
 )االجتماع األول( مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحمادي للتنميه واالستثمارتدعو شركة 
 

ةلسدديرشمةاسدينمالمةلدييلميمسسدد لمسدر محدو  املحادد  مةعتمديلمةلةمغيد مةلغيجدد مالادامةلغيريد م ةالعتمدديلمموةالسدثممي مملستنميد ةلحمددير ميدعو مجلسدإمارة شمكد   م

مةالحددعيد  مممعيندد مةل ضدي مم(https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82)م تدعةول(ممديا  امةالويجد مةايليدد ةلسد  م  موقدع ممميدة  متماغدديي مقد مجقد مةالول(مةاقد

م موذلكمانيقي مععولمةألوميلمةلتيي :م09/07/2017ةا ةحقممدن15/10/1438متي ضخمجسيءمم8:30ق متمي مةلسيو م

م. 31/12/2016رة شمولمةلسن مةايلي مةانتهي مق مةلتص ضتمول متق ض مجلسإمةالم .1

م 31/12/2016ةلتص ضتمول متق ض مج ةععمةلحسيميتمولمةلسن مةانتهي مق م .2

م. 2016م/31/12ةلتص ضتمول مةلق ةئ مةايلي مةاعقق مولمةلسن مةايلي مةانتهي مق  .3

م 31/12/2016سندد مةايليددددددد مةانتهيددد محددد مضددتمول مامد ةءمذج مأوايءمجلسدإمةالرة شمولمارة تهد مخيلمةلةلتص م .4

بغاريمجسسي ممةامس كم،وةلتاخيصممبهيملغي مقير  جؤسس مةلحمير ملتقني مةاغس جيت(موةلتاخيصملألوميلموةلغق رمةاباج ممالمةلي   ممتلعيعةلتص ضتمول م .5

م م ك    مجلسإمارة ش ملبغضمأوايء مجبيك ش مأوموةالسثممي ملستنمي ةلحمير  مم( متسك مق  م بي مةلتنفيييال مجل مق ممةلي كيت،  نه  مةانتهي  مةايلي  مةلسن  منهيي  حتى

ممونهمالمي ععمك وطمتفايسي مبهي مةلغق مم2016 ،محيثممسغتمقيم مةلتغيجيتملسغي م31/12/2017
ً
 ر. حسبمةا حق(موسمي

بغاريمجسسي مجبيك شملبغضممةامس كم،موةلتاخيصممبهيملغي مقير م(لملستلي شك   مآ ت موةلتاخيصملألوميلموةلغق رمةاباج ممالمةلي   ممتلعيعلتص ضتمول مة .6

 ،محيثم31/12/2017حتىمنهيي مةلسن مةايلي مةانتهي مق ممةلي كيت،(مأوم  نه مجلم بي مةلتنفيييالمق متسكموةالسثممي ملستنمي ةلحمير مأوايءمجلسإمارة شم ك   م

ممونهمالمي ععمك وطمتفايسي مبهي مةلغق م حسبمةام2016مسغتمقيم مةلتغيجيتملسغي م
ً
 ر. حق(موسمي

موةلتاخيصممبهيملغي مقير م(ةتحيرمجؤسس مةلحمير ملسمقيوالتموك   متط ض مةل ضي  موةلتاخيصملألوميلموةلغق رمةاباج ممالمةلي   ممتلعيعلتص ضتمول مة .7

حتىمنهيي مةلسن ممةلي كيت،(مأوم  نه مجلم بي مةلتنفيييالمق متسكموةالسثممي منمي لستةلحمير مبغاريمجسسي مجبيك شملبغضمأوايءمجلسإمارة شم ك   ممةامس كم،

ممونهمالمي ععمك وطمتفايسي مبهي مةلغق مم2016 ،محيثممسغتمقيم مةلتغيجيتملسغي م31/12/2017ةايلي مةانتهي مق م
ً
 ر. حسبمةا حق(موسمي

 جعشمةلغقعمسن مجيلي موتلعرمجلمقبلمةلةمغي مةلغيج مبهيملغي مقير ماخيصوةلتتمةلغيق مةلتص ضتمول مةلغق رموةلتغيجيتمةلتيمسثت مجعمةألط ةفمذة .8

ملسمسينمال(.موالمي ععمميلغقعمأي مك وطمتفايسي موه م ميميل :

مةلةر مذةتمةلغيق :مصيلحمجحمعمةلحمير مووبعةلغاضامجحمعمةلحمير .

مطبيغ مةلغقع:مةيلي مجبنىمسسنيملسم ظفال.

م .9/7/2018 مةي م10/7/2017جعشمةلغقع:م

مألفم ضيل.م855يم مةلغقع:مق

 جعشمةلغقعمسن مجيلي موتلعرمجلمقبلمةلةمغي مةلغيج ممبهيملغي مقير ماخيصوةلتمةلتص ضتمول مةلغق رموةلتغيجيتمةلتيمسثت مجعمةألط ةفمذةتمةلغيق  .9

ملسمسينمال(.موالمي ععمميلغقعمأي مك وطمتفايسي موه م ميميل :

مةلةر مذةتمةلغيق :مسي شمةلحمير مونييمةلحمير .

ملي مجبنىمسسنيملسم ظفال.طبيغ مةلغقع:مةي

م .9/7/2018 مةي م10/7/2017جعشمةلغقع:م

مألفم ضيل.م630قيم مةلغقع:م

م ضيلم ستميئ مألفم ضيل(.م600.000 ملكلموا موبإعميي مقع  م2016ةلتص ضتمول مص فمجكيحآتمألوايءمجلسإمةالرة شمةاستقسالملغي م .10

م ج حق(ه.م28/01/1437(ممتي ضخم3نظي مةلي كيتمةلةعيعمةلصير مميا س  مةاسك م ق م  /مجعةلنظي مةألسيس يملسي   ممميميتفقملتص ضتمول ماغعيلمة .11

مةايرشمةلميلم مجلمةلنظي مةألسيس يملسي   موةلخيص مموال ة مةلي   .م ج حق(ماغعيللتص ضتمول مة .12

م.م ج حق(ي كيتميايي   موةلتمسكمميلجلمةلنظي مةألسيس يملسي   موةلخيص ممةل ةبغ لتص ضتمول ماغعيلمةايرشمة .13

م.م ج حق(ميألسر مةامتيزشجلمةلنظي مةألسيس يملسي   موةلخيص ممةلتيسغ تمول ماغعيلمةايرشملتص ضة .14

 .م ج حق(ميا  امةلييال مق مةملةسإجلمةلنظي مةألسيس يملسي   موةلخيص ممةلغي ولاغعيلمةايرشممول لتص ضتمة .15

م.م ج حق(مصيحييتمةملةسإةألسيس يملسي   موةلخيص مجلمةلنظي ممةلحيري موةلغي وللتص ضتمول ماغعيلمةايرشمة .16

م.م ج حق(ميل ثيئقمةايلي جلمةلنظي مةألسيس يملسي   موةلخيص ممةلخيجس موةال بغ لملتص ضتمول ماغعيلمةايرشمة .17

مغيد مةلغيجد مالادامةلغيريد م ميميحقمةلحا  ملكلمجسين مجلمةاسينمالمةاقيعيلمق مسةلمجسينميمةلي   ملعىمج  دامةاليدعةلمماهييد معسسد مةلتدعةولمةلتديماسدبقمةعتمديلمةلة

 مةليدد   (موتيددتاطملاددح مةالنيمدد مألمتسدد لمحادد  مالعتمدديلمةلةمغيدد مةلغيجدد ،موضلدد زملددهمةلمينةددبمالاددا م جددلمالاددامأوادديءمجلسددإمةالرة شموجدد ظفموبحسددبمةألنظمدد موةلسدد ةئ ،

 خصملرد موا سديلمخةدخ مجدلممم عبمت  يلم تيب مول مض ءم ةلنم ذجمةا حقمق مةالويل(،مجصعق مجلم تيم مةلغعلمأومةلغ ح مةلتلي ض مأومجلمأحعمةلبن كمأومةألشخيصمةاد

ممددولمةلنصددينمةلقددين خ مم.يددلميدد  مةخغقدديرمةلةمغيدد مواحاددي مأصددلممطيقدديته مةل خصددي ةلت  يددلملسيدد   مقبددلميدد جالمولدد مةألقددلمولدد مةلغندد ةلمةرنددي مواحاددي مأصددلمةلت  
ً
وسمددي

 مجديلمةليد   ،%50ةلةمغي مةاي   شمأوي من محا  مجسدينمالميممسد لم مةعتميلمةخغقيرةاطس نملاح م
س
دهممإجكديلمةاسدينمالمةاةدةسالمقد مج قدعمخدعجيتمم(مجدلم أ

ه
 مديمأن

غددعمةمتددعةًءمجددلمةلسدديو مةلغيكدد شمصدد تددعةوالا (مةالليستاوخدد مةلتصدد ضتم مجددلميدددد  م11/10/1438ةا ةحددقم م 05/07/2017بيحميدد  موددلمبد
ً
مةالحددعندددم(محتددىمةلسدديو مةل ةبغدد موصدد ة

مةلثةددةيلhttp://tadawulaty.com.sa نددد(م،موذلددكموددلمط ضددقمزضددي شمةا قددعمةالليستاوخدد مةلخدديصممتددعةوالا 15/10/1438 م ةا ةحدددددقم09/07/2017
ه
مأل
ً
وةلتصدد ضتمقدد مم،موسمددي

ملةميعمةاسينمال
ً
م.خعجيتمتعةوالا مجتيحمجليني

م0112319999ةومول مةلفي إم ق مم11534مةل ضي ممم55004نم-صموةالسثممي مملستنمي ةلحمير مك   م

مinvest@alhammadi.comمأومم ضعمةلستاوخ م0112329999ول منيتفم  ليستفسي مي ج مةالتصيل

mailto:invest@alhammadi.com
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مةملحتاجالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةلحمير ملستنميهموةالسثممي مةلسيرشم/مك   م

م

مةلسي موسيس مو حم متموب كيته

م

/مم.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………… أنيمةاسين م/
ً
ةا قعمأرني م ةالس م بيويي

م..... م  ممم عب موطني ( من ض  م/ مةلتلي   مسةسري مق  من  م مي مةاؤسس  مأو مةلي    مةس  م م...................................أو م ق  م( ..........................................

عمد،مقم........م(مسر ........ م.... وةايلكملغعرمةلحمير ملستنميهموةالسثممي م مد...مندموبصفتيمأحعمةاسينمالمك  ..……....م/م..…….م/م.……...................................م(موتي ضخم....

(من ض موطني .………………………………………………………………………………………… :متدوكس
ً
..............................................م(م ون مجلمالاامأوايءم ق م م....م ةالس م بيويي

الاامةلغيري ملسي   موةاق  ممجلسإمةالرة شمأومج ظف مةلي   مأومةاكسفالمميلقيي ممصف مرةئم مبغملمحنيمأومارة  ملحسيمه(ملين نمونيمق محا  مةعتميلمةلةمغي مةلغيج 

 موةلتص ضتمول ممن رمععولمةوميلمةلةمغي منييم مونيموةلت قيعمول مكلمةاسثنعةتمةاطس ب موةلا و ض مةليزج م09/07/2017ةحقمةا ممدن15/10/1438مةالحعوقعنيمق مي  م

مالع ةءةتمةالعتميل،م ميميس  مةلت  يلمليعتميلمةلتيي مق محيلمتوعلمةالعتميل.

مم/.................مح  مق :م م.............م/...................... م .......................

م

مم....................................................................................................................م/ةلت قيدددعممممممممم                                                       م.................................................................................................................... /ةالسدددد م

م

مم....................................................................................................................م/ةلتصعيقم                                                          م....................................................................................................................م/ةلدصدفدد م

م

 
 





 

 

 ــــمن النظام األساس ي للشركة والخاصة ب ثةاملادة الثال تعديل

 "أغراض الشركة"

 بعد التعديل قبل التعديل

 تجارة الجملة والتجزئة في املعدات واالجهزة الطبية واالدوية. .1

 الغذائية.تجارة الجملة والتجزئة في املواد  .2

 الوكاالت التجارية. .3

شراء أو استئجار األراض ي إلقامة املباني عليها واستثمار هذه  .4

 املباني للبيع أو لإليجار لصالح الشركة.

 إنشاء أو املشاركة في اقامة املشاريع الصناعية املختلفة. .5

إنشاء وإقامة املراكز الطبية واملستشفيات وتشغيلها  .6

 وصيانتها.

عاهد الصحية وإنشاء وإدارة املدارس األهلية إنشاء وإدارة امل .7

 والكليات والجامعات.

اقامة املنشآت واملشروعات الترفيهية السياحية واستثمارها  .8

 وتشغيلها وصيانتها.

 إقامة وإنشاء املراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها. .9

 القيام بأعمال املقاوالت واملباني والصيانة. .10

تجارة الجملة والتجزئة في املعدات واالجهزة الطبية  .1

 واالدوية.

 الغذائية.تجارة الجملة والتجزئة في املواد  .2

 الوكاالت التجارية. .3

شراء أو استئجار األراض ي إلقامة املباني عليها واستثمار  .4

 هذه املباني للبيع أو لإليجار لصالح الشركة.

 إنشاء أو املشاركة في اقامة املشاريع الصناعية املختلفة. .5

إنشاء وإقامة املراكز الطبية واملستشفيات وتشغيلها  .6

 وصيانتها.

عاهد الصحية وإنشاء وإدارة املدارس إنشاء وإدارة امل .7

 األهلية والكليات والجامعات.

اقامة املنشآت واملشروعات الترفيهية السياحية  .8

 واستثمارها وتشغيلها وصيانتها.

 إقامة وإنشاء املراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها. .9

 القيام بأعمال املقاوالت واملباني والصيانة. .10

 الكهربائيةصيانة وتشغيل األعمال  .11

 صيانة وتشغيل األعمال امليكانيكيـة .12

 تقديم خدمات اإلعاشة املطهية والغير مطهية .13

 



 

 

 ــــمن النظام األساس ي للشركة والخاصة ب الرابعةاملادة  تعديل

 " املشاركة والتملك بالشركات "

 

 بعد التعديل قبل التعديل

ه مع الهيئات حة أو أن تشترك بأي وجه من الوجو يجوز للشركة أن يكون لها مصل

أعماال شبيهة بأعمالها، أو مكملة لها أو التي قد تعاونها على تحقيق والشركات التي تزاول 

 الحصص في الشركات أو تندمج فيها أو تشتريها.ا يجوز أن تمتلك األسهم و أغراضها، كم

كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى بما 

مال  ملائة من رأسالحرة وال يزيد على عشرة باال يتجاوز عشرين باملائة مع أحتياطياتها 

وآال يتجاوز إجمالي هذه املشاركات قيمة هذه االحتياطيات مع  رك فيهاالشركة التي تشا

 إبالغ الجمعية العامة العادية في أي اجتماع لها.

)كما ال يجوز للشركة القيام بأعمال التأمين واالدخار واألعمال املصرفية والقيام 

ير وز لها تلقي أموال الغباستشارات املالية وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية كما ال يج

 الستثمارها وتوظيفها(.

 مســـــــــــــــ ول ة ذات) بمفردهـــــــــــــــا شـــــــــــــــركات إنشـــــــــــــــا  للشـــــــــــــــركة يجـــــــــــــــ   

 عـــــــــن املـــــــــا  رأس يقـــــــــل أل  بشـــــــــر ( مقفلـــــــــة مســـــــــاهمة أو  محـــــــــدودة

 األســــــــــه  تمتلــــــــــك أ  لهــــــــــا يجــــــــــ    كمــــــــــا ريــــــــــا   مل ــــــــــ   خمســــــــــة ( 5)

 حـــــــ  ولهـــــــا معهـــــــا تنـــــــدم  او  قائمـــــــة أخـــــــر   شـــــــركات فـــــــ  والحصـــــــ 

 ذات أو  املســـــــــــاهمة الشـــــــــــركات تأســـــــــــ   فـــــــــــ  الغيـــــــــــ   مـــــــــــ  الشــــــــــ  ا 

 األنظمـــــــة تتطلبـــــــ  مـــــــا اســـــــ  فا  بعـــــــد وذلـــــــك املحـــــــدودة  املســـــــ  ل ة

 أ  للشـــــــــركة يجـــــــــ    كمـــــــــا الشـــــــــأ   هـــــــــ ا فـــــــــ  املتبعـــــــــة والتعل مـــــــــات

 ذلــــــــــك يشــــــــــمل أل  علــــــــــ  الحصــــــــــ  أو  األســــــــــه  هــــــــــ   فــــــــــ  تتصــــــــــر 

 .تداولها ف  ال ساطة

 



 

 

 ــــمن النظام األساس ي للشركة والخاصة ب التاسعةاملادة  تعديل

 " األسهم املمتازة "

 

 التعديل بعد  التعديل قبل

 لألسس التي يجوز 
ً
للشركة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقا

 ممتازة ال تعطي الحق في التصويت
ً
ك بما وذل يحددها، أن تصدر أسهما

 :يليماوترتب األسهم املذكورة ألصحابها  من رأس مالها، %50ال يتجاوز 

الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل  -أ

القيمة األسمية للسهم بعد تجنيب االحتياطي من  %5عن 

 النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركة.

أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس املال عند تصفية الشركة  -ب

 لألسس التي 
ً
وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية وفقا

 يحددها وزير التجارة.

 لألسس التي يحددها وزير ويجوز للشركة شراء هذه األسهم طبق
ً
ا

 النعقادحساب النصاب الالزمة األسهم في التجارة، وال تدخل هذه 

 الجمعية للشركة املنصوص عليها في هذا النظام.

