٢,٠٥٠  قروض من البنوك التجارية  
    ٢١٢,٦٣٧,٦١٥    ٥٧٨,٠٢٩,٢٥٠  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٦  - 

  قرض وزارة المالية  ١-١٠
يـال مليون ر  ١٤٩,١تفاقية القرض مع وزارة املالية السعودية احلصول على قرض مببلغ تتضمن ا

وشراء جتهيزات ومعدات طبية وأثاث، ولقد مت  "فرع السويدي" املستشفىسعودي إلقامة مبىن 
. حتدد قيمة م٢٠١٣ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي كما يف  ٧٥,٩استخدام جزء من القرض مببلغ 

العقد  بذلكالقسط السنوي على ضوء ما يتم صرفه فعًال من قيمة القرض يف اية مدة التنفيذ احملددة 
املبالغ املنصرفة على عشرين قسطاً سنوياً، ويبدأ سداد القسط األول فيها بعد مضي  بعد قسمة إمجايل

م. إن هذا القرض ٢٠١٣سبتمرب  ١٨ه املوافق ١٤٣٤ذو القعدة  ١٣مخس سنوات من تاريخ العقد 
وال يتضمن أية عموالت  .بفرع السويديمضمون برهن املمتلكات والتجهيزات واملعدات اخلاصة 

  يمة الدفرتية هلذا القرض هي بالريال السعودي.إن الق متويل.

  قروض من بنوك تجارية  ٢-١٠
خمتلفة. وحتمل تلك  عدة اتفاقيات مع بنوك حملية للحصول على تسهيالت وقروضالشركة  عقدت

كما يف االتفاقيات  القروض عموالت متويل على أساس املعدالت السائدة يف السوق. تتضمن تلك 
ريـال سعودي من بنوك  مليار ١,١قروض طويلة األجل مببلغ تسهيالت  ،م٢٠١٣ديسمرب  ٣١

مليون ريـال سعودي يسدد على فرتة ثالث  ١٥٠تتضمن قرضًا نقديًا طويل األجل بقيمة حملية، 
سنوات ويستحق السداد على أساس ربع سنوي مع فرتة مساح ملدة سنتني، وتستحق أول دفعة منه 

فة إىل قرض طويل األجل على شكل اعتمادات مستندية بقيمة باإلضام. ٢٠١٥مارس  ٣١بتاريخ 
مليون ريـال سعودي يسدد على فرتة ثالث سنوات ويستحق السداد على أساس ربع سنوي،  ١٤٧,٨

أيضاً  .م٢٠١٥يونيو  ٣٠، وتستحق الدفعة األوىل منه بتاريخ ثالث سنواتمع فرتة مساح ملدة 
مليون ريـال سعودي يسدد على فرتة  ١٥٠قرض نقدي طويل األجل بقيمة  تتضمن تلك التسهيالت

أكتوبر  ٢٠مخس سنوات، ويستحق السداد على أساس نصف سنوي وتستحق أول دفعة منه بتاريخ 
 ثالثمليون ريـال سعودي يسدد على فرتة  ٣٠٠قرض طويل األجل بقيمة  إضافًة إىل .م٢٠١٥
تحق السداد على أساس نصف سنوي وتستحق أول دفعة منه ، ويسسنتنيمساح ملدة مع فرتة  سنوات
إن الغرض من تلك القروض أساسًا هو متويل شراء أراضي للشركة وإنشاء  م.٢٠١٦ يونيو ٥بتاريخ 

مليون ريـال  ٥٠٤قامت الشركة باستخدام  .مباين للفروع وسكن لألطباء وشراء جتهيزات طبية
  .يف تاريخ القوائم املالية كما  من إمجايل قيمة تلك التسهيالت تقريباً سعودي 

وإعتمادات  خطابات ضمان إلصدارتسهيالت  تتضمن إتفاقيات التسهيالت املشار إليها أعاله أيضاً 
قامت الشركة  مليون ريـال سعودي. ٥١ إمجالية بقيمةمستندية باإلضافة إىل السحب على املكشوف 

يف تاريخ القوائم  كما  من إمجايل قيمة تلك التسهيالت تقريباً ال سعودي مليون ريـ ١,٩باستخدام 
    .املالية

وك يف اململكة العربية ـة خاصة تعادل املعدالت السائدة بني البنـحتمل القروض طويلة األجل عمول
مع فرتة مساح ملدة سنتني السعودية زائدًا هامش ربح معني، تستحق السداد على أساس ربع سنوي، 

وبناًء على شروط اإلتفاقية  .ويتم إطفاءها على مدى فرتة القرض على أساس طريقة العائد الفعلي
واليت تتطلب من الشركة احلفاظ على  جيب على الشركة االلتزام ببعض التعهدات املالية وغري املالية

  سعودي.إن القيمة الدفرتية لتلك القروض هي بالريال ال .مستوى معني من املؤشرات املالية
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  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٧  - 

  جدول استحقاقات القروض طويلة األجل  ٣-١٠
  يتلخص جدول استحقاقات القروض طويلة األجل مبا يلي:

  ديسمبر: ٣١للسنة المنتهية في 
    م٢٠١٢        م٢٠١٣      

  ٢٠١٤        -          -  
  ٨٥,٣١٠,٠٠٠    ١١٠,٣١٠,٠٠٠  ٢٠١٥  
  ٧٧,٣٢٧,٦١٥    ١٧٣,٠٩٦,٢٤٢  ٢٠١٦  
  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٧٠,٦١٩,٥٦٥  ٢٠١٧  
  ٤٨,٠٩٦,٢٤٣  ٢٠١٨          -  
      -          ٧٥,٩٠٧,٢٠٠  ما بعد ذلك  
    ٢١٢,٦٣٧,٦١٥    ٥٧٨,٠٢٩,٢٥٠  

  
  ف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىير امص  -١١
    م٢٢٠١       م٢٠١٣         

    ٥,٣٦٥,٩٥٥    ٦,١١٠,٢٣٦  مزايا موظفني  
    ٥,٣٨٣,٨٠٤    ٥,٦٢٠,٨٧٠  تأمينات مرضى  
    ٢,٧١٤,٩٦٧    ٣,٥١٨,٦٥٤  الطيبم يصندوق التعل  
  -          ١,٨٢٣,١١٥  فوائد مستحقة  
    ٩٢٢,٤١٨    ١,٤١٧,٤٥٧  مبالغ مستحقة عن خدمات طبية خارجية  
    ٢٨١,٣٧٨    ٣٥٥,٦٨٢  اجتماعيةتأمينات   
      ٥٧١,٨٧٠    ٧٠٧,١٢٣  أخرى  
    ١٥,٢٤٠,٣٩٢    ١٩,٥٥٣,١٣٧    

  
  نالخدمة للموظفي نهايةمخصص مكافأة   -١٢
    م٢٢٠١         م٢٠١٣            

  ٥,٥٥١,٥٥٤      ٩,٦٦٠,١٨١    يناير ١الرصيد كما يف   
  ٤,٤٢٩,٦٢٠      ٥,٤٤٤,٥٧٧    املخصصات  
    )٣٢٠,٩٩٣  (    )٢٩٩,٥٠٥  (    املسدد  
    ٩,٦٦٠,١٨١      ١٤,٨٠٥,٢٥٣    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

   



180

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٨  - 

    رأس المال  -١٣
من م ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف سعودي   ريـالمليون  ٥٢٥البالغ رأس مال الشركة يتكون   

 السهمقيمة وتبلغ  مدفوعة بالكامل سهم) ٤٢,٠٠٠,٠٠٠م: ٢٠١٢( سهم ٥٢,٥٠٠,٠٠٠
  على النحو التايل: سعودينيمسامهني مملوكة من قبل  سعودي ريـال ١٠االمسية الواحدة 

         ٢٠١٣        
    ٪         رأس املـــال         ألسهمعدد ا    سامهــــونامل  
  ٣٠,٠٠٠    ١٥٧,٥٠٠,٠٠٠    ١٥,٧٥٠,٠٠٠  شركة جدوى الفرص الطبية  
  ١٤,٢٩٠    ٧٥,٠٠٠,٠٠٠    ٧,٥٠٠,٠٠٠  السيد/ صاحل حممد احلمادي  
  ١٤,٢٩٠    ٧٥,٠٠٠,٠٠٠    ٧,٥٠٠,٠٠٠  الدكتور/ عبدالعزيز حممد احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٣٦,٧٥٠,٠٠٠    ٣,٦٧٥,٠٠٠  السيد/ فيصل عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٣٦,٧٥٠,٠٠٠    ٣,٦٧٥,٠٠٠  السيد/ حممد عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٣٦,٧٥٠,٠٠٠    ٣,٦٧٥,٠٠٠  السيد/ عبدالعزيز صاحل احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٣٦,٧٥٠,٠٠٠    ٣,٦٧٥,٠٠٠  السيد/ حممد صاحل احلمادي  
  ٤,٥٠٠    ٢٣,٦٧٣,٧٥٠    ٢,٣٦٧,٣٧٥  السيدة/ اجلوهرة إبراهيم بن عون  
  ٣,٧٩٠    ١٩,٨٧٦,٢٥٠    ١,٩٨٧,٦٢٥  السيدة/ هند بنت فهد الدخيل  
  ٣,٣٣٠    ١٧,٤٨٧,٥٠٠    ١,٧٤٨,٧٥٠  د/ تركي إبراهيم منصور الراجحيالسي  
    ١,٨٠٠    ٩,٤٥٠,٠٠٠    ٩٤٥,٠٠٠  السيد/ إبراهيم منصور الراجحي  
    ٠,٠٠٢    ١٢,٥٠٠    ١,٢٥٠  السيد/ سامي عبداهللا السعيد  
    ١٠٠,٠٠٠    ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  

  
         ٢٠١٢        
    ٪        رأس املـــال        ألسهمعدد ا    سامهــــونامل  
    ٣٠,٠٠٠    ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠    ١٢,٦٠٠,٠٠٠  شركة جدوى الفرص الطبية  
  ٢٢,٨٠٠    ٩٥,٧٣٩,٠٠٠    ٩,٥٧٣,٩٠٠  السيد/ صاحل حممد احلمادي  
  ١١,٠٧٠    ٤٦,٥٠١,٠٠٠    ٤,٦٥٠,١٠٠  الدكتور/ عبدالعزيز بن حممد احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٢٩,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٩٤٠,٠٠٠  السيد/ فيصل عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٢٩,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٩٤٠,٠٠٠  السيد/ حممد عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠٠    ٢٩,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٩٤٠,٠٠٠  السيدة/ هند بنت فهد الدخيل  
  ٥,٠٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ عبدالعزيز صاحل احلمادي  
  ٥,٠٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ حممد صاحل احلمادي  
  ٣,٣٣٠    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ١,٤٠٠,٠٠٠  اهيم منصور الراجحيالسيد/ تركي إبر   
    ٠٠١,٨    ٧,٥٦٠,٠٠٠    ٧٥٦,٠٠٠  السيد/ إبراهيم منصور الراجحي  
    ٠٠١٠٠,٠    ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤٢,٠٠٠,٠٠٠  
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  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ١٩  - 

مليون ريـال سعودي إىل  ٤٢٠م بزيادة رأس مال الشركة من ٢٠١٣ يونيو ١٧بتاريخ  الشركة قامت  
مليون سهم  ٤٢٪ من رأس املال لريتفع عدد أسهم الشركة من ٢٥مليون ريـال سعودي بواقع  ٥٢٥
أسهم على شكل أسهم منحة، وقد  ٥مليون سهم، وذلك عن طريق توزيع سهمني لكل  ٥٢,٥إىل 

مليون  ٧٢م بقيمة ٢٠١٢ ديسمرب ٣١من األرباح املبقاة كما يف مت تسديد قيمة الزيادة يف رأس املال 
مليون ريـال سعودي من االحتياطي النظامي. وذلك مبوجب موافقة  ٣٣ريـال سعودي، باإلضافة إىل 

م. ٢٠١٣يونيو  ١٧هـ املوافق ١٤٣٤شعبان  ٨اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها بتاريخ 
  م.٢٠١٣ ديسمرب ٣١ املنتهية يف السنةخالل استكملت اإلجراءات النظامية 

  
  احتياطي نظامي  -١٤

 أن فإن على الشركةحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أنظام الشركة األساسي و ل وفقاً   
٪ من رأس ٥٠يعادل هذا االحتياطي  أن إىلاحتياطي نظامي  إىل صايف الدخل٪ من ١٠ جتنب
  .حالياً  مسامهي الشركةللتوزيع على  قابلغري إن هذا االحتياطي  املال.

  
  صافي ،اإليرادات  -١٥

    م٢٠١٢           م٢٠١٣           
    ١٧٣,٢٠٠,١٢٧      ١٩٥,٥٤٤,١١٤    أتعاب األطباء وعالجات طبية أخرى  
    ١٠٣,٧٨٢,٢٠٦      ١١٧,١١٠,٦٥٥    الصيدلية  
    ٧٩,١٠٧,٥٨٥      ٩٠,٠٤١,٣٩١    ختربامل  
    ٤٧,٢٩٠,٠١٧      ٥٢,٢٥٥,٨٧٩    األشعة  
    ٤٤,٢٤٤,٢٧٥      ٤٦,٥٧٥,٨٧٨    الغرف  
      ٤,٦٦٨,٢٧٦      ٣,١٧١,٩٧٥    طبيعيالعالج ال  
      ٤٥٢,٢٩٢,٤٨٦      ٥٠٤,٦٩٩,٨٩٢    إمجايل اإليرادات  
      )٧٣,٦٠٧,٩٨٧(    )٧٠,٦٢٤,١٩٣(  يطرح: اخلصومات  
      ٣٧٨,٦٨٤,٤٩٩      ٤٣٤,٠٧٥,٦٩٩    

  
  تكلفة اإليرادات  -١٦

    ١٠٢,٣٧١,٩٢٩    ١١٥,٦٩١,٦٩٩    تكاليف طبية        م٢٠١٢         م٢٠١٣           
    ٩٦,٦٩٩,٣٤٨    ١١٥,٢٢١,٠٠١    وملحقاارواتب   
    ١٠,٤٣٤,٧٤٤    ١٠,٤٢٨,٦٧٦    استهالكات  
    ٢,٤٨٦,١٦٩    ٤,١٢٧,٦٦٠    صالحإصيانة و   
      ٣,٥٨٢,٨٤٢    ٣,٤٤٤,٤٧٧    خدمات مرافق  
      ٢١٥,٥٧٥,٠٣٢    ٢٤٨,٩١٣,٥١٣    
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  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٢٠  - 

  إداريةو  مصاريف عمومية  -١٧
    م٢٠١٢         م٢٠١٣            
    ٢٥,٨٦١,٣٥٥    ٢٢,٩٦٣,٧٢٩  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
    ١٩,٩٢٩,١٧٩    ٢٧,١٢٧,٧٤٠  وملحقاارواتب   
    ٤,٨٨٨,٨٩٤    ٥,٢٩٣,٤٦٠  مواد مستهلكة غري طبية  
    ٣,١٦٣,٠٠١    ٣,١٨٥,٤٨٣  استهالكات  
    ٣,٦٩٥,٤٥٩    ٣,٣٩٩,٢٦٣  إجيارات  
    ١,٧٦٠,٣٠٣    ١,٥٥٣,٤٨٨  صيانة وإصالح  
    ٨٩٥,٧١٠    ٨٦١,١١٩  خدمات مرافق  
    ٨٣٤,٢١٧    ٨٥٦,٣٢٠    تأمني  
    ٢٣٦,٩٣٥    ٢٢٦,٥٠٠  تربعات وإعانات  
    ٧٨٥,٩٢٥    ١٨٤,٩٦٥  دعاية وعالقات عامة  
    ٩٣,٦٨٢    ٨٧,١٤٤  قرطاسية  
      ٨,٦٢٥,٦٧٩    ٧,٣٢٧,٩٢٧    أخرى  
        ٧٠,٧٧٠,٣٣٩    ٧٣,٠٦٧,١٣٩    

    عالقة ذوي أطرافأمور متعلقة ب  -١٨
  معامالت مع أطراف ذوي عالقة   ١-١٨  
اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة واملدرجة  العالقة عامالت مع األطراف ذويامل تتلخص أهم  

  ضمن القوائم املالية مبا يلي:
    م٢٠١٢         م٢٠١٣         
  أعمال منجزة ملشاريع حتت التنفيذ من شركة  
  ٢١٥,٦٢٠,٧١٩    ٢٧٩,٧٦٣,٠٠١  ألحد املسامهني شقيقة تابعةمقاوالت     
    ٤,٣٩٥,٥٠٣    ٥,٨٩١,٨٠٣  املسامهني مشرتيات من شركة تابعة ألحد  
    ٢,٦٦٥,٢١٩    ٤,٢١١,٦٦٢  رواتب ومزايا مدفوعة لكبار التنفيذين  
    ٢٥٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠  ألقارب املسامهنيإجيار مدفوع   

  
  .٢٤ رقم يضاحإ نظر أيضاً ا  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٢١  - 

  أطراف ذوي عالقةأرصدة مع    ٢-١٨  
  عالقة:ال طراف ذوياأل فيما يلي أهم أرصدة اية السنة الناجتة عن املعامالت مع

  من أطرف ذوي عالقة املطلوب  -أ 
    م٢٠١٢      م٢٠١٣        

    ٦٩,٥٧١    ١٦٦,٩٣٣  السيد/ إبراهيم منصور الراجحي (مساهم)  
    ٩٩٥    -        واخلدمات الطبيةاحملدودة للمقاوالت شركة عزيز   
  -        ١٥٠,٠٠٠  السيدة/ هيا احلمادي  
    -        ٣٣,٥٠٠  مؤسسة حممد احلمادي لتقنية املعلومات  
        ٧٠,٥٦٦    ٣٥٠,٤٣٣    

  ألطراف ذوي عالقة املطلوب  - ب 
    م٢٠١٢      م٢٠١٣        

    ٩٩٥,٠٣٤    ٧٠٦,٤٨٧  كتل للتجارةشركة أ  
    ١,٦٠٥    -        مؤسسة حممد احلمادي لتقنية املعلومات  
        ٩٩٦,٦٣٩    ٧٠٦,٤٨٧    

  
    الزكاةأمور متعلقة ب  -١٩

  عناصر الوعاء الزكوي   ١-١٩  
 أنظمة لتعديالت حسبالبعض  واليت ختضع تتكون العناصر اهلامة املكونة للوعاء الزكوي للشركة  

   مما يلي: ،مصلحة الزكاة والدخل
    م٢٠١٢           م٢٠١٣           
  احتساب الوعاء الزكوي:  
    ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨      ٥٦٨,٥٩٠,١٩٩    السنة كما يف بدايةسامهني  حقوق امل  
    ١١٥,٠١١,٤٥٧      ١٢٩,٥٦٥,٠٢٢    للسنة لاملعد دخل صايف ال  
    ١٠,٢٠٥,٢٩٠      ٢٤,٨١٧,٩٢٩    السنة املخصصات كما يف بداية  
  ٢١٢,٦٣٧,٦١٥      ٥٧٨,٠٢٩,٢٥٠    األجل ةض طويلو قر  
 يطرح
  )٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧  (  )٣٦٢,٥٦٨,٤٦٨(  صايف ،ممتلكات ومعدات  
  )٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤  (  )٦٦٥,٠٧١,٤٨١(  مشاريع حتت التنفيذ  
    )١١٧,٥٧١(      )١٢٧,٤٨٩(  قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع  
    -             )٩٤,٥٠٠,٠٠٠  (  توزيعات أرباح مدفوعة  
    ١٨١,٧٩٨,١٦٢      ٩٦٢٧٣٤,١٧٨,    الوعاء الزكوي التقريبـي للشركة  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٢٢  - 

ل، أو صايف الربح املعد  الوعاء الزكويمن  ٪٢,٥أساس  علىاملستحقة الزكاة  تم احتسابي  
  .أيهما أكرب

  
  لالمعد  احتساب صافي الدخل   ٢-١٩  

    م٢٠١٢          م٢٠١٣             
    ٩٦,٧٧٠,٤٥١      ١١٥,٧٠٢,٥١٥    قبل الزكاة الدخل  
  :يضاف  
    ٢,٦٦٥,٢١٩      ٤,٢١١,٦٦٢    لكبار التنفيذينيرواتب ومزايا مدفوعة   
    ٤,١٠٨,٦٢٧      ٥,١٤٥,٠٧٢    خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفنيالتغري يف   
    ٤٦٧,١٦٠١١,      ٤,٥٠٥,٧٧٣    التغري يف خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  
    ١١٥,٠١١,٤٥٧      ٠٢٢٥٦٥,١٢٩,    للسنة لاملعد  دخلصايف ال  

  
  الزكاةمخصص    ٣-١٩  

        م٢٠١٢          م٢٠١٣            
    ٤,٢٠٠,٠٠٠      ٣,٤٦٣,١٤٨    يناير ١الرصيد كما يف   
    ٣,٤٦٣,١٤٨      ٤,٢٠٠,٠٠٠    لسنةل الزكاة خمصص  
    )٩٦٣,١٤٨  (    -          سنوات سابقةعكس خمصص   
      )٣,٢٣٦,٨٥٢  (    )٤,٠٥٤,٥٤٥(  سددامل  
    ٣,٤٦٣,١٤٨      ٣,٦٠٨,٦٠٣    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

  
  وضع الربوط النهائية   ٤-١٩  
على الربوط الزكوية النهائية عن السنوات املالية حىت السنة  أت الشركة وضعها الزكوي وحصلت  

م. كما حصلت الشركة على الربط النهائي عن الفرتة املالية املنتهية يف ٢٠٠٧ديسمرب  ٣١املنتهية يف 
تاريخ حتول الكيان القانوين للشركة من شركة ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة  م،٢٠٠٨سبتمرب  ٣٠

ًء على تلك الربوط مل تكن هناك أية مبالغ إضافية مستحقة على الشركة عن مسامهة مغلقة. وبنا
  السنوات والفرتة املذكورين أعاله.