  للشركة العادية غير العامة للجمعية جوز ي
ً
 تضعها التي لألسس طبقا

  تصدر أن املختصة الجهة
ً
 تحويل أو شراءها تقرر  أن أو ممتازة أسهما

بما ال يتجاوز عشرة باملئة من راس مال  ممتازة أسهم إلى عادية أسهم

 املمتازة األسهم تعطي وال عادية إلى املمتازة األسهم تحويل أوالشركة 

 األسهم هذه وترتب للمساهمين العامة الجمعيات في التصويت في الحق

 األسهم أصحاب من أكثر نسبة على الحصول  في الحق ألصحابها

.النظامي االحتياطي تجنيب بعد للشركة الصافية األرباح من العادية  

 



 

 ــــمن النظام األساس ي للشركة والخاصة ب العشروناملادة  تعديل

 " املركز الشاغر في املجلس "

 التعديل بعد  التعديل قبل

 شغر مركز أحد أعضاء املجلس، جاز للمجلس ا إذا
ً
ن يعين مؤقتا

 في املركز الشاغر على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية 
ً
عضوا

 العامة العادية في اول اجتماع لها، ويكمل العض الجديد مدة سلفه.

عن النصاب الالزم لصحة  اإلدارةمجلس  أعضاءهبط عدد  وإذا

 قت ممكنو  أقرباجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في 

 .األعضاءلتعيين العدد الالزم من 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين 

 في املركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة 
ً
 مؤقتا

ً
عضوا

الل خ الوزارة وهيئة السوق املاليةوالكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك 

( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ويعرض التعيين على الجمعية 5)

في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.  العامة العادية

وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص 

عدد أعضائه عن الحد األدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو 

هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية 

 60لالنعقاد خالل )
ً
 النتخاب العدد الالزمة من األعضاء.( ستين يوما

 



 

 ــــمن النظام األساس ي للشركة والخاصة ب الحادية والعشروناملادة تعديل 

 "صالحيات املجلس  "

 التعديل بعد  التعديل قبل

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع 
السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها  ، وله على سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع 
الغير والجهات الحكومية وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان 
المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية 

حكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات الت
والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على 
اختالف أنواعها والدخول في المناقصات و المزايدات وترسية العطاءات والقبض 
والتسديد و استالم الحقوق لدى الغير واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة 

المخالصة والصلح والتنازل واإلنكار وطلب اليمين وردها والشفعة والمخاصمة و 
وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها 
خراج حجج االستحكام و طلب تعديل الصكوك  وقبض ما يحصل من التنفيذ وا 

ات و أطوالها. كما للمجلس حق تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيس الشرك
وحق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون 
حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو الشركة أو تكون الشركة شريكا 
فيها مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها 

ي ذلك القرارات الخاصة الشركاء في تلك الشركات بما ف تومالحقها وجميع قرارا
برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع 
لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة و الصناعة وكاتب العدل وعمل التعديالت 
والتغييرات واإلضافة والحذف واستخراج وتجديد السجالت التجارية واستالمها 

ات  و منح القروض للشركات التابعة و ضمان وشطبها وتغيير أسماء الشرك
قروضها ورهن االصول الثابتة و المنقولة لضمان قروض الشركة و الشركات 
التابعة والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، 
وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت و التنازل عن األولوية في سداد 

براء مديني الشركة من التزاماتهم وفقًا للضوابط المنظمة لذلك  ديون  الشركة وا 
صدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء للعقارات واألراضي  وا 
والحصص واألسهم في الشركات وغيرها من ممتلكات سواء منقولة أو غير 

االستالم والتسليم منقولة واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها و 
واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات و تمديدها 
صدار الضمانات المصرفية  والسحب واإليداع لدى البنوك واإلقتراض منها وا 
والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية 

في األسواق المحلية و الدولية داخل المملكة  و استثمار أموال الشركة وتشغلها
العربية السعودية وخارجها . كما له حق إقراض الشركات واألفراد وصرف 
المكافآت كما له تعيين المحامين و المراجعين و المحاسبين القانونيين و 
الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج 

التعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج االقامات ونقل الكفاالت المملكة و 
 والتنازل عنها. 

كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل 
الحكومي ، وله عقد القروض التجارية التي التتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة 

 : وفق الضوابط المنظمة للشركة وهي على النحو التالي 
 يراعي بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات : 

س اإلدارة أن يعقدها خالل السنة ـأن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز لمجل /1
 % من حقوق المساهمين."100المالية للشركة عن 

 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداد . /2

يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم األضرار بالشركة أن  /3
ومساهميها والضمانات العامة للدائنين كما يكون لمجلس اإلدارة وفي حدود 
اختصاصه أن يفوض واحد أو اكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل 

 معين أو أعمال معينه أو بعض أو كل صالحياته

املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة  مع مراعاة االختصاصات

بما يحقق غرضها ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخـل اململكة 

 وخارجها.

وملجلس اإلدارة، تمثيل الشركة أمام الوزارات والجهات والهيئات واملؤسسات الحكومية والعامة والخاصة واألفراد 

والشركات وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والخاصة والبنوك واملصارف والبيوت املالية السعودية وغير 

ستالم وتسليم العقارات واألراض ي واملباني واألصول والسيارات السعودية. وللمجلس صالحية بيع وشراء وإفراغ وقبول وا

واملعدات أي كان نوعها أو موقعها أو هيئتها أو األغراض املخصصة لها. كما له حق تحديد الثمن ودفعه وقبضه وصالحية 

نها على جميع الرهن وفك الرهن وذلك بما يحقق أغراض الشركة. كما للمجلس صالحية التوقيع باسم الشركة ونيابة ع

االتفاقيات والعقود واملناقصات والعطاءات والقرارات واملحاضر والسجالت والحسابات املصرفية والضمانات 

والكفاالت بكافة أنواعها وغيرها، وصالحية اإلقرار أو االقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب واإليداع 

التجارية والقروض بأي مبالغ وفتح االعتمادات وكفالة الشركات التابعة للشركة وطلب التسهيالت بأنواعها من البنوك 

أو التي تشارك فيها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها وإصدار الضمانات املصرفية بمقابل تأمين أو بدون تأمين.  كما 

سالمية والتورق واتفاقيات وأعمال يحق للمجلس حق عقد وتوقيع اتفاقيات التمويل اإلسالمية بما في ذلك املرابحة اإل 

ومنتجات الخزينة بكافة أنواعها والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء األوراق املالية والتجارية بما 

في ذلك الشيكات والسندات ألمر وتوقيعها وتظهيرها وصرفها، وبيع وشراء العمالت األجنبية حتى لو أدى ذلك إلى كشف 

املستندات واألوراق  واستالمب وتوقيع كل الوثائق امللزمة وملتعلقة بهذه العملية، وفتح بوالص اإلعتماد املستندي الحسا

والسندات والفواتير و/أو بوالص الشحن العائد ألية بضائع تكون قد شحنت للشركة مع حق إجازة أية مخالفات 

لخدمات البنكية االلكترونية وتوقيع اتفاقياتها والتوقيع عن واعتماد ا االستثمارية، وفتح الحسابات االعتمادلشروط 

طريق الشبكة االلكترونية، وإجراء الحواالت البنكية وطلب إصدار شيكات وتحريرها بال حدود ودفع الرواتب، وإصدار 

قيع باسم الضمانات والتوقيع على مستندات التحصيل بال حدود. كما يحق للمجلس فتح الفروع التابعة للشركة والتو 

الشركة ونيابة عنها على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وقرارات تعديلها بجميع أنواعها بما في ذلك 

قرارات زيادة أو تخفيض رأس املال أو تعديل األغراض أو خروج أحد الشركاء أو التنازل عن الحصص وقبول الثمن أو 

لشركات التي تشارك فيها الشركة أو افتتاح فروع لها وتعيين مديريها أو تعديل أي من بنود عقود تأسيس مثل هذه ا

تصفيتها أو شطب سجالتها التجارية، وذلك أمام وزارة التجارة واالستثمار وكاتب العدل املختص ووزارة الداخلية ووزارة 

ئة العامة الزكاة والدخل والغرفة الشؤون البلدية والقروية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة العمل والهي

التجارية والصناعية وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وأي جهة أخرى ذات اختصاص أو صلة. كما للمجلس صالحية 

تمثيل الشركة أمام الغرف التجارية والجهات والدوائر الرسمية واملطالبة بحقوق الشركة لدى الغير واستالمها بموجب 

م الشركة، وتقرير القناعة باألحكام وتسليم السجالت التجارية والتراخيص وصكوك األحكام شيكات مصدقة باس

بالتزوير وتقديم اإلنهاءات  واالدعاءواملستندات واملخالصات واألوراق التجارية وطلب تنفيذ األحكام والقرارات 

ستالم األجرة نيابة عن الشركة وفتح والتظلمات. كما للمجلس صالحية إبراء مديني الشركة والتأجير واالستئجار وا

االشتراكات لدى الغرف التجارية وتسجيل العالمات التجارية واالعتراض على التسجيل وطلب التأشيرات واستقدام 

املوظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل وتعيين املوظفين، بما فيهم الرئيس التنفيذي للشركة، 

وعزلهم ونقل خدماتهم وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء املخالصات بصددها والوفاء بالتزاماتها وتسديد وتحديد رواتبهم 

ديونها، وقبض وبذل الثمن وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها. كما للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من 

 لكل منها كما يحدد مجلس خارجه لجانا حسبما تقتض ي حاجات الشركة ويعين املجلس من بين أعض
ً
اء اللجنة رئيسا

االدارة طريقة عمل كل لجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري الجتماعاتها، وتمارس اللجان الصالحيات 

 لتعليمات وتوجيهات املجلس وال
ً
يجوز ألي من اللجان إلغاء أو تعديل أي من القرارات  التي يوليها لها املجلس وفقا

 اعد التي أقرها مجلس االدارة. والقو 

وملجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، وله عقد القروض التجارية التي ال تتجاوز 

أجالها نهاية مدة الشركة وفق الضوابط املنظمة للشركة ويراعي بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث 

 سنوات: 

% من حقوق 100القروض التي يجوز ملجلـس اإلدارة أن يعقدها خالل السنة املالية للشركة عن  أال تزيد قيمة

 املساهمين.

 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. 

 نين.أن يراعي في شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم األضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائ

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. 
ً
وملجلس اإلدارة في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

 وله أن يخول حق التوقيع إنابة عن الشركة على انفراد ألي عضو ينتدبه بقرار مكتوب لغرض محدد.

بعرضها على األعضاء متفرقين مالم يطلب أحد األعضاء  وللمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في األمور العاجلة

 اجتماع املجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على املجلس في أول اجتماع تاٍل له. -كتابة-

 



 

 ــــمن النظام األساس ي للشركة والخاصة ب الخامسة واألربعون املادة  تعديل

 " الوثائق املالية "

 التعديل بعد  التعديل قبل

في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة  اإلدارةيعد مجلس 

الشركة وخصومها في التاريخ املذكور كما يعد  أصول 

والخسائر وتقريرا عن  األرباحميزانية الشركة وحساب 

كة ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية نشاط الشر 

ك قبل الصافية وذل األرباحوالطريقة التي يقترحها لتوزيع 

 على 
ً
 .األقلانعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوما

هذه الوثائق تحت تصرف مراقب  اإلدارةويوضع مجلس 

 ية بخمسةقرر النعقاد الجمعالحسابات قبل املوعد امل

 .األقلوخمسين يوما على 

الوثائق املشار اليها وتودع  اإلدارةويوقع رئيس مجلس 

نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت تصرف 

املساهمين قبل املوعد املقرر النعقاد الجمعية العامة 

 .األقل( يوما على 25بخمسة وعشرين )

يرسل صورة من هذه الوثائق والنص الكامل لتقرير وان 

العامة للشركات بوزارة  اإلدارةمراقب الحسابات الى 

التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة 

 .األقليوما على  (25وعشرين )

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم  -1

 عن نشاطها ومركزها املالي عن السنة املالية 
ً
املالية للشركة وتقريرا

املنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح. ويضع 

 داملجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل املوعد املحد

 ( خمسة 45النعقاد الجمعية العامة بـ )
ً
 على األقل. وأربعين يوما

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي  -2

( من هذه املادة، وتودع نسخ منها في مركز 1الوثائق املشار إليها في الفقرة )

نعقاد الشركة الرئيس تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد ال

 ( عشرة أيام على األقل.10الجمعية العامة بـ )

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة،  -3

وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية 

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق 
ً
توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضا

الوزارة، وكذلك إلى هيئة السوق املالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد  إلى

 على األقل.15الجمعية العامة بـ )
ً
 ( خمسة عشر يوما
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 الشركة تأسيس األول: الباب
 

 المادة األولى: التحول:
 
ً
ه وتعديالته، شركة مستشفى الحمادي، 22/03/1385وتاريخ  6لنظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم م/تحولت طبقا

ه من شركة 23/02/1425وتاريخ  1010196714وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 

 :ملا يليذات مسؤولية محدودة الي شركة مساهمة سعودية وفقا 
 

 الشركة إسم: الثانية المادة
 (.مدرجة مساهمة شركة) واالستثمار للتنمية الحمادي شركة

 

 الشركة أغراض: الثالثة المادة
 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم

 

 تجارة الجملة والتجزئة في املعدات واالجهزة الطبية واالدوية. .1

 املواد الغذائية.تجارة الجملة والتجزئة في  .2

 الوكاالت التجارية. .3

 شراء أو استئجار األراض ي إلقامة املباني عليها واستثمار هذه املباني للبيع أو لإليجار لصالح الشركة. .4

 إنشاء أو املشاركة في اقامة املشاريع الصناعية املختلفة. .5

 إنشاء وإقامة املراكز الطبية واملستشفيات وتشغيلها وصيانتها. .6

 ارة املعاهد الصحية وإنشاء وإدارة املدارس األهلية والكليات والجامعات.إنشاء وإد .7

 اقامة املنشآت واملشروعات الترفيهية السياحية واستثمارها وتشغيلها وصيانتها. .8

 إقامة وإنشاء املراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها. .9

 القيام بأعمال املقاوالت واملباني والصيانة. .10

 الكهربائيةصيانة وتشغيل األعمال  .11

 صيانة وتشغيل األعمال امليكانيكيـة .12

 تقديم خدمات اإلعاشة املطهية والغير مطهية .13
 

 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس
 
 

 الشركات في والتملك المشاركة: الرابعة المادة
 مليون خمسة ( 5) عن املال رأس يقل أال بشرط( مقفلة مساهمة أو محدودة مسؤولية ذات) بمفردها شركات إنشاء للشركة يجوز 

 الشركات ستأسي في الغير مع اإلشتراك حق ولها معها تندمج او قائمة أخرى  شركات في والحصص األسهم تمتلك أن لها يجوز  كما ريال،

 أن للشركة جوز ي كما الشأن، هذا في املتبعة والتعليمات األنظمة تتطلبه ما استيفاء بعد وذلك املحدودة، املسئولية ذات أو املساهمة

 .تداولها في الوساطة ذلك يشمل أال على الحصص أو األسهم هذه في تتصرف
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 للشركة الرئيسي المركز: الخامسة المادة
 مجلس من قرارب خارجها أو اململكة داخل توكيالت أو مكاتب أو فروع لها ينشأ أن ويجوز . الرياض مدينة في للشركة الرئيس ي املركز يقع

 .اإلدارة
 

 الشركة مدة: السادسة المادة
 دائ ويجوز . تحويلها بإعالن والصناعة التجارة وزير قرار صدور  تاريخ من تبدأ ميالدية سنة( تسعة وتسعين 99) الشركة مدة

ً
 إطالة ما

 .األقل على بسنة أجلها انتهاء قبل العادية غير العامة الجمعية تصدره بقرار املدة هذه

 

 واألسهم المال رأس:  الثاني الباب

 المال رأس: السابعة المادة
سهم ( مائة وعشرون مليون 120,000,000) مقسم إلى، ريال سعودي( ألف ومائتي مليون 1,200,000,000ــ )حدد رأس مال الشركة ب

 نقدية. سعودي وجميعها أسهم عادية ترياال ( عشرة 10) منهاأسمي متساوية القيمة، قيمة كل 
 

 األسهم في االكتتاب: الثامنة المادة
( مائة وعشرون مليون سهم ودفعوا قيمتها 120,000,000أكتتب املساهمون في كامل األسهم املصدرة من قبل الشركة وقدرها )

 بالكامل.
 