ديسمرب  ٣١عن الفرتة املنتهية يف قامت الشركة بتقديـم إقرارات الزكاة إىل مصلحة الزكاة والدخل   
م وحصلت  ٢٠١٢سمرب دي ٣١ م حىت٢٠١٠ديسمرب  ٣١م وعن السنوات املالية املنتهية يف ٢٠٠٩
تلك الفرتة/ السنوات  عنالشركة أية ربوط زكوية  تستلممل اخلاصة ا و الزكوية اتشهادالعلى 

، وليس هناك أية تقديرات ألية مبالغ إضافية من املتوقع املطالبة م٢٠١٣ديسمرب  ٣١حىت املذكورة 
  يتم تكوين خمصص هلا يف القوائم املالية املرفقة. وبناًء على ذلك مل .ا من قبل مصلحة الزكاة والدخل
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٢٣  - 

إيجارات تشغيلية  - ٢٠   
مليون  ٣,٤لدى الشركة عقود إجيارات تشغيلية متعلقة بسكن املوظفني. بلغت مصاريف اإلجيارات 

 سعوديمليون ريـال  ٣,٧: م٢٠١٢( م٢٠١٣ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف  تقريباً  ريـال سعودي
  ).تقريباً 

  تتلخص تعهدات اإلجيارات املستقبلية املتعلقة بتلك اإلجيارات التشغيلية مبا يلي:
  ديسمبر: ٣١للسنوات المنتهية في 

    م٢٠١٢       م٢٠١٣     
  ٢,١٤٤,٩٧٣    -        م٢٠١٣  
  ١,٣٤٣,٥٥٠    ١,٦٨٢,٥٩٤  م٢٠١٤  
    -          ٢,٣٣٢,٧٣٧  م٢٠١٥  
      -          ٢١٥,٩٩٣  م٢٠١٦  
    ٣,٤٨٨,٥٢٣    ٤,٢٣١,٣٢٤    

السهم يةربح  - ٢١   
 الدخلبتقسيم  للسنةالصايف  الدخلاألساسية من العمليات الرئيسية ومن مت احتساب رحبية السهم  

 السنةعلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل للسنة الصايف  الدخلمن العمليات الرئيسية 
م. مت إعادة احتساب رحبية السهم ٢٠١٢م و٢٠١٣ ديسمرب ٣١مليون سهم كما يف  ٥٢,٥والبالغة 

م بأثر رجعي على ٢٠١٢ ديسمرب ٣١املنتهية يف  للسنةالصايف  الدخلمن العمليات الرئيسية ومن 
ال سعودي ـمليون ري ١٠٥أساس العدد اجلديد لألسهم عطفًا على الزيادة يف رأس مال الشركة بقيمة 

   .)١٣(إيضاح رقم 
  

    القطاعيةالمعلومات   -٢٢
إن عمليات الشركة تتألف بشكل رئيسي من خدمات الرعاية الصحية. وبناًء عليه، فإن املعلومات   

  اململكة العربية السعودية. داخلمجيع عمليات الشركة  فإنإضافة لذلك،  يق.بالقطاعية غري قابلة للتط
  

  توزيعات األرباح  -٢٣
  

 ٩٤,٥م مببلغ ٢٠١٣ ديسمرب ٣١املنتهية يف  السنةقامت الشركة بتوزيع أرباح على املسامهني خالل   
م ٢٠١٢مليون ريـال سعودي عن أرباح عام  ٤٢عبارة عن م: ال شيء)٢٠١٢مليون ريـال سعودي (

  .م٢٠١٣مليون ريـال سعودي عن أرباح عام  ٥٢,٥و
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        ت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)ريـاال(مجيع املبالغ بال

- ٢٤  - 

    االلتزامات المحتملة والتعهدات  -٢٤
 ريـال ٧٣,٣٣٥,٦٧٩ى الشركة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان قائمة من بنك حملي مببلغ لد  

  سعودي). ريـال ٨٩,٢٢٥,٢٦٠ :م٢٠١٢(م ٢٠١٣ديسمرب  ٣١سعودي كما يف 
  

ديسمرب  ٣١سعودي كما يف  ريـال ٣٤٠,٦١٦,٢٨٠لدى الشركة تعهدات لنفقات رأمسالية مببلغ   
سعودي) تتعلق مبشاريع حتت التنفيذ مع أطراف ذوي  ريـال ٦٢٠,٣٧٩,٢٨١م: ٢٠١٢م (٢٠١٣
  عالقة.
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 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  
  القوائم المالية  
  م٢٠١٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ي الحساباتقرير مراجعتو   
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  مسامهة سعودية مقفلة)(شركة 

  القوائم المالية
  

      م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  صفحـة  
  ١     ي احلساباتتقرير مراجع

  ٢     قائمة املركز املايل
  ٣     قائمة الدخل

  ٤     قائمة التدفقات النقدية
  ٥     قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

  ٢٢ - ٦  إيضاحات حول القوائم املالية
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  قائمة المركز المالي
  

      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
    ديسمبر ٣١كما في                    
    م٢٠١١         م٢٠١٢      إيضاح      

  وجوداتملا
  متداولة:موجودات 

    ٣٥,١٦٣,٤٥٦    ٦٣,٤٣٧,٥٩٧  ٤   نقد وما يعادله
  ١١٠,٥٦٤,٠٩٠  ١٠٧,٩٣٨,١٩٤  ٥   صايف ،ذمم مدينة

    ٢٨,٤١٣    ٧٠,٥٦٦  ١٧   عالقة مطلوب من أطراف ذوي
    ١٥,٢١٤,١٥٣    ١٥,٣٧٦,٢٨٠  ٦  زونـخم

    ٥,٤٢٤,٦٥٨    ٦,٦٣٠,٣٧٤    أخرى وموجوداتمدفوعة مقدماً  يفر امص
          ١٦٦,٣٩٤,٧٧٠  ١٩٣,٤٥٣,٠١١  

  -غير متداولةموجودات 
  ٣٤٥,٥٩٢,١٤٨  ٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧  ٧   ممتلكات ومعدات، صايف

    ٥٢,٣٥٦,٧٢٠  ٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤  ٨   مشاريع حتت التنفيذ
  ٥٦٤,٣٤٣,٦٣٨  ٨٤٣,٣٢٧,٧٥٢    املوجودات جمموع  
  طلوباتملا  
  طلوبات متداولة:م

    ٢٧,٦٢٨,٨٩٨    ٣٢,٧٣٩,٥٧٨    ذمم دائنة
    ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    -            األجل قصريقرض 

    ٨٠٥,٧٣٧    ٩٩٦,٦٣٩  ١٧   ي عالقةو ذف اطر ألمطلوب 
    ١١,٨٣٧,٧٠١    ١٥,٢٤٠,٣٩٢  ١٠   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    ٤,٢٠٠,٠٠٠    ٣,٤٦٣,١٤٨  ٨١   زكاةخمصص ال
          ٨٤,٤٧٢,٣٣٦    ٥٢,٤٣٩,٧٥٧    
  -متداولةغير طلوبات م

  -          ٢١٢,٦٣٧,٦١٥  ٩   قروض طويلة األجل
    ٥,٥٥١,٥٥٤    ٩,٦٦٠,١٨١  ١١   اخلدمة للموظفني ايةخمصص مكافأة 

      ٩٠,٠٢٣,٨٩٠  ٢٧٤,٧٣٧,٥٥٣    جمموع املطلوبات  
  :مساهمينال حقوق

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢   س املالأر 
    ٢٤,٦٢٠,٩٧٠    ٣٤,٠٤٨,٠١٥  ١٣   حتياطي نظاميا
  ٧٧٨٩٨١٤٩,٦,  ١١٤,٥٤٢,١٨٤    رباح مبقاةأ

  ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨  ٥٦٨,٥٩٠,١٩٩    املسامهني جمموع حقوق  
  ٥٦٤,٣٤٣,٦٣٨  ٨٤٣,٣٢٧,٧٥٢    سامهنياملطلوبات وحقوق امل جمموع  

  ٢٢   وتعهدات التزامات حمتملة
  

    القوائم املالية.هذه جزءاً ال يتجزأ من  ٢٢إىل رقم  ٦يف الصفحات من رقم  ترب اإليضاحات املرفقةتع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ائمة الدخلق

  (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
  

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في             
      م٢٠١١           م٢٠١٢         إيضاح  

  ٣٣٠,٦٦١,٤٣٠      ٣٧٨,٦٨٤,٤٩٩    ١٤   يفصا اإليرادات،
    )١٨٣,٠١١,٥٠٤  (  )٢١٥,٥٧٥,٠٣٢(  ٥١   تكلفة اإليرادات

  ١٤٧,٦٤٩,٩٢٦      ١٦٣,١٠٩,٤٦٧      اإلمجايل الربح
  مصاريف تشغيلية

   )٥٥,٥٠١,٢٣٢  (    )٧٠,٧٧٠,٣٣٩(  ٦١   مية وإداريةمصاريف عمو 
    ٩٢,١٤٨,٦٩٤      ٩٢,٣٣٩,١٢٨      العمليات الدخل من

  أخرىإيرادات (مصاريف) 
    )١,٦١٣,٣٤٩(    )١,٦٥٦,٨٦٧(    نفقات مالية

      ١,٣٣٩,٦٩١      ٦,٠٨٨,١٩٠      ، صايفأخرى
      ٩١,٨٧٥,٠٣٦      ٩٦,٧٧٠,٤٥١      قبل الزكاةدخل ال

      )١,٩٣٤,٤٦٢  (    )٢,٥٠٠,٠٠٠(  ٨١   ، صايفزكاة
      ٨٩,٩٤٠,٥٧٤      ٩٤,٢٧٠,٤٥١      دخلالصافي 

    ١٩   م:ربحية السه
      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠      ٤١,٤٠٨,٢١٩      متوسط عدد األسهم
      ٣,٠٧      ٢,٢٣      الدخل من العمليات

      )١٠,٠  (    ١٠,١      إيرادات أخرى – من العمليات غري التشغيليةلدخل ا
    ٣,٠٠      ٨٢,٢      دخلالصايف 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  ائمة التدفقات النقديةق
  (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في            
    م٢٠١١          م٢٠١٢           

  :األنشطة التشغيليةدفقات النقدية من تلا
  ٨٩,٩٤٠,٥٧٤      ٩٤,٢٧٠,٤٥١    دخلالصايف 

  ديالت لبنود غري نقدية:تع
  ١٢,٩٦٤,٧٤٢      ١٣,٥٩٧,٧٤٥    اتستهالكا

  ١٨,٣٦٢,٩٣٥      ٢٥,٨٦١,٣٥٦    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ١,٩٣٤,٤٦٢      ٢,٥٠٠,٠٠٠    ، صايفخمصص زكاة

    ٤,٠٧٢,١٢٠      ٤,٤٢٩,٦٢٠    ة اية اخلدمة للموظفنيمكافأخمصص 
    )٥٣,٥٢٩(    -            ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

  غييرات في رأس المال العامل:ت
  )٢٩,٢٦٩,٠٣٤(    )٢٣,٢٣٥,٤٦٠(  صايف ذمم مدينة،

    ٧٨٩,٩٠٩      )٤٢,١٥٣(  مطلوب من أطراف ذوي عالقة
    )٣,٦١٧,٤١٧(    )١٦٢,١٢٧(  خمـزون

    ٢,٧٨٦,١١٤      )١,٢٠٥,٧١٦(  أخرى وموجودات متداولةصاريف مدفوعة مقدماً م
    ٥,٧٨٦,١٤٨      ٥,١١٠,٦٨٠    ذمم دائنة
    )٢٩٨,٦٥٠(    ١٩٠,٩٠٢    ي عالقةو ف ذاطر ألمطلوب 

    ١١٧,٦٧٤      ٣,٤٠٢,٦٩١    أخرى متداولة مصاريف مستحقة ومطلوبات
    )٧,٤١٩,٥٣٥  (    )٣,٢٣٦,٨٥٢(  زكاة مسددة

    )١,٢٤٣,٢٣٦  (    )٣٢٠,٩٩٣  (  خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني املسدد
  

    ٩٤,٨٥٣,٢٧٧    ١٢١,١٦٠,١٤٤    األنشطة التشغيليةيف النقد الناتج من صا
  :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

    ٢٤٤,٣٠٠      -            متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  )٤١,٦١٠,١٣٥  (    )٣٨,٣٥١,٥٨٤(  شراء ممتلكات ومعدات

    )٥٢,٣٥٦,٧٢٠  (  )٢٢٧,١٧٢,٠٣٤  (  إضافات على مشاريع حتت التنفيذ
    )٩٣,٧٢٢,٥٥٥  (  )٢٦٥,٥٢٣,٦١٨  (  يف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمارصا

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
    -            ٢١٢,٦٣٧,٦١٥    قروض طويلة األجل متحصالت من

  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠      ٦٢,٧٥٠,٠٠٠    متحصالت من قروض قصرية األجل
  -            )١٠٢,٧٥٠,٠٠٠  (  األجل ةض قصري و قر  من داملسد

    )٢٦,٧٢٣,٤١٦  (    -            توزيعات أرباح مدفوعة
    ١٤,٤٠٧,٣٠٦      ٢٨,٢٧٤,١٤١    صافي التغير في النقد وما يعادله    ١٣,٢٧٦,٥٨٤    ١٧٢,٦٣٧,٦١٥    أنشطة التمويل الناتج من يف النقدصا

    ٢٠,٧٥٦,١٥٠      ٣٥,١٦٣,٤٥٦    السنة نقد وما يعادله كما يف بداية
    ٣٥,١٦٣,٤٥٦      ٦٣,٤٣٧,٥٩٧    السنةنقد وما يعادله كما في نهاية 
  -معلومات إضافية غير نقدية

    -            ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠    )١٢احملول من األرباح املبقاة لزيادة رأس املال (إيضاح 
    ٣٣,٢٧٦,٥٨٤      -            )١٢توزيعات أرباح عينية مدفوعة (إيضاح 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ات في حقوق المساهمينائمة التغير ق

  
  مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما 


  احتياطـــي        
    مــــوعا    اةـبقربـاح مأ       نظامــــي      أس املـــالر    


  ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨  ١٤٩,٦٩٨,٧٧٨      ٢٤,٦٢٠,٩٧٠      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١٢يناير  ١
  ٩٤,٢٧٠,٤٥١    ٩٤,٢٧٠,٤٥١      -             -          ةايف الدخل للسنص

  -           )٩,٤٢٧,٠٤٥  (    ٩,٤٢٧,٠٤٥      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
  احملول من األرباح املبقاة لزيادة

    -           )١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  (    -             ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال  
  ٥٦٨,٥٩٠,١٩٩  ١١٤,٥٤٢,١٨٤      ٣٤,٠٤٨,٠١٥      ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤  ١٢٨,٧٥٢,٢٦١      ١٥,٦٢٦,٩١٣      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١١يناير  ١
  ٨٩,٩٤٠,٥٧٤    ٨٩,٩٤٠,٥٧٤      -             -          ةايف الدخل للسنص

    -           )٨,٩٩٤,٠٥٧  (    ٨,٩٩٤,٠٥٧      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠  (    -             -          )١٢توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

  ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨  ١٤٩,٦٩٨,٧٧٨      ٢٤,٦٢٠,٩٧٠      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١١ديسمبر  ٣١
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ٦ - 

  معلومات عامة  - ١
  

("الشركة") للقيام بأعمال جتارة اجلملة والتجزئة يف تأسست شركة احلمادي للتنمية واالستثمار   
  إدارة وتشغيل املستشفيات واملراكز الصحية.و  وصيانة ية واألدوية، باإلضافة إىل تأسيساملعدات الطب

  
قاً وفتأسست  مسامهة سعودية مقفلةشركة هي  ("الشركة") شركة احلمادي للتنمية واالستثمارإن 

 ١٠١٠١٩٦٧١٤تجاري رقم السجل الوتعمل مبوجب  ،ةـلعربية السعوديلنظام الشركات يف اململكة ا
 فرع إضافة إىل )م٢٠٠٤ إبريل ١٣هـ (املوافق ١٤٢٥ صفر ٢٣ الصادر يف مدينة الرياض بتاريخ

الصادر يف  ١٠١٠٢٦٣٠٢٦الرياض الذي يعمل مبوجب السجل التجاري رقم  مدينة يفالشركة 
إن عنوان املركز الرئيسي  ).م٢٠٠٩فرباير  ٢٢هـ (املوافق ١٤٣٠صفر  ٢٧مدينة الرياض بتاريخ 

  ، اململكة العربية السعودية.١١٥٣٤، الرياض ٥٥٠٠٤للشركة هو ص.ب 
  

  فرع.تتضمن هذه القوائم املالية أيضاً نتائج أعمال ال
  

  .٢٠١٣ أبريل ٢إدارة الشركة بتاريخ  جملس متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل
  
  خص السياسات المحاسبية الهامةلم  - ٢

هذه  مت تطبيق. مت إدراجها أدناه يف إعداد هذه القوائم املالية املطبقةالسياسات احملاسبية  أهم
  مل يذكر غري ذلك. املعروضة، مات مجيع السنوا بشكل منتظم علىالسياسات 

  
  إلعدادأسس ا   ١-٢  

للمعايري  على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق، وطبقاً  املرفقةأعدت القوائم املالية 
  عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. ةلصادر احملاسبية ا

وافتراضات محاسبية مؤثرةتقديرات    ٢-٢  
القوائم املالية وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر يتطلب إعداد 

على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم 
ييم التقديرات املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تق

واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث 
املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً 

  ما تتساوى مع النتائج الفعلية. لتعريفها، نادراً 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ٧ - 

  التقارير القطاعية   ٣-٢
  (أ) القطاع التشغيلي  
  القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:  

،تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادرتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عمليا

وتقييم األداء،
 معلومات مالية بشكل منفصل.تتوفر عنها
  

  (ب) القطاع اجلغرايف  
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف   

  بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
  

  األجنبيةالعمالت تحويل    ٤-٢  
  (أ) العملة الرئيسية  
  تظهر البنود يف القوائم املالية للشركة بالريال السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة.  

  (ب) معامالت وأرصدة  
سعار الصرف أساس أالريال السعودي على  إىل األجنبيةاملعامالت اليت تتم بالعمالت  يتم حتويل  

قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك  يتمالسائدة يف تاريخ تلك املعامالت. 
واليت مل تكن  املعامالت وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية

على أساس أسعار  على التوايل، م،٢٠١١و م ٢٠١٢ديسمرب  ٣١يف  جوهرية للسنتني املنتهيتني
  صرف العمالت السائدة كما يف اية العام ضمن قائمة الدخل

  نقد وما يعادله   ٥-٢
ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى  الصندوقيشتمل النقد وما يعادله على النقد يف 

  من تاريخ الشراء. قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ٨ - 

  صافي ،ذمم مدينة   ٦-٢  
تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل 
خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من 

م قيد هذه املخصصات يف حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يت
". عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة عمومية وإداريةمصاريف قائمة الدخل وتظهر حتت بند "

أي مبالغ تسرتد يف وقت  تقيدللتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. 
  قائمة الدخل. " يفعمومية وإداريةمصاريف الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "

  مخزون   ٧-٢  
حيدد سعر التكلفة  املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يقيد

  على أساس متوسط التكلفة املرجح.
  

ر يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف استكمال سعر البيع املقد صايف القيمة القابلة للتحقق متثل   
  العملية ومصاريف البيع.

  
  ممتلكات ومعدات   ٨-٢  

. ما عدا مشاريع حتت التنفيذ ةاملرتاكم اتاالستهالكبعد خصم بالتكلفة  املمتلكات واملعداتتظهر 
 طريقة القسط الثابت على قائمة الدخل على أساس تهالكسالاحيّمل  .األراضيال يتم استهالك 

  املقدرة هلا كما يلي: اإلنتاجيةتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى األعمار ل وذلك
  سنوات      
  ٣٣    مباين    
  ١٠    معدات وأدوات طبية    
  ١٠- ٦  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات    
  ٤    سيارات    

  
يف قائمة  تقيدحتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية و 

  .الدخل
  

يف قائمة  ،اإلنتاجي املقدر لألصلعمر جوهريًا من الاليت ال تزيد  اتمصاريف الصيانة واإلصالح تقيد
الدخل عند تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل 

  الذي مت استبداله.
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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- ٩ - 

  مشاريع تحت التنفيذ   ٩-٢  
وال يتم استهالكها. يتم البدء يف استهالك املشاريع حتت التنفيذ  بالتكلفةاملشاريع حتت التنفيذ تقّيد 

  عندما تصبح جاهزة لالستخدام للغرض اليت أنشئت من أجله.
  
  الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة   ١٠-٢

عندما تشري احلاالت أو التغري يف يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها 
الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف 

ة ـالقيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادل
أيهما أعلى. لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع  ،أو قيمة االستخداملألصل ناقصًا تكاليف البيع 

يث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد). حباملوجودات على أدىن مستوى هلا 
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث هبوط يف 

إذا ما مت الحقًا عكس ل عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. قيمتها بغرض احتما
التقدير إىل الوحدة املدرة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  هلبوطخسارة ا
 هلبوطارة االقيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خس عن زيدي ، على أال لالسرتدادالقابلة تها لقيماملعدل 

يف  هلبوطيف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة االوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو 
  قيمة املوجودات غري امللموسة. يف هلبوطخسارة اال يتم عكس  إيرادات يف قائمة الدخل.كالقيمة فوراً  


  القروض   ١٠-٢

املتكبدة، إن وجدت. يتم  ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل املتحصالتالقروض بقيمة يتم إثبات 
كجزء من   وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءرمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 

  الدخل. قائمةتكاليف القروض األخرى على  حتميلهذه املوجودات. يتم 
 

  ذمم دائنة ومستحقات   ١١-٢
مت إصدار فواتري  سواءً  ،املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة غمباليتم إثبات 
  ة أو ال.الشرك مبوجبها إىل

 
  مخصصات   ١٢-٢

قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق،  التزامة الشركاملخصصات عندما يكون لدى  يتم إثبات
  وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.، االلتزامللموارد لتسوية  استخداموجود  حتمالاوهناك 
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- ١٠  - 

  لزكاةا   ١٣-٢
يتم  ("املصلحة") يف اململكة العربية السعودية مصلحة الزكاة والدخل نظمةختضع الشركة للزكاة وفقاً أل

يتم تسجيل أية فروقات بني املخصص على قائمة الدخل.  تقدير وحتميل الزكاة املستحقة على الشركة
  حني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم عندها تسوية املخصص.والربط النهائي 

 
  للموظفين الخدمة نهايةمخصص مكافأة    ١٤-٢

شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة  للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد خمصص مكافأة اية 
على أساس  االلتزاممبلغ  احتسابيتم  ل على قائمة الدخل.وحيمّ من قبل الشركة  العربية السعودية

القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة 
املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني  احتساباملركز املايل. يتم 

  .مة اململكة العربية السعودية، كما هو موضح يف أنظاألخرية وعدد سنوات خدمام املرتاكمة
 

  اإليرادات   ١٥-٢  
يتم قيد اإليرادات عند تقديـم اخلدمة للمرضى وإصدار الفواتري ويتم تسجيلها بالصايف بعد   

متنح اخلصومات بشكل رئيسي إىل شركات التأمني والعمالء الرئيسيني من الشركات  .اخلصومات
صومات الفرق بني األسعار العادية احملددة ملختلف واألشخاص الذين يدفعون نقدًا ومتثل هذه اخل

  اخلدمات مطروحاً منها املبالغ اليت يتم التفاوض عليها للدفع.
 