 الممتازة األسهم: التاسعة المادة
  للشركة العادية غير العامة للجمعية يجوز 

ً
  تصدر أن املختصة الجهة تضعها التي لألسس طبقا

ً
 أو راءهاش تقرر  أن أو ممتازة أسهما

 تعطي وال عادية إلى املمتازة األسهم تحويل أويتجاوز عشرة باملئة من راس مال الشركة بما ال  ممتازة أسهم إلى عادية أسهم تحويل

 أكثر نسبة لىع الحصول  في الحق ألصحابها األسهم هذه وترتب للمساهمين العامة الجمعيات في التصويت في الحق املمتازة األسهم

 .النظامي االحتياطي تجنيب بعد للشركة الصافية األرباح من العادية األسهم أصحاب من
 

 القيمة مستوفاة الغير األسهم بيع: العاشرة المادة
 إعالمه بعد دارةاإل  ملجلس جاز االستحقاق ميعاد في الوفاء عن فتخل وإذا لذلك، املعينة املواعيد في السهم قيمة بدفع املساهم يلتزم

  الاألحو  بحسب املالية األوراق سوق  أو العلني املزاد في السهم بيع مسجل بخطاب إبالغه أو تداول  موقع أو الصحف طريق عن
ً
 وفقا

 .املختصة الجهة تحددها التي للضوابط

 املبالغ، بهذه لوفاءا البيع حصيلة تكف لم وإذا. السهم صاحب إلى الباقي وترد لها املستحقة املبالغ البيع حصيلة من الشركة وتستوفي

 .املساهم أموال جميع من الباقي تستوفي أن للشركة جاز

  عليه املستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن املتخلف للمساهم يجوز  ذلك ومع
ً
 في الشركة نفقتهاأ التي تااملصروف إليها مضافا

 .الشأن هذا

  املبيع السهم الشركة وتلغي
ً
  املشتري  وتعطي املادة، هذه ألحكام وفقا

ً
  سهما

ً
 األسهم سجل في وتؤشر امللغي، السهم رقم يحمل جديدا

 .الجديد املالك اسم بيان مع البيع بوقوع
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 األسهم إصدار: عشرة الحادية المادة
 األخيرة الةالح هذه وفي القيمة، هذه من بأعلى تصدر أن يجوز  وإنما االسمية، قيمتها من بأقل تصدر أن يجوز  وال اسمية، األسهم تكون 

 في لتجزئةل قابل غير والسهم. املساهمين على كأرباح توزيعها يجوز  وال. املساهمين حقوق  ضمن مستقل بند في القيمة فرق  يضاف

 به، ةاملتعلق الحقوق  استعمال في عنهم لينوب أحدهم يختاروا أن عليهم وجب متعددون، أشخاص السهم ملك فإذا الشركة، مواجهة

 .السهم ملكية عن الناشئة االلتزامات عن بالتضامن مسؤولين األشخاص هؤالء ويكون 
 

 والصكوك الدين أدوات إصدار: عشرة الثانية المادة
  للتجزئة قابلة وغير أسهم إلى للتحويل القيمة قابلة متساوية وصكوك دين أدوات تصدر أن للشركة يجوز 

ً
 الشركات ظامن ألحكام وفقا

 من قرار على بناءً  للشركة ويجوز .  االسالمية الشريعة أحكام والصكوك األدوات تلك إصدار عند يراعى أن على املالية، السوق  ونظام

 لعدد األقص ى الحد القرار يحدد أن على أسهم، إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار العادية غير العامة الجمعية

 من أو نفسه الوقت في الصكوك أو األدوات تلك أصدرت سواء الصكوك، أو األدوات تلك مقابل إصدارها يتم أن يجوز  التي األسهم

 لىإ حاجة دون  اإلدارة مجلس ويصدر. تمويلية صكوك أو دين أدوات إلصدار أكثر أو برنامج خالل من أو اإلصدارات من سلسلة خالل

  الجمعية هذه من جديدة موافقة
ً
 طلب ةفتر  انتهاء فور  تحويلها، حاملوها يطلب التي الصكوك أو األدوات تلك مقابل جديدة أسهما

 األسهم دبعد يتعلق فيما األساس الشركة نظام لتعديل يلزم ما املجلس ويتخذ. الصكوك أو األدوات تلك لحملة املحددة التحويل

 .املال ورأس املصدرة
 

 األسهم تداول: عشرة الثالثة المادة
 اثني( 12) عن اممنه كل تقل ال ماليتين سنتين( 2) عن املالية القوائم نشر بعد إال املؤسسون  بها يكتتب التي األسهم تداول  يجوز  ال

  عشر
ً
 فيها يمنع لتيا واملدة الشركة تأسيس وتاريخ نوعها على يدل بما األسهم هذه صكوك على ويؤشر. الشركة تأسيس تاريخ من شهرا

 .تداولها

  األسهم ملكية نقل الحظر مدة خالل يجوز  ذلك ومع
ً
 دأح ورثة من أو آخر مؤسس إلى املؤسسين أحد من الحقوق  بيع ألحكام وفقا

 األسهم تلك الكامت أولوية تكون  أن على ،املفلس أو املعسر املؤسس أموال على التنفيذ حالة في أو الغير إلى وفاته حالة في املؤسسين

 .اآلخرين للمؤسسين

 . الحظر مدة انقضاء قبل املال رأس زيادة حالة في املؤسسون  به يكتتب ما على أحكام هذه املادة وتسري 
 

 المساهمين سجل: عشرة الرابعة المادة
  الشركة أسهم تتداول 

ً
 .املالية السوق  نظام ألحكام وفقا

 

 المال رأس زيادة: عشرة الخامسة المادة
.  وال يشترط أن يكون للجمعية  -1

ً
العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع كامال

رأس املال قد دفعه بأكمله إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو 

 املقررة لتحويلها إلى أسهم.صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد املدة 
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 منها للعاملين في  -2
ً
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءا

الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم 

 املخصصة للعاملين.

لسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على زيادة رأس املال األولوية في اإلكتتاب للمساهم املالك ل -3

البريد وساطة بباألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية. ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم 

 ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط اإلكتتاب 

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية  -4

 أو إعطاء األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة.

عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل  -5

 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
ً
 املال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

ية الذين طلبوا االكتتاب وبنسبة ما ( اعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولو 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -6

يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال وبشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما 

طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة 

ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما 

طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقي من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام 

 السوق املالية على غير ذلك.

 العامة أن تقرر زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. للجمعية -7
 

 المال رأس تخفيض: عشرة السادسة المادة
و إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة األخيرة أللجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة 

إلى ما دون الحد املنصوص عليه في املادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض وحدها تخفيض رأس املال 

إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه 

 االلتزامات.

  ستين( 60) خالل عليه اعتراضاتهم إبداء إلى الدائنين دعوة وجبت ،الشركة حاجة على زيادته يجةنت املال رأس تخفيض كان وإذا
ً
 يوما

 إلى وقدم نينالدائ أحد اعترض فإن الرئيس. الشركة مركز فيها التى املنطقة في توزع يومية جريدة في التخفيض قرار نشر تاريخ من

  كان إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة على وجب ،املذكور  امليعاد في مستنداته الشركة
ً
  له تقدم أن أو حاال

ً
  ضمانا

ً
 كان إذا به اءللوف كافيا

 
ً
 .آجال

 

 (الخزينة أسهم) ألسهمها الشركة وإرتهان وبيع شراء: عشرة السابعة المادة
 لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من  -1

ً
يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها العادية أو املمتازة )أسهم الخزينة( وفقا

قبل هيئة السوق املالية وذلك بناًء على موافقة الجمعية العامة غير العادية ومجلس اإلدارة. وإذا كان الغرض من شراء 

ة ضمن برنامج أسهم املوظفين، فيجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض الشركة ألسهمها تخصيصها ملوظفي الشرك

مجلس اإلدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على املوظفين إذا كان 

 بمقابل. 
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  املمتازة أو العادية أسهمها تهانإر  للشركة يحق كما -2
ً
  لدين ضمانا

ً
 قبل من بموجبه الصادرة والضوابط الشركات لنظام وفقا

 .اإلدارة ومجلس العادية العامة الجمعية موافقة على بناءً  وذلك املالية، السوق  هيئة

 

 

 اإلدارة مجلس:  الثالث الباب
 الشركة إدارة: عشرة الثامنة المادة

ثالث ( 3( تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن )9يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

 .سنوات
 

 المجلس عضوية إنتهاء: عشرة التاسعة المادة
 ألي نظام أو تعليمات 

ً
جوز للجمعية سارية في اململكة، ومع ذلك يتنتهي عضوية املجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا

العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة 

وقت  لك فيبالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذ

 قبل الشركة عما يترتب على اإلعتزال من أضرار.
ً
 مناسب وإال كان مسؤوال

 

 المجلس في الشاغر المركز: العشرون المادة
 في املركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة 

ً
 مؤقتا

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ويعرض التعيين على الجمعية 5خالل ) الوزارة وهيئة السوق املاليةوالكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك 

في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب  العامة العادية

نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة 

 60العادية لالنعقاد خالل )
ً
 النتخاب العدد الالزمة من األعضاء.( ستين يوما

 

 المجلس صالحيات: والعشرون الحادية المادة
مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها 

 وتصريف أمورها داخـل اململكة وخارجها. ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها

لوزارات والجهات والهيئات واملؤسسات الحكومية والعامة والخاصة واألفراد والشركات وجميع اوملجلس اإلدارة، تمثيل الشركة أمام 

صالحية  لمجلسصناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والخاصة والبنوك واملصارف والبيوت املالية السعودية وغير السعودية. ول

بيع وشراء وإفراغ وقبول واستالم وتسليم العقارات واألراض ي واملباني واألصول والسيارات واملعدات أي كان نوعها أو موقعها أو هيئتها 

أو األغراض املخصصة لها. كما له حق تحديد الثمن ودفعه وقبضه وصالحية الرهن وفك الرهن وذلك بما يحقق أغراض الشركة. 

لس صالحية التوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على جميع االتفاقيات والعقود واملناقصات والعطاءات والقرارات واملحاضر كما للمج

بكافة أنواعها وغيرها، وصالحية اإلقرار أو االقتراض بأي مبلغ كان وفتح  والضمانات والكفاالتوالسجالت والحسابات املصرفية 

داع وطلب التسهيالت بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ وفتح االعتمادات وكفالة الحسابات وإقفالها والسحب واإلي

الشركات التابعة للشركة أو التي تشارك فيها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها وإصدار الضمانات املصرفية بمقابل تأمين أو بدون 

مويل اإلسالمية بما في ذلك املرابحة اإلسالمية والتورق واتفاقيات وأعمال تأمين.  كما يحق للمجلس حق عقد وتوقيع اتفاقيات الت



 
 النظام األساس ي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار                             

 16 من 7 صفحة
 

ومنتجات الخزينة بكافة أنواعها والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء األوراق املالية والتجارية بما في ذلك 

 األجنبية حتى لو أدى ذلك إلى كشف الحساب وتوقيع كل الشيكات والسندات ألمر وتوقيعها وتظهيرها وصرفها، وبيع وشراء العمالت

الوثائق امللزمة وملتعلقة بهذه العملية، وفتح بوالص اإلعتماد املستندي وإستالم املستندات واألوراق والسندات والفواتير و/أو بوالص 

د، وفتح الحسابات اإلستثمارية الشحن العائد ألية بضائع تكون قد شحنت للشركة مع حق إجازة أية مخالفات لشروط اإلعتما

واعتماد الخدمات البنكية االلكترونية وتوقيع اتفاقياتها والتوقيع عن طريق الشبكة االلكترونية، وإجراء الحواالت البنكية وطلب 

لمجلس لإصدار شيكات وتحريرها بال حدود ودفع الرواتب، وإصدار الضمانات والتوقيع على مستندات التحصيل بال حدود. كما يحق 

فتح الفروع التابعة للشركة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وقرارات تعديلها 

بجميع أنواعها بما في ذلك قرارات زيادة أو تخفيض رأس املال أو تعديل األغراض أو خروج أحد الشركاء أو التنازل عن الحصص 

تعديل أي من بنود عقود تأسيس مثل هذه الشركات التي تشارك فيها الشركة أو افتتاح فروع لها وتعيين مديريها أو  وقبول الثمن أو

تصفيتها أو شطب سجالتها التجارية، وذلك أمام وزارة التجارة واالستثمار وكاتب العدل املختص ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون 

لتأمينات االجتماعية ووزارة العمل والهيئة العامة الزكاة والدخل والغرفة التجارية والصناعية البلدية والقروية واملؤسسة العامة ل

وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وأي جهة أخرى ذات اختصاص أو صلة. كما للمجلس صالحية تمثيل الشركة أمام الغرف التجارية 

الغير واستالمها بموجب شيكات مصدقة باسم الشركة، وتقرير القناعة  والجهات والدوائر الرسمية واملطالبة بحقوق الشركة لدى

باألحكام وتسليم السجالت التجارية والتراخيص وصكوك األحكام واملستندات واملخالصات واألوراق التجارية وطلب تنفيذ األحكام 

م اء مديني الشركة والتأجير واالستئجار واستال والقرارات واإلدعاء بالتزوير وتقديم اإلنهاءات والتظلمات. كما للمجلس صالحية إبر 

األجرة نيابة عن الشركة وفتح االشتراكات لدى الغرف التجارية وتسجيل العالمات التجارية واالعتراض على التسجيل وطلب التأشيرات 

لشركة، لرئيس التنفيذي لواستقدام املوظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل وتعيين املوظفين، بما فيهم ا

وتحديد رواتبهم وعزلهم ونقل خدماتهم وتحصيل حقوق الشركة وإعطاء املخالصات بصددها والوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها، 

وقبض وبذل الثمن وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها. كما للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجانا حسبما 

 لكل منها كما يحدد مجلس االدارة طريقة عمل كل لجنة تقتض 
ً
ي حاجات الشركة ويعين املجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسا

 لتعليمات 
ً
واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري الجتماعاتها، وتمارس اللجان الصالحيات التي يوليها لها املجلس وفقا

 . ان إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس االدارةيجوز ألي من اللج وتوجيهات املجلس وال

وملجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، وله عقد القروض التجارية التي ال تتجاوز أجالها نهاية مدة 

 الشركة وفق الضوابط املنظمة للشركة ويراعي بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات: 

من حقوق  %100رة أن يعقدها خالل السنة املالية للشركة عن أال تزيد قيمة القروض التي يجوز ملجلـس اإلدا -أ

 املساهمين.

 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.  -ب

 أن يراعي في شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم األضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. -ج

 أو أكثر من 
ً
أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وله أن يخول وملجلس اإلدارة في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

 حق التوقيع إنابة عن الشركة على انفراد ألي عضو ينتدبه بقرار مكتوب لغرض محدد.

ع اجتما-تابةك-وللمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين مالم يطلب أحد األعضاء 

  املجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على املجلس في أول اجتماع تاٍل له.
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 المجلس أعضاء ةمكافآ: والعشرون الثانية المادة
يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ان وجدت كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما 

في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه أو أية أنظمة او قرارات مكملة أو متممة له.  باإلضافة الى بدل الصادرة 

 لألنظمة والقرارات والتعليمات املرعية في اململكة العربية السعودية من الجهات 
ً
حضور وبدل انتقال يحددها مجلس االدارة وفقا

رير مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة املختصة ويجب أن يشتمل تق

خالل السنة املالية من مكافأت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا، وأن يشتمل  على  بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات 

عامة كما يشتمل التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم التي حضرها كل عضو من تاريخ أخر اجتماع للجمعية ال

أن يكون  لىعموظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة . 

 مع عدد الجلسات التي حضرها العضو، وك
ً
.استحقاق هذه املكافأة متناسبا

ً
 ل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

 

 السر وأمين المنتدب والعضو والنائب الرئيس صالحيات:  والعشرون الثالثة المادة
، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس 

ً
 منتدبا

ً
 للرئيس ويجوز له أن يعين عضوا

ً
 ونائبا

ً
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 بالشركة.اإلدارة وأي منصب تنفيذي 

ويختص رئيس املجلس بتمثيل الشركة أمام القضاء ولجان فض املنازعات باختالف أنواعها والهيئات القضائية أو شبة القضائية 

وهيئات التحكيم  والغير وتعيين الوكالء واملحامين وإصدار الوكاالت الشرعية مهما كانت طبيعتها واملطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة 

وسماع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات  واملدافعة

والطعن فيها واإلجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع وطلب املنع من السفر ورفعه وطلب 

كيم وتعيين الخبراء واملحكمين والطعن بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق املادة الحجز والتنفيذ وطلب التح

)املائتان والثالثون( من نظام املرافعات الشرعية واملطالبة بتنفيذ األحكام وقبول األحكام ونفيها واالعتراض على األحكام وطلب 

العتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع االستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد ا

املحاكم واستالم املبالغ وقسمة التركة وفرز النصيب وتنفيذ الوصية واستالم صكوك األحكام وطلب تنحي القاض ي وطلب اإلدخال 

لدى اللجان الطبية الشرعية ولدى اللجان العمالية ولدى والتداخل لدى  املحاكم الشرعية ولدى املحاكم اإلدارية )ديوان املظالم( و 

لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم -لجان فض منازعات األوراق املالية ولجان تسوية املنازعات املصرفية 

 . ولدى هيئة التحقيق واالدعاء العاماملنازعات التجارية ولدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري ولدى هيئة الرقابة والتحقيق 

كما يختص رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب )فى حالة تعيينه( مجتمعين ومنفردين بتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وكتابة 

 العدل ووزارة املالية والهيئة العامة لالستثمار وهيئة السوق املالية وشركة السوق املالية )تداول( وصناديق التنمية وصناديق التمويل

والخاصة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والبنوك والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها والتوقيع على الحكومية 

كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك على سبيل املثال ليس الحصر التوقيع نيابة عن الشركة وذلك في تأسيس الشركات 

لشركة والتوقيع على عقود تأسيسها ومالحق تعديل عقود التأسيس أمام كاتب العدل املختص وتوقيع التي تساهم أو تشارك فيها ا

كافة أنواع قرارات الشركاء، بما في ذلك قرارات تعيين املدراء وعزلهم ودخول وخروج الشركاء والدخول في شركات قائمة وزيادة رأس 

ص واألسهم ودفع الثمن وبيع الحصص واألسهم واستالم القيمة واألرباح املال وخفض رأس املال وتحديد رأس املال وشراء الحص

والتنازل عن الحصص واألسهم من رأس املال بعوض أو غير عوض وقبول التنازل عن الحصص واألسهم ورأس املال ونقل الحصص 

دى الشركة وقفل الحسابات ل واألسهم والسندات وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة وتوقيع االتفاقيات وتعديل أغراض



 
 النظام األساس ي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار                             

 16 من 9 صفحة
 

البنوك باسم الشركة واستخراج وتجديد السجالت التجارية واستالمها وشطبها وتسجيل وتجديد الوكاالت والعالمات التجارية 

والتنازل عنها وحضور الجمعيات العامة نيابة عن الشركة وفتح امللفات للشركة وتصفية الشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة 

وشطب تسجيلها وإلغاء عقود تأسيسها واستخراج السجالت التجارية وتجديدها للشركة واالشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها 

ومراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة املواصفات واملقاييس واستخراج التراخيص وتجديدها للشركة ومراجعة شركات االتصاالت 

الت باسم الشركة ومراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة السوق املالية وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوا

ودخول املناقصات واستالم االستمارات وتوقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير ونشر عقد التأسيس ومالحق التعديل وملخصاتها 

تالم كافة الوثائق املتعلقة بتسجيل قرارات الجمعية العامة للشركة وللشركات واألنظمة األساسية في الجريدة الرسمية واستالمها واس

التابعة واملساهم فيها والتوقيع على قرارات الجمعيات العامة في الشركات وقرارات تعديل أي بند أو مادة من عقود التأسيس أو 

لشركات واللجان التنفيذية وحضور االجتماعات املالحق، ولهم، مجتمعين ومنفردين، حق تمثيل الشركة في مجالس اإلدارة ل

والجمعيات العامة العادية وغير العادية والجمعيات التأسيسية والتوقيع على املحاضر والقرارات، كما يحق لهم مجتمعين ومنفردين، 

فة شتراك  بالغر استخراج التراخيص وتجديد التراخيص وتعديل التراخيص وإضافة نشاط وحجز األسماء وإلغاء التراخيص واال 

التجارية وتجديد االشتراك بالغرفة التجارية وفتح الفروع ومراجعة التأمينات االجتماعية ومراجعة الدفاع املدني ومراجعة الهيئة 

العامة للزكاة والدخل ونقل التراخيص، كما يحق لهم، مجتمعين ومنفردين، الشراء والبيع واإلفراغ للحصص واألسهم وكل ذلك 

الشركات األخرى التابعة والتوقيع على عقودها وتسليم واستالم أثمانها واستالم وتسليم الصكوك والكفالة املتعلقة بأمور  للشركة في

الشركة ولهم، مجتمعين ومنفردين، حق البيع والشراء للممتلكات املنقولة والعقارات واألراض ي وقبول الشراء واإلفراغ وقبول اإلفراغ 

من والرهن وفك الرهن وتطوير العقارات والتوقيع على العقود واالتفاقيات والصكوك واإلفراغ أمام كتابة ودفع الثمن أو قبض الث

العدل والجهات الرسمية واإلقرار عن الشركة وتوقيع اتفاقيات القروض والتمويل، بما في ذلك التمويل اإلسالمي، والضمانات 

ها اتفاقيات أعمال ومنتجات الخزينة بكافة أنواعها والتعامل بمنتجاتدين، بتوقيع والكفاالت والرهون وفكها. كما لهم، مجتمعين ومنفر 

وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء األوراق املالية والتجارية بما في ذلك الشيكات والسندات ألمر وتوقيعها وتظهيرها وصرفها، وبيع 

قيع كل الوثائق امللزمة واملتعلقة بهذه العملية، وفتح الحسابات وشراء العمالت األجنبية حتى لو أدى ذلك إلى كشف الحساب وتو 

اإلستثمارية واعتماد الخدمات البنكية االلكترونية وتوقيع اتفاقياتها والتوقيع عن طريق الشبكة االلكترونية، وإجراء الحواالت 

توقيع على مستندات التحصيل بال حدود. البنكية وطلب إصدار شيكات وتحريرها بال حدود ودفع الرواتب، وإصدار الضمانات وال

حق مراجعة مكتب العمل والعمال واستخراج التأشيرات وفتح الحسابات في البنوك باسم  كما يحق لهم، مجتمعين ومنفردين،

الشركة والسحب من الحساب بموجب شيكات أو أوامر دفع واإليداع وإصدار وصرف الشيكات واستالم املبالغ النقدية وإجراء 

واالت وقبض قيمتها لدى البنوك وإصدار الضمانات املصرفية بمقابل تأمين وبدون تأمين وفتح االعتمادات وطلب التسهيالت الح

واالئتمانات والضمانات البنكية وفق الضوابط الشرعية وتعديلها وإلغائها واالقتراض وتوقيع العقود الخاصة بذلك واملنح وقبول 

الضمانات والكفاالت وشراء األسهم والحصص واملستندات العقارية والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة 

املعامالت املصرفية واستالم املستندات واألوراق والسندات والفواتير وبوالص الشحن العائدة ألية بضائع تكون قد شحنت للشركة 

االعتماد والتوقيع على كافة العقود التي تخص اجراء العمليات األلية عن طريق االنترنت أو غيرها  مع حق إجازة أية مخالفة لشروط

وكذلك عقود االستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر األنظمة البنكية وغيرها من األنظمة االلكترونية وإعداد القواعد 

واستخراج رخص البناء وغيرها من التراخيص التي تحتاجها الشركة في  واإلجراءات املنظمة للعمل في الشركة وعالقاتها مع الغير

ممارسة نشاطها وفتح املحالت واستخراج رخص وتجديد الرخص وإلغاء الرخص ونقل الرخص واستخراج فسوحات البناء والترميم 
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د العمال والتعاقد معهم وتحديواستخراج شهادات إتمام البناء وتخطيط األراض ي واستخراج الكروت الصحية وتعيين املوظفين و 

مرتباتهم وصرفهم من الخدمة ولهم الحق في فتح وشطب فروع للشركة وعمل التعديالت والتغييرات واإلضافة واستخراج وتجديد 

السجالت التجارية واستالمها وشطبها وتسجيل العالمات التجارية وقيدها لدى الجهات املختصة ولهم، مجتمعين ومنفردين، الحق في 

إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة وتعيين الوكالء واملحامين وتفويضهم بالصالحيات الالزمة ولهم الحق، مجتمعين 

ومنفردين، في تفويض موظفي الشركة أو الغير في حدود إختصاصهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو أي من الصالحيات املخولة 

يع ما ذكر داخل وخارج اململكة العربية السعودية والسفارات والقنصليات واملمثليات السعودية إليهم ولهم حق توكيل الغير في جم

 بالخارج نيابة عن الشركة وإنابة الغير في الصالحيات.

عليهم و ويتمتع الرئيس والنائب والعضو املنتدب )في حال تعيينه( باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التى يحددها مجلس اإلدارة، 

 تنفيذ التعليمات التى يوجهها لهم مجلس اإلدارة.

ويستحق رئيس املجلس ونائب الرئيس والعضو املنتدب )في حال تعيينه( بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة املكافأة السنوية املحددة 

 للمادة )الثانية والعشرين( من هذا النظام.
ً
 ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا

امة العأمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بكتابة دعوات انعقاد مجلس اإلدارة والجمعية ويعين مجلس اإلدارة 

واالشتراك مع الرئيس في تحديد جدول األعمال. كتابة محاضر انعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العامة والتوقيع عليها مع الرئيس، 

ات الواردة إليه وعرضها على املجلس واإلشراف على إمساك السجالت والدفاتر كتابة املراسالت الخاصة باملجلس وتسلم املكاتب

اإلدارية وإرسال األوراق املطلوب إرسالها للوزارة في مواعيدها وحفظ كافة أوراق الجمعية العمومية ومستنداتها وإعداد التقرير 

املجلس ونائبه والعضو املنتدب )في حال تعيينه( وأمين  اإلداري السنوي للمجلس ويحدد مكافأته مجلس اإلدارة، وال تزيد مدة رئيس

 فى مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو 
ً
السر إذا كان عضوا

 منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير
ً
 مناسب. أيا

 

 المجلس إجتماعات:  والعشرون الرابعة المادة
يجتمع املجلس مرتين على االقل في السنة بدعوة من رئيسه. وتكون الدعوة عن طريق اشعار األعضاء بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد  

االجتماع من قبل أمين سر املجلس مرفق به جدول األعمال واملعلومات الخاصة باملواضيع املدرجة به. ويجوز أن ترسل بالبريد املسجل 

أو البريد اإلليكترونى وذلك قبل اسبوعين من التاريخ املحدد لالجتماع ما لم يتفق أعضاء املجلس على خالف ذلك، أو الفاكس أو البرق 

 ( اثنان من األعضاء.2االجتماع متى طلب إليه ذلك ) املجلس إلىويجب على رئيس املجلس أن يدعو 

 ذلك. ويجوز أن يجتمع املجلس خارج املركز الرئيس للشركة إذا تطلبت الظروف
 

 المجلس اجتماع نصاب:  والعشرون الخامسة المادة
 إال إذا حضره 

ً
( خمسة أعضاء ويجوز 5على األقل، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن )األعضاء  (5)ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

 لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات املجلس طبقا للضوابط اآلتية:

 

 اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع.ال يجوز لعضو مجلس  .1

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة إلى الشركة وبشأن اجتماع محدد. .2

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت عليها.  .3
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( سبعة   أيام، على أن ينعقد االجتماع 7، فإنه يتوجب تأجيل هذا االجتماع لـ )وإذا لم يكتمل النصاب الجتماع دعي له حسب األصول 

أو في أي وقت ومكان أخر يتفق عليه الرئيس واألعضاء، شريطة أن يكون  املؤجلاملؤجل في ذات الوقت واملكان املحددين لالجتماع 

 أغلبية األعضاء حاضرين سواء باألصالة أو اإلنابة. 

جلس بأغلبية أراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس وتصدر قرارات امل

 الجلسة.
 

 المجلس مداوالت: والعشرون السادسة المادة
هذه  وتدون تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس املجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر. 

 املحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس املجلس وأمين السر.

 
 المساهمين جمعيات:  الرابع الباب

 
 الجمعيات حضور: والعشرون السابعة المادة
 آخر من غير   -1

ً
 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا

ً
لكل مكتتب أيا

 عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.أعضاء مجلس اإلدارة أو 

يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل  -2

 التقنية الحديثة، بحسب الضوابط الصادرة من قبل هيئة السوق املالية واملطبقة في هذا الشأن.
 

 العادية العامة الجمعية اختصاصات: الثامنة والعشرون المادة
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد 

ت الحاجة دية أخرى كلما دعمرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عا

 إلى ذلك.
 

 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات: التاسعة والعشرون المادة
 

. ولها أن تصدر قر األمور تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء 
ً
ارات املحظور عليها تعديلها نظاما

 في اختصاص 
ً
 الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة العادية.في األمور الداخلة أصال

 

 الجمعيات دعوة:  الثالثون المادة
 لنظام الشركات ولوائحه وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو 

ً
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفقا

( خمسة باملائة  %5الجمعية العامة العادية لإلنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

 30ألقل. ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل )من رأس املال على ا
ً
( ثالثين يوما

من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد 

م على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات ( عشرة أيا10املحدد لالنعقاد بـ )

 مسجلة.  وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة  وإلى هيئة السوق املالية، وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

 
 



 
 النظام األساس ي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار                             

 16 من 12 صفحة
 

 الجمعيات حضور سجل: والثالثون الحادية المادة
املساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس ي أو مكان اإلجتماع قبل  يسجل

 الوقت املحدد النعقاد الجمعية.
 

 العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب: والثالثون الثانية المادة
 

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
ً
رأس املال على األقل وإذا لم يتوفر ربع ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، يجوز عقد االجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول صراحة ما يفيد بإمكانية عقد هذا االجتماع. وفي حال لم تتضمن االجتماع األول ب

 التالية لالجتماع السابق، وتنشر 30الدعوة املذكورة هذا الشرط، يجوز توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل )
ً
( الثالثين يوما

 املادة )الثالثون( من هذا النظام. هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في

 كان عدد االسهم املمثلة فيه.
ً
 أيا

ً
 وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع نصاب: والثالثون الثالثة المادة
 إال إذا حضره مساهمون يمثلون 

ً
رأس املال، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم نصف ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

لعقد هذا االجتماع، يجوز عقد االجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 

لم تتضمن الدعوة املذكورة بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول صراحة ما يفيد بإمكانية عقد هذا االجتماع. وفي حال 

 التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة 30هذا الشرط، يجوز توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل )
ً
( الثالثين يوما

 بالطريقة املنصوص عليها في املادة )الثالثون( من هذا النظام.

 إذا حضره 
ً
 عدد من املساهمين يمثل ربع رأس املال على األقل.وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة 

 كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد م
ً
 أيا

ً
 وافقة الجهة املختصة.)الثالثون( من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحا

 

 الجمعيات في التصويت: والثالثون الرابعة المادة
 لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

 

 الجمعيات قرارات:  والثالثون الخامسة المادة
باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع، وكما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر قرارات الجمعية العامة العادية 

 بزيادة رأس املال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها ق
ً
ل ببأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم انقضاء املدة املحددة في نظامها األساس 
ً
أو بإندماجها مع شركة أخرى، فال يكون القرار صحيحا

 املمثلة في االجتماع.

 الجمعيات في المناقشة: والثالثون السادسة المادة
 

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة وملراجع 

الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو ملراجع الحسابات عن أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى 

. املساهم أن الرد على سؤاله
ً
 غير مقنع، احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا

 



 
 النظام األساس ي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار                             

 16 من 13 صفحة
 

 المحاضر وإعداد الجمعيات رئاسة: والثالثون السابعة المادة
يرأس إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه 

 مجلس اإلدارة ونائبه. لذلك في حال غياب رئيس

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد املساهمين الحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد 

في  تاألصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دار 

 االجتماع. وتدون املحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

 

 المراجعة لجنة:  الخامس الباب
 

 اللجنة تشكيل: والثالثونالثامنة  المادة
( خمسة أعضاء من غير 5ثالثة وال يزيد عن )( 3تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة ال يقل عدد أعضائها عن )

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 

 اللجنة اجتماع نصاب: والثالثون التاسعة المادة
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يشترط لصحة اجتماع لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها، 

 يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
 

 اللجنة اختصاصات:  األربعون المادة
تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان 

ء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا من أعضا

 أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
 

 اللجنة تقارير: واألربعون الحادية المادة
املالية للشركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن على لجنة املراجعة النظر في القوائم 

وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى 

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نس
ً
خا

 ( عشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخه منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.10الجمعية العامة بـ )

 
 

 الحسابات مراجع:  السادس الباب

 
 الحسابات مراجع تعيين: واألربعون الثانية المادة

مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات املرخص لهم بالعمل في اململكة تعينه الجمعية العامة يحب أن يكون للشركة 

 في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع 
ً
، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضا

ً
العادية سنويا

 التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
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 الحسابات مراجع صالحيات: واألربعون الثالثة المادة

 طلب البيانات واإليضاح الوثائق.ملراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من 
ً
ات وله أيضا

جلس وعلى رئيس م عمله.اق طالتي يرى ضرورة الحصول عليها. ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في ن

دارة. اإل اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس 

 فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

 

 األرباح وتوزيع الشركة حسابات:  السابع الباب

 
 المالية السنة: واألربعون الرابعة المادة

 .وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنةتبدأ السنة املالية للشركة من أول شهر يناير 
 

 المالية الوثائق: واألربعون الخامسة المادة
 عن نشاطها ومركزها املالي عن  -1

ً
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريرا

السنة املالية املنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح. ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف 

 ( خمسة 45د النعقاد الجمعية العامة بـ )مراجع الحسابات قبل املوعد املحد
ً
 على األقل. وأربعين يوما

( من هذه املادة، 1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها في الفقرة ) -2

( عشرة 10النعقاد الجمعية العامة بـ )وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد 

 أيام على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما  -3

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إ
ً
كذلك لى الوزارة، و لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضا

 على األقل.15إلى هيئة السوق املالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ )
ً
 ( خمسة عشر يوما

 

 األرباح توزيع: واألربعون السادسة المادة
 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ( عشرة باملائة من صافي األرباح لتكوين %10يجنب ) -1

 ( ثالثون باملائة من رأس املال املدفوع.%30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )

ي ( عشرة باملائة من صافي األرباح لتكوين احتياط%10للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) -2

 .أو محدد اتفاقي عام

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  -3

ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 

 من هذه املؤسسات.لعاملي الشركة أو 
ً
 ملعاونة ما يكون قائما

 ( واحد باملائة على األقل من رأس مال الشركة املدفوع.%1يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) -4

 للضوابط الصادرة عن هيئة السوق 
ً
كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا

.
ً
 املالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنويا
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 األرباح استحقاق: واألربعون السابعة المادة
 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ 

ً
خ التوزيع االستحقاق وتارييستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.
 

 الممتازة لألسهم األرباح توزيع: واألربعونالثامنة  المادة
 لحكم إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية  -1

ً
إال بعد دفع النسبة املحددة وفقا

 املادة )الرابعة عشرة بعد املائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة.