  داريةإعمومية و  مصاريف   ١٦-٢
بالضرورة جزءاً تكون ال على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  داريةالعمومية واإل فـصاريامل تشتمل

 ة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بنييلمبادئ احملاسبلوفقًا كما هو مطلوب  يراداتاإل ةلفتك من
  ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.يراداتاإل ةلفتكو  داريةواإلالعمومية  صاريفامل

 
  أرباحتوزيعات    ١٧-٢

  مسامهي الشركة.األرباح يف القوائم املالية يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل توزيعات  تقيد
  

  عقود إيجار تشغيلية   ١٨-٢  
املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة اإلجيار. كما  صاريفيتم حتميل امل

  .وفقاً لشروط التعاقد االستحقاقإيراد التأجري على أساس  يقيد
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- ١١  - 

  إعادة تصنيف   ١٩-٢  
لكي تتوافق مع طريقة العرض م ٢٠١١مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية املقارنة لعام 

  .م٢٠١٢لعام 
  

األدوات المالية وإدارة المخاطر  - ٣   
إن أنشطة الشركة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل   

العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار) وخماطر االئتمان خماطر العملة، خماطر القيمة 
ى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق ج إدارة املخاطر العام للشركة علوخماطر السيولة. يركز برنام
  ن التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للشركة.املالية ويسعى إىل التقليل م

  
  إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا. تتلخص أهم أنواع املخاطر أدناه.تتم   

  
واملطلوب من تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقد وما يعادله والذمم املدينة   

واملصاريف املستحقة واملطلوبات واملطلوب ألطراف ذوي عالقة والذمم الدائنة  أطراف ذوي عالقة
. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة ذه البنود مت اإلفصاح عنها األجل ةض قصري و والقر  املتداولة األخرى

  ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.
  

بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى  املقاصةيتم إجراء   
أو إثبات املوجودات  الصايفوالنّية إما للتسوية على أساس  املقاصةالشركة حقًا قانونيًا يف إجراء 

  واملطلوبات يف نفس الوقت.
  
العملة مخاطر   ١-٣

هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت  إن خماطر العملة
أن خماطر العمالت غري  اإلدارةتعتقد  السعودي. بالريالالشركة هي  معامالتاألجنبية. إن معظم 

  جوهرية.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة   ٢-٣

هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة إن 
 الشركة النقدية للشركة. تراقب ايل والتدفقاتعلى املركز امل السوقة يف ـتذبذبات أسعار العمول

العموالت بشكل مستمر وتعمل تبعًا لذلك. إن أسعار العموالت اخلاصة بالشركة واملتعلقة بشكل 
  .رئيسي بالقروض قابلة للتغري بشكل دوري
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- ١٢  - 

مخاطر السعر   ٣-٣
تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواء   خماطرإن خماطر السعر هي 

كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على مجيع األدوات 
املتداولة يف السوق. إن الشركة حاليا غري معرضة ملخاطر السعر حيث أا ليس لديها استثمارات يف 

  اق مالية. أور 

مخاطر االئتمان   ٤-٣

هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد  إن خماطر االئتمان
الذمم  تقيدالطرف األخر خلسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماين مرتفع. 

  .)٥. (انظر إيضاح هااملدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيل


مخاطر السيولة   ٥-٣
منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات  تواجههي خماطر أن  خماطر السيولةإن 

املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 
عادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر بسرعة وبقيمة تقارب قيمته ال

السيولة الكافية، من خالل التسهيالت االئتمانية، ملقابلة أية التزامات مستقبلية. 


القيمة العادلة   ٦-٣
إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم ا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم 

مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األدوات املالية  أطرافالرغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
يرات القيمة العادلة. قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقد للشركة على أساس التكلفة التارخيية.

ل جوهري عن تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال ختتلف بشك
  قيمتها الدفرتية.

  
  نقد وما يعادله  - ٤

    م٢٠١١        م٢٠١٢        
    ٣,٧٤٥,٤٦٧    ٣,٠١٠,٠٦٤  نقد يف الصندوق  
  ٣١,٤١٧,٩٨٩    ٦٠,٤٢٧,٥٣٣  نقد لدى البنوك  
    ٣٥,١٦٣,٤٥٦    ٦٣,٤٣٧,٥٩٧  
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- ١٣  - 

  صافي ذمم مدينة،  - ٥
      م٢٠١١           م٢٠١٢             

  ١٠٣,٤٥٥,٧٧٨      ١١٢,١٣٠,٤٢٥    جتارية  
    ١٠,١٠٣,٥٩٨      ٩,٩٨٣,١٣٥    فواتري مل يصدر اذمم مدينة   
      ٦٩٥,٣٠٢      ٩٨٢,٣٨٢    مطلوب من املوظفني  
      ١١٤,٢٥٤,٦٧٨      ١٢٣,٠٩٥,٩٤٢    
      )٣,٦٩٠,٥٨٨(   )١٥,١٥٧,٧٤٨  (  مشكوك يف حتصيلها: خمصص ديون  يطرح  
      ١١٠,٥٦٤,٠٩٠      ١٠٧,٩٣٨,١٩٤  

  
  إن حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما يلي:  
    م٢٠١١          م٢٠١٢         
  ١٣,١٦٨,٩٠٢      ٣,٦٩٠,٥٨٨    يناير ١الرصيد كما يف   
  ١٨,٣٦٢,٩٣٥      ٢٥,٨٦١,٣٥٦    إضافات  
  )٢٧,٨٤١,٢٤٩  (  )١٤,٣٩٤,١٩٦  (  شطب  
    ٣,٦٩٠,٥٨٨      ١٥,١٥٧,٧٤٨    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

  
  مخزون  - ٦

    م٢٠١١        م٢٠١٢          
    ٩,٩٧٧,٢٥٥    ٩,٣٥٦,٧٦٩  أدوية  
    ٣,٥٤٦,٩٨٢    ٤,٣١٣,٩٤٤  معدات ولوازم طبية  
    ١,٥٥٨,٦٨٣    ١,٥٨٧,٩٩٦  معدات ولوازم غري طبية  
      ١٣١,٢٣٣    ١١٧,٥٧١  غري معدة للبيعولوازم قطع غيار   
    ١٥,٢١٤,١٥٣    ١٥,٣٧٦,٢٨٠  
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- ١٤  - 

  ، صافيممتلكات ومعدات  - ٧
  م٢٠١٢ديسمرب  ٣١    استبعادات         إضافـــات     م٢٠١٢يناير  ١     
  التكلفة:  
  ٢٦٢,٣٩٦,٤٦٧    -            ٣٠,١١٧,٩٨٩    ٢٣٢,٢٧٨,٤٧٨  أراضي  
  ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -            -           ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨  مباين  
  ١١٢,٥٤٨,٢٣٧    -            ٦,٢٢٤,٣٤٩    ١٠٦,٣٢٣,٨٨٨  طبيةوأدوات معدات   
   أثاث وتركيبات  
  ٤٣,١٠٢,٧٧٠    -            ١,٣٢٩,٩٠٥    ٤١,٧٧٢,٨٦٥  ومعدات مكتبية    
    ٢,٩٣٢,١١٨    -            ٦٧٩,٣٤١    ٢,٢٥٢,٧٧٧  سيارات  
      ٦١٧,٩٦٢,٦٨٠    -            ٣٨,٣٥١,٥٨٤    ٥٧٩,٦١١,٠٩٦  اموع     
  المتراكم:االستهالك   
  ١٢٣,٧٣٦,٥٨٣    -            ٥,٩١٦,٢٣٩    ١١٧,٨٢٠,٣٤٤  مباين  
  ٨٨,٩٦٨,١٠٠    -            ٤,٧٧١,٣٨٧    ٨٤,١٩٦,٧١٣  وأدوات طبيةمعدات   
   أثاث وتركيبات  
  ٣٣,٢٣٢,٤٧٥    -            ٢,٦٨٦,٩٥٩    ٣٠,٥٤٥,٥١٦  ومعدات مكتبية    
    ١,٦٧٩,٥٣٥    -            ٢٢٣,١٦٠    ١,٤٥٦,٣٧٥  سيارات  
    ٢٤٧,٦١٦,٦٩٣    -            ١٣,٥٩٧,٧٤٥    ٢٣٤,٠١٨,٩٤٨  اموع     
    ٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧              ٣٤٥,٥٩٢,١٤٨    

  
  م٢٠١١ديسمرب  ٣١    استبعادات         إضافـــات     م٢٠١١يناير  ١     
  التكلفة:  
  ٢٣٢,٢٧٨,٤٧٨    -          ٣٦,٥٥٩,٦٧٠    ١٩٥,٧١٨,٨٠٨  أراضي  
  ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -            -           ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨  مباين  
  ١٠٦,٣٢٣,٨٨٨  )١٧,٨٧٠,٣٤٢  (    ٦٩٨,٨٠٥    ١٢٣,٤٩٥,٤٢٥  وأدوات طبيةمعدات   
   أثاث وتركيبات  
  ٤١,٧٧٢,٨٦٥    )٩,٨١٤,٢٧٠  (    ٣,٣٠٨,٦٦٠    ٤٨,٢٧٨,٤٧٥  ومعدات مكتبية    
    ٢,٢٥٢,٧٧٧    )١,٣١٧,٦٢٦(    ١,٠٤٣,٠٠٠    ٢,٥٢٧,٤٠٣  سيارات  
      ٥٧٩,٦١١,٠٩٦  )٢٩,٠٠٢,٢٣٨  (  ٤١,٦١٠,١٣٥    ٥٦٧,٠٠٣,١٩٩  اموع     
  االستهالك المتراكم:  
  ١١٧,٨٢٠,٣٤٤    -            ٥,٩٠٩,٤٩٣    ١١١,٩١٠,٨٥١  مباين  
  ٨٤,١٩٦,٧١٣  )١٧,٨٦٤,٦٠٨  (    ٤,٧١٥,٤١٧    ٩٧,٣٤٥,٩٠٤  وأدوات طبيةمعدات   
   أثاث وتركيبات  
  ٣٠,٥٤٥,٥١٦    )٩,٨١٤,٢٧٠  (    ٢,١٠٨,٢٥٨    ٣٨,٢٥١,٥٢٨  ومعدات مكتبية    
    ١,٤٥٦,٣٧٥    )١,١٣٢,٥٨٩  (    ٢٣١,٥٧٤    ٢,٣٥٧,٣٩٠  سيارات  
    ٢٣٤,٠١٨,٩٤٨  )٢٨,٨١١,٤٦٧  (  ١٢,٩٦٤,٧٤٢    ٢٤٩,٨٦٥,٦٧٣  اموع     
    ٣٤٥,٥٩٢,١٤٨              ٣١٧,١٣٧,٥٢٦    
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- ١٥  - 

 ٩٩,٥١٦,٧٨٩اإلمجالية الدفرتية قيمتها تبلغ قطع أراضي  ستيتضمن بند األراضي املذكور أعاله 
  ٦٩,٣٩٨,٨٠٠: م٢٠١١(سامهني امل اءمسمسجلة بأم ٢٠١٢ديسمرب  ٣١يف  كما  ي سعود
.سعودي)

  مشاريع تحت التنفيذ  -٨
 تتضمن املشاريع حتت التنفيذ أعمال إنشاء ملبىن فرع السويدي وفرع النـزهة، إضافة إىل سكن األطباء

  ، تتمثل احلركة على ذلك احلساب مبا يلي:فرع الرئيسيالامللحق ب
    م٢٠١١        م٢٠١٢        
  -            ٥٢,٣٥٦,٧٢٠  بداية السنةرصيد   
  ٥٢,٣٥٦,٧٢٠    ٢٢٧,١٧٢,٠٣٤  خالل السنة إضافات  
    -            -          احملول إىل األصول الثابتة  
  ٥٢,٣٥٦,٧٢٠    ٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤  ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   


كذلك  )٩(انظر إيضاح رقم  مت متويل قيمة تلك اإلنشاءات من خالل قروض من بنك جتاري حملي

.)٢٢انظر إيضاح رقم (

  األجل ةطويلقصيرة و ض و قر   -٩
حصلت الشركة على عدد من القروض قصرية األجل  م٢٠١٢ ديسمرب ٣١ة املنتهية يف خالل السن

مليون   ٣٠٣,٥تسهيالت مصرفية بقيمة السنة، باإلضافة إىل  نفس واليت سددت بالكامل خالل
 مليون  سعودي ١٥٠بقيمة  طويل األجل سعودي من بنك جتاري حملي، تتضمن قرضًا نقدياً 

 ،مع فرتة مساح ملدة سنتني ستحق السداد على أساس ربع سنوييسدد على فرتة ثالث سنوات و ي
على شكل طويل األجل قرض  باإلضافة إىل .م٢٠١٥مارس  ٣١ول دفعة منه بتاريخ ستحق أوت

ستحق السداد يسدد على فرتة ثالث سنوات و يمليون  سعودي  ١٥٠اعتمادات مستندية بقيمة 
يونيو  ٣٠تستحق الدفعة األوىل منه بتاريخ و  ع سنوي، مع فرتة مساح ملدة سنتني،على أساس رب

مليون   ٣,٥كما تتضمن اإلتفاقية تسهيالت على شكل خطابات ضمان مببلغ   .م٢٠١٤
فروع للوإنشاء مباين  شراء أراضي للشركةأساسًا هو متويل  ضو القر تلك إن الغرض من  ي.سعود

مليون  سعودي فقط من  ٢١٥,١قامت الشركة باستخدام  ،وشراء جتهيزات طبية طباءلألوسكن 
  .التسهيالت يف تاريخ القوائم املالية تلك إمجايل قيمة

  
وك يف اململكة العربية ـتعادل املعدالت السائدة بني البنة خاصة ـحتمل القروض طويلة األجل عمول

مع فرتة مساح ملدة سنتني السعودية زائدًا هامش ربح معني، تستحق السداد على أساس ربع سنوي، 
وبناًء على شروط اإلتفاقية  .ويتم إطفاءها على مدى فرتة القرض على أساس طريقة العائد الفعلي

واليت تتطلب من الشركة احلفاظ على  ض التعهدات املالية وغري املاليةجيب على الشركة االلتزام ببع
  .مستوى معني من املؤشرات املالية
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- ١٦  - 

  ف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىير امص  -١٠
      م٢٠١١       م٢٠١٢         

    ٤,٥٣٩,٥٢٢    ٥,٣٦٥,٩٥٥  مزايا موظفني  
    ٤,١٣٧,٣٠٠    ٥,٣٨٣,٨٠٤  تأمينات مرضى  
    ٢,٠١٧,٥١١    ٢,٧١٤,٩٦٧  الطيبم يصندوق التعل  
    ٤٨١,٦٢٩    ٩٢٢,٤١٨  مبالغ مستحقة عن خدمات طبية خارجية  
    ٢١٥,٣٦١    ٢٨١,٣٧٨  اجتماعيةتأمينات   
      ٤٤٦,٣٧٨    ٥٧١,٨٧٠  أخرى  
    ١١,٨٣٧,٧٠١  ١٥,٢٤٠,٣٩٢  

  
  نالخدمة للموظفي نهايةمخصص مكافأة   -١١
    م٢٠١١         م٢٠١٢          

  ٢,٧٢٢,٦٧٠      ٥,٥٥١,٥٥٤    يناير ١الرصيد كما يف   
  ٤,٠٧٢,١٢٠      ٤,٤٢٩,٦٢٠    املخصصات  
  )١,٢٤٣,٢٣٦(    )٣٢٠,٩٩٣  (    املسدد  
  ٥,٥٥١,٥٥٤      ٩,٦٦٠,١٨١    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

  
    رأس المال  -١٢

من م ٢٠١٢ديسمرب  ٣١كما يف مليون  سعودي   ٤٢٠البالغ رأس مال الشركة يتكون   
مملوكة   سعودي ١٠االمسية الواحدة  السهمقيمة وتبلغ  مدفوعة بالكامل سهم ٤٢,٠٠٠,٠٠٠

  على النحو التايل: سعودينيمسامهني من قبل 
        ٢٠١٢        
    ٪        رأس املـــال     ألسهمعدد ا    ــــونسامهامل  
    ٣٠,٠٠    ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠    ١٢,٦٠٠,٠٠٠  شركة جدوى الفرص الطبية  
  ٢٢,٨٠    ٩٥,٧٣٩,٠٠٠    ٩,٥٧٣,٩٠٠  السيد/ صاحل بن حممد احلمادي  
  ١١,٠٧    ٤٦,٥٠١,٠٠٠    ٤,٦٥٠,١٠٠  الدكتور/ عبدالعزيز بن حممد احلمادي  
  ٧,٠٠    ٢٩,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٩٤٠,٠٠٠  السيد/ فيصل عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠    ٢٩,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٩٤٠,٠٠٠  السيد/ حممد عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠    ٢٩,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٩٤٠,٠٠٠  السيدة/ هند بنت فهد الدخيل  
  ٥,٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ عبدالعزيز صاحل احلمادي  
  ٥,٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  احلمادي صاحل حممد السيد/  
  ٣,٣٣    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ١,٤٠٠,٠٠٠  لراجحيالسيد/ تركي إبراهيم منصور ا  
    ١,٨٠    ٧,٥٦٠,٠٠٠    ٧٥٦,٠٠٠  السيد/ إبراهيم بن منصور الراجحي  
    ,١٠٠,٠٠    ٠,٠٠٠,٠٠٠٤٢    ٠٠٠,٠٠٠٤٢  
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- ١٧  - 

           ٢٠١١        
    ٪        رأس املـــال     ألسهمعدد ا    سامهــــونامل  
  ٢٦,١٨    ٧٨,٥٥٠,٠٠٠    ٧,٨٥٥,٠٠٠  السيد/ صاحل بن حممد احلمادي  
  ٢٤,٨٢    ٧٤,٤٥٠,٠٠٠    ٧,٤٤٥,٠٠٠  الدكتور/ عبدالعزيز بن حممد احلمادي  
  ١٠,٦٧    ٣٢,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٢٠٠,٠٠٠  شركة احلمادي لالستثمار التجاري  
  ٧,٣٣    ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٢٠٠,٠٠٠  إبراهيم بن منصور الراجحيالسيد/   
  ٧,٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ فيصل عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ حممد عبدالعزيز احلمادي  
  ٧,٠٠    ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  شركة ذات الثمانية  
  ٥,٠٠    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  لعزيز صاحل احلماديالسيد/ عبدا  
    ٥,٠٠    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  السيد/ حممد صاحل احلمادي  
    ,١٠٠,٠٠    ٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠    ٠٠٠,٠٠٠٣٠  

  
مليون  سعودي إىل  ٣٠٠بزيادة رأس مال الشركة من م ٢٠١٢يناير  ١٨بتاريخ  الشركة قامت  

مليون سهم إىل  ٣٠من  ٪ من رأس املال لريتفع عدد أسهم الشركة٤٠بواقع  مليون  سعودي ٤٢٠
أسهم على شكل أسهم منحة، وقد مت  ٥مليون سهم، وذلك عن طريق توزيع سهمني لكل  ٤٢

، مبوجب موافقة ٢٠١١ديسمرب  ٣١كما يف   تسديد قيمة الزيادة يف رأس املال من األرباح املبقاة
 م.٢٠١٢يونيو  ٩هـ املوافق ١٤٣٣رجب  ١٩بتاريخ يف اجتماعها  غري العادية لعامةاجلمعية ا

  .٢٠١٢استكملت اإلجراءات النظامية لعملية البيع والشراء خالل عام 
  

  احتياطي نظامي  -١٣
 أن فإن على الشركةحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أنظام الشركة األساسي و ل وفقاً   

٪ من رأس ٥٠يعادل هذا االحتياطي  أن إىلاحتياطي نظامي  إىل الدخلصايف ٪ من ١٠ نبجت
  .حالياً  مسامهي الشركةللتوزيع على  قابلغري هذا االحتياطي  إن املال.
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- ١٨  - 

  صافي ،اإليرادات  -١٤
    م٢٠١١           م٢٠١٢           
  ١٥٩,٥٨٠,٩٧٢      ١٧٣,٢٠٠,١٢٧    أتعاب األطباء وعالجات طبية أخرى  
    ٨٦,٣٣٢,٢٢٧      ١٠٣,٧٨٢,٢٠٦    الصيدلية  
    ٦٣,٢٦٨,٠١٥      ٧٩,١٠٧,٥٨٥    ختربامل  
    ٣٨,٢٠٥,٦٤٨      ٤٧,٢٩٠,٠١٧    األشعة  
    ٣٧,٧٨٤,٣٣٨      ٤٤,٢٤٤,٢٧٥    الغرف  
      ٣,٦٣٨,٨٢٠      ٤,٦٦٨,٢٧٦    طبيعيالعالج ال  
    ٣٨٨,٨١٠,٠٢٠      ٤٥٢,٢٩٢,٤٨٦    إمجايل اإليرادات  
      )٠٥٨,١٤٨,٥٩(    )٧٣,٦٠٧,٩٨٧(  يطرح: اخلصومات  
      ٣٣٠,٦٦١,٤٣٠      ٣٧٨,٦٨٤,٤٩٩  

  
  تكلفة اإليرادات  -١٥

  ٨٥,٦٨٤,١٧٤    ١٠٢,٣٧١,٩٢٩    تكاليف طبية        م٢٠١١         م٢٠١٢           
    ٨٠,٥١١,٤٨٤    ٩٦,٦٩٩,٣٤٨    وملحقاارواتب   
    ١٠,٣٧١,٧٩٤    ١٠,٤٣٤,٧٤٤    استهالكات  
    ٣,٣٧٢,٦٧٥    ٢,٤٨٦,١٦٩    صالحإصيانة و   
      ٧٣,٠٧١,٣٧    ٣,٥٨٢,٨٤٢    خدمات مرافق  
      ١٨٣,٠١١,٥٠٤    ٢١٥,٥٧٥,٠٣٢  

  إداريةو  مصاريف عمومية  -١٦
    م٢٠١١        م٢٠١٢            
  ١٨,٣٦٢,٩٣٥    ٢٥,٨٦١,٣٥٥  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
  ١٦,٢٧٢,٤٥٨    ١٩,٩٢٩,١٧٩  وملحقاارواتب   
    ٦,٢٥١,٣٥٢    ٤,٨٨٨,٨٩٤  مواد مستهلكة غري طبية  
    ٢,٥٩٢,٩٤٨    ٣,١٦٣,٠٠١  استهالكات  
    ٢,٥٨٧,٤٦٧    ٣,٦٩٥,٤٥٩  إجيارات  
    ١,٣٨٣,٣٠١    ١,٧٦٠,٣٠٣  صيانة وإصالح  
    ٧٦٧,٨٤٤    ٨٩٥,٧١٠  خدمات مرافق  
    ٦٣٣,٠١٥    ٨٣٤,٢١٧    تأمني  
    ٢٥٠,٥٨٤    ٢٣٦,٩٣٥  تربعات وإعانات  
    ٢٣٩,٥٩٧    ٧٨٥,٩٢٥  دعاية وعالقات عامة  
    ٧٥,٩٣٩    ٩٣,٦٨٢  قرطاسية  
      ٧٩٢,٠٨٣,٦    ٨,٦٢٥,٦٧٩    أخرى  
        ٥٥,٥٠١,٢٣٢    ٧٠,٧٧٠,٣٣٩    



207

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ١٩  - 

    عالقة أطراف ذويأمور متعلقة ب  -١٧
  معامالت مع أطراف ذوي عالقة   ١-١٧  
اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة واملدرجة  العالقة عامالت مع األطراف ذويامل تتلخص أهم  

  ضمن القوائم املالية مبا يلي:
    م٢٠١١        م٢٠١٢         
  منجزة ملشاريع حتت التنفيذ من شركةأعمال   
  ٥٢,٣٥٦,٧٢٠    ٢٢٧,١٧٢,٠٣٤  شقيقة تابعة ألحد املسامهني    
  ٣٦,٥٥٩,٦٧٠    -          أراضي مشرتاة من املسامهني  
    ٤,٩٤٧,١٣٤    ٤,٣٩٥,٥٠٣  مشرتيات من شركة تابعة ألقارب املسامهني  
    ٢,٠٥٧,٨١٢    ٢,٦٦٥,٢١٩  سامهنيرواتب ومزايا مدفوعة ألقارب امل  
    ٢٥٠,٠٠٠    ٢٥٠,٠٠٠  عالقة إجيار مدفوع ألطراف ذوي  

  
  .٢٢ رقم يضاحإ نظر أيضاً ا  

  
  مع أطراف ذوي عالقةأرصدة    ٢-١٧  

  عالقة:ال طراف ذوياأل فيما يلي أهم أرصدة اية السنة الناجتة عن املعامالت مع
  من أطرف ذوي عالقة املطلوب  -أ 

    م٢٠١١      م٢٠١٢        
    -        ٦٩,٥٧١  منصور الراجحي (مساهم)السيد/ إبراهيم   
    -        ٩٩٥  واخلدمات الطبيةاحملدودة للمقاوالت شركة عزيز   
    ٢٨,٤١٣    -          أخرى  
        ٢٨,٤١٣    ٧٠,٥٦٦    

  ألطراف ذوي عالقة املطلوب  - ب 
    م٢٠١١      م٢٠١٢        

    ٦٣٣,٩٧٣    ٩٩٥,٠٣٤  كتل للتجارةشركة أ  
    ٤١٧١,٧٦    ١,٦٠٥  املعلوماتمؤسسة حممد احلمادي لتقنية   
        ٨٠٥,٧٣٧    ٩٩٦,٦٣٩    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ٢٠  - 

    الزكاةأمور متعلقة ب  -١٨
  عناصر الوعاء الزكوي   ١-١٨  
 أنظمة لتعديالت حسبالبعض  واليت ختضع تتكون العناصر اهلامة املكونة للوعاء الزكوي للشركة  

  مما يلي: ،مصلحة الزكاة والدخل
    م٢٠١١           م٢٠١٢           
  الوعاء الزكوي: احتساب  
    ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤      ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨    السنة كما يف بدايةسامهني  حقوق امل  
    ٨٧,٢٨٣,٤١٨      ١١٥,٠١١,٤٥٧    للسنة لاملعد دخل صايف ال  
    ١٥,٨٩١,٥٧٢      ١٠,٢٠٥,٢٩٠    السنة املخصصات كما يف بداية  
 ٤٠,٠٠٠,٠٠٠      -            قرض قصري األجل  
 ٢١٢,٦٣٧,٦١٥    قرض طويل األجل              -  
 يطرح
  )٣٤٥,٥٩٢,١٤٨(  )٣٧٠,٣٤٥,٩٨٧(  صايف ،ممتلكات ومعدات  
  )٥٢,٣٥٦,٧٢٠(  )٢٧٩,٥٢٨,٧٥٤(  مشاريع حتت التنفيذ  
    )١٣١,٢٣٣  (    )١١٧,٥٧١(  قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع  
    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠  (    -            توزيعات أرباح مدفوعة  
  ٩,٤٧٤,٠٦٣٢١      ١٨١,٧٩٨,١٦٢    الوعاء الزكوي التقريبـي للشركة  

ل، أو صايف الربح املعد  الوعاء الزكويمن  ٪٢,٥على أساس املستحقة الزكاة  تم احتسابي  
  .كربأيهما أ

  
  لالمعد  احتساب صافي الدخل   ٢-١٨  

    م٢٠١١          م٢٠١٢             
    ٩١,٨٧٥,٠٣٦      ٩٦,٧٧٠,٤٥١    قبل الزكاة الدخل  
  :يضاف  
    ٢,٠٥٧,٨١٢      ٢,٦٦٥,٢١٩    ألقارب املسامهني رواتب ومزايا مدفوعة  
    ٢,٨٢٨,٨٨٤      ٤,١٠٨,٦٢٧    التغري يف خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني  
    )٩,٤٧٨,٣١٤  (    ٤٦٧,١٦٠١١,    التغري يف خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  
    ٨٧,٢٨٣,٤١٨      ١١٥,٠١١,٤٥٧    للسنة لاملعد  دخلصايف ال  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ٢١  - 

  الزكاةمخصص    ٣-١٨  
        م٢٠١١          م٢٠١٢            

    ٩,٦٨٥,٠٧٣      ٤,٢٠٠,٠٠٠    يناير ١الرصيد كما يف   
    ٤,٢٠٠,٠٠٠      ٣,٤٦٣,١٤٨    لسنةل الزكاة خمصص  
    )٢,٢٦٥,٥٣٨(    )٩٦٣,١٤٨(  سنوات سابقةعكس خمصص   
      )٧,٤١٩,٥٣٥  (    )٣,٢٣٦,٨٥٢(  سددامل  
    ٤,٢٠٠,٠٠٠      ٣,٤٦٣,١٤٨    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

  
  وضع الربوط النهائية   ٤-١٨  
 وحصلت م٢٠١١رب ديسم ٣١إقرارات الزكاة إىل مصلحة الزكاة والدخل حىت  بتقديـم الشركة قامت  

  م.٢٠١٣إبريل  ٣٠ على شهادة مقّيدة حىت الشركة
  

السهم يةربح  - ١٩   
من الدخل بقسمة م ٢٠١١و م ٢٠١٢ديسمرب  ٣١يف  للسنتني املنتهيتنيالسهم  يةمت احتساب رحب  

على متوسط عدد األسهم  سنة لكل وصايف الدخل ،خل من العمليات غري التشغيليةوالد ،العمليات
  .سهم) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠م: ٢٠١١( سهم ٤١,٤٠٨,٢١٩والبالغ القائمة 


    المعلومات القطاعية  -٢٠

إن عمليات الشركة تتألف بشكل رئيسي من خدمات الرعاية الصحية. وبناًء عليه، فإن املعلومات   
  اململكة العربية السعودية. داخلمجيع عمليات الشركة  فإنإضافة لذلك،  يق.بالقطاعية غري قابلة للتط

  
  توزيعات األرباح  -٢١

  
  .مليون  سعودي) ٦٠: م٢٠١١مل تقم الشركة بتوزيع أرباح على املسامهني (م ٢٠١٢خالل العام   
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

- ٢٢  - 

  االلتزامات المحتملة والتعهدات  -٢٢
  

  ٨٩,٢٢٥,٢٦٠لدى الشركة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان قائمة من بنك حملي مببلغ   
   سعودي). ٣,١٥٤,٨٣٢ :م٢٠١١(م ٢٠١٢ديسمرب  ٣١سعودي كما يف 

  
ديسمرب  ٣١ سعودي كما يف  ٥٩١,٤٧١,٢٤٦لدى الشركة تعهدات لنفقات رأمسالية مببلغ   

سعودي) تتعلق مبشاريع حتت التنفيذ مع أطراف ذوي   ٥٠,٤٤٤,٨٥٢م: ٢٠١١م (٢٠١٢
  عالقة.

  
 ٣١ سعودي كما يف  ٧٥٠,٠٠٠لدى الشركة التزامات عقود إجيار تشغيلية لسكن املوظفني مببلغ   

   سعودي). ٧٥٠,٠٠٠م: ٢٠١١م (٢٠١٢ديسمرب 
  

  األحداث الالحقة  -٢٣
  

م ٢٠١٣يناير  ١٩بتاريخ  املنعقد الشركة يف اجتماعهجملس إدارة الحقًا لتاريخ القوائم املالية، أوصى   
  لكل سهم.  سعودي ١بواقع  م٢٠١٢عن العام  مليون  سعودي ٤٢توزيع أرباح قدرها ب

  
 ٤٢٠رأس مال الشركة من  بزيادةكما قرر جملس إدارة الشركة يف نفس االجتماع املبني أعاله التوصية   

 سهم. مليون ٥٢,٥ليصبح عدد األسهم بعد الزيادة   سعودي مليون ٥٢٥مليون  سعودي إىل 
 الغري عادية إن الزيادة املقرتحة يف رأس املال ختضع ملوافقة مسامهي الشركة يف اجتماع اجلمعية العامة

  القادم.
  

املالية  ، أمتت الشركة اإلجراءات الرمسية للحصول على قرضني من وزارةأيضاً  الحقاً لتاريخ القوائم املالية  
مليون  سعودي وذلك لتمويل اإلنشاءات املتعلقة بتجهيز فرع السويدي  ٤٠٠ إمجالية بلغت بقيمة

  وفرع النـزهة.
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 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  
  

  القوائم المالية  
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ي الحساباتقرير مراجعتو   
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  مسامهة سعودية مقفلة)(شركة 

  القوائم المالية
  

      ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  صفحـة  
  ١     ي احلساباتتقرير مراجع

  ٢     قائمة املركز املايل
  ٣     قائمة الدخل

  ٤     قائمة التدفقات النقدية
  ٥     قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

  ٢٢ - ٦  إيضاحات حول القوائم املالية
   



213



214



- ٢ - 

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  قائمة المركز المالي
  

      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
    ديسمبر ٣١كما في                    
    ٢٠١٠          ٢٠١١       إيضاح      

  وجوداتملا
  موجودات متداولة:

    ٢٠,٧٥٦,١٥٠    ٣٥,١٦٣,٤٥٦  ٤   نقد وما يعادله
  ١٣٢,٩٣٤,٥٧٥  ١١٠,٥٦٤,٠٩٠  ٥   صايف ،ذمم مدينة

    ٨١٨,٣٢٢    ٢٨,٤١٣  ١٦   عالقة مطلوب من أطراف ذوي
    ١١,٥٩٦,٧٣٦    ١٥,٢١٤,١٥٣  ٦  زونـخم

    ٨,٢١٠,٧٧٢    ٥,٤٢٤,٦٥٨    أخرى وموجوداتمدفوعة مقدماً  يفر امص
          ١٧٤,٣١٦,٥٥٥  ١٦٦,٣٩٤,٧٧٠  

  -غير متداولةموجودات 
  ٣١٧,١٣٧,٥٢٦  ٣٩٧,٩٤٨,٨٦٨  ٧   ، صايفممتلكات ومعدات

  ٤٩١,٤٥٤,٠٨١  ٥٦٤,٣٤٣,٦٣٨    املوجودات جمموع  
  طلوباتملا  
  طلوبات متداولة:م

    ٢١,٨٤٢,٧٥٠    ٢٧,٦٢٨,٨٩٨    ذمم دائنة
    -            ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨   األجل قصريقرض 

    ١,١٠٤,٣٨٧    ٨٠٥,٧٣٧  ١٦   ي عالقةو ذف اطر ألمطلوب 
    ١١,٧٢٠,٠٢٧    ١١,٨٣٧,٧٠١  ٩   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    ٩,٦٨٥,٠٧٣    ٤,٢٠٠,٠٠٠  ٧١   زكاةخمصص ال
          ٤٤,٣٥٢,٢٣٧    ٨٤,٤٧٢,٣٣٦    
  -متداولةغير طلوبات م

    ٢,٧٢٢,٦٧٠    ٥,٥٥١,٥٥٤  ١٠   اخلدمة للموظفني ايةخمصص مكافأة 
      ٤٧,٠٧٤,٩٠٧    ٩٠,٠٢٣,٨٩٠    جمموع املطلوبات  

  :مساهمينال حقوق
  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١١   س املالأر 
    ١٥,٦٢٦,٩١٣    ٢٤,٦٢٠,٩٧٠  ١٢   حتياطي نظاميا
  ١٢٨,٧٥٢,٢٦١  ٧٧٨٩٨١٤٩,٦,    رباح مبقاةأ

  
  ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤  ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨    املسامهني جمموع حقوق

  
  ٤٩١,٤٥٤,٠٨١  ٥٦٤,٣٤٣,٦٣٨    سامهنياملطلوبات وحقوق امل جمموع

  ٢١   وتعهدات التزامات حمتملة
  

    القوائم املالية.هذه جزءاً ال يتجزأ من  ٢٢إىل رقم  ٦يف الصفحات من رقم  ترب اإليضاحات املرفقةتع
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- ٣ - 

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ائمة الدخلق

  بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 
  

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في             
      ٢٠١٠           ٢٠١١         إيضاح  

  ٣٠١,٥٤٨,٦٨٢    ٣٣٠,٦٦١,٤٣٠    ١٣   يفصا اإليرادات،
    )١٦٥,١٥٢,٦٧٠  (  )١٨٣,٠١١,٥٠٤  (  ١٤   تكلفة اإليرادات

  ١٣٦,٣٩٦,٠١٢    ١٤٧,٦٤٩,٩٢٦      اإلمجايل الربح
  تشغيليةمصاريف 

   )٤٨,٥٢١,٥١٠  (    )٥٥,٥٠١,٢٣٢  (  ١٥   مية وإداريةمصاريف عمو 
    ٨٧,٨٧٤,٥٠٢      ٩٢,١٤٨,٦٩٤      العمليات الدخل من

  إيرادات (مصاريف) أخرى
    )٥,٣٦٤,٧٢٢(    )١,٦١٣,٣٤٩(    نفقات مالية

      ١,٣٨٢,٨٦٢      ١,٣٣٩,٦٩١      ، صايفأخرى
      ٨٣,٨٩٢,٦٤٢      ٩١,٨٧٥,٠٣٦      قبل الزكاةدخل ال

      )٤,٠٢٣,٤٦٦  (    )١,٩٣٤,٤٦٢  (  ٧١   ، صايفزكاة
      ٧٩,٨٦٩,١٧٦      ٨٩,٩٤٠,٥٧٤      دخلالصافي 

    ١٨   م:ربحية السه
      ٢,٩٣      ٣,٠٧      الدخل من العمليات

      ٠,٠٥      ٠,٠٤    إيرادات أخرى – من العمليات غري التشغيليةلدخل ا
    ٦٦,٢      ٣,٠٠      دخلالصايف 

  

    جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٢إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  ائمة التدفقات النقديةق
  ذلك)(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري 

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في            
            ٢٠١٠           ٢٠١١    

  :األنشطة التشغيليةدفقات النقدية من تلا
    ٧٩,٨٦٩,١٧٦      ٨٩,٩٤٠,٥٧٤    دخلالصايف 

  :يةنقد لبنود غريديالت تع
    ١٣,٨٢٨,٠٤٩      ١٢,٩٦٤,٧٤٢    ستهالكا

    ١٦,٠٠٠,٤٦١      ١٨,٣٦٢,٩٣٥    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٤,٠٢٣,٤٦٦      ١,٩٣٤,٤٦٢    خمصص زكاة

    ٣,٢٣٣,٩٥٤      ٤,٠٧٢,١٢٠    خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني
  -              )٥٣,٥٢٩(  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

  غييرات في رأس المال العامل:ت
    )٤٤,٢٦٠,٩٨٨(    )٢٩,٢٦٩,٠٣٤(  صايف ذمم مدينة،

    ٦٢,٧٤٣,١٤١      ٧٨٩,٩٠٩    عالقة أطراف ذويمطلوب من 
    )١,٠٠٢,٠٢٦(      )٣,٦١٧,٤١٧( خمـزون

    )٢,٧٠٣,٤٩٤(    ٢,٧٨٦,١١٤    أخرى وموجودات متداولةمدفوعة مقدماً  يفر اصم
    ٣,٣٤٩,٩٩٧      ٥,٧٨٦,١٤٨    ذمم دائنة
    ٣٨٤,٩٥٦      )٢٩٨,٦٥٠(  ي عالقةو ف ذاطر ألمطلوب 

    ٣,٢٨١,٥٠٥      ١١٧,٦٧٤    أخرى متداولة مستحقة ومطلوبات يفر امص
    -              )٧,٤١٩,٥٣٥(  زكاة مسددة

    )٢,٠٥٦,٨٢٣  (    )١,٢٤٣,٢٣٦(  املسدد اخلدمة للموظفني خمصص مكافأة اية
  

      ١٣٦,٦٩١,٣٧٤      ٩٤,٨٥٣,٢٧٧    األنشطة التشغيليةيف النقد الناتج من صا
  :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

  -              ٢٤٤,٣٠٠    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
      )٤,٢٧٢,٥٦٠(    )٩٣,٩٦٦,٨٥٥(  شراء ممتلكات ومعدات

      )٤,٢٧٢,٥٦٠  (    )٩٣,٧٢٢,٥٥٥(  يف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمارصا
  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

    )٩٨,٢٠٠,٠٠٠(    -            تسديد قروض طويلة األجل
  -              ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    متحصالت من قرض قصري األجل

    )٢١,٧٠٤,٣١٨(    -            مطلوب للمسامهني
      )١١,٨٨٩,٩٥٥  (    )٢٦,٧٢٣,٤١٦(  توزيعات أرباح مدفوعة

      ٦٢٤,٥٤١      ١٤,٤٠٧,٣٠٦    صافي التغير في النقد وما يعادله    )١٣١,٧٩٤,٢٧٣  (    ١٣,٢٧٦,٥٨٤    أنشطة التمويل )املستخدم يفالناتج من ( يف النقدصا
      ٢٠,١٣١,٦٠٩      ٢٠,٧٥٦,١٥٠    السنة يعادله كما يف بداية نقد وما

      ٢٠,٧٥٦,١٥٠      ٣٥,١٦٣,٤٥٦    السنةنقد وما يعادله كما في نهاية 
  -ية غير نقديةمعلومات إضاف

      -              ٣٣,٢٧٦,٥٨٤    )٢٠يضاح إ( مدفوعة توزيعات أرباح عينية
      جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٢إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ات في حقوق المساهمينائمة التغير ق

  
  (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)


  احتياطـــي        
    مــــوعا    اةـبقربـاح مأ       نظامــــي      املـــالأس ر    


  ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤  ١٢٨,٧٥٢,٢٦١      ١٥,٦٢٦,٩١٣      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١
  ٨٩,٩٤٠,٥٧٤    ٨٩,٩٤٠,٥٧٤      -             -          ةايف الدخل للسنص

    -           )٨,٩٩٤,٠٥٧  (    ٨,٩٩٤,٠٥٧      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    )٦٠,٠٠٠,٠٠٠  (    -             -          )٢٠(إيضاح  مدفوعة توزيعات أرباح

  ٤٧٤,٣١٩,٧٤٨  ١٤٩,٦٩٨,٧٧٨      ٢٤,٦٢٠,٩٧٠      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    ٣٧٦,٣٩٩,٩٥٣    ٦٨,٧٥٩,٩٥٨      ٧,٦٣٩,٩٩٥      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١
  ٧٩,٨٦٩,١٧٦    ٧٩,٨٦٩,١٧٦      -             -          ةايف الدخل للسنص

    -           )٧,٩٨٦,٩١٨  (    ٧,٩٨٦,٩١٨      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
    )١١,٨٨٩,٩٥٥(    )١١,٨٨٩,٩٥٥  (    -             -          توزيعات أرباح مدفوعة

  ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤  ١٢٨,٧٥٢,٢٦١      ١٥,٦٢٦,٩١٣      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٠٢٠١ديسمبر  ٣١


  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٢إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٦ - 

  معلومات عامة  - ١
  

تأسست شركة احلمادي للتنمية واالستثمار ("الشركة") للقيام بأعمال جتارة اجلملة والتجزئة يف   
  إدارة وتشغيل املستشفيات واملراكز الصحية.و  وصيانة باإلضافة إىل تأسيسية واألدوية، املعدات الطب

  
قاً وفتأسست  مسامهة سعودية مقفلةشركة هي  ("الشركة") شركة احلمادي للتنمية واالستثمارإن 

 ١٠١٠١٩٦٧١٤تجاري رقم السجل الوتعمل مبوجب  ،ةـلنظام الشركات يف اململكة العربية السعودي
 فرع إضافة إىل )٢٠٠٤ إبريل ١٣هـ (املوافق ١٤٢٥ صفر ٢٣ الرياض بتاريخالصادر يف مدينة 

الصادر يف  ١٠١٠٢٦٣٠٢٦الرياض الذي يعمل مبوجب السجل التجاري رقم  مدينة يفالشركة 
إن عنوان املركز الرئيسي للشركة  ).٢٠٠٩فرباير  ٢٢هـ (املوافق ١٤٣٠صفر  ٢٧مدينة الرياض بتاريخ 

  ، اململكة العربية السعودية.١١٥٣٤، الرياض ٥٥٠٠٤هو ص.ب 
  

  تتضمن هذه القوائم املالية أيضاً نتائج أعمال الفرع.
  