 لحكم املادة )الرابعة عشرة بعد املائة( من نظام الشركات من األرباح مدة ) -2
ً
( 3إذا فشلت الشركة في دفع النسبة املحددة وفقا

 ألحكام املادة )التاسعة والثمانين( من ثالث سنوات متتا
ً
لية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم واملنعقدة طبقا

نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة واملشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في 

املال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية املخصصة  مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس

 ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
 

 الشركة خسائر: واألربعون التاسعة المادة
إذا بلغت خسائر شركة املساهمة نصف رأس املال املدفوع في أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو  -1

 بذلك، و لمراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املج
ً
على س فورا

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل )15مجلس اإلدارة خالل )
ً
( خمسة 45( خمسة عشر  يوما

 من تاريخ علمه بالخسائ
ً
 ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد وأربعين يوما

ً
ر ولتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا

 .نظامالالذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في هذا 

( من هذه املادة، أو 1خالل املدة املحددة في الفقرة )وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة  -2

إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة.90االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل )
ً
 ( تسعين يوما

 

 المنازعات:  الثامن الباب

 
 المسؤولية دعوى:  الخمسون المادة

لكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق 

. ويجب على 
ً
بلغ املساهم أن يضرر خاص به، وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

 املطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به. على، مع قصر حقه الشركة بعزمه على رفع الدعوى 

 

 وتصفيتها الشركة حل:  التاسع الباب

 
 الشركة انقضاء:  والخمسون الحادية المادة

ة االختيارية الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفيتدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر 

من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين املصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على 
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يجوز تمديدها ألكثر من ذلك  ( خمس سنوات وال5سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )

إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في 

ها تحكم املصفين إلى أن يعين املصفي وتبقى جمعيات املساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصا

 التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.

 

 ختامية أحكام:  العاشر الباب
 

 الشركات نظام تطبيق:  والخمسون الثانية المادة
 يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

 
  والنشر اإليداع:  والخمسون الثالثة المادة

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
ً
 يودع هذا النظام وينشر طبقا



 

  واالستثمارشركة الحمادي للتنمية  
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 

 

 

 الكرام السادة المساهمين 
 
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

تق ي    كم امادي  لتنمية واالسررررررررتفمار ن رررررررر  ن      ر   نيابة عن مجلس إدارة شرررررررر  ة ا      
طلبات اال صررررررراا ا ن  انع نبذة عن متوا ذي يتضرررررررمن  مي  ي 2016ا سرررررررنمي  لااي ا ما   

     عمال ا  ررر  ة وانجاها خا  تل  لل ا ةت ة بافةرررا ة إ ن ا قماام ا ما ية عن ا سرررنة ا منتخية
 .تاباة  ه و ق ي  ا م ا   ا خار  ا  ، ومالممات عن ا مجلس وا لجا ي31/12/2016

 

  نتخز هذه ا ة صة و  قدي بإسم  ونيابة عن منسمب  ا    ة با  ك  وا تقدي  ألعضاء      

حقق من  ت خررررا  في  من  ي وا ت 2016   يمنيم  مجلس افدارة    دور رررره ا ت  انتخرررر 
االنجاهات ا ترررررررررر  استطاع  ش  ة ا  مادي  لتنمية واالستفمار   قيقخررررررررررا بةض     م بجخمد 

 رحع بأعضرررررررررررررراء مجلس افدارة وا لجا   وع  ا ،  مامبيخا،  لخم منا     قدي   مي  منسرررررررررررررر
تم ة    رسرررررررررررررررم ا مسررررررررررررررر ، و قدنم  م يخا خمدواي ا تم يق فانية متمنيا  خم ا تاباة  ه    دور ه ا

 است ا يجية ا    ة و  قيق  هدا خا.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  

 صالح بن محمد الحمادي    
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 كلمة الرئيس التنفيذي
 

 
 

 المحترمين         السادة/ مساهمي شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

 ،2016 للعـام المالـيشركة الحمادي للتنمية واإلستثمار التقريـر السـنوي لمجلـس إدارة  مناقشة فييسـرني أن أشـارك معكـم 

 .م 2016خالل العام المالي التي تمت  المنجزاتسـتعرض معكـم أبـرز والية وتقرير المراجع الخارجي للشركة اوالقوائم الم

  محققـة بذلـك. م2016مليون لاير في عام  561بـ مقارنة ريــال  مليون 606  م2016في عام لشركة ا صافي االيراداتبلغ 

 لهذه الزيادة الى زيادة بشكل عامويرجع السبب  ،عن العام السابق  %8 بنسبة و مليون لاير 45 بلغ صافي االيرادات نمـو فـي

 افـي أرباحهـاصبينما انحفض  ،العام السابقب مقارنةوعدد المراجعين وتحسين الشروط التعاقدية مع العمالء عدد ليالي التنويم 

 مقارنة م2016العـام المالـي  نهاية فيمليـون ريــال  75 حيث بلغ صافى األرباح   ،%47بنسبة و مليون لاير 66بمبلغ 

 رئيسي الى األسباب التالية:شكل ب االنخفاضويعزى هذا  ،م2015عام مليون لاير بنفس الفترة من  141بمبلغ 

 أشهر نتيجة حادثة الحريق كما هو موضح ادناه. فى الحمادي فرع العليا قرابة الستةاغالق مستش -

 الحمادي فرع السويدي. مستشفىزيادة مصاريف االستهالك والمصاريف البنكية نتيجة افتتاح  -

 تحصيلها.مخصصات الديون المشكوك في زيادة  -

لجهـود وخبـرات وكفـاءة  الصحية نتيجـةفي قطاع الرعاية علـى وضعهـا الريـادي محليـا ً  شركة الحماديكمـا حافظـت 

ي قطاع الرعاية فميزاتهــا التنافســية وتواجدهــا القــوي  لاللسياســات المتبعــة فــي اســتغإلــى ا باالضافةجميـع منســوبيها 

 .الرياضبمدينة الصحية 
 

 منها: الهامة االحداثالعديد من  م2016شهد عام و
 

هـ الموافق 28/11/1437م اعتبارا من يوم األربعاء 2015صرف األرباح النقدية عن العام المالي تم  -1

هـ الموافق 22/08/1437م وفقا لقرار الجمعية العامة العادية التي عقدت مساء يوم االحد 31/08/2016

مليون لاير،  90لاير )خمس وسبعون هللة( لكل سهم وإجمالي المبلغ الموزع  0,75م بواقع 29/05/2016

 من رأس المال.  %7,5األرباح الموزعة  نسبة مثلتحيث 

م في الغرفة الخاصة 07/02/2016هـ الموافق 28/04/1437تماس كهربائي عصر يوم األحد  حدث -2

بالقواطع الكهربائية والواقعة في قبو مبنى مستشفى الحمادي العليا، مما أدى الى تصاعد األدخنة من المبنى، 

باشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع هذا الحادث على الفور واحتوائه بنجاح، وحرصاً من إدارة هذا وقد 

الدفاع المدني وإدارة شركة الحمادي على امن وسالمة المرضى والزوار والعاملين في المستشفى، فقد تم 

ح ودون والعاملين بنجافصل التيار الكهربائي عن كامل مبنى المستشفى واخالء المرضى المنومين والزوار 

غالق إوتم  خسائر بشرية إصابات او وقوع أي إصابات بحمد هللا حيث لم يسفر الحادث وهلل الحمد عن أي

الى  2016فبراير  7من تاريخ  م2016بعين األول والثاني من عام مستشفى الحمادي فرع العليا خالل الر

 .2016سطس أغ 7حيث اعيد افتتاح المستشفى بتاريخ  2016أغسطس  6

ً في مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة وحسب الخطة الموضوعة للمشروع  -3 حيث من المضي قدما

 عيادة 64يحتوي المستشفى على  .م2017من عام األول  النصفالمتوقع أن يتم افتتاح المستشفى خالل 

عيادة  202لمستشفيات الحمادي  االستعابيةسرير لتصبح إجمالي الطاقة  650وتصل طاقته االستيعابية الى 

 سريراً. 1,378و

 متابعة ودراسة الفرص االستثماريةب اللجنة التنفيذية ان تقومتمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة على  -4

 .م 2020الوطني  وبرنامج التحولم  2030رؤية المملكة  تماشيا مع للشركة المناحة
 

 

 

 الرئيس التنفيذي  

 محمد بن صالح الحمادي
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  نبذة عن الشركة (1
 

تأسست شركة الحمادي للتنمية واالستثمار )الحمادي( في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة 

في عام و ،بمدينة الرياضم( 2004)هـ 1425في عام ( الصادر 1010196714بموجب السجل التجاري رقم )

  .ا إلى شركة مساهمة سعودية مقفلةبتحويلهالقاضي  (/ق316)صدر القرار الوزاري رقم  (م2008)هـ 1429

هيئة السوق المالية لزيادة رأس م على موافقة 19/05/2014هـ الموافق 20/07/1435حصلت الشركة في تاريخ 

العام،  لالكتتابمليون سهم جديد  22,5من خالل طرح عدد مليون لاير  750مليون لاير إلى  525الشركة من مال 

م تحت مسمى 15/07/2014هـ الموافق 17/09/1435الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ وتم إدراج سهم 

  .4007والرمز  الحمادي
 

 

 أنشطة الشركة  -1

حيث تقوم  ،المستشفيات والمراكز الطبيةإدارة وتشغيل في  التجاري سجلهاق الرئيسية وفتتمثل أنشطة الشركة 

الكائن بحي العليا وفرع الحمادي  مستشفى مستشفيين اثنين في مدينة الرياض، وتشغيل إدارةب حاليا الشركة

ن الشركة أالى  باإلضافةجنوب غرب الرياض. بحي السويدي  فرع السويدي والكائن ومستشفى الحماديالعليا 

المشغلة ويصبح عدد المستشفيات المملوكة لفي حي النزهة بمدينة الرياض  تحت االنشاء دجدي ىمستشف لديها

 مستشفيات. ثالث 2017بعد افتتاحه المتوقع خالل العام  من قبلها

 وهي كما يلي: منفصلةفروع تعمل تحت سجالت تجارية أربعة للشركة 
 

 الحالة المدينة السجل التجاري الفرع اسم

 يمارس النشاط الرياض 1010263026 فرع العليا –مستشفى الحمادي 

 يمارس النشاط الرياض 1010374269 السويديفرع  –مستشفى الحمادي 

 تحت اإلنشاء الرياض 1010374270 فرع النزهة –مستشفى الحمادي 

 ال يوجد نشاط الرياض 1010374273 الحمادي للصيانة والتشغيل
 

 

 فروع الشركة -2
 

 مستشفى الحمادي فرع العليا: .1
 

يحتوي يث حويتكون من ستة مباني متالصقة في حي العليا شمال مدينة الرياض مستشفى الحمادي فرع العليا يقع 

االشعة المركزة و )العنايةمثل المختلفة صيدليات واالقسام الطبية على أجنحة تنويم وغرف عمليات ومختبرات و

اقة تبلغ الط واالجتماعات.وغرف المحاضرات  لمكاتب االدارة باإلضافة( الخارجيةوالعالج الطبيعي والعيادات 

عمليات. يقدم مستشفى  غرفة 12وعيادة خارجية  74ير وسر 300االستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا 

عة سام التنويم الداخلية التابالحمادي فرع العليا نطاقاً واسعاً من خدمات الرعاية الطبية في عياداته الخارجية وأق

ً  20ضمن  له ً تخصصا ً مختلفا  صيدليات 3وواألشعة  والمختبر ريءوالطواخدمات اإلسعاف فضالً عن طبيا

 خارجية. 
 يوضح الجدول التالي فئات الخدمات التي يقدمها مستشفى الحمادي فرع العليا:

 

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

فرع الحمادي

للصيانة والتشغيل

مستشفى الحمادي 

فرع النزهة

مستشفى الحمادي 

فرع السويدي

مستشفى الحمادي 

فرع العليا
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 التخصص الفرعي اسم التخصص

 الجراحة
 عيون -المسالك البولية  -العظام  -جراحة األعصاب  -الجراحة العامة  -

 األنف واألذن والحنجرة -جراحة التجميل  -جراحة األوعية الدموية  -

 األمراض الباطنية
 األعصاب –الجهاز الهضمي  -لكلى  ا– الجلدية – الرئتين – القلب -

 الصدرية – واألمراض النفسية -

 األطفال
 األطفال العامة -األعصاب  -وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج  -القلب  -

 وحدة العناية المركزة لألطفال -األطفال  جراحة -الحضانة  -

 عالج العقم -أمراض النساء  -الوالدة القيصرية  -الوالدة الطبيعية  - النساء والوالدة

 األسنان
 عالج أعصاب األسنان -تقويم األسنان  -جراحة الفم واألسنان  -

 عالج اللثة -التركيبات الثابتة والمتحركة  -

 نساء ووالدة -الجراحة  -األطفال  – الباطنيالطب  - واإلسعاف الطوارئ

 التأهيل
 العالج الطبيعي بالكهرباء -العالج الطبيعي بالتمارين الرياضية  -

 برنامج التأهيل اللياقي -العالج الطبيعي المائي  - العالج الطبيعي النفسي -

 الخدمات األخرى
 مختبر تحليالت وأشعة متكامل -

 الساعةصيدلية داخلية تعمل على مدار  -
 

 

 مستشفى الحمادي فرع السويدي: .2
 

متر مربع  44,664السويدي في حي السويدي جنوب غرب مدينة الرياض على أرض مساحتها  فرع الحمادي مستشفىيقع 

طوابق تحت   3وطوابق فوق األرض  5مكون من ويتكون من مبني رئيسي للمستشفى مملوكة بالكامل من قبل الشركة، 

الفعلي بدء التشغيل  مربع.متر  95,000حوالي تبلغ مباني سكنية للموظفين بمساحة إجمالية  3إلى عدد  األرض، باألضافة

رير س 428االستعابية في  تتمثل طاقتهحيث م 01/08/2015هـ الموافق 10/10/1436في لمستشفى الحمادي السويدي 

باإلضافة إلى غرفة عمليات قسطرة القلب وغرفتين إلجراء عمليات المناظير عمليات، غرفة  13عيادة خارجية و 64و

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تنوي االستفادة من الطاقة العلوية والسلفية وغرفة عمليات تفتيت الحصى للكلى والحالب. 

يعمل المستشفى بكامل طاقاته  ( سنوياً حيث من المتوقع أن%20 - %15االستعابية السريرية لمستشفى السويدي بواقع )

جنحة االعيادات الخارجية ومن خالل  في مستشفى الحمادي السويديالطبية  خدماتهاالشركة  وتقدم .( سنوات5إلى  4خالل )

 التخصصات التالية: فيالتنويم 
 

 التخصص الفرعي اسم التخصص

 الجراحة
 عيون -المسالك البولية  -العظام  -األعصاب  جراحة -الجراحة العامة  -

 األنف واألذن والحنجرة -جراحة التجميل  -جراحة األوعية الدموية  -

 األمراض الباطنية
 األعصاب –الجهاز الهضمي  -ا لكلى –الجلدية  –الرئتين  –القلب  -

 الصدرية –واألمراض النفسية  -

 األطفال
 األطفال العامة -األعصاب  -العناية المركزة للمواليد الخدج  وحدة -القلب  -

 وحدة العناية المركزة لألطفال -جراحة األطفال  -الحضانة  -

 عالج العقم -أمراض النساء  -الوالدة القيصرية  -الوالدة الطبيعية  - النساء والوالدة

 األسنان
 عالج أعصاب األسنان -األسنان  تقويم -جراحة الفم واألسنان  -

 عالج اللثة -التركيبات الثابتة والمتحركة  -

 نساء ووالدة -الجراحة  -األطفال  –الطب الباطني  - الطوارئ واإلسعاف

 التأهيل
 العالج الطبيعي بالكهرباء -العالج الطبيعي بالتمارين الرياضية  -

 برنامج التأهيل اللياقي -الطبيعي المائي  العالج -العالج الطبيعي النفسي  -

 الخدمات األخرى
 مختبر تحليالت وأشعة متكامل -

 صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة -
 

 

  :)تحت اإلنشاء( مستشفى الحمادي فرع النزهة .3
 

متر  21,908يقع مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة بحي النزهة شمال شرق مدينة الرياض على أرض مساحتها 

احة بمس السياراتطوابق فوق األرض وطابقين تحت األرض إضافة إلى مبنى متعدد الطوابق لمواقف  6مربع، ويتكون من 

طاقة المستشفى  تصلو م2017خالل العام  فيه فعليالمتر مربع ومن المتوقع إكماله وبدء التشغيل  84,000قدرها 

عمليات، وسيقدم مستشفى الحمادي فرع النزهة مجموعة شاملة  غرفة 13وخارجية  عيادة 64وسرير  650 الى االستيعابية

  ومتطورة.من خدمات الرعاية الطبية للمرضى باإلضافة إلى مرافق طبية شاملة 
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 والمخاطر واألهداف المستقبلية رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها (2
 

  رؤية الشركة -1
 

 .وعلى مستوى المنطقة أن تكون مستشفيات الحمادي من أفضل مقدمي الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية
 

  رسالة الشركة -2
 

عالة خالل إدارة فااللتزام بحتمية االستمرار في تطوير معايير الجودة للرعاية الطبية والوفاء بمتطلبات عمالئها من 

 وموظفين أكفاء وتجهيزات طبية ذات تقنية عالية.
 

  استراتيجية الشركة واألهداف المستقبلية -3
 

مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية للشركة للسنوات القادمة وبادرت اإلدارة  م2016اعتمد مجلس اإلدارة خالل العام 

خالل األعوام السابقة ودراسة  مؤشرات الفعليةالوفق إنجازات الشركة و االستراتيجيةالتنفيذية بتقييم ومراجعة األهداف 

 اتمحتوى مبادرحيث ارتكزت اإلدارة في تقييمها للفرص المتاحة على  فرص المتاحة في سوق القطاع الصحيمستجدات ال

حيث وافق مجلس اإلدارة على ان تقوم اإلدارة التنفذية بدراسة الفرص  2020وبرنامج التحول الوطني  2030رؤية المملكة 

 .االعتمادمن ثم للمجلس للنقاش و االمتاحة وابداء توصيته

 

  على عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجازها في اآلتي: االستراتيجيةواشتملت الخطة 

المحافظة على مكانة وسمعة الشركة في قطاع الرعاية الطبية حيث تتمتع الشركة بخبرات طويلة في مجال الرعاية الطبية  .1

ة في المملكة من خالل جودة ة الطبيعاماً وتستفيد من موقعها وشهرتها وسمعتها التي بنتها في قطاع الرعاي 30ألكثر من 

  منافسيها.تنافسية بالمقارنة مع  بأسعارباإلضافة إلى كفاءتها التشغيلية حيث تقدم الشركة خدماتها ها خدمات

 اض.مدينة الريبة وعالية الدخل تحرص الشركة في استراتيجيتها على تقديم خدماتها إلى الشريحة السكانية متوسط .2

 بالمعايير األخالقية والمهنية في كافة مجاالت العمل بالمستشفى.االلتزام التام  .3

سعي الشركة الدائم لمواكبة آخر التقنيات في مجال الطب والرعاية الطبية والتي تعد من عناصر نجاح الشركة وتمتعها  .4

 بشهرة وسمعة طيبة في هذا القطاع والمحافظة عليها.

النمو في سوق الرعاية الطبية  ومع 2020وبرنامج التحول الوطني  2030رؤية المملكة  وضع استراتيجية متماشية مع .5

في قطاع الرعاية الطبية بالمملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض بشكل  الفرصحيث تهدف الشركة إلى االستفادة من 

  خاص وتسعى إلى االستفادة من موقعها الريادي وشهرتها وسمعتها للتوسع بشكل أكبر في نطاق خدماتها.

تسعى الشركة دائماً إلى تقديم خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية والدليل على ذلك حصولها على الشهادات واالعتمادات  .6

ً العديدة المرموقة، والتي تجدد  مستشفى الحمادي عضو في عدة منظمات دولية منها مجلس السالمة البريطاني و. دوريا

الجدول التالي يوضح الشهادات واالعتمادات التي   .(IHF)فيات الدولي واتحاد المستشفيات األمريكي واتحاد المستش

 :ت عليها مستشفيات الشركةحصل

 فترة اإلعتماد التفاصيل الجهة

 شهادة االعتماد الكندي

Accreditation 

Canada 

وهي منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل المنظمة الدولية للجودة في مجال الرعاية 

بمساعدة وتوجيه المؤسسات الصحية في العالم على فحص وتطوير الصحية، وتقوم 

 س الدولية.يجودة الخدمات المقدمة حسب المعايير والمقاي

 م2015من 

 م2018حتى 

شهادة المجلس 

االسترالي لمعايير 

  الرعاية الصحية الدولية

(ACHSI) 

العالمية  وهو جهة مستقلة غير حكومية وغير ربحية ويعتبر واحداً من اهم الجهات

لتطوير جودة الخدمات الطبية وسالمة الممارسات الطبية، وقد حظيت معظم الخدمات 

المقدمة من قبل مستشفى الحمادي فرع العليا على درجة تقييم عالية من قبل ممثلي 

 (Extensive Achievement) المجلس

 م2014-12-07ن م

 م2019-01-27الى 

جمعية القلب  اتشهاد

 السعودية

 م.2018يناير  10صالحة لغاية  شهادة الدعم األساسي للقلب: -1

 م.2017 فبراير 17صالحة لغاية  شهادة الدعم المتقدم للقلب )الكبار(: -2

 م 2018 سبتمبر 01صالحة لمدة سنتين من تاريخ  شهادة الدعم المتقدم للقلب )حديثي الوالدة(: -3

 شهادة الهيئة الدولية

 (JCI) المشتركة

 

إحدى أهم المنظمات الدولية التي تختص في تقديم حلول الريادة المبتكرة وهي 

لمساعدة منظمات الرعاية الصحية العالمية في كل المواقع لتحسين مستوى سالمة 

 والجودة في مجال الخدمات الصحية المرضى

 م2014-11-14من 

 م2017-11-13الى 

شهادة المجلس المركزي 

السعودي العتماد 

 الصحيةالمنشآت 

هـ الموافق 09/01/1433بتاريخ  8/58صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 

م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي 05/12/2011

السعودي العتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي 

 سارية.

 م2015-04-8من 

 م2018الى 

الدولية شهادة الجمعية 

 المقاييس لتوحيد وجودة

ISO 2008:9001 

GMS 

حاز مستشفى الحمادي فرع العليا على هذه الشهادة لتبنيه معايير نظام ادارة الجودة 

للخدمات التالية: التنويم والعيادات الخارجية وخدمات اإلسعاف التي تشمل األمراض 

االسنان مع كل الخدمات الباطنية واألطفال والجراحة والعظام والنساء والوالدة و

 الطبية المساعدة مثل الصيدلية والمختبر واألشعة والعالج الطبيعي.

صالحة لغاية الشهادة 

 م8-12-2017
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حيث تؤمن الشركة بأن السبب الرئيسي لنجاحها في تقديم خدمات رعاية طبية  ،مؤهلتوفير طاقم طبي  .7

وان جوهر التنفيذ الناجح لرؤيتها ينبع من استقطاب  ،ذات جودة عالية ومتميزة يكمن في مهارات أطبائها

 الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجاالت تخصصهم.  وكادر التمريض الجراحين واألطباء

المحافظة على مركز مالي مستقر ونتائج مالية إيجابية ويتضح ذلك من النتائج المالية التي حققتها الشركة  .8

  .لمواردهاخالل األعوام السابقة من خالل االستغالل األمثل 

 هاجميع عمالئع الشركة بعالقات طيبة مع حيث تتمت العمالء،وكبار  العالقة مع شركات التأمين الطبي .9

 .رياضة من سكان مدينة البالمملكة العربية السعودية مما يمكنها من تلبية االحتياجات الطبية لشريحة واسع
 

  خدمة المجتمع -4
 

إيماناً منها بأهمية ربط المجتمع بحقل الرعاية الصحية متمثلة في  االجتماعيةتواصل الشركة التزامها بمسئوليتها 

 ومن هذه االنشطة والمشاركات ما يلي: الخيرية،دعم وتبني عدد من البرامج واالنشطة 

 يوم السكري العالمي. -        يوم الربو -   المساهمة في يوم الصحة العالمي  –

 يوم غسل اليدين. -   الدرن العالمي يوم -   المي المساهمة في يوم التمريض الع –

 يوم التبرع بالدم. -   يوم الضغط العالمي -   لمساهمة في يوم المالريا العالمي ا –

 يوم اإليدز العالمي  -    ب العالمييوم القل -  لكبد العالمي ا التهابالمساهمة في يوم  –

 في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم.  المشاركة -  الرضاعة العالمي أسبوعمشاركة في ال –

 زيارة العديد من المدارس والمراكز التجارية للتوعية الصحية. –
 

 للشركة  الهيكل التنظيم -5
 

 ثةهم أعضاء غير تنفيذيين وثالعضاء أغلبيتأ من تسعةشركة الحمادي للتنمية واالستثمار مجلس إدارة يتألف 

كل شحيث بالكفاءات والخبرات الواسعة إلدارة الشركة.  المجلس الحالي اعضاء يتمتع .منهم أعضاء مستقلين

المراجعة ولجنة  وهي لجنة ،لمتابعة سير العمل اليومي أوال بأول مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التابعة له

 شركة،اللهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة تشكل جزء من نظام حوكمة  .ت واللجنة التنفيذيةالترشيحات والمكافآ

. وللشركة إدارة تنفيذية تتألف من فريق يتمتع بخبرات واسعة حيث تحدد هذه اللوائح مسؤوليات ومهام هذه اللجان

صادرة عن إطار التوجيهات ال ضمن وفعالية عالية بكفاءةتمكنه من إدارة الشركة  ،في اإلدارة ومهارات عالية

ً لتوجيهات وسياسات مجلس اإلدارة  اإلدارة.مجلس  يقوم الرئيس التنفيذي بتسيير األعمال اليومية للشركة وفقا

 : الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للشركة لضمان تحقيق الشركة أهدافها.

 

 

  

جائزة الملك عبدالعزيز 

للجودة والتميز 

  KAQAالمؤسسي

وهي جائزة للتميز في الجودة يتم منحها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات 

   SASOوالمقاييس والجودة 

 م2016-10-25ن م

 م2019-10-25الى 
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   لمخاطرا -6
 

  هي كما يلي: رئيسيةعرض لها الشركة إلى ثالثة أقسام تم تقسيم المخاطر التي تت

   المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها على سبيل المثال ال الحصر .أ

  .الطبيةوالكوادرمخاطر االعتماد على االطباء وطاقم التمريض  .1

  المخاطر المرتبطة بالتشريعات وأنظمة قطاع الرعاية الطبية. .2

 مخاطر األخطاء الطبية. .3

 الرئيسين.حتفاظ بالعمالء المخاطر ا .4

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة. .5

 مخاطر األعطال الفنية في األجهزة الطبية والمعدات. .6

 مخاطر التمويل. .7
 

  المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي )الرعاية الصحية( .ب

 البيئة التنافسية. .1

 إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية. .2

 شدة في المستقبل. أكثرالسعودة فقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة  .3
 

  المخاطر المتعلقة باألسهم العادية .ج

 توزيع األرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للشركة. .1

 السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين. .2
 

  البيانات المالية ونتائج النشاط (3
  

 الحالي  العامالنشاط نتائج  -1
صافي  حققت الشركة، حيث م2015مقارنة بالعام المالي  م2016نشاط الشركة خالل العام المالي ملخص لنتائج هذا البند ستعرض ي

مليون لاير   45 قدرهمحققـة بذلـك نمـو م. 2015مليون لاير في عام  561مقارنة بـ ريــال  مليون 606 م مبلغ2016ايرادات في عام 

 روطالش وتحسين المراجعين عدد زيادة زيادة عدد ليالي التنويم باإلضافة الى السبب الرئيسي لهذه الزيادة الىويرجع ، %8بنسبة 

مليـون ريــال  75 األرباحصافى  تحيث بلغ ،%47بنسبة ومليون لاير  66بمبلغ  صافـي أرباحهـا ت، بينما انحفضالعمالء مع التعاقدية

 يعزى االنخفاض في صافي الربح بشكٍل رئيسي، وم2015نفس الفترة من العام ب مليون لاير 141بـ  مقارنةم 2016العـام المالـي  في

 الى:

 السويدي.رع زيادة مصاريف االستهالك والنفقات المالية نتيجة تشغيل مستشفى الحمادي ف  -

 7حدث في يوم  الذي كهربائياللتماس نتيجة لم 2016ول والثاني من عام إغالق مستشفى الحمادي فرع العليا خالل الربعين األ  -

 .م2016اغسطس  7بتاريخ  من نفس العام ربع الثالثم حيث اعيد افتتاح المستشفى خالل ال2016فبراير 

والعمومية م حيث ساهمت في خفض المصاريف االدارية 2015مليون لاير ديون مشطوبة خالل الربع األول لعام  9.8تحصيل مبلغ   -

 .الفترة لتلك

      .زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها -

 
 

 

 

 

 
  

 نسبة النمو % االختالف  2016 2015 البند

 % 8 45 606 561 بالصافي االيرادات،

 % 0.8  2 242 240 إجمالي الربح

 % 36- (55) 98 153 الدخل من العمليات

 % 47- (56) 75 141 صافي الدخل

 -  0 120 120 متوسط عدد األسهم

) 0.63 1.18 السهم )لاير(ربحية  50.5 ) -47 % 
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 سنوات( 5البيانات المالية ) -2

 .م2016إلى  م2012يستعرض هذا البند القوائم المالية للشركة لفترة الخمس سنوات الماضية من عام 
 

 :قائمة المركز المالي .1

لسنة لالمطلوبات وحقوق المساهمين األصول و جماليملخص إلالتاليين الرسم البياني الجدول ويوضح 

 واألعوام السابقة )القيمة بمليون لاير(: م31/12/2016المنتهية فيالمالية 

 

 
 

 

 

االصول تماشيا مع استراتيجية الشركة التوسعية إلنشاء  إجماليتطور  ينالسابق الرسم البيانيمن الجدول ونالحظ 

م والتي تم 2014م و2009مليون لاير بين األعوام  154 بقيمة إجمالية قدرها مستشفيات جديدة حيث تم شراء أراضي

مطلوبات الشركة  بإجمالييوضح الجدول التطور و. الحمادي فرعي السويدي والنزهة مستشفياتإلنشاء  استخدامها

المالية  محلية ووزارة والتي حصلت عليها الشركة من بنوكالمتوافقة مع الشريعة االسالمية نتيجة القروض طويلة األجل 

ى استكمال إنشاء مستشفو ،السويديفرع ويل بناء مستشفى الحمادي والقروض لتم التسهيالتتم استخدام هذه حيث 

إلى  م2012مليون لاير عام  569نالحظ النمو في حقوق المساهمين من  .(13)إنظر الصفحة  النزهةفرع الحمادي 

م 2014مساهمة عامة عام  شركة الى هاوذلك بعد تحول نتيجة زيادة رأسمال الشركة م2016مليون لاير عام  1,371

 .مليون لاير 750مليون الى  525حيث ارتفع رأسمال الشركة من  مليون سهم جديد لالكتتاب العام 22.5وطرح 
 

561

240

153141

606

242

98
75

صافي الدخلالدخل من العملياتإجمالي الربحاإليرادات

(مليون لاير سعودي)العناصر الرئيسية لقائمة الدخل 

2015

2016

843 

1,236 

2,097 

1,936 

2,140 

274 

651 
777 

550 

769 

569 585 

1,320 
1,386 1,371 

20122013201420152016

(مليون لاير سعودي)قائمة المركز المالي 

إجمالي األصول إجمالي المطلوبات إجمالي حقوق المساهمين

 2016 2015 2014 2013 2012 /السنةالبند

 2,140 1,936 2,097 1,236 843 إجمالي الموجودات

 769 550 777 651 274 إجمالي المطلوبات

 1,371 1,386 1,320 585 569 حقوق المساهمين

 2,140 1,936 2,097 1,236 843 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهين
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  الدخل قائمة .2

 م2016إلى  م2012عناصر قائمة الدخل الرئيسية للسنوات السابقة من عام  ينالرسم البياني التاليالجدول ويوضح 

حققت الشركة معدالت نمو جيدة حيث )القيمة بمليون لاير(،  2016فيما عدا العام ونالحظ التطور في صافي األرباح 

مليون لاير عام  242 إلى م2012مليون لاير في عام  163في ايراداتها وصافي أرباحها حيث زاد إجمالي الربح من 

ى الثم انخفضت  م،2015مليون لاير في عام  141 إلى م2012عام  مليون لاير 94من  ربحال صافي زادو ،م2016

م نتيجة ظروف استثنائية مرت بها الشركة ابرزها كما ذكر سابقا اغالق مستشفى الحمادي 2016في عام  مليون لاير 75

ة يبين الجدول والرسم البياني التاليين اهم بنود قائمة الدخل لفتر فرع العليا قرابة الستة اشهر نتيجة حادثة الحريق.