سم اومت تغيري  من شركة ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة مسامهة مقفلة القانوين للشركة الكيانمت تغيري   
زيادة رأس املال  ، كما متستثمارإىل شركة احلمادي للتنمية واال ديشركة مستشفى احلما الشركة من

مبلغ  حتويل مليون  سعودي وذلك من خالل ٣٠٠مليون  سعودي إىل  ٥٠من 
 والبالغ املبلغ املتبقي . أما سعودي من األرباح املبقاة واالحتياطي النظامي ٢٠٠,٨٦٦,٤٣٥
وذلك بعد احلصول على  مت حتويله من حسابات الشركاء الدائنة فقد  سعودي ٤٩,١٣٣,٥٦٥

 سبتمرب١٦ املوافقهـ (١٤٢٩ رمضان١٦ بتاريخ/ق) ٣١٦التجارة والصناعة رقم ( وزارةموافقة 
حىت  ٢٠٠٨أكتوبر  ١من  تبدأ للشركة بعد تعديل كياا القانوين أول فرتة مالية علمًا أن ).٢٠٠٨

.سامهنيقرار امل مبوجب ٢٠٠٩ديسمرب  ٣١
  

  .٢٠١٢مايو  ٦متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل إدارة الشركة بتاريخ 

  خص السياسات المحاسبية الهامةلم  - ٢

هذه  مت تطبيق. مت إدراجها أدناه يف إعداد هذه القوائم املالية املطبقةالسياسات احملاسبية  أهم
  يذكر غري ذلك. مل ت املعروضة، مامجيع السنوا بشكل منتظم علىالسياسات 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٧ - 

  إلعدادأسس ا   ١-٢  
للمعايري  على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق، وطبقاً  املرفقةأعدت القوائم املالية 

  عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. ةلصادر احملاسبية ا

وافتراضات محاسبية مؤثرةتقديرات    ٢-٢  
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر 
على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم 

الية. يتم تقييم التقديرات املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة امل
واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث 
املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً 

  لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية. 

  التقارير القطاعية   ٣-٢  
  (أ) القطاع التشغيلي  
  القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:  

،تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادرتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عمليا

وتقييم األداء،
 عنها معلومات مالية بشكل منفصل.تتوفر
  

  (ب) القطاع اجلغرايف  
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف   

  بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٨ - 

  العمالت األجنبيةتحويل    ٤-٢  
  (أ) العملة الرئيسية  
  تظهر البنود يف القوائم املالية للشركة بالريال السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة.  

  (ب) معامالت وأرصدة  
سعار الصرف أساس أالريال السعودي على  إىل األجنبيةاملعامالت اليت تتم بالعمالت  يتم حتويل  

يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك السائدة يف تاريخ تلك املعامالت. 
واليت مل تكن  املعامالت وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية

ى أساس أسعار صرف عل ، على التوايل،٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمرب  ٣١يف  جوهرية للسنتني املنتهيتني
  العمالت السائدة كما يف اية العام ضمن قائمة الدخل

  نقد وما يعادله   ٥-٢
ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى  الصندوقيشتمل النقد وما يعادله على النقد يف 

  من تاريخ الشراء. قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 

  صافي ،مدينةذمم    ٦-٢  
تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل 
خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من 

د هذه املخصصات يف حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قي
". عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة عمومية وإداريةمصاريف قائمة الدخل وتظهر حتت بند "

أي مبالغ تسرتد يف وقت  تقيدللتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. 
  قائمة الدخل." يف عمومية وإداريةمصاريف الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "

  زونـمخ   ٧-٢  
حيدد سعر التكلفة   املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يقيد

    على أساس متوسط التكلفة املرجح.
  

ر يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف استكمال سعر البيع املقد صايف القيمة القابلة للتحقق متثل   
  العملية ومصاريف البيع.
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٩ - 

  ممتلكات ومعدات   ٨-٢  
. ما عدا مشاريع حتت التنفيذ ةاملرتاكم اتاالستهالكبعد خصم بالتكلفة  املمتلكات واملعداتتظهر   

 طريقة القسط الثابت على قائمة الدخل على أساس تهالكسالاحيّمل  .ال يتم استهالك األراضي
  املقدرة هلا كما يلي:  اإلنتاجيةتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى األعمار ل وذلك

  سنوات      
  ٣٣    مباين    
  ١٠    معدات وأدوات طبية    
  ١٠- ٦  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات    
  ٤    سيارات    

  
يف قائمة  تقيدحتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية و 

  .الدخل
  

يف قائمة  ،اإلنتاجي املقدر لألصلعمر جوهريًا من الاليت ال تزيد  اتمصاريف الصيانة واإلصالح تقيد
الدخل عند تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل 

  الذي مت استبداله.
  
  غير المتداولةالهبوط في قيمة الموجودات    ٩-٢

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف 
الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف 

ة ـصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلالقيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لأل
أيهما أعلى. لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع  ،لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام

يث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد). حباملوجودات على أدىن مستوى هلا 
اولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث هبوط يف يتم مراجعة املوجودات غري املتد

إذا ما مت الحقًا عكس قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. 
التقدير إىل الوحدة املدرة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  هلبوطخسارة ا
 هلبوطالقيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، على أال لالسرتدادالقابلة ا تهلقيماملعدل 

يف  هلبوطيف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة االوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو 
  دات غري امللموسة.قيمة املوجو  يف هلبوطخسارة اال يتم عكس  إيرادات يف قائمة الدخل.كالقيمة فوراً  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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  المالية إيضاحات حول القوائم
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- ١٠  - 

  القروض   ١٠-٢
املتكبدة، إن وجدت. يتم  ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل املتحصالتالقروض بقيمة يتم إثبات 

كجزء من   وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءرمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 
  الدخل. قائمةتكاليف القروض األخرى على  حتميلهذه املوجودات. يتم 

 
  ذمم دائنة ومستحقات   ١١-٢

مت إصدار فواتري  سواءً  ،املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة مبالغيتم إثبات 
  ة أو ال.الشرك مبوجبها إىل

 
  مخصصات   ١٢-٢

قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق،  التزامة الشركاملخصصات عندما يكون لدى  يتم إثبات
  ، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.االلتزامللموارد لتسوية  استخداموجود  حتمالاوهناك 

 
  لزكاةا   ١٣-٢

يتم  ("املصلحة") يف اململكة العربية السعودية مصلحة الزكاة والدخل نظمةختضع الشركة للزكاة وفقاً أل
يتم تسجيل أية فروقات بني املخصص على قائمة الدخل.  الزكاة املستحقة على الشركةتقدير وحتميل 

  والربط النهائي حني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم عندها تسوية املخصص.
 

  للموظفين الخدمة نهايةمخصص مكافأة    ١٤-٢
العمال يف اململكة شروط أنظمة العمل و  للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد خمصص مكافأة اية 

على أساس  االلتزاممبلغ  احتسابيتم  ل على قائمة الدخل.وحيمّ من قبل الشركة  العربية السعودية
القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة 

املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني  احتساباملركز املايل. يتم 
  .، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعوديةاألخرية وعدد سنوات خدمام املرتاكمة

 
  اإليرادات   ١٥-٢  
يتم قيد اإليرادات عند تقديـم اخلدمة للمرضى وإصدار الفواتري ويتم تسجيلها بالصايف بعد   

متنح اخلصومات بشكل رئيسي إىل شركات التأمني والعمالء الرئيسيني من الشركات  .اخلصومات
واألشخاص الذين يدفعون نقدًا ومتثل هذه اخلصومات الفرق بني األسعار العادية احملددة ملختلف 

  اخلدمات مطروحاً منها املبالغ اليت يتم التفاوض عليها للدفع.
 

  داريةإعمومية و  مصاريف   ١٦-٢
بالضرورة جزءاً تكون ال على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  داريةالعمومية واإل فـصاريامل تشتمل
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- ١١  - 

 ة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بنييلمبادئ احملاسبلوفقًا كما هو مطلوب  يراداتاإل ةلفتك من
  ر، بطريقة منتظمة.، إن لزم األميراداتاإل ةلفتكو  داريةواإلالعمومية  صاريفامل

 
  أرباحتوزيعات    ١٧-٢

  األرباح يف القوائم املالية يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي الشركة.توزيعات  تقيد
  

  عقود إيجار تشغيلية   ١٨-٢  
املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة اإلجيار. كما  صاريفيتم حتميل امل

  .وفقاً لشروط التعاقد االستحقاقإيراد التأجري على أساس  يقيد
  

  إعادة تصنيف   ١٩-٢  
لكي تتوافق مع طريقة العرض لعام  ٢٠١٠مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية املقارنة لعام 

٢٠١١.  
  

األدوات المالية وإدارة المخاطر  - ٣   
إن أنشطة الشركة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل   

خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار) وخماطر االئتمان 
ى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق دارة املخاطر العام للشركة علج إوخماطر السيولة. يركز برنام
  ن التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للشركة.املالية ويسعى إىل التقليل م

  
  تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا. تتلخص أهم أنواع املخاطر أدناه.  

  
واملطلوب من تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقد وما يعادله والذمم املدينة   

واملصاريف املستحقة واملطلوبات واملطلوب ألطراف ذوي عالقة والذمم الدائنة  أطراف ذوي عالقة
البنود مت اإلفصاح عنها . إن طرق القيد املطبقة واخلاصة ذه والقرض قصري األجل املتداولة األخرى

  ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.
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- ١٢  - 

بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى  املقاصةيتم إجراء   
أو إثبات املوجودات  الصايفوالنّية إما للتسوية على أساس  املقاصةالشركة حقًا قانونيًا يف إجراء 

  ات يف نفس الوقت.واملطلوب
  
العملة مخاطر   ١-٣

هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت  إن خماطر العملة
أن خماطر العمالت هي غري  اإلدارةتعتقد  السعودي. بالريالالشركة هي  معامالتاألجنبية. إن معظم 

  جوهرية.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة   ٢-٣

هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة إن 
 الشركة ايل والتدفقات النقدية للشركة. تراقبعلى املركز امل السوقة يف ـتذبذبات أسعار العمول

وتعمل تبعًا لذلك. إن أسعار العموالت اخلاصة بالشركة واملتعلقة بشكل  العموالت بشكل مستمر
  .رئيسي بالقروض قابلة للتغري بشكل دوري


مخاطر السعر   ٣-٣

تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواء   خماطرإن خماطر السعر هي 
باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على مجيع األدوات  كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل متعلقة

املتداولة يف السوق. إن الشركة حاليا غري معرضة ملخاطر السعر حيث أا ليس لديها استثمارات يف 
  أوراق مالية. 


مخاطر االئتمان   ٤-٣

يؤدي إىل تكبد هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما  إن خماطر االئتمان
الذمم  تقيدالطرف األخر خلسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماين مرتفع. 

  .)٥. (انظر إيضاح املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

مخاطر السيولة   ٥-٣

منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات  تواجههي خماطر أن  خماطر السيولةإن 
املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 
بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

من خالل التسهيالت االئتمانية، ملقابلة أية التزامات مستقبلية.  السيولة الكافية،
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
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- ١٣  - 

القيمة العادلة   ٦-٣
إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم ا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم 

مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األدوات املالية  أطرافالرغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة.  للشركة على أساس التكلفة التارخيية.

ل جوهري عن تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال ختتلف بشك
  قيمتها الدفرتية.

  
  وما يعادلهنقد   - ٤

         ٢٠١٠         ٢٠١١    
    ٢,٨٠٩,٥٧٨    ٣,٧٤٥,٤٦٧  نقد يف الصندوق  
  ١٧,٩٤٦,٥٧٢    ٣١,٤١٧,٩٨٩  نقد لدى البنوك  
    ٢٠,٧٥٦,١٥٠    ٣٥,١٦٣,٤٥٦  

  
  صافي ذمم مدينة،  - ٥

             ٢٠١٠           ٢٠١١      
  ١٣٩,٢٢٧,٠٩٨      ١٠٣,٤٥٥,٧٧٨    جتارية  
    ٥,٩٥٤,٠٦١      ١٠,١٠٣,٥٩٨    فواتري للمرضى مل يصدر اذمم مدينة   
      ٩٢٢,٣١٨      ٦٩٥,٣٠٢    مطلوب من املوظفني  
      ١٤٦,١٠٣,٤٧٧      ١١٤,٢٥٤,٦٧٨    
      )١٣,١٦٨,٩٠٢(    )٣,٦٩٠,٥٨٨  (  : خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها يطرح  
      ١٣٢,٩٣٤,٥٧٥      ١١٠,٥٦٤,٠٩٠  

  
 ٢٠١١ديسمرب  ٣١كما يف    سعودي ١,٥٣٦,٠٥٥ أعاله مبلغ تتضمن الذمم املدينة التجارية  

قابل عتربه الشركة الذي تألشخاص بعض امن  مطلوب سعودي)  ١٥,٦٧٦,٢٤٠ :٢٠١٠(
هذا ن عاخلسائر الناجتة  وافقوا على حتّمل سامهنياملفإن  ،املبلغ هذا ليحتص عدم. ويف حالة للتحصيل

  .املبلغ
  

  حول توزيعات األرباح. ٢٠إيضاح رقم  أيضاً  انظر  
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- ١٤  - 

  إن حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما يلي:  
          ٢٠١٠          ٢٠١١    
    ٩,٢٢٢,٩٧٣    ١٣,١٦٨,٩٠٢    يناير ١الرصيد كما يف   
  ١٦,٠٠٠,٤٦١    ١٨,٣٦٢,٩٣٥    إضافات  
  )١٢,٠٥٤,٥٣٢(  )٢٧,٨٤١,٢٤٩(  شطب  
  ١٦٨,٩٠٢١٣,      ٣,٦٩٠,٥٨٨    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

 
  مخزون  - ٦

           ٢٠١٠         ٢٠١١    
    ٦,٧٤٤,٩٠٢    ٩,٩٧٧,٢٥٥  أدوية  
    ٣,٠٨٢,٦٦٧    ٣,٥٤٦,٩٨٢  معدات ولوازم طبية  
    ١,٦١٣,٠٥٠    ١,٥٥٨,٦٨٣  معدات ولوازم غري طبية  
      ١٥٦,١١٧    ١٣١,٢٣٣  غري معدة للبيعولوازم قطع غيار   
    ١١,٥٩٦,٧٣٦  ١٥,٢١٤,١٥٣  

 
  ، صافيممتلكات ومعدات  - ٧

    ٢٠١١ديسمرب  ٣١    استبعادات         إضافـــات     ١٢٠١يناير  ١      
  التكلفة:  
  ٢٣٢,٢٧٨,٤٧٨    -          ٣٦,٥٥٩,٦٧٠    ١٩٥,٧١٨,٨٠٨  أراضي  
  ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -            -           ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨  مباين  
  ١٠٦,٣٢٣,٨٨٨  )١٧,٨٧٠,٣٤٢  (    ٦٩٨,٨٠٥    ١٢٣,٤٩٥,٤٢٥  وأدوات طبيةمعدات   
   أثاث وتركيبات  
  ٤١,٧٧٢,٨٦٥    )٩,٨١٤,٢٧٠  (    ٣,٣٠٨,٦٦٠    ٤٨,٢٧٨,٤٧٥  ومعدات مكتبية    
    ٢,٢٥٢,٧٧٧    )١,٣١٧,٦٢٦(    ١,٠٤٣,٠٠٠    ٢,٥٢٧,٤٠٣  سيارات  
    ٥٢,٣٥٦,٧٢٠    -          ٥٢,٣٥٦,٧٢٠    -         مشاريع حتت التنفيذ  
      ٦٣١,٩٦٧,٨١٦  )٢٩,٠٠٢,٢٣٨  (  ٣,٩٦٦,٨٥٥٩    ٥٦٧,٠٠٣,١٩٩  اموع     
  االستهالك المتراكم:  
  ١١٧,٨٢٠,٣٤٤    -            ٥,٩٠٩,٤٩٣    ١١١,٩١٠,٨٥١  مباين  
  ٨٤,١٩٦,٧١٣  )١٧,٨٦٤,٦٠٨  (    ٤,٧١٥,٤١٧    ٩٧,٣٤٥,٩٠٤  وأدوات طبيةمعدات   
   أثاث وتركيبات  
  ٣٠,٥٤٥,٥١٦    )٩,٨١٤,٢٧٠  (    ٢,١٠٨,٢٥٨    ٣٨,٢٥١,٥٢٨  ومعدات مكتبية    
    ١,٤٥٦,٣٧٥    )١,١٣٢,٥٨٩  (    ٢٣١,٥٧٤    ٢,٣٥٧,٣٩٠  سيارات  
    ٢٣٤,٠١٨,٩٤٨  )٢٨,٨١١,٤٦٧  (  ١٢,٩٦٤,٧٤٢    ٢٤٩,٨٦٥,٦٧٣  اموع     
    ٣٩٧,٩٤٨,٨٦٨              ٣١٧,١٣٧,٥٢٦    

    



227

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)
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- ١٥  - 

  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١    استبعادات    إضافـــات    ٢٠١٠يناير  ١      
  التكلفة:  
  ١٩٥,٧١٨,٨٠٨    -        -          ١٩٥,٧١٨,٨٠٨  أراضي  
  ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -        ٢٧٠,٠٠٠  ١٩٦,٧١٣,٠٨٨  مباين  
  ١٢٣,٤٩٥,٤٢٥    -        ٢,٦٢١,٠٨١  ١٢٠,٨٧٤,٣٤٤  وأدوات طبيةمعدات   
  ٤٨,٢٧٨,٤٧٥    -        ١,٣٨١,٤٧٩    ٤٦,٨٩٦,٩٩٦  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات  
    ٢,٥٢٧,٤٠٣    -        -            ٢,٥٢٧,٤٠٣  سيارات  
      ٥٦٧,٠٠٣,١٩٩    -        ٤,٢٧٢,٥٦٠  ٥٦٢,٧٣٠,٦٣٩  اموع     
  االستهالك المتراكم:  
  ١١١,٩١٠,٨٥١    -        ٥,٩٠٦,٥٦٦  ١٠٦,٠٠٤,٢٨٥  مباين  
  ٩٧,٣٤٥,٩٠٤    -        ٥,٥٢٥,٦٧١    ٩١,٨٢٠,٢٣٣  وأدوات طبيةمعدات   
  ٣٨,٢٥١,٥٢٨    -        ٢,٣٠٧,٥١٥    ٣٥,٩٤٤,٠١٣  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات  
    ٢,٣٥٧,٣٩٠    -        ٨٨,٢٩٧    ٢,٢٦٩,٠٩٣  سيارات  
    ٢٤٩,٨٦٥,٦٧٣    -      ١٣,٨٢٨,٠٤٩  ٢٣٦,٠٣٧,٦٢٤  اموع     
    ٣١٧,١٣٧,٥٢٦          ٣٢٦,٦٩٣,٠١٥    


 ٦٩,٣٩٨,٨٠٠اإلمجالية الدفرتية قيمتها تبلغ قطع أراضي  مخسيتضمن بند األراضي املذكور أعاله 

 اءمسمسجلة بأ  سعودي) ٣٢,٨٣٩,١٣٠: ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمرب  ٣١يف  كما  ي سعود
.سامهنيامل

  قصير األجل قرض  -٨
 بنك على قرض قصري األجل منت الشركة حصل، ٢٠١١ ديسمرب ٣١ة املنتهية يف خالل السن

 يضاشراء أر أساسًا هو متويل  هذا القرضإن الغرض من  .مليون  سعودي ٤٠ جتاري حملي بقيمة
يناير  ٧السداد يف  يستحق هذا القرضعموالت مالية بالنسب السوقية. و  ا القرضمل هذحي. و للشركة
٢٠١٢.  

  
ستوى قصري األجل على تعهدات مالية واليت تتطلب من الشركة احلفاظ على مقرض تتضمن اتفاقية ال

  .معني من املؤشرات املالية
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ١٦  - 

  ف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىير امص  -٩
          ٢٠١٠        ٢٠١١      

    ٣,٧٣٦,٧٢٥    ٤,٥٣٩,٥٢٢  مزايا موظفني  
    ٤,٧٧٥,٥٦٤    ٤,١٣٧,٣٠٠  تأمينات مرضى  
    ١,٥٩٨,٦٧٢    ٢,٠١٧,٥١١  الطيبم يصندوق التعل  
    ٤٢٣,٣٥٧    ٤٨١,٦٢٩  مبالغ مستحقة عن خدمات طبية خارجية  
    ١٩٩,٣٢٧    ٢١٥,٣٦١  اجتماعيةتأمينات   
      ٩٨٦,٣٨٢    ٤٤٦,٣٧٨  أخرى  
    ١١,٧٢٠,٠٢٧  ١١,٨٣٧,٧٠١  

  
  نالخدمة للموظفي نهايةمخصص مكافأة   -١٠
           ٢٠١٠          ٢٠١١    

  ١,٥٤٥,٥٣٩      ٢,٧٢٢,٦٧٠    يناير ١الرصيد كما يف   
  ٣,٢٣٣,٩٥٤      ٤,٠٧٢,١٢٠    املخصصات  
  )٢,٠٥٦,٨٢٣(  )١,٢٤٣,٢٣٦  (    املسدد  
  ٢,٧٢٢,٦٧٠      ٥,٥٥١,٥٥٤    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   

  
رأس المال  -١  
  

من  ٢٠١١ديسمرب  ٣١كما يف مليون  سعودي   ٣٠٠البالغ رأس مال الشركة يتكون   
مملوكة   سعودي ١٠االمسية الواحدة  السهمقيمة وتبلغ  مدفوعة بالكامل سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

    على النحو التايل: سعودينيمسامهني من قبل 
    رأس املـــال     ألسهمعدد ا    ــــونسامهامل  
  ٧٨,٥٥٠,٠٠٠    ٧,٨٥٥,٠٠٠  السيد/ صاحل بن حممد احلمادي  
  ٧٤,٤٥٠,٠٠٠    ٧,٤٤٥,٠٠٠  الدكتور/ عبدالعزيز بن حممد احلمادي  
  ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ فيصل عبدالعزيز احلمادي  
  ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ حممد عبدالعزيز احلمادي  
  ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  شركة ذات الثمانية  
  ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  السيد/ عبدالعزيز صاحل احلمادي  
    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  احلمادي صاحل حممد السيد/  
  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٢٠٠,٠٠٠  السيد/ إبراهيم بن منصور الراجحي  
    ٣٢,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٢٠٠,٠٠٠  شركة احلمادي لالستثمار التجاري  
    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠      
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ١٧  - 

  احتياطي نظامي  -١٢
 أن فإن على الشركةحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أنظام الشركة األساسي و ل وفقاً   

٪ من رأس ٥٠يعادل هذا االحتياطي  أن إىلاحتياطي نظامي  إىل الدخلصايف ٪ من ١٠ نبجت
  .حالياً  مسامهي الشركةللتوزيع على  قابلغري هذا االحتياطي  إن املال.