 الخمس سنوات الماضية:

 
 

 
 

  قائمة التدفقات النقدية  .3
 والسنوات السابقة: 31/12/2016ويلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة للسنة المنتهية في 

 2016 2015 2014 2013 2012 البند

 31- 66 156 97 121 صافي النقدية من االنشطة التشغيلية

 145- 175- -376 391- 266- النقدية من االنشطة االستثماريةصافي 

 100 345- 722 273 173 صافي النقدية من االنشطة التمويلية

 76- 455- 501 21- 28 صافي التغير في النقدية

 89 544 42 63 35 السنةالنقد في بداية 

 13 89 543 42 63 السنةالنقد في نهاية 
 

 

 :جمالي إيرادات الشركةالتحليل الجغرافي إل (4
 

 ارجها.خأو أخرى بالمملكة اطق بمنللشركة د فروع بمدينة الرياض وال يوج واالستثمار للتنميةالحمادي  شركةيتركز نشاط 
 

  :ائج التشغيليةلنتا (5
 

ويعود هذا  %36 هقدر بانخفاض، 2015مليون لاير لعام  153مليون لاير مقابل  98 م2016بلغ الربح التشغيلي لعام 

 ،الديون المشكوك في تحصيلها مخصصاتنتيجة زيادة  واإلداريةاالنخفاض بشكل عام إلى زيادة المصاريف العمومية 

نتيجة  ةوالمصاريف المالي االستهالك وزيادةشهور الذي استمر قرابة الستة العليا وفرع  ى الحماديباالضافة إلى اغالق مستشف

 م.2015السويدي في شهر أغسطس من العام تتاح مستشفى الحمادي فرع اف
 

379 

434 

482 

561 

606 

163 
185 

209 
240 242 

97 
116 

134 
150 

86 94 
112 

129 
141 

75 

20122013201420152016

(مليون لاير سعودي)قائمة الدخل 

اإليرادات الربح اإلجمالي الدخل قبل الزكاة صافي الدخل

 2016 2015 2014 2013 2012 /السنةالبند

 606 561 482 434 379 بالصافي االيرادات،

 242 240 209 185 163 إجمالي الربح

 98 153 131 112 92 الدخل من العمليات

 86 150 134 116 97 الزكاة قبلالدخل 

 75 141 129 112 94 صافي الدخل
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  المعايير المحاسبية (6
 

تطبق الشركة المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية  -1

  للمحاسبين القانونيين والتي تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

  "IFRSالتحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "خطة تطبيق  -2
والتعاميم م 11/02/2014بتاريخ ( 2014/4579/صادررقم )تماشياً مع قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

( تاريخ 1/12231/15م وتعميم رقم )ص/25/03/2014( تاريخ 4/2978رقم )الصادرة الحقاً من هيئة سوق المال 

"تداول" على اعتماد  ةالسعودي ةوالمتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الماليم 12/08/2015

والفترات المالية الالحقة، فقد قامت الشركة  م1/1/2017اعتباراً من   "IFRS"المالية  المعايير الدولية إلعداد التقارير

للعمل على مشروع التحويل من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة  السعودية" –شركة "أرنست ويونغ بالتعاقد مع 

 م2015في شهر أكتوبر من العام  "IFRS"السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ة المعايير المحاسبية الجديدة بتاريخ حيث أقر مجلس اإلدار ،هذا المشروع مراحل ومتطلبات بحمد هللا منقد تم االنتهاء و

للشركة بهدف  م وتم تجهيز نماذج القوائم المالية الربعية والسنوية وعرضها على المدقق الخارجي19/01/2017

المعايير وإصدار قوائمها المالية طبقا لها ، هذا وتؤكد الشركة انها جاهزة بعون هللا لتطبيق هذه المراجعة والمناقشة

م وضمن الفترات النظامية الممنوحة من هيئة السوق المالية، هذا وتؤكد الشركة عدم وجود 01/01/2017اعتبارا من 

ها إعادة تصنيف ضمن قائمة المركز المالي مأثر جوهري ناتج عن تطبيق هذه المعايير وأن التعدبالت الناتجة في معظ

 للشركة.
  

 ونشاطهاللشركة التابعة  الفروع (7
 

 تحديدا. داخل المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض حاليا يتركزان نشاط الشركة 

داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  واالستثماروالجدول التالي يوضح فروع شركة الحمادي للتنمية 

 وهي كما يلي:
 

 

 

 

 

 
 

 

  أنشطة األسهم وأدوات الدين (8
 

أعضاء مجلس )من غير أية مصلحة تعود ألشخاص  م2016-12-31خالل العام المالي المنتهي في  ال يوجد -1

 .ة األسهم ذات األحقية في التصويتاإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واوالدهم القصر( في فئ

أوراق مالية تعاقدية  ةأيو أأسهم  إلىأدوات دين قابلة للتحويل  ةأي م2016أو تمنح الشركة خالل عام لم تصدر  -2

 . وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلكأو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 

بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى  اكتتابحقوق تحويل أو أي  م2016لم تصدر أو تمنح الشركة خالل عام  -3

 حقوق مشابهة.أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أية أسهم أو 

 . لالستردادأو إلغاء ألية أدوات دين قابلة استرداد أو شراء  بأيلم تقم الشركة  -4

 في األرباح. تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه اتفاقأية ترتيبات أو تقم الشركة ب لم -5

ن راتب ع كبار التنفيذيينأحد أو دارة اإلاعضاء مجلس بموجبه أحد تنازل اتفاق أو أية ترتيبات الشركة ب لم تقم -6

 .أو تعويض
 احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.إنشاء أي استثمارات أو ب م2016عام خالل لم تقم الشركة  -7

 

 سياسة توزيع األرباح  (9
 

ً للنظام األساسي للشركة والئحة سياسة توزيع األرباح بنظام حوكمة الشركة الداخلية تخضع عملية توزيع األرباح النقدية لموافقة  وفقا

العوامل المختلفة في ذلك مثل الوضع المالي للشركة وتعهداتها التي  االعتبارالجمعية العامة بناًء على توصيات مجلس اإلدارة مع األخذ في 

 د توزيع أرباح نقدية بموجب اتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي أبرمتها الشركة مع البنوك الممولة لها وكذلك نتائج األعمال الحاليةتقي

( من النظام األساسي للشركة فقد حدد سياسة توزيع األرباح 45( و)44وحسب المادتين ) باتها النقدية وخططها التوسعية.والمتوقعة ومتطل

 ومكان وموعد الصرف كما يلي: 

 ( توزيع األرباح 44المادة ) -1
  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:

( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا %10)ة في المائيجنب عشرة  .1

 التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 الدولة محل العمليات ومحل التأسيس المدينة السجل التجاري الفرع اسم

 المملكة العربية السعودية الرياض 1010263026 فرع العليا  –مستشفى الحمادي 

 المملكة العربية السعودية الرياض 1010374269 فرع السويدي –مستشفى الحمادي 

 المملكة العربية السعودية الرياض 1010374270 فرع النزهة –مستشفى الحمادي 

 المملكة العربية السعودية الرياض 1010374273 الحمادي للصيانة والتشغيل
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 من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى. مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة توصيةللجمعية العامة العادية بناًء على يجوز .2

إلدارة وموافقة بناءا على توصية مجلس ا ( من رأس المال المدفوع%5من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )يوزع  .3

 الجمعية العمومية.

  وبحسب توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح .4

 وموعد صرف األرباح ( حددت مكان 45المادة ) -2

التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة  والمواعيد توزيعها على المساهمين في المكانتدفع األرباح المقرر 

 التجارة والصناعة. 

 (:مليون لايرالجدول التالي يوضح األرباح التاريخية للسنوات السابقة )القيمة  -3

 م2015 م2014 م2013 م2012 البيان

 141 129 111.5 94 صافي الدخل

 120 120 52.5 41 متوسط عدد األسهم

 90 75 94.5 0 إجمالي المبلغ الموزع

 %64 %58 %85 %0 إلى صافي الدخل التوزيعاتنسبة 

 

  التسهيالت االئتمانية والقروض  

مع بنوك محلية للحصول على تسهيالت وقروض مختلفة بالريال األجل وقصيرة طويلة أبرمت الشركة عدة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية  

 ،سنة 20ألكثر من األجل  يطويلمن وزارة المالية  ينقرضعلى م بتوقيع اتفاقيتين للحصول 2015وقامت الشركة خالل عام  .السعودي

 لذي تم االنتهاء منتمويل إنشاء المجمع السكني الملحق بمشروع مستشفى السويدي وابغرض  مليون لاير 27.50القرض األول بقيمة 

بغرض تغطية جزء من تكاليف إنشاء وتجهيز مستشفى مليون لاير  197.60بقيمة الثاني القرض و، م2014-09-28تاريخ انشاؤه في 

ً األفترة سماح خمس سنوات وبعدها تسدد  ينوللقرض ،الحمادي فرع النزهة ركة الش وقامت .قساط على عشرين دفعة متساوية القيمة سنويا

مليون  50 مليون لاير مقسمة الى 100قيمة ب ديدين مع البنك العربي الوطني، القرض االولج ينقرض بتوقيع اتفاقيتين 2016خالل عام 

االجل حيث كان الهدف من هذا التمويل تعزيز رأس المال العامل مليون لاير طويل  50قصير االجل واألخر بقيمة  دوار لاير قرض

مليون لاير، حيث كان  312,5م وبقيمة 2016للشركة. اما القرض الثاني فقد قامت الشركة بتوقيع االتفاقية الخاصة به في نهاية العام 

 نيشركة القائمة بشروط واحكام أفضل، باإلضافة الى تعزيز رأس المال العامل للشركة. يوضح الجدولالهدف منه هو إعادة تمويل قروض ال

 الى ارصدتها القائمة واهم بنودها:باإلضافة  ومن وزارة المالية أدناه تفاصيل القروض التي حصلت عليها الشركة من بنوك محلية
 

 انتهت فترة السماح *

  * تم إعادة تمويله*

 وض وزارة المالية بدون فائدةجميع قر *

 

  

 القيمة الهدف الممولة الجهة
معدل 

 الفائدة
 الرصيد المسدد المستخدم  فترة السماح فترة السداد

 البنك العربي الوطني

 0 150 150 سنة * 2 سنوات 3 %2 150 **السويديمستشفى 

 0 147.5 147.6 سنة * 2 سنوات 3 %1.75 147.6 **السويديمستشفى 

 0 50 50 سنة  1 سنوات 3 %2.15 50 راس المال العامل ** 

 50 0 50 بدون دوار %2.15 50 راس المال العامل

 202.5 0 202.5 سنة  2 سنوات 3 %1.75 312.5 تمويلإعادة 

 16.8 0 16.8 سنة  2 سنوات 3 %1.75 150 مستشفى النزهة البنك السعودي البريطاني

 75 75 150 سنة * 2 سنوات 3 %1.75 150 السويديمستشفى  مجموعة سامبا المالية

 344.3 422.5 القائمة إجمالي تسهيالت البنوك

 الرصيد المسدد المستخدم فترة السماح  فترة السداد القيمة الهدف تاريخ التوقيع الممولة الجهة

 وزارة المالية

 144.2 - 144.2 سنوات 5 سنه 20 149.1 مستشفى السويدي 13/09/2013

 27.5 - 27.5 سنوات 5 سنه 20 27.5 سكن السويدي 19/01/2015

 111.2 - 111.2 سنوات 5 سنه 20 197.5 مستشفى النزهة 09/07/2015

 282.9 - 282.9 القائمة إجمالي قروض وزارة المالية
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 مجلس اإلدارة

 :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه -1
 

ويتمتع  ،اعضاء مستقلينثالثة منهم و أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين تسعةمن مجلس إدارة الشركة الحالي  يتكون

الدورة  بدأت( من النظام األساسي للشركة 17وفقاً للمادة )، رات الواسعة إلدارة أعمال الشركةهؤالء األعضاء بالكفاءة والخب

 .م22/6/2016هـ الموافق 17/10/1437ثالث سنوات هجرية اعتبارا من تاريخ الية لمجلس اإلدارة والتي مدتها الح

 في دورته الحالية:ح أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس الجدول التالي يوض

 

 

 ، كما بالجدول التالي:م2016بيان بأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية بشركات مساهمة أخرى لعام  -2
 العضوية بشركات أخرى صفة العضوية االسم

 ال يوجد رئيس مجلس اإلدارة صالح محمد حمد الحمادي

 ال يوجد عضو غير تنفيذي د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية العضو المنتدب –عضو تنفيذي  محمد صالح محمد الحمادي

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية تنفيذيعضو  د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي
 ال يوجد عضو مستقل د. سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد

مستقل عضو عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الفريان  ال يوجد 

 مستقلعضو  عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

 شركة هنا للصناعات الغذائية

 شركة أسواق عبدهللا العثيم

 شركة العبيكان للزجاج

تنفيذي غير عضو سعد بن عبدهللا بن سيف  
 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

 الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
 الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية عضو غير تنفيذي كريم حيدر عبدالرحمن ماضي

 

  الشركة يذيين في أسهممجلس اإلدارة وكبار التنفملكية أعضاء  -3

يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم زوجاتهم واوالدهم القصر في أسهم 

 .م2016وأدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خالل العام المالي 
 ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة: .1

 النسبة % التغير-+/ 2016-12-31 2016-01-01 صفة العضوية سمالا

 %13,16 ال يوجد 15,792,000 15,792,0000 رئيس مجلس اإلدارة صالح بن محمد الحمادي وزوجته

 %17,55 ال يوجد 21,060,000 21,060,000 عضو غير تنفيذي د. عبدالعزيز محمد الحمادي وزوجته وابنه

 %4,9 ال يوجد 5,880,000 5,880,000 عضو تنفيذي الحماديمحمد صالح محمد 

 %4,9 ال يوجد 5,880,000 5,880,000 عضو تنفيذي د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي

 %0.001 ال يوجد 1,250 1,250 عضو مستقل د. سامي عبدهللا السعيد

 %0.001 ال يوجد 1,000 1,000 عضو مستقل عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان

 %0.001 دال يوج 1,000 1,000 عضو مستقل عبدالعزيز صالح الربدي

 %0.001 ال يوجد 1,000 1,000 عضو غير تنفيذي سعد بن عبدهللا بن سيف

 %0.001 ال يوجد 1,000 1,000 عضو غير تنفيذي كريم حيدر ماضي
 

 صفة العضوية المنصب بالشركة األسم 

 عضو غير تنفيذي اإلدارةرئيس مجلس  صالح محمد حمد الحمادي 1

 عضو غير تنفيذي عضو مجلس إدارة د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي 2

 عضو تنفيذي المنتدبالعضو  محمد صالح محمد الحمادي 3

 عضو تنفيذي عضو مجلس إدارة د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي 4

 عضو مستقل عضو مجلس إدارة د. سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد 5

 عضو مستقل عضو مجلس إدارة عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الفريان  6

 مستقل عضو عضو مجلس إدارة عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي 7

 سعد بن عبدهللا بن سيف 8
 عضو مجلس إدارة

 ممثل لشركة جدوى
 عضو غير تنفيذي

 كريم حيدر عبدالرحمن ماضي  9
 عضو مجلس إدارة

 ممثل لشركة جدوى
 عضو غير تنفيذي
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 :بالشركةالجدول التالي يوضح ملكية األسهم لكبار التنفيذيين  .2
 النسبة % التغير -+/ 2016-12-31 2016-01-01 صفةال اإلسم

 %4.9 ال يوجد 5,880,000 5,880,000 عضو تنفيذي محمد صالح محمد الحمادي

 %4.9 ال يوجد 5,880,000 5,880,000 عضو تنفيذي د. عبدالعزيز صالح محمد الحمادي

 %0 ال يوجد 0 0 المدير المالي  حسين صالح عصام سعد

 %0 ال يوجد 0 0 مدير التسويق عبدالخالق الكواملةد. وليد فتحي 

 %0 ال يوجد 0 0 مدير الموارد البشرية ماجد سالم سعيد النهدي
 

  م2016مجلس اإلدارة في عام  اجتماعات .3
 الجدول التالي:باألعضاء كما اجتماع ، وكان سجل حضور م2016 ( اجتماعات خالل العام4عقد مجلس اإلدارة عدد )

 العضو اسم
 1االجتماع 

23/02/2016 

 2االجتماع 

18/04/2016 

 3االجتماع 

22/06/2015 

 االجتماع

 4 27/07/2016 

 5االجتماع 

18/10/2016 
 االجمالي

   5 بالتمرير بالتمرير     صالح محمد الحمادي

 X 4 بالتمرير بالتمرير     د. عبدالعزيز محمد الحمادي

   5 بالتمرير بالتمرير     محمد صالح الحمادي

   5 بالتمرير بالتمرير     د. عبدالعزيز صالح الحمادي

   5 بالتمرير بالتمرير     د. سامي عبدهللا السعيد

   4 بالتمرير بالتمرير   X عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان

   4 بالتمرير بالتمرير  X  عبدالعزيز صالح الربدي

   5 بالتمرير بالتمرير     سعد بن عبدهللا بن سيف

   5 بالتمرير بالتمرير     ماضيكريم حيدر 
 تعنى الحضور  X  غيره من األعضاء لحضور االجتماع وفوضي اعتذار العضو تعن 

 

  :تعويضات الخاصة بمجلس اإلدارةوال المكافآت -4
 توفقاً للنظام األساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية بما يتوافق مع القرارات والتعليما

إلى  باإلضافةالرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة لها، 

نظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ووفقاً يحددها مجلس اإلدارة وفقاً لأل انتقالبدل بدل حضور و

م الصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة يكون 05/05/1992هـ الموافق 02/11/1412( وتاريخ 1071الوزاري رقم ) للقرار

لاير سعودي(  3,000إلى مبلغ ) باإلضافةلاير سعودي(  200,000و مجلس اإلدارة في الشركة )"الحد األقصى للمكافأة السنوية لعض

قررها السنوية التي ت المكافآتعن كل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة". وتلتزم الشركة بما جاء في القرار الوزاري المذكور في تحديد 

 .فأتلجنة الترشيحات والمكاالجمعية العامة بناًء على توصية 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي( مكافآت -5

 :م2016عام  نعالتنفيذي والمدير المالي  من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس ستةومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة الجدول التالي يوضح 
 

 نتنفيذييالاألعضاء  البيان
األعضاء 

 الغيرتنفيذيين
 كبار التنفذيين األعضاء المستقلين

 3,493,933 0 0 2,923,062 والمزايا الرواتب

 0 600,000 800,000 400,000 المكافأت السنوية

00018, األخرىالتعويضات والمزايا   ,00056  ,00059  0 

000568, 3,341,062 اإلجمالي  ,000596  3,493,933 
 

 

  مجلس اإلدارةمسؤوليات  -6
 

يتولى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها، وتقع المسؤولية النهائية  .1

حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض األعمال، وتجنب المجلس  المجلسعاتق عن الشركة على 

 دة.ر تفويضات عامة أو غير محددة الماإصد

الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية في الئحة تم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة وفق النظام األساسي للشركة وضمن نظام حوكمة  .2

 مجلس اإلدارة.