 
  صافي ،اإليرادات  -١٣

           ٢٠١٠           ٢٠١١    
  ١٤٧,٥١٩,٣٨٤    ١٥٩,٥٨٠,٩٧٢    أتعاب األطباء وعالجات طبية أخرى  
    ٧٧,٤٩٦,٠٢١      ٨٦,٣٣٢,٢٢٧    الصيدلية  
    ٥٦,٨٢٥,٨٢٦      ٦٣,٢٦٨,٠١٥    ختربامل  
    ٣٤,٦١٧,٣٢٥      ٣٨,٢٠٥,٦٤٨    األشعة  
    ٣٧,١٧٥,٩١٥      ٣٧,٧٨٤,٣٣٨    الغرف  
      ٧,٥٣١٣٣,٤      ٣,٦٣٨,٨٢٠    طبيعيالعالج ال  
    ٣٥٧,٠٧٢,٠٠٢    ٣٨٨,٨١٠,٠٢٠    إمجايل اإليرادات  
      )٥٥,٥٢٣,٣٢٠(    )٠٥٨,١٤٨,٥٩  (  يطرح: اخلصومات  
      ٣٠١,٥٤٨,٦٨٢    ٣٣٠,٦٦١,٤٣٠  

  
  تكلفة اإليرادات  -١٤

           ٢٠١٠         ٢٠١١      
    ٧٨,٦٣٧,٤٧٧    ٨٥,٦٨٤,١٧٤    تكاليف طبية  
    ٦٧,٠٦٠,٣٥٦    ٨٠,٥١١,٤٨٤    وملحقاارواتب   
    ١١,٠٦٢,٤٤٠    ١٠,٣٧١,٧٩٤    استهالكات  
    ٤,٦٧٢,٣١٦    ٣,٣٧٢,٦٧٥    صالحإصيانة و   
      ٣,٧٢٠,٠٨١    ٧٣,٠٧١,٣٧    خدمات مرافق  
      ١٦٥,١٥٢,٦٧٠  ٤١٨٣,٠١١,٥٠  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ١٨  - 

  إداريةو  مصاريف عمومية  -١٥
            ٢٠١٠        ٢٠١١    
  ١٦,٠٠٠,٤٦١    ١٨,٣٦٢,٩٣٥  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
  ١٤,٦٨٦,٥٥٣    ١٦,٢٧٢,٤٥٨  وملحقاارواتب   
    ٥,١٩٨,٧٠٣    ٦,٢٥١,٣٥٢  مواد مستهلكة غري طبية  
    ٢,٧٦٥,٦٠٩    ٢,٥٩٢,٩٤٨  ستهالكاتا  
    ٢,٤٨٧,٧٥١    ٢,٥٨٧,٤٦٧  إجيارات  
    ٨٩٦,٧٦٦    ١,٣٨٣,٣٠١  صيانة وإصالح  
    ٦٥٦,٤٨٥    ٧٦٧,٨٤٤  خدمات مرافق  
    ٤٧٧,٧٨٧    ٦٣٣,٠١٥    تأمني  
    ٨٢,٩٤١    ٢٥٠,٥٨٤  تربعات وإعانات  
    ٥٧٣,٠٨١    ٢٣٩,٥٩٧  دعاية وعالقات عامة  
    ٨٩,١٨٢    ٧٥,٩٣٩  قرطاسية  
      ١٩١٦٠٦,٤,    ٧٩٢,٠٨٣,٦    أخرى  

         ٤٨,٥٢١,٥١٠    ٢٥٥,٥٠١,٢٣  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ١٩  - 

    عالقة أطراف ذويأمور متعلقة ب  -١٦
  معامالت مع أطراف ذوي عالقة   ١-١٦  
اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة واملدرجة  العالقة عامالت مع األطراف ذويامل تتلخص أهم  

  ضمن القوائم املالية مبا يلي:
        ٢٠١٠         ٢٠١١    
  أعمال منجزة ملشاريع حتت التنفيذ من شركة  
  -        ٤٥,٧٥٥,١٤٨  شقيقة تابعة ألحد املسامهني    
  -        ٣٦,٥٥٩,٦٧٠  أراضي مشرتاة من املسامهني  
  ٦,٣٤٦,٣٣٤    ٤,٩٤٧,١٣٤  مشرتيات من شركة تابعة ألقارب املسامهني  
  ٢,٠٤٨,٠٩٦    ٢,٠٥٧,٨١٢  سامهنيرواتب ومزايا مدفوعة ألقارب امل  
  ٢٥٠,٠٠٠    ٢٥٠,٠٠٠  عالقة إجيار مدفوع ألطراف ذوي  

  
  حول توزيعات األرباح. ٢٠يضاح إ أنظر أيضاً   

  
  مع أطراف ذوي عالقةأرصدة    ٢-١٦  

  عالقة:ال طراف ذوياأل فيما يلي أهم أرصدة اية السنة الناجتة عن املعامالت مع
  من أطرف ذوي عالقة املطلوب  -أ 

        ٢٠١٠      ٢٠١١    
    ١٦٩,٨٦١    -      واخلدمات الطبيةاحملدودة للمقاوالت شركة عزيز   
    ٦٤٨,٤٦١    -      مؤسسة حممد احلمادي لتقنية املعلومات  
    -          ٢٨,٤١٣    أخرى  
        ٢٨١٨,٣٢    ٢٨,٤١٣    

  ألطراف ذوي عالقة املطلوب  - ب 
        ٢٠١٠        ٢٠١١    

  ١,١٠٤,٣٨٧    ٦٣٣,٩٧٣  كتل للتجارةشركة أ  
    -          ٤١٧١,٧٦  مؤسسة حممد احلمادي لتقنية املعلومات  
        ١,١٠٤,٣٨٧    ٨٠٥,٧٣٧  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٢٠  - 

    الزكاةأمور متعلقة ب  -١٧
  عناصر الوعاء الزكوي   ١-١٧  
 أنظمة لتعديالت حسبالبعض  واليت ختضع تتكون العناصر اهلامة املكونة للوعاء الزكوي للشركة  

  مما يلي: ،مصلحة الزكاة والدخل
            ٢٠١٠           ٢٠١١    
  احتساب الوعاء الزكوي:  
  ٣٧٦,٣٩٩,٩٥٣      ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤    السنة كما يف بدايةسامهني  حقوق امل  
    ٩١,٠٦٣,٧٩٨      ٨٧,٢٨٣,٤١٨    للسنة لاملعد دخل صايف ال  
    ١٠,٧٦٨,٥١٢      ١٥,٨٩١,٥٧٢    السنة املخصصات كما يف بداية  
 ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    قرض قصري األجل            -
 يطرح
  )٣١٧,١٣٧,٥٢٦(  )٣٩٧,٩٤٨,٨٦٨(  صايف ،ممتلكات ومعدات  
    )١٥٦,١١٧(    )١٣١,٢٣٣(  قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع  
    -            )٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة  
  ١٦٠,٩٣٨,٦٢٠      ٩,٤٧٤,٠٦٣٢١    الوعاء الزكوي التقريبـي للشركة  
ل، أو صايف الربح املعد  الوعاء الزكويمن  ٪٢,٥على أساس املستحقة الزكاة  تم احتسابي  

  .كربأيهما أ

  لالمعد  احتساب صافي الدخل   ٢-١٧  
            ٢٠١٠          ٢٠١١    

  ٨٣,٨٩٢,٦٤٢      ٩١,٨٧٥,٠٣٦    قبل الزكاة الدخل  
  :يضاف  
    ٢,٠٤٨,٠٩٦      ٢,٠٥٧,٨١٢    رواتب ومزايا مدفوعة ألقارب املسامهني  
    ١,١٧٧,١٣١      ٢,٨٢٨,٨٨٤    اية اخلدمة للموظفنيالتغري يف خمصص مكافأة   
    ٣,٩٤٥,٩٢٩      )٩,٤٧٨,٣١٤(  التغري يف خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  
  ٩١,٠٦٣,٧٩٨      ٨٧,٢٨٣,٤١٨    للسنة لاملعد  دخلصايف ال  

  
  الزكاةمخصص    ٣-١٧  

            ٢٠١٠          ٢٠١١        
    ٥,٦٦١,٦٠٧      ٩,٦٨٥,٠٧٣    يناير ١الرصيد كما يف   
    ٤,٠٢٣,٤٦٦      ٤,٢٠٠,٠٠٠    لسنةل الزكاة خمصص  
    -            )٢,٢٦٥,٥٣٨(  سنوات سابقةعكس خمصص   
      -            )٧,٤١٩,٥٣٥(  سددامل  
    ٩,٦٨٥,٠٧٣      ٤,٢٠٠,٠٠٠    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف   
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٢١  - 

  وضع الربوط النهائية   ٤-١٧  
 وحصلت ٢٠١٠رب ديسم ٣١إقرارات الزكاة إىل مصلحة الزكاة والدخل حىت  بتقديـم الشركة قامت  

  .٢٠١٠ ديسمرب ٣١ على شهادة مقّيدة حىت الشركة
  

السهم يةربح  - ١٨   
الدخل من بقسمة  ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمرب  ٣١يف  للسنتني املنتهيتنيالسهم  يةمت احتساب رحب  

على متوسط  سنة وصايف الدخل لكلإيرادى أخرى  –العمليات والدخل من العمليات غري التشغيلية 
   .سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠والبالغ عدد األسهم القائمة 


    المعلومات القطاعية  -١٩

إن عمليات الشركة تتألف بشكل رئيسي من خدمات الرعاية الصحية. وبناًء عليه، فإن املعلومات   
  إضافة لذلك، تتواجد مجيع عمليات الشركة يف اململكة العربية السعودية. يق.بالقطاعية غري قابلة للتط

  
  توزيعات األرباح  -٢٠

  
 سعودي للسهم القائم  ٢مليون  سعودي بواقع  ٦٠مببلغ توزيع أرباح مت  ٢٠١١خالل العام   

 ح عينية سعودي وتوزيعات أربا  ٢٦,٧٢٣,٤١٦على شكل توزيعات أرباح نقدية بقيمة مقّسمة 
   سعودي. ٣٣,٢٧٦,٥٨٤بقيمة  على شكل ذمم مدينة

  
  االلتزامات المحتملة والتعهدات  -٢١

  
  ٣,١٥٤,٨٣٢لدى الشركة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان قائمة من بنك حملي مببلغ   

   سعودي). ١,٥٢٠,١٠٠ :٢٠١٠( ٢٠١١ديسمرب  ٣١سعودي كما يف 
  

ديسمرب  ٣١كما يف    سعودي ٥٠,٤٤٤,٨٥٢رأمسالية مببلغ  تعهدات لنفقاتلدى الشركة   
  .مع أطراف ذوي عالقة تتعلق مبشاريع حتت التنفيذ ٢٠١١
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  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  المالية إيضاحات حول القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية 
        (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

- ٢٢  - 

  األحداث الالحقة  -٢٢
  

هـ ١٤٣٣صفر  ٢٤الحقًا لتاريخ القوائم املالية، أوصى جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ   
مليون   ٤٢٠مليون  سعودي إىل  ٣٠٠) بزيادة رأس مال الشركة من ٢٠١٢يناير  ١٨(املوافق 

ل مليون سهم وذلك عن طريق توزيع سهمني لك ٤٢مليون سهم إىل  ٣٠سعودي وعدد األسهم من 
مخسة أسهم على شكل أسهم منحة وتسديد قيمة الزيادة يف رأس املال من األرباح املبقاة، إن الزيادة 

  القادم. ةس املال ختضع ملوافقة مسامهي الشركة يف اجتماع اجلمعية العاميف رأاملقرتحة 
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 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  
  

  القوائم المالية  
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  
  ي الحساباتقرير مراجعتو   
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  مسامهة سعودية مقفلة)(شركة 

  القوائم المالية
  

      ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  صفحـة  
  ١     ي احلساباتتقرير مراجع

  ٢     قائمة املركز املايل
  ٣     قائمة الدخل

  ٤     قائمة التدفقات النقدية
  ٥     قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

  ٢٣ - ٦  إيضاحات حول القوائم املالية
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- ٢ - 

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)    قائمة المركز المالي
    ديسمبر ٣١كما في                   
    ٢٠٠٩          ٢٠١٠       إيضاح      

  وجوداتملا
  موجودات متداولة:

    ٢٠,١٣١,٦٠٩    ٢٠,٧٥٦,١٥٠  ٤   نقد وما يعادله
  ١٠٤,٦٧٤,٠٤٨  ١٣٢,٩٣٤,٥٧٥  ٥   صايف - ذمم مدينة 

    ٦٣,٥٦١,٤٦٣    ٨١٨,٣٢٢  ١٦   عالقة مطلوب من أطراف ذوي
    ١٠,٥٩٤,٧١٠    ١١,٥٩٦,٧٣٦  ٦  خمـزون

    ٥,٥٠٧,٢٧٨    ٨,٢١٠,٧٧٢    أخرىذمم مدينة مدفوعة مقدماً و  يفر امص
          ٢٠٤,٤٦٩,١٠٨  ١٧٤,٣١٦,٥٥٥  
  غير متداولة:موجودات   

  ٩٣,٠١٥٦,٣٢٦  ٣١٧,١٣٧,٥٢٦  ٧   ممتلكات ومعدات
  ١٦٢,١٢٣,١٥٣  ٤٩١,٤٥٤,٠٨١    املوجودات جمموع  
  طلوباتملا  
  طلوبات متداولة:م

    ١٨,٤٩٢,٧٥٣    ٢١,٨٤٢,٧٥٠    ذمم دائنة
    ٣٢,٧٣٣,٣٣٣    -            من القرض طويل األجل اجلزء املتداول

    ٢١,٧٠٤,٣١٨    -          ٨   مسامهنيلل مطلوب
    ٧١٩,٤٣١    ١,١٠٤,٣٨٧  ١٦   ذي عالقةمطلوب لطرف 

    ٨,٤٣٨,٥٢٢    ١١,٧٢٠,٠٢٧  ٩   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٥,٦٦١,٦٠٧    ٩,٦٨٥,٠٧٣  ١٧   زكاة مستحقة

          ٨٧,٧٤٩,٩٦٤    ٤٤,٣٥٢,٢٣٧    
  متداولة:غير طلوبات م
    ٦٥,٤٦٦,٦٦٧    -            جزء غري متداول –ض طويل األجل قر 

    ١,٥٤٥,٥٣٩    ٢,٧٢٢,٦٧٠  ١٠   اخلدمة للموظفني ايةخمصص مكافأة 
    ١٧٠,٧٦٢,١٥٤    ٤٧,٠٧٤,٩٠٧    جمموع املطلوبات  

  :مساهمينال حقوق
  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١١   رأس املال

    ٧,٦٣٩,٩٩٥    ١٥,٦٢٦,٩١٣  ١٢   حتياطي نظاميا
    ٧٥٩,٩٥٨,٦٨  ١٢٨,٧٥٢,٢٦١    رباح مبقاةأ

  
  ٣٧٦,٣٩٩,٩٥٣  ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤    املسامهني حقوقجمموع 

  
  ٥٣١,١٦٢,١٢٣  ٤٩١,٤٥٤,٠٨١    سامهنياملطلوبات وحقوق امل جمموع

  ٢٠   التزامات حمتملة
  

    القوائم املالية.هذه جزءاً ال يتجزأ من  ٢٣إىل رقم  ٦يف الصفحات من رقم  ترب اإليضاحات املرفقةتع
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- ٣ - 

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ائمة الدخلق

  
  (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  
  أكتوبر ١للفترة من             
  ٣١حتى  ٢٠٠٨       للسنة المنتهية في        
      ٢٠٠٩ديسمبر       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    إيضاح  

  ٣٠٩,٨٨٣,٦٢٤    ٣٠١,٥٤٨,٦٨٢    ٣   يفصا -اإليرادات 
    )١٨٤,٠٩٠,٩٣١(  )١٦٢,٤٤٩,٨٨٩  (  ٤١   تكلفة اإليرادات

  ١٢٥,٧٩٢,٦٩٣    ١٣٩,٠٩٨,٧٩٣      اإلمجايل الربح
  مصاريف تشغيلية

   )٤٤,٨٤٦,٠١٥  (    )٥١,٢٢٤,٢٩١  (  ٥١   مية وإداريةمصاريف عمو 
    ٨٠,٩٤٦,٦٧٨    ٨٧,٨٧٤,٥٠٢      العمليات الدخل من

  إيرادات (مصاريف) أخرى
    )٧٦٧,٦٤٢  (    )٥,٣٦٤,٧٢٢(    نفقات مالية

      ٢,١١٦,٩٤٨      ١,٣٨٢,٨٦٢      أخرى
      ٨٢,٢٩٥,٩٨٤      ٨٣,٨٩٢,٦٤٢      الربح قبل الزكاة

      )٥,٨٩٦,٠٣١  (    )٤,٠٢٣,٤٦٦  (  ٧١   زكاة
      ٧٦,٣٩٩,٩٥٣      ٧٩,٨٦٩,١٧٦      السنة/الفترة صافي دخل
    ١٨   م:ربحية السه

      ٧٠,٢      ٢,٩٣      الدخل من العمليات
      ٥٠,٠      ٠,٠٥      الربح من العمليات غري التشغيلية

    ٢,٥٥      ٦٦,٢      السنة/الفرتة صايف دخل
  

    جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٣إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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- ٤ - 

  الحمادي للتنمية واالستثمارشركة 
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  ائمة التدفقات النقديةق
  (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  أكتوبر ١للفترة من             
  ٣١حتى  ٢٠٠٨       للسنة المنتهية في        
    ٢٠٠٩ديسمبر       ٢٠١٠ديسمبر  ٣١      

  :التشغيلية األنشطةدفقات النقدية من تلا
    ٧٦,٣٩٩,٩٥٣      ٧٩,٨٦٩,١٧٦    السنة/الفرتة صايف دخل

  :يةنقد لبنود غريديالت تع
    ١٧,٤٨٥,٣٨٢      ١٣,٨٢٨,٠٤٩    ستهالكا

    ٦,٦٧٩,٢١٦      ١٦,٠٠٠,٤٦١    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٥,٨٩٦,٠٣١      ٤,٠٢٣,٤٦٦    خمصص زكاة

  ٣,٥٧٦,٦٨٠      ٣,٢٣٣,٩٥٤    خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني
  غييرات في رأس المال العامل:ت

    )١,٣٢٧,٤٨١(    )٤٤,٢٦٠,٩٨٨(  صايف –ذمم مدينة 
    ٦٦,١٦٠,٨٦٧      ٦٢,٧٤٣,١٤١    عالقة أطراف ذويمطلوب من 

    ١,٢٧٥,٣٥٧      )١,٠٠٢,٠٢٦( خمـزون
    )١,٥٥٥,٠٦٨(    )٢,٧٠٣,٤٩٤(  أخرى وذمم مدينةمدفوعة مقدماً  يفر اصم

    ٧,٨٧٤,٤٥٢      ٣,٣٤٩,٩٩٧    ذمم دائنة
    ٣٥٦,٧٨٨      ٣٨٤,٩٥٦    مطلوب لطرف ذي عالقة

  ٧٦,٢٧٥      ٣,٢٨١,٥٠٥    مستحقة ومطلوبات أخرى يفر امص
  )٧,٣٩٩,١٢٠  (    -            زكاة مسددة

    )٣,٠٤٩,٥٢٦(    )٢,٠٥٦,٨٢٣(  املسدد اخلدمة للموظفني خمصص مكافأة اية
  

    ١٧٢,٤٤٩,٨٠٦      ١٣٦,٦٩١,٣٧٤    األنشطة التشغيليةيف النقد الناتج من صا
  -التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

    )٩٧,٨٥٢٨,١٠١(    )٤,٢٧٢,٥٦٠(  شراء ممتلكات ومعدات
  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

  )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(    )٩٨,٢٠٠,٠٠٠(  تسديد قروض طويلة األجل
    ٣٣,٢٤٠,٠٤٠      )٢١,٧٠٤,٣١٨(  مطلوب للمسامهني

      -              )١١,٨٨٩,٩٥٥(  توزيعات أرباح مدفوعة
      )٧٥٩,٩٦٠,٦٦  (  )١٣١,٧٩٤,٢٧٣(  يف النقد املستخدم يف أنشطة التمويلصا

      ٣,٧٩١,٩٩٤      ٦٢٤,٥٤١    صافي التغير في النقد وما يعادله
      ١٦,٣٣٩,٦١٥      ٢٠,١٣١,٦٠٩    الفرتةالسنة/ نقد وما يعادله كما يف بداية

      ٢٠,١٣١,٦٠٩      ٢٠,٧٥٦,١٥٠    الفترةالسنة/نقد وما يعادله كما في نهاية 
  ية غير نقديةمعلومات إضاف

  زيادة رأس املال بالتحويل من األرباح املبقاة
  ٢٠٠,٨٦٦,٤٣٥      -            واالحتياطي النظامي إىل رأس املال  

    ٤٩,١٣٣,٥٦٥      -            مسامهنيزيادة رأس املال بالتحويل من احلسابات الدائنة لل
  

      جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٣إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  ات في حقوق المساهمينائمة التغير ق

  
  مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما 


  احتياطـــي        
    مــــوعا    اةـبقربـاح مأ       نظامــــي      أس املـــالر    


  ٣٧٦,٣٩٩,٩٥٣    ٦٨,٧٥٩,٩٥٨      ٧,٦٣٩,٩٩٥      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١
  ٧٩,٨٦٩,١٧٦    ٧٩,٨٦٩,١٧٦      -             -          ةايف الدخل للسنص

    -           )٧,٩٨٦,٩١٨(    ٧,٩٨٦,٩١٨      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
    )١١,٨٨٩,٩٥٥(    )١١,٨٨٩,٩٥٥  (    -             -          توزيعات أرباح مدفوعة

  ٤٤٤,٣٧٩,١٧٤  ١٢٨,٧٥٢,٢٦١      ٦٢٦,٩١٣,٥١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ٢٥٠,٨٦٦,٤٣٥  ١٨٠,٧٧٩,٧٩٢      ٢٠,٠٨٦,٦٤٣      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٨أكتوبر  ١
  من حسابات الشركاءاحملّول 

  ٤٩,١٣٣,٥٦٥    -             -             ٤٩,١٣٣,٥٦٥  ىل رأس املالإ  
  احملّول من االحتياطي النظامي إىل

  -           -           )٢٠,٠٨٦,٦٤٣(    ٢٠,٠٨٦,٦٤٣  )١رأس املال (انظر إيضاح رقم   
  احملّول من األرباح املبقاة إىل

  -         )١٨٠,٧٧٩,٧٩٢(    -             ١٨٠,٧٧٩,٧٩٢  )١رأس املال (انظر إيضاح رقم   
  ٧٦,٣٩٩,٩٥٣    ٧٦,٣٩٩,٩٥٣      -             -          صايف الدخل للفرتة

    -           )٧,٦٣٩,٩٩٥(    ٧,٦٣٩,٩٩٥      -          احملّول إىل االحتياطي النظامي
    ٣٧٦,٣٩٩,٩٥٣    ٦٨,٧٥٩,٩٥٨      ٧,٦٣٩,٩٩٥      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١


  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢٣إىل رقم  ٦ترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم تع
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ٧ - 

  معلومات عامة  - ١
  

تأسست شركة احلمادي للتنمية واالستثمار ("الشركة") للقيام بأعمال جتارة اجلملة والتجزئة يف   
  إدارة وتشغيل املستشفيات واملراكز الصحية.و  وصيانة باإلضافة إىل تأسيسية واألدوية، املعدات الطب

  
قاً وفتأسست  مسامهة سعودية مقفلةشركة هي  ("الشركة") شركة احلمادي للتنمية واالستثمارإن 

 ١٠١٠١٩٦٧١٤تجاري رقم السجل الوتعمل مبوجب  ،ةـلنظام الشركات يف اململكة العربية السعودي
 فرع إضافة إىل )٢٠٠٤ إبريل ١٣هـ (املوافق ١٤٢٥ صفر ٢٣ الرياض بتاريخالصادر يف مدينة 

الصادر يف  ١٠١٠٢٦٣٠٢٦الرياض الذي يعمل مبوجب السجل التجاري رقم  مدينة يفالشركة 
إن عنوان املركز الرئيسي للشركة  ).٢٠٠٩فرباير  ٢٢هـ (املوافق ١٤٣٠صفر  ٢٧مدينة الرياض بتاريخ 

  ، اململكة العربية السعودية.١١٥٣٤، الرياض ٥٥٠٠٤هو ص.ب 
  

  تتضمن هذه القوائم املالية أيضاً نتائج أعمال الفرع.
  

سم اومت تغيري  من شركة ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة مسامهة مقفلة القانوين للشركة الكيانمت تغيري   
زيادة رأس املال  ، كما متستثمارإىل شركة احلمادي للتنمية واال ديشركة مستشفى احلما الشركة من

مبلغ  حتويل مليون  سعودي وذلك من خالل ٣٠٠مليون  سعودي إىل  ٥٠من 
 والبالغ املبلغ املتبقي . أما سعودي من األرباح املبقاة واالحتياطي النظامي ٢٠٠,٨٦٦,٤٣٥
على وذلك بعد احلصول  مت حتويله من حسابات الشركاء الدائنة فقد  سعودي ٤٩,١٣٣,٥٦٥

 سبتمرب١٦ املوافقهـ (١٤٢٩ رمضان١٦ بتاريخ/ق) ٣١٦التجارة والصناعة رقم ( وزارةموافقة 
حىت  ٢٠٠٨أكتوبر  ١من  تبدأ للشركة بعد تعديل كياا القانوين أول فرتة مالية علمًا أن ).٢٠٠٨

.سامهنيقرار امل مبوجب ٢٠٠٩ديسمرب  ٣١
  

  .٢٠١١ مايو ٢٩ل إدارة الشركة بتاريخ متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قب

  خص السياسات المحاسبية الهامةلم  - ٢

هذه  مت تطبيق. مت إدراجها أدناه يف إعداد هذه القوائم املالية املطبقةالسياسات احملاسبية  أهم
  مل يذكر غري ذلك. ات املعروضة، مامجيع الفرت  بشكل منتظم علىالسياسات 
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- ٨ - 

  إلعدادأسس ا   ١-٢  
للمعايري  على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق، وطبقاً  املرفقةأعدت القوائم املالية 

  عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. ةلصادر احملاسبية ا

وافتراضات محاسبية مؤثرةتقديرات    ٢-٢  
يها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر يتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عل

على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم 
املالية، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات 

خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على 
املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم الشركة بتقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً 

  لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية. 

  التقارير القطاعية   ٣-٢  
  (أ) القطاع التشغيلي  
  هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:القطاع التشغيلي   

،تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادرتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عمليا

وتقييم األداء،
.تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل
  

  (ب) القطاع اجلغرايف  
اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف القطاع   

  بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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- ٩ - 

  العمالت األجنبيةتحويل    ٤-٢  
  (أ) العملة الرئيسية  
  املالية للشركة بالريال السعودي واليت هي العملة الرئيسية للشركة.تظهر البنود يف القوائم   

  (ب) معامالت وأرصدة  
سعار الصرف أساس أالريال السعودي على  إىل األجنبيةاملعامالت اليت تتم بالعمالت  يتم حتويل  

تلك يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية السائدة يف تاريخ تلك املعامالت. 
واليت مل تكن  املعامالت وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية

على أساس أسعار  ، على التوايل،٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١جوهرية للسنة/الفرتة املنتهية يف 
  صرف العمالت السائدة كما يف اية العام ضمن قائمة الدخل

  نقد وما يعادله   ٥-٢
ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى  الصندوقيشتمل النقد وما يعادله على النقد يف 

  من تاريخ الشراء. قلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 

  صافي - ذمم مدينة   ٦-٢  
حتصيلها. يتم عمل تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف 

خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن الشركة من 
حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف 

ملدينة غري قابلة ". عندما تكون الذمم اعمومية وإداريةمصاريف قائمة الدخل وتظهر حتت بند "
للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت 

  " يف قائمة الدخل.عمومية وإداريةمصاريف الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "

  زونـمخ   ٧-٢  
حيدد سعر التكلفة   أيهما أقل.يقيد املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق 

    على أساس متوسط التكلفة املرجح.
  

سعر البيع املقدر يف سياق األعمال العادية ناقصا تكاليف استكمال صايف القيمة القابلة للتحقق متثل   
  العملية ومصاريف البيع.
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- ١٠  - 

  ممتلكات ومعدات   ٨-٢  
 .. ال يتم استهالك األراضيةاملرتاكم اتاالستهالكبعد خصم بالتكلفة  املمتلكات واملعداتتظهر   

توزيع تكلفة هذه ل وذلك طريقة القسط الثابت على قائمة الدخل على أساس تهالكسالاحيّمل 
  املقدرة هلا كما يلي:  اإلنتاجيةاملوجودات على مدى األعمار 

  سنوات      
  ٣٣    مباين    
  ١٠    معدات وأدوات طبية    
  ١٠- ٦  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات    
  ٤    سيارات    

  
حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقّيد يف قائمة 

  .الدخل
  

يف قائمة  ،اإلنتاجي املقدر لألصلعمر جوهريًا من الاليت ال تزيد  اتمصاريف الصيانة واإلصالح تقّيد
الدخل عند تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل 

  الذي مت استبداله.
  
  الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة   ٩-٢

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف 
الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف 

ة ـالقيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادل
غرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع أيهما أعلى. ل ،لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام

يث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد). حباملوجودات على أدىن مستوى هلا 
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث هبوط يف 

إذا ما مت الحقًا عكس كل فرتة مالية. قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ  
التقدير إىل الوحدة املدرة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  هلبوطخسارة ا
 هلبوطالقيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة ا عن زيدي ، على أال لالسرتدادالقابلة تها لقيماملعدل 

يف  هلبوطيف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة االوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو 
  قيمة املوجودات غري امللموسة. يف هلبوطخسارة اال يتم عكس  إيرادات يف قائمة الدخل.كالقيمة فوراً  

   



246

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١١  - 

  القروض   ١٠-٢
إن وجدت. يتم املتكبدة،  ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل املتحصالتالقروض بقيمة يتم إثبات 

كجزء من   وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءرمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 
  الدخل. قائمةتكاليف القروض األخرى على  حتميلهذه املوجودات. يتم 

 
  ذمم دائنة ومستحقات   ١١-٢

مت إصدار فواتري  سواءً  ،املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة مبالغيتم إثبات 
  ة أو ال.الشرك مبوجبها إىل

 
  مخصصات   ١٢-٢

قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق،  التزامة الشركاملخصصات عندما يكون لدى  يتم إثبات
  وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.، االلتزامللموارد لتسوية  استخداموجود  حتمالاوهناك 

 
  لزكاةا   ١٣-٢

يتم  ("املصلحة") يف اململكة العربية السعودية مصلحة الزكاة والدخل نظمةختضع الشركة للزكاة وفقاً أل
يتم تسجيل أية فروقات بني املخصص على قائمة الدخل.  تقدير وحتميل الزكاة املستحقة على الشركة

  ني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم عندها تسوية املخصص.والربط النهائي ح
 

  للموظفين الخدمة نهايةمخصص مكافأة    ١٤-٢
شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة  للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد خمصص مكافأة اية 

على أساس  االلتزاممبلغ  احتسابيتم  ل على قائمة الدخل.وحيمّ من قبل الشركة  العربية السعودية
القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة 

املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني  احتساباملركز املايل. يتم 
  .مة اململكة العربية السعودية، كما هو موضح يف أنظاألخرية وعدد سنوات خدمام املرتاكمة

 
  اإليرادات   ١٥-٢  
يتم قيد اإليرادات عند تقديـم اخلدمة للمرضى وإصدار الفواتري ويتم تسجيلها بالصايف بعد   

متنح اخلصومات بشكل رئيسي إىل شركات التأمني والعمالء الرئيسيني من الشركات  .اخلصومات
واألشخاص الذين يدفعون نقدًا ومتثل هذه اخلصومات الفرق بني األسعار العادية احملددة ملختلف 

  اخلدمات مطروحاً منها املبالغ اليت يتم التفاوض عليها للدفع.
 

  داريةإعمومية و  مصاريف   ١٦-٢
بالضرورة جزءاً تكون ال على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت  داريةالعمومية واإل فـصاريامل تشتمل
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- ١٢  - 

 ة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بنييلمبادئ احملاسبلوفقًا كما هو مطلوب  اإلنتاج اليفتك من
  منتظمة.، إن لزم األمر، بطريقة اإلنتاج اليفتك و داريةواإلالعمومية  صاريفامل

 
  موزعة أرباح   ١٧-٢

  تقّيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي الشركة.
  

  عقود إيجار تشغيلية   ١٨-٢  
املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة اإلجيار. كما  صاريفيتم حتميل امل

  .وفقاً لشروط التعاقد االستحقاقيقيد إيراد التأجري على أساس 
  

  إعادة تصنيف   ١٩-٢  
لكي تتوافق مع طريقة العرض لعام  ٢٠٠٩مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية املقارنة لعام 

٢٠١٠.  
  

األدوات المالية وإدارة المخاطر  - ٣   
إن أنشطة الشركة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل   

خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة وخماطر األسعار) وخماطر االئتمان 
لتنبؤ بأوضاع األسواق وخماطر السيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر العام للشركة علـى عدم إمكانية ا

  املالية ويسعى إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة علـى األداء املايل للشركة. 
  

  تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا. تتلخص أهم أنواع املخاطر أدناه.  
  

واملطلوب من تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقد وما يعادله والذمم املدينة   
واملصاريف املستحقة واملطلوبات واملطلوب ألطراف ذوي عالقة والذمم الدائنة  أطراف ذوي عالقة

عنها ضمن السياسة احملاسبية املتداولة األخرى. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة ذه البنود مت اإلفصاح 
  لكل منها.
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- ١٣  - 

بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى  املقاصةيتم إجراء   
أو إثبات املوجودات  الصايفوالنّية إما للتسوية على أساس  املقاصةالشركة حقًا قانونيًا يف إجراء 

  واملطلوبات يف نفس الوقت.
  
العملة مخاطر   ١-٣

هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت  إن خماطر العملة
أن خماطر العمالت هي غري  اإلدارةتعتقد  السعودي. بالريالالشركة هي  معامالتاألجنبية. إن معظم 

  جوهرية.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة   ٢-٣

هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة إن 
غري  حالياً  الشركةعلى املركز املايل والتدفقات النقدية للشركة. إن  السوقة يف ـتذبذبات أسعار العمول

  .معرضة ملخاطر العمولة وليس لديها أي أصول والتزامات حتمل عموالت

مخاطر السعر   ٣-٣

تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواء   خماطرإن خماطر السعر هي 
مجيع األدوات  كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على

املتداولة يف السوق. إن الشركة حاليا غري معرضة ملخاطر السعر حيث أا ليس لديها استثمارات يف 
  أوراق مالية. 


مخاطر االئتمان   ٤-٣

هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد  إن خماطر االئتمان
ة. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماين مرتفع. تقيد الذمم الطرف األخر خلسارة مالي

  .)٥. (انظر إيضاح املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

مخاطر السيولة   ٥-٣

منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات  تواجههي خماطر أن  خماطر السيولةإن 
املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 
بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

من خالل التسهيالت االئتمانية، ملقابلة أية التزامات مستقبلية.  السيولة الكافية،
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١٤  - 

القيمة العادلة   ٦-٣
إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم ا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم 

وات املالية مستقلة. حيث أنه يتم جتميع األد أطرافالرغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 
قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة.  للشركة على أساس التكلفة التارخيية.

ل جوهري عن تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال ختتلف بشك
  قيمتها الدفرتية.

  
  نقد وما يعادله  - ٤

         ٢٠٠٩         ٢٠١٠    
    ٣,٥٤٧,٠٠٧    ٢,٨٠٩,٥٧٨  نقد يف الصندوق  
  ١٦,٥٨٤,٦٠٢  ١٧,٩٤٦,٥٧٢  نقد لدى البنوك  
    ٢٠,١٣١,٦٠٩  ٢٠,٧٥٦,١٥٠  

  
  صافي -ذمم مدينة   - ٥

             ٢٠٠٩           ٢٠١٠    
  

  ١٠٦,٩٠٩,٣٥٧    ١٣٩,٢٢٧,٠٩٨    جتارية  
    ٥,٧٣١,٢٨٨      ٥,٩٥٤,٠٦١    فواتري للمرضى مل يصدر اذمم مدينة   
      ١,٢٥٦,٣٧٦      ٩٢٢,٣١٨    مطلوب من املوظفني  
      ١١٣,٨٩٧,٠٢١    ١٤٦,١٠٣,٤٧٧    
      )٢٢٢,٩٧٣٩,(    )١٣,١٦٨,٩٠٢(  : خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها يطرح  
      ٦٧٤,٠٤٨٤١٠,    ١٣٢,٩٣٤,٥٧٥  

  
 ٢٠١٠ديسمرب  ٣١كما يف    سعودي ١٥,٦٧٦,٢٤٠ أعاله مبلغ تتضمن الذمم املدينة التجارية  

قابل عتربه الشركة الذي تألشخاص بعض امن  مطلوب سعودي)  ١٥,٩٨٢,٠٧٠ :٢٠٠٩(
هذا ن عاخلسائر الناجتة  وافقوا على حتّمل سامهنياملفإن  ،املبلغ هذا ليحتص عدم. ويف حالة للتحصيل

  .املبلغ
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١٥  - 

  إن حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما يلي:  
          ٢٠٠٩          ٢٠١٠    
    ٥,٦٠٥,٩٧٣      ٩,٢٢٢,٩٧٣    الفرتةالسنة/ يف بداية الرصيد كما  
    ٦,٦٧٩,٢١٦    ١٦,٠٠٠,٤٦١    إضافات  
  )٣,٠٦٢,٢١٦(  )١٢,٠٥٤,٥٣٢(  شطب  
    ٢٢٢,٩٧٣٩,    ١٦٨,٩٠٢١٣,    ديسمرب ٣١  

  
  مخزون  - ٦

           ٢٠٠٩         ٢٠١٠    
    ٧,٢٦٧,٩١٢    ٦,٧٤٤,٩٠٢  أدوية  
    ١,٩٥٧,٨٧٦    ٣,٠٨٢,٦٦٧  معدات ولوازم طبية  
    ١,٢١٥,٧٧٢    ١,٦١٣,٠٥٠  معدات ولوازم غري طبية  
      ١٥٣,١٥٠    ١٥٦,١١٧  قطع غيار غري معدة للبيع  
    ١٠,٥٩٤,٧١٠  ١١,٥٩٦,٧٣٦  

 
    ممتلكات ومعدات  - ٧

    ٢٠١٠ديسمرب  ٣١    استبعادات    إضافـــات    ٢٠٠٩يناير  ١      
  التكلفة:  
  ١٩٥,٧١٨,٨٠٨    -        -          ١٩٥,٧١٨,٨٠٨  أراضي  
  ١٩٦,٩٨٣,٠٨٨    -        ٢٧٠,٠٠٠  ١٩٦,٧١٣,٠٨٨  مباين  
  ١٢٣,٤٩٥,٤٢٥    -        ٢,٦٢١,٠٨١  ١٢٠,٨٧٤,٣٤٤  وأدوات طبيةمعدات   
  ٤٨,٢٧٨,٤٧٥    -        ١,٣٨١,٤٧٩    ٤٦,٨٩٦,٩٩٦  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات  
    ٢,٥٢٧,٤٠٣    -        -            ٢,٥٢٧,٤٠٣  سيارات  
      ٥٦٧,٠٠٣,١٩٩    -        ٤,٢٧٢,٥٦٠  ٥٦٢,٧٣٠,٦٣٩  اموع     
  االستهالك المتراكم:  
  ١١١,٩١٠,٨٥١    -        ٥,٩٠٦,٥٦٦  ١٠٦,٠٠٤,٢٨٥  مباين  
  ٩٧,٣٤٥,٩٠٤    -        ٥,٥٢٥,٦٧١    ٩١,٨٢٠,٢٣٣  وأدوات طبيةمعدات   
  ٣٨,٢٥١,٥٢٨    -        ٢,٣٠٧,٥١٥    ٣٥,٩٤٤,٠١٣  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات  
    ٢,٣٥٧,٣٩٠    -        ٨٨,٢٩٧    ٢,٢٦٩,٠٩٣  سيارات  
    ٣٦٧,٢٤٩,٨٦٥    -      ١٣,٨٢٨,٠٤٩  ٢٣٦,٠٣٧,٦٢٤  اموع     
    ٣١٧,١٣٧,٥٢٦          ٣٢٦,٦٩٣,٠١٥    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١٦  - 

  ٢٠٠٩ ديسمرب  ٣١  استبعادات  ـاتــإضافـ  ٢٠٠٨ أكتوبر ١     
  التكلفة:  
  ١٩٥,٧١٨,٨٠٨    -         ٨٦,٩٨٧,٠٣٥  ١٠٨,٧٣١,٧٧٣  أراضي  
  ١٩٦,٧١٣,٠٨٨    -         ٢,١٥٧,٤٦٩  ١٩٤,٥٥٥,٦١٩  مباين  
  ١٢٠,٨٧٤,٣٤٤    -         ٩,٠١٥,٣٧٧  ١١١,٨٥٨,٩٦٧  وأدوات طبيةمعدات   
  ٤٦,٨٩٦,٩٩٦    -         ٣,٣٨٤,٧٨٦    ٤٣,٥١٢,٢١٠  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات  
    ٢,٥٢٧,٤٠٣    -         ٣٥٣,١٨٥    ٢,١٧٤,٢١٨  سيارات  
    ٣٠,٦٣٩٧,٥٦٢    -       ٩٧,٨٥٢٨,١٠١  ٤٦٠,٨٣٢,٧٨٧  اموع     

  
  االستهالك المتراكم:  
  ١٠٦,٠٠٤,٢٨٥    -         ٧,٣٥٤,٤٣١    ٩٨,٦٤٩,٨٥٤  مباين  
  ٩١,٨٢٠,٢٣٣    -         ٧,١١٧,٧٨٩    ٨٤,٧٠٢,٤٤٤  وأدوات طبيةمعدات   
  ٣٥,٩٤٤,٠١٣    -         ٢,٩١٨,٢٦٨    ٣٣,٠٢٥,٧٤٥  ومعدات مكتبية أثاث وتركيبات  
    ٢,٢٦٩,٠٩٣    -           ٩٤,٨٩٤    ٢,١٧٤,١٩٩  سيارات  

    ٢٣٦,٠٣٧,٦٢٤    -         ١٧,٤٨٥,٣٨٢  ٢١٨,٥٥٢,٢٤٢  اموع     

    ٩٣,٠١٥٦,٣٢٦            ٢٤٢,٢٨٠,٥٤٥    


 ٣٢,٨٣٩,١٣٠اإلمجالية الدفرتية قيمتها تبلغ قطع أراضي ثالث يتضمن بند األراضي املذكور أعاله 
.سامهنيسم أحد املمسجلة با ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١يف  كما  ي سعود

  
    للمساهمينمطلوب   -٨

الشركة. مت سداد هذه املبالغ  املدفوعة من قبل املسامهني لصاحللمسامهني من املبالغ يتكون املطلوب ل  
  .٢٠١٠بالكامل خالل العام 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١٧  - 

  ف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىير امص  -٩
          ٢٠٠٩        ٢٠١٠      

  ٢,٥٩٩,٥٠٩    ٤,٧٧٥,٥٦٤  تأمينات مرضى  
    ٣,٣٨١,٨٧٥    ٣,٧٣٦,٧٢٥  مزايا موظفني  
    ٨٠٧,٩٢٦    ١,٥٩٨,٦٧٢  الطيبم يصندوق التعل  
    ٦٥٢,٧٦٦    ٤٢٣,٣٥٧  مبالغ مستحقة عن خدمات طبية خارجية  
    ١٦٤,٤٢٨    ١٩٩,٣٢٧  اجتماعيةتأمينات   
      ٨٣٢,٠١٨    ٩٨٦,٣٨٢  أخرى  
    ٨,٤٣٨,٥٢٢  ١١,٧٢٠,٠٢٧    

  
  نالخدمة للموظفي نهايةمخصص مكافأة   -١٠
           ٢٠٠٩          ٢٠١٠    

  ١,٠١٨,٣٨٥      ١,٥٤٥,٥٣٩    الفرتةالسنة/ الرصيد كما يف بداية  
  ٣,٥٧٦,٦٨٠      ٣,٢٣٣,٩٥٤    املخصصات  
  )٣,٠٤٩,٥٢٦(  )٢,٠٥٦,٨٢٣  (    املسدد  
  ١,٥٤٥,٥٣٩      ٢,٧٢٢,٦٧٠    ديسمرب ٣١  

   



253

  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١٨  - 

  رأس المال  -١١
  

من  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١كما يف مليون  سعودي   ٣٠٠البالغ رأس مال الشركة يتكون   
مملوكة   سعودي ١٠االمسية الواحدة  السهمقيمة وتبلغ  مدفوعة بالكامل سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

  على النحو التايل: سعودينيمسامهني من قبل 
  

    رأس املـــال     ألسهمعدد ا    ــــونسامهامل  
  ٧٨,٥٥٠,٠٠٠    ٧,٨٥٥,٠٠٠  السيد/ صاحل بن حممد احلمادي  
  ٧٤,٤٥٠,٠٠٠    ٧,٤٤٥,٠٠٠  الدكتور/ عبدالعزيز بن حممد احلمادي  
  ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ فيصل عبدالعزيز احلمادي  
  ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  السيد/ حممد عبدالعزيز احلمادي  
  ٢١,٠٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠  شركة ذات الثمانية  
  ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  د الشميسيالسيد/ عبدالعزيز حمم  
  ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠  احلمادي صاحل حممد السيد/  
  ١٤,٥٠٠,٠٠٠    ١,٤٥٠,٠٠٠  السيد/ إبراهيم بن منصور الراجحي  
  وأوالدهبابكر  شركة صاحل عبدالعزيز  
  ٧,٥٠٠,٠٠٠    ٧٥٠,٠٠٠  للتجارة واملقاوالت    
    ٣٢,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٢٠٠,٠٠٠  التجاري شركة احلمادي لالستثمار  
    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
  احتياطي نظامي  -١٢

 أن فإن على الشركةحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، أنظام الشركة األساسي و ل وفقاً   
٪ من رأس ٥٠يعادل هذا االحتياطي  أن إىلاحتياطي نظامي  إىل الدخلصايف ٪ من ١٠ نبجت

  .حالياً  مسامهي الشركةللتوزيع على  قابلغري هذا االحتياطي  إن املال.
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ١٩  - 

  صافي – اإليرادات  -١٣
  ٢٠٠٨ أكتوبر ١للفترة من             
    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ وحتى       ٢٠١٠              

  ١٦٠,١٨٥,٠٤٨    ١٤٧,٥١٩,٣٨٤    أتعاب األطباء وعالجات طبية أخرى  
    ٨٢,٧٢٥,٧٣١      ٧٧,٤٩٦,٠٢١    الصيدلية  
    ٦٠,٢٧٠,٩١٢      ٣٧,١٧٥,٩١٥    ختربامل  
    ٤٤,٠٥٨,٢٥٣      ٥٦,٨٢٥,٨٢٦    الغرف  
    ٣٤,١٠٧,٠٩١      ٣٤,٦١٧,٣٢٥    األشعة  
      ٢,٩١٧,٣٢٨      ٧,٥٣١٣٣,٤    طبيعيالعالج ال  
    ٣٨٤,٢٦٤,٣٦٣    ٣٥٧,٠٧٢,٠٠٢    إمجايل اإليرادات  
      )٧٤,٣٨٠,٧٣٩(    )٥٥,٥٢٣,٣٢٠  (  يطرح: اخلصومات  
      ٣٠٩,٨٨٣,٦٢٤    ٣٠١,٥٤٨,٦٨٢    

  
  تكلفة اإليرادات  -١٤

  ٢٠٠٨ أكتوبر ١للفترة من             
      ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١وحتى        ٢٠١٠              
  ٩١,٦٨٨,٩١١      ٧٥,٧٤٩,١٣٤    تكاليف طبية  
  ٦٩,٧٦٤,١٦٣      ٦٧,٢٤٥,٩١٨    وملحقاارواتب   
  ١٣,٩٨٨,٣٠٦      ١١,٠٦٢,٤٤٠    استهالكات  
    ٤,٧٨٣,٩٣٨      ٤,٦٧٢,٣١٦    صالحإصيانة و   
      ٣,٨٦٥,٦١٣      ٣,٧٢٠,٠٨١    خدمات مرافق  
      ١٨٤,٠٩٠,٩٣١    ١٦٢,٤٤٩,٨٨٩    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ٢٠  - 

  إداريةو  عمومية مصاريف  -١٥
  ٢٠٠٨ أكتوبر ١للفترة من             
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١وحتى      ٢٠١٠                

    ٦,٦٧٩,٢١٦  ١٦,٠٠٠,٤٦١  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
  ١٥,٢٧١,٧٨٩  ١٣,٦٧٠,٤٢٠  وملحقاارواتب   
    ٧,٢٩١,٢٤٨    ٥,١٩٨,٧٠٣  مواد مستهلكة غري طبية  
    ٣,٤٩٧,٠٧٦    ٢,٧٦٥,٦٠٩  ستهالكاتا  
    ١,٦١٢,٩١٧    ٢,٤٨٧,٧٥١  إجيارات  
    ٢,٨٦٩,٩٤١    ٢,٤٢٥,٩٩٨  قرطاسية  
    ١,٢١٨,٣٣١    ١,٣٠٨,٣٥٨    تأمني  
    ١,١٩٥,٩٨٤    ٨٩٦,٧٦٦  صيانة وإصالح  
    ٦٨٢,١٦٧    ٦٥٦,٤٨٥  خدمات مرافق  
    ٤٨٠,٣٦٨    ٥٧٣,٠٨١  دعاية وعالقات عامة  
    ٥٥٥,٠٥١    ٥٥١,٥٢٧    إعاشة  
    ٢٣٠,٠٠٠    ٢٣٠,٠٠٠  أتعاب مهنية  
    ٤٠,٢٦٤    ٨٢,٩٤١  تربعات وإعانات  
      ٢٢١,٦٦٣,٣    ٤,٣٧٦,١٩١    أخرى  

         ٤٤,٨٤٦,٠١٥  ٥١,٢٢٤,٢٩١    
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ٢١  - 

    عالقة أطراف ذويأمور متعلقة ب  -١٦
  معامالت مع أطراف ذوي عالقة   ١-١٦  
اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة واملدرجة  العالقة عامالت مع األطراف ذويامل تتلخص أهم  

  ضمن القوائم املالية مبا يلي:
  ٢٠٠٨ أكتوبر ١للفترة من           
    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١وحتى        ٢٠١٠          
  مبيعات وخدمات مقدمة ملؤسسة شقيقة تابعة  
  ٢١٦,٨٧٢  -        ألحد املسامهني    
  ٢,٥٧٢,٧٩٠  ٢,٠٤٨,٠٩٦  سامهنيرواتب ومزايا مدفوعة ألقارب امل  
  ٢٥٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  إجيار مدفوع ألطراف ذات عالقة  
  مصاريف صيانة مدفوعة مقدماً ملؤسسة حممد  
  ٣١٧,٢٤٢  -        لتقنية املعلوماتاحلمادي     
  ٥,٦٦٦,٠٧١  ٦,٣٤٦,٣٣٤  املسامهنيمشرتيات من شركة تابعة ألقارب   
  ابتة مشرتاة وخدمات أخرى مقدمةموجودات ث  
  ٢,٠٤٢,٦٦١  -        سامهنيمؤسسة تابعة ألحد أقارب املمن     
  ١٠,٣٣٥,٩٥٠  -        عموالت حمّملة على املسامهني  

  
  مع أطراف ذوي عالقةأرصدة    ٢-١٦  

  عالقة:ال طراف ذوياأل فيما يلي أهم أرصدة اية السنة/الفرتة الناجتة عن املعامالت مع
  ذمم مدينة من أطرف ذوي عالقة   - أ  

        ٢٠٠٩        ٢٠١٠    
  احملدودة للمقاوالتشركة عزيز مطلوب من   
  ٤٣,٣٤٤,٦٧٤    ١٦٩,٨٦١  واخلدمات الطبية    
  ١٩,٥٤٤,٦٠١    -        مؤسسة احلمادي إلدارة وتشغيل املستشفيات  
    ٣٨١,٢٣٧    ٦٤٨,٤٦١  مؤسسة حممد احلمادي لتقنية املعلومات  
    ٢٩٠,٩٥١    -        أقارب املسامهني  
        ٥٦١,٤٦٣,٦٣    ٢٨١٨,٣٢  
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ٢٢  - 

  ذمم دائنة ألطراف ذوي عالقة  - ب 
         ٢٠٠٩       ٢٠١٠    

    ٧١٩,٤٣١  ١,١٠٤,٣٨٧  شركة اكتل للتجارة  

  .٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١ كما يف  رصيد املطلوب للمسامهنيال حول )٨ إيضاح رقم( نظر أيضاً ا
  

    الزكاةأمور متعلقة ب  -١٧
  عناصر الوعاء الزكوي   ١-١٧  
 أنظمة لتعديالت حسبالبعض  واليت ختضع اهلامة املكونة للوعاء الزكوي للشركة تتكون العناصر  

  مما يلي: ،مصلحة الزكاة والدخل
  ٢٠٠٨ أكتوبر ١للفترة من             
    ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١وحتى        ٢٠١٠             
  احتساب الوعاء الزكوي:  
  ٢٥٠,٨٦٦,٤٣٥    ٣٧٦,٣٩٩,٩٥٣    الفرتةالسنة/ كما يف بدايةسامهني  حقوق امل  
    ٨٩,٠١٢,٩٢٨      ٩١,٠٦٣,٧٩٨    للسنة/الفرتة صايف الربح املعدل  
    ٢١,٢٥٤,٩٧٦      -            مسامهنيلل مطلوب  
    ٦,٦٢٤,٣٥٨      ١٠,٧٦٨,٥١٢    الفرتةالسنة/ املخصصات كما يف بداية  
    ٨٦,٩٨٧,٠٣٥      -            لشراء ممتلكات ومعدات قرض طويل األجل  
 يطرح
  )٣٢٦,٦٩٣,٠١٥(  )٣١٧,١٣٧,٥٢٦(  صايف -  ممتلكات ومعدات  
    )١٥٣,١٥٠(    )١٥٦,١١٧  (  قطع غيار غري معدة للبيع  
    ٩٩,٥٦٧٨,٧١٢    ١٦٠,٩٣٨,٦٢٠    * الوعاء الزكوي التقريبـي للشركة  

 أو صايف الربح املعدل الوعاء الزكويمن  ٪٢,٥على أساس املستحقة الزكاة  تم احتسابي  
  .كربأيهما أ، املتعلق بالشركاء السعوديني

  
 ٣١ألغراض إعداد القوائـم املالية، مت احتساب الوعاء الزكوي لفرتة اخلمسة عشر شهرًا املنتهية يف  *

  على أساس النسبة والتناسب. ٢٠٠٩ديسمرب 
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ٢٣  - 

  احتساب صافي الربح المعدل   ٢-١٧  
           ٢٠٠٩        ٢٠١٠    

  ٨٢,٢٩٥,٩٨٤    ٨٣,٨٩٢,٦٤٢    الربح قبل الزكاة  
  :يضاف  
    ٢,٥٧٢,٧٩٠      ٢,٠٤٨,٠٩٦    رواتب ومزايا مدفوعة ألقارب املسامهني  
    ٥٢٧,١٥٤      ١,١٧٧,١٣١    التغري يف خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني  
    ٣,٦١٧,٠٠٠      ٣,٩٤٥,٩٢٩    التغري يف خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  
  ٨٩,٠١٢,٩٢٨    ٩١,٠٦٣,٧٩٨    للسنة/الفرتة لصايف الربح املعدّ   

  
  الزكاةمخصص    ٣-١٧  

           ٢٠٠٩        ٢٠١٠        
  ٧,١٦٤,٦٩٦    ٥,٦٦١,٦٠٧    الفرتةالسنة/ بدايةالرصيد كما يف   
  ٥,٢٠٠,٠٠٠    ٤,٠٢٣,٤٦٦    ات: السنة احلاليةاملخصص  
    ٦٩٦,٠٣١      -          سنوات سابقة  
  )٧,٣٩٩,١٢٠(    -          سددامل  

  
  ٥,٦٦١,٦٠٧      ٩,٦٨٥,٠٧٣    ديسمرب ٣١  

  
  وضع الربوط النهائية   ٤-١٧  
 وحصلت ٢٠٠٩رب ديسم ٣١إقرارات الزكاة إىل مصلحة الزكاة والدخل حىت  بتقديـم الشركة قامت  

  .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ على شهادة مقّيدة حىت الشركة
  

ربح السهم  - ١٨   
الدخل من بقسمة  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمرب  ٣١يف  ة املنتهيةللفرت للسنة/مت احتساب ربح السهم   

فرتة على متوسط سنة/ العمليات التشغيلية والدخل من العمليات غري التشغيلية وصايف الدخل لكل
   .سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ة والبالغ فرت الالسنة/ عدد األسهم القائمة خالل هذه


 -  المعلومات القطاعية    

ومنذ ذلك  ٢٠٠٨أكتوبر  ١القانوين اجلديد اعتبارًا من  الشركة أنشطتها التجارية وفقًا للكيانبدأت   
فإن عمليات الشركة تتألف بشكل رئيسي من خدمات الرعاية الصحية. وبناًء عليه، فإن  التاريخ

إضافة لذلك، تتواجد مجيع عمليات الشركة يف اململكة العربية  يق.باملعلومات القطاعية غري قابلة للتط
    السعودية.
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  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
  (شركة مسامهة سعودية مقفلة)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية للسنة 
      (مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

  

- ٢٤  - 

  ت المحتملةااللتزاما  -٢٠
  

 ١,٥٢٠,١٠٠تقدر مببلغ  من بنك حملي لدى الشركة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان قائمة  
   سعودي).  ٥٢٠,٠٠٠ – ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمرب  ٣١ سعودي كما يف 
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هذه الصفحة تركت فارغة عن قصد



(Ω2004/4/13 ≥aGƒŸG) `g1425/2/23 ïjQÉàH 1010196714 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2008/9/16 ≥aGƒŸG) `g1429/9/16 ïjQÉJh ¥/316 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

 k’ÉjQ (28) √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe ∂dPh ,ÜÉààc’G ó©H QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ÚKÓK (%30) πã“ »àdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ∫ÓN øe ójóL …OÉY º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ÚæKG (22^500^000) ìôW
(º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d kÉjOƒ©°S

(Ω2014/6/17 ≥aGƒŸG) `g1435/8/19 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2014/6/11 ≥aGƒŸG) `g1435/8/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ CGóÑJ :ÜÉààc’G IÎa

 øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y Iô°ûædG √òg …ƒà–
 …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,Iô°ûædG √òg ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc
 …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN

.(Ω2014/6/8 ≥aGƒŸG) `g1435/8/10 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات

 â°ù°SCÉJ óbh  .(Ω2004/04/13 ≥aGƒŸG) `g1425/2/23 ïjQÉJh 1010196714 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2008/9/16 ≥aGƒŸG) `g1429/9/16 ïjQÉJh ¥/316 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG") QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T
 ≥aGƒŸG) `g1425/01/25 ïjQÉàH âdƒ– ºK ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e á©HQCG (4^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH (Ω1985/11/05 ≥aGƒŸG) `g1406/02/21 ïjQÉàH 1010060944 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ äó«b å«M …OÉª◊G óªfi ídÉ°U É¡µ∏Á ájOôa á°ù°SDƒªc π°UC’ÉH ácô°ûdG
 ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– …OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb (Ω2008/6/17 ≥aGƒŸG) `g1429/6/13 ïjQÉàHh  .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªN (50^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH "…OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ácô°T" ≈ª°ùe â– IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ≈dEG (Ω2004/03/16
 …Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©°ùJh ÚæKGh áFÉª©Ñ°Sh ∞dCG Ú©Ñ°Sh á©°ùJh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ÚfÉªKh áÄe (180^779^792) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªKÓK (300^000^000) √Qób ∫Éª°SCGôH "QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d …OÉª◊G ácô°T" ≈ª°ùe â– ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
 øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ Úà°Sh á°ùªNh áFÉª°ùªNh ∞dCG ÚKÓKh áKÓKh áÄeh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á©°ùJ (49^133^565) ≠∏Ñeh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©HQCGh áKÓKh áFÉªà°Sh ∞dCG ÚfÉªKh áà°Sh ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^086^643) ≠∏Ñeh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ øe
 ≥aGƒŸG) `g1433/07/19 ïjQÉàHh  .áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG ∫ƒ– ¿ÓYEÉH (Ω2008/9/16 ≥aGƒŸG) `g1429/9/16 ïjQÉJh ¥/316 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e Qó°UCG óbh  .Ω2008 ΩÉ©∏d ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤∏d kÉ≤ah áæFGódG AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
 ≥aGƒŸG) `g1434/8/8 ïjQÉàH ácô°ûdG âeÉb ,kGÒNCGh  .IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉª©HQCG (420^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb ,(Ω2012/06/09
 IOÉjõdG á«£¨J â“ óbh óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H º¡°S (52^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (525^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª°ùªN  ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH (Ω2013/6/17
 É≤ahh  .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áKÓK (33^000^000) ≠dÉÑdGh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe ó«°UQ πjƒ–h IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh ¿ÉæKG (72^000^000) πjƒ– ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe á°ùªNh áFÉe (105^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG
 Ú©Ñ°Sh á°ùªN (75^000^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S (750^000^000) ÜÉààc’G ó©H íÑ°üj å«ëH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªNh ÚàFÉe (225^000^000) QGó≤Ã É¡dÉª°SCGQ IOÉjR ácô°ûdG Ωõà©J ,(√ÉfOCG ±ô©e ƒg Éªc) ÜÉààcÓd

.("º¡°SC’G") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e

 º¡°ù∏d á«ª°S’G áª«≤dG πãÁ …òdGh óMGƒdG º¡°ù∏d kÉjOƒ©°S k’ÉjQ ¿hô°ûYh á«fÉªK (28) √QGó≤e ÜÉààcG ô©°ùH ("ÜÉààcG º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG") …OÉY º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ÚæKG (22^500^000) ìôW ("ÜÉààc’G") ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ 
 ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh á©Ñ°Sh áFÉª©HQCG (457^500^000) ≠∏Ñe ΩGóîà°SG ºà«°Sh  .ÜÉààc’G ó©H ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %30 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,kÉjOƒ©°S k’ÉjQ ô°ûY á«fÉªK (18) ÉgQGó≤e QGó°UEG IhÓY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) á¨dÉÑdGh
 ¿ÉæKGh áFÉe (152^500^000) ≠dÉÑdGh ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U øe »≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG ΩGóîà°SG ºà«°Sh ,¬H á£ÑJôŸG ¢Vhô≤dG øe AõL ójó°ùJh ágõædG …OÉª◊G ≈Ø°ûà°ùe ´hô°ûe πjƒªàd ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U øe %75 áÑ°ùf πãÁ …òdGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh

  .(Iô°ûædG √òg øe "ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" 8  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) ácô°û∏d áeÉ©dG ¢VGôZCÓd …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

 á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S (20) ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc íæÁ å«M ,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M …CG ºgÉ°ùe …CG »£©j ’h ,ÜÉààc’G º¡°SCGh Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG º¡°SCG º°†J IóMGh áÄa øe ájOÉY kÉª¡°SCG ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµJ ±ƒ°S
 √òg øe "ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 7   ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a)  .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G IÎa AóH ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJh  .É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG

.(Iô°ûædG

 πã“ óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SEG áª«≤H º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKG (52^500^000) ¬Yƒª› Ée ¿ƒµ∏àÁ (Iô°ûædG √òg øe 31) áëØ°U ‘ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸGh ácô°ûdG ‘ ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG
 ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸG ºg É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdGh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc  .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÉªàcG ó©H ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh ,ÜÉààc’G ó©H ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‹ÉªLEG øe %70 áÑ°ùf

.(Iô°ûædG √òg øe "ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG" 12 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) QÉªãà°S’G IQGOEGh ∫ƒ°UCÓd ÉÑeÉ°S ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc  .Iô°ûædG √òg øe (∫) ºbQ áëØ°üdG ≈∏Y ácô°ûdG

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤j 

 É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ≠∏Ñjh  .("äÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG" 1 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,"áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG" `H á©ªà› kÉ©e É¡«dEG QÉ°ûjh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG "Ü" áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh ¿ÉæKG (22^500^000) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d
 º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %50 πã“ »àdGh º¡°S ∞dCG ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY óMCG (11^250^000) ≈àM áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd
 πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG (%10) á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe %90 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG

  .(%90) º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG

 âÑãj Éeh á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
 (11^250^000) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG É«Z’ ó©jh ,("ÖààµŸG" `H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh "OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG" `H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeG
 OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h  .OGôaC’G ÚÑààµª∏d ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %50 ∫OÉ©j ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S

.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G

 ó©H ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S (750^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª°ùªN (525^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2014/2/23 ≥aGƒŸG) `g1435/4/23 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ¬à°ù∏L ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªNh áFÉª°ùªN (525^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH GQGôb äQó°UCGh á«°UƒàdG √òg ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2014/3/9 ≥aGƒŸG) `g1435/5/8 ‘h  .áeRÓdG á«ª«¶æàdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

  .IOÉjõdG º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M øY ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJh ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd IOÉjõdG º¡°SCG ìôW ºàj ¿CG ≈∏Yh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S (750^000^000)

 ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M ,("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2014/6/17 ≥aGƒŸG) `g1435/8/19 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (7) IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2014/6/11 ≥aGƒŸG) `g1435/8/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj 
 ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh  .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 ºbQ º°ù≤dGh "ÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG" º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (O) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe

 ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG  º¡°SC’G øe »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .º¡°S (250^000) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊G Éªæ«H ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG  .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°S ádÉ◊G √òg ‘h ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ≠dÉÑdGh ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (1^125^000) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉL GPEGh  .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG
 äÉ¡÷G øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈dEG (äóLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa ∫GƒeCG OÉ©J ±ƒ°Sh  .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh  Qó°üŸG ¬MÎ≤j ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,Öààµe (11^250^000) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh  .OGôaC’G ÚÑààµŸG ÚH …hÉ°ùàdÉH

.(Iô°ûædG √òg øe "ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 ºbQ º°ù≤dG øª°V "¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG" »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) .(Ω2014/6/24 ≥aGƒŸG) `g1435/8/26 √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh  .áª∏à°ùŸG

 á≤∏©àŸG äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdGh áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡dG iód Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh ,ÜÉààc’G πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("∫hGóJ" hCG "¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh  .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,áaÉc ∂dòH
 áeÉbEG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’Gh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùJ ó©Hh  .("ÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG " º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG
 ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH QÉªãà°S’ÉH ("ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG") `H º¡«dEG QÉ°ûjh áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaCÓd ≥ëj Éªc  .ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdÉH á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f
 ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G" `H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (SWAP) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ájOÉ°üàb’G á©ØæŸG ≈∏Y

  .º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°S ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒh  .("º¡d
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