نت قرارته مبينة على معلومات وافية من اإلدارة اكسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وأدى مجلس اإلدارة جميع مهماته بم .3

 أخرى موثوق بها. التنفيذية ومصادر

ثالث  3تتجاوز م ببيع عقارات الشركة او رهنها أو عقد القروض لمدة ني الشركة من التزاماتهم، ولم يقلم يبرأ المجلس مدي .4

 ها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.افقة عليسنوات إال بأخذ المو

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها، ولم تقدم أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء  .5

 مجلس اإلدارة مع الغير. 

 .نتائج القوائم األولية الربع سنوية اعتماد .6

 .القوائم المالية السنوية اعتماد .7



 2016 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

واالستثمار                                                                                        شركة الحمادي للتنمية   16
  
 
 

 .مراجعة أداء اللجنة التنفيذية .8
  ولوائح الحوكمة الداخلية.الشركة حوكمة وهي جزء من نظام اإلشراف عليهاللرقابة الداخلية ووضوابط  تم وضع أنظمة .9

الئحة سياسات عضوية ويشمل والذي تقوم الشركة بتطبيقه نظام حوكمة الشركات ولوائح الحوكمة الداخلية  إعتماد .10

آخرى وأقر من قبل الجمعية  األرباح، ولوائحمجلس اإلدارة، والئحة سياسات تعارض المصالح والئحة سياسات توزيع 

 .وطبق فعليا كامل النظام م14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436للمساهمين في  العامة
 

  لجان المجلس      (10
 

ة، واللجنة التنفيذي من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشركة شكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأت

( من النظام األساسي مدة ثالث 17وفق المادة )وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها 

( حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو استقالة العضو، أو وفاته أو 19حسب المادة ) وانتهاء العضوية بهاسنوات 

وترفع  ،ديونه تسديد ة العضو اذا حكم باشهار إفالسه أو إعسار أو تقدم بطلب تسوية مع دائنيه أو توقف عنبانتهاء صالحي

 قواعد اللجان بناًء على التوصياتاللجان التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة ويقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة سنوية ل

وائح وفق نظام حوكمة الشركة ولنة المراجعة، والئحة لجنة الترشيحات والمكافأت الئحة لجوالئحة اللجنة التنفيذية وذلك ضمن 

وهي جزء ال  ،م14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436الحوكمة الداخلية والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 

 منه ويمكن ألي مساهم االطالع عليه بمقر الشركة. يتجزأ
 

  اللجنة التنفيذية -1
 

( أعضاء ثالثة من داخل المجلس وواحد من خارجه والجدول التالي يوضح تصنيف 4تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة )

 األعضاء باللجنة:
 

 صفة العضوية بالمجلس المنصب باللجنة االسم

 تنفيذي رئيس اللجنة محمد صالح الحمادي

 تنفيذي عضو الحمادي عبدالعزيز صالح د.

 عضو غير تنفيذي عضو كريم حيدر ماضي

 من خارج المجلس عضو محمد عويس بن يوسف

 
 

  وتتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية على سبيل المثال ال الحصر:

 قرار عاجل. اتخاذمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى  -1

 بالشركة.اتخاذ القرارات المتعلقة باألعمال اليومية  -2

 مراجعة إجراءات عمليات التخطيط االستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي. -3

 التأكد من تنفيذ الخطط االستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة. -4

مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط  -5

 ة واألهداف التشغيلية طويلة األجل.االستراتيجي

 من توافقها مع أهداف الشركة. والتأكدعمل مراجعة دورية للخطط االستراتيجية واألهداف التشغيلية  -6

 إعداد التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية. -7

يلة األجل وتقديم التوصيات الالزمة لها لمجلس المالية السنوية وطو واالستراتيجياتإعداد ومراجعة األهداف  -8

 اإلدارة والمراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس اإلدارة.

 مراجعة الجوانب المالية للشركة بالتعاون بين إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.  -9

 عداد ومراجعة سياسات توزيع األرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة. إ -10
 

 لجنة المراجعة  -2
من  اللجنة تتكونأعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف األعضاء باللجنة ولضمان الحيادية تتألف لجنة المراجعة من ثالثة 

 مستقلين كما يلي:عضوين و غير تنفيذيعضو 

 

 

 

 

 

 

 المنصب باللجنة صفة العضوية بالمجلس االسم

 رئيس اللجنة مستقل عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

 عضو غير تنفيذي محمد عويس بن يوسف

 عضو مستقل عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الفريان
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 :وحضور اعضائها م2016يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام 

 

 سمالا
 1االجتماع 

19/01/2016 

 2االجتماع 

21/02/2016 

 3االجتماع 

17/4/2016 

 4االجتماع 

10/05/2016 

 5االجتماع 

26/07/2016 
 االجمالي

         ---- 4 كريم حيدر عبدالرحمن ماضي

 X         4 عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان

           5 عبدالعزيز صالح الربدي

   1 ---- ---- ---- ---- محمد عويس بن يوسف
  تعنى الحضورX   عني غير موجود باللجنةت ---   غيره من األعضاء لحضور االجتماع. وفوضتعني اعتذار العضو وانابة 

 

 :تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي 

 الربع سنوية والسنوية والتي تعدها اإلدارة ومراجعتها قبل النشر.اإلشراف على إعداد التقارير المالية  -1

إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة بما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير  -2

 المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة.

 عتماده من المجلس.ايتعلق بالتقرير السنوي للشركة قبل  إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة فيما -3

الكشف عن المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة  -4

 السياسات التي تطبقها اإلدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم معالجة المخاطر.

 عيين المحاسبين القانونيين، وفصلهم وتحديد أتعابهم، مع مراعاة التأكد من استقالليتهم.التوصية لمجلس اإلدارة بت -5

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال  -6

 المراجعة.

 ء المالحظات عليها.القيام بدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبدا -7

 مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. دراسة -8

إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها واختيار رئيس القسم، والتأكد  -9

 من درجة استقاللية المراجعين الداخليين.

واألخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة  االنحرافاتمناقشة  -10

 باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.
 

  والمكافآتلجنة الترشيحات  -3
المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجراؤها  والمكافآتتعتبر لجنة الترشيحات 

والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تهدف إلى زيادة  بالمكافآتووضع السياسات الخاصة 

 بقة بالخطة االستراتيجية للشركة. االنتاجية كما تقيم المجهودات الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المط

( أعضاء التالية أسماؤهم وهم عضو غير تنفيذي وعضو مستقل وعضو من خارج المجلس كما بالجدول 3من )اللجنة  وتتكون

 :التالي
 

 المنصب باللجنة صفة العضوية البيان

 رئيس اللجنة عضو مستقل د. سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد

 عضو عضو غير تنفيذي ماضي االستاذ/ كريم حيدر

 عضو عضو من خارج المجلس االستاذ/ محمد عويس بن يوسف
 

 فيما يلي: وتتمثل مهامها الرئيسية على سبيل المثال ال الحصر

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي  -1

 يخل بالشرف واألمانة. شخص سبق إدانته بما

 المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. -2

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه  -3

 العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع  -4

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -5

 التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين. -6

 والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. -7

 اسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.وضع سي -8

تعريف األعضاء الجدد بعمل وأنشطة الشركة، ووضعها المالي والقانوني، وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة لتدريبهم  -9

 إن لزم األمر.

ت اعضاء مجلس اإلدارة وكبار آمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمكاف -10

 التنفذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم اإلفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.

لاير )مائتي ألف لاير( لكل عضو  200,000رفع التوصية  لمجلس اإلدارة لصرف مكافأة ألعضاء المجلس بواقع  -11

 عليه النظام األساسي للشركة.  وفقاً لما نص م2016من أعضاء المجلس عن العام المالي الحالي 
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 حوكمة الشركات     (11
 

 كلوالخاص بها نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بتطبيق  ركة الحمادي للتنمية واالستثمارش تقوم

بالئحة حوكمة الشركة وتلتزم م. 2015-01-14المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 

الذي و، الً جوهرياً لنجاحهاوترى ان االلتزام بها يشكل عام هيئة السوق الماليةعن  ةالصادراإلسترشادية الشركات 

مالية الالمساهمين وعرض النتائج كافة حقوق الشركة المالي والتشغيلي وضمان  إلى تحسين وتنظيم أداءيهدف 

 طريق تنمية اآلتي:بدرجة عالية من الشفافية واإلفصاح عن 

 أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها. -1

تطبيق دور إشرافي فعال بالتعاون مع األشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما فيهم  -2

 صغار المستثمرين والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة. 

  للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها اآلتي:الشركة أن وتثبت  -3

 الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيها. .1

 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. .2

 حق حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت عليها. .3

 حق التصرف في األسهم. .4

 مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. حق .5

 .وائحهة وليتعارض مع نظام السوق المالي يضر بمصالح الشركة وال حق االستفسار وطلب معلومات بما ال .6

 اإلفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.  .7

 اإلفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.  -4

 ببموجالخاص بها نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الحمادي للتنمية واالستثمار  شركة اعتمدت -5

ـ الموافق 16/10/1430قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  مجلس اإلدارة م والمعدل بموجب قراري 05/10/2009ه

م، 23/02/2014هـ الموافق 23/04/1435م و 02/12/2013هـ الموافق 29/01/1435الصادرين بتاريخ 

( فقرة )ج( من الئحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية 10وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة )

م، وقواعد التسجيل 12/11/2007هـ الموافق 21/10/1427بتاريخ  (2006-2012-1)بموجب القرار رقم 

واإلدراج والنظام األساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 

ـ الموافق 23-03-1436 المواد  كامللية بح الحوكمة الداخائوطبق نظام حوكمة الشركة ولو م.2015-01-14ه

  .لواردة بالالئحة االسترشادية لحوكمة الشركات الصادر عن هية السوق الماليةا
 

 من التالي:ويتألف نظام حوكمة الشركة 
 نظام حوكمة الشركة -1

 الئحة الجمعية العامة للمساهمين -2

 الئحة مجلس اإلدارة -3

 الئحة لجنة المراجعة -4

 والمكافآتالئحة لجنة الترشيحات  -5

 الئحة اللجنة التنفيذية -6

 ئحة سياسة اإلفصاح عن المعلوماتال -7

 الئحة الرقابة الداخلية -8

 الئحة سياسة إدارة المخاطر -9

 الئحة سياسة توزيع األرباح -10

 دليل العالقة مع أصحاب المصالح -11

 الئحة سياسة تعارض المصالح -12
 

 

  وأسباب ذلكما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية واألحكام التي لم تطبق: 

 االيضاح لم يطبق طبق النص البند

    الحقوق العامة للمساهمين  (3المادة )

 الئحة الجمعية

 العامة للمساهمين

    تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات (4المادة )

    حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة (5المادة )

    حقوق التصويت (6المادة )

    حقوق المساهمين في األرباح (7المادة )

 الئحة سياسة اإلفصاح    السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح (8المادة )

 التقرير السنوي    اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة (9المادة )
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    الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة (10المادة )

 الئحة مجلس اإلدارة
    مسؤوليات مجلس اإلدارة (11المادة )

    تكوين مجلس اإلدارة (12المادة )

    لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها (13المادة )

 المراجعةلجنة الئحة     لجنة المراجعة (14المادة )

    لجنة الترشيحات والمكافأت (15المادة )
 لجنة الئحة 

 الترشيحات والمكافآت

    اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال (16المادة )
 الئحة مجلس اإلدارة

    مكأفات أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم (17المادة )

 المصالح الئحة تعارض    تعارض المصالح في مجلس اإلدارة (18المادة )
   

  سياسات اإلفصاح    (12
 

مدت عتاوتطبق الشركة الئحة الحوكمة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من اإلفصاح والشفافية عن معلومات الشركة 

م 05/10/2009هـ الموافق 16/10/1430الشركة نظام حوكمة ولوائح الحوكمة الداخلية بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

هـ 23/04/1435م و 02/12/2013هـ الموافق 29/01/1435بتاريخ والمعدل بموجب قراري مجلس اإلدارة الصادرين 

( فقرة )ج( من الئحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة 10م، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً للمادة )23/02/2014الموافق 

التسجيل م، وقواعد 12/11/2007هـ الموافق 21/10/1427بتاريخ  2006-2012-1السوق المالية بموجب القرار رقم 

-03-23واإلدراج والنظام األساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 
ولوائح الحوكمة م. والئحة سياسة اإلفصاح عن المعلومات جزء ال يتجزأ من نظام حوكمة الشركة 2015-01-14هـ الموافق 1436

 طالع عليه بمقر الشركة. ويمكن ألي مساهم االالداخلية 

 ومن هذه اإلفصاحات ما يلي:

 .من قبل الهيئة في المواعيد المحددة المالية األولية والسنويةالنتائج عالنات إالتزمت الشركة بعمل  -1

 لية األولية للشركة.ااالعالن عن استخدام متحصالت االكتتاب العام كل فترة ربع سنوية مع النتائج الم -2

وهيئة السوق المالية "تداول" عامة عادية وغير عادية للمساهمين وفق متطلبات السوق المالية  جمعية 2 عددعقدت الشركة  -3

من حيث االعالن بموقع الشركة على موقع "تداول" ونشر الدعوة للمساهمين بالجريدة الرسمية والجرائد العامة وعمل تصويت 

 واليضاح هذه الجمعيات كالتالي: على بنود كل منهاعل موقع تداوالتي للتصويت إلكتروني 

والقوائم المالية  م2015الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام  م2016-05-29جعمية عامة عادية في تاريخ  .1

تمت المرفقة به وإقرار العقود التي تمت مع األطراف ذوي العالقة والتي تجدد لعام مالي واحد من الجمعية العامة و

 90لاير/للسهم واجمالي المبلغ الموزع  0.75 االجتماع، ومنها صرف أرباح للمساهمين بواقعبنود  لالموافقة على ك

مليون لاير ، وأحقية صرف األرباح للمساهمين المسجلين في مركز إيداع األوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم 

 م .31/08/2016لمساهمين بتاريخ وتم صرف األرباح ل. م29/05/2016إنعقاد الجمعية وتم االيداع في 

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها  2016-07-26جعمية عامة عادية في تاريخ  .2

م ولمدة ثالث سنوات، علماً بأن المرشحين هم 22/6/2016ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 

 يوسف(محمد عويس بن فريان، ال  نعبد الرحم زالربدي، عبد العزيصالح  زعبد العزي) السادة

 .م2016في عام  على أعضاء مجلس إدارة الشركةغيرات تلم يحدث أية  -4

توقيع االتفاقيات مع جميع شركات التأمين لتتمكن من تقديم خدماتها الصحية لعمالء هذه الشركات تم  م 2016-02-15 بتاريخ  -5

في مستشفى الحمادي السويدي. وتتوقع الشركة ان يكون هذا الحدث عامل مهم في زيادة نسبة االشغال في مستشفى الحمادي 

 .السويدي وبالتالي التسريع في الوصول لنقطة التعادل 

اريخ بتك العربي الوطني عقد تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنالشركة  وقعت م2016م عا وخالل -6

تهدف الشركة من التمويل إلى اعادة تمويل التسهيالت االئتمانية  ، مليون لاير 312.5غت قيمة التمويل بلم )24/12/2016

التسهيالت القائمة، باإلضافة إلى تعزيز رأس المال العامل للشركة لدعم الخاصة بالشركة بشروط وأحكام أفضل بالمقارنة مع 

سنوات )متضمنة  5فترة التمويل ي،لتمويل لصالح البنك العربي الوطنتم أخذ التمويل بضمان سند ألمر بقيمة ا،عملياتها المتنامية

 (.سنتين سماح( وال يوجد اطراف ذات عالقة

  .متطلبات هيئة السوق المالية وفقجديدة أية انشطة اخرى ث دلم يح -7

 .ةولوائح الحوكمة الداخليحوكمة الشركة  نظاموالسوق المالية هيئة  الئحة حوكمة الشركات الصادر عنبالشركة وتلتزم ق تطب -8

 المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت. إلتاحةكل السبل الشركة كما وفرت  -9
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  ذات العالقة العقود واالتفاقيات المهمة مع األطراف     (13
 

ستثناء امع األطراف ذات العالقة ال تشمل أي شروط تفضيلية بالتي تمت يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع االتفاقيات  -1

 ، وأن هذه العقود تجدد سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين ألخذ الموافقة عليها.التعميد المباشر

كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء المجلس  جديدة أية عقود م2016ال توجد خالل العام  -2

 .بالتقرير أو ألي شخص ذو عالقة بخالف ما ذكرالمدير المالي التنفيذيين بالشركة أو  كبارأو 

كل سنة أن يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يجوز ألي عضو من اعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد  -3

 ي تزواله.ذيشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط ال

  يثح آالف الرياالت(بعقود التوريد واإليجار )القيمة  حجم التعامالت مع االطراف ذات العالقة من خالل يوضح الجدول التالي -4

، وطبيعة التعامل توريد مواد )عضو غير تنفيذي( عبدالعزيز محمد الحماديد.  /شركة أكتل لعضو مجلس اإلدارةة يكتعود مل

، ذي()عضو تنفي غذائية. ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات تعود ملكيتها لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد صالح الحمادي

 .تطبيقات جوجلووالدعم الفني باالنترنت للمراجعين   SMSرسائل  خدمة وطبيعة التعامل
 

 م2016 البند/السنة م.

 3,012 شركة أكتل للتجارة 1

 512 مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات 2

 855 السيد صالح الحمادي والسيد عبدالعزيز الحمادي )ايجار سكن موظفين( 3

 630 سارة الحمادي والسيدة هيا الحمادي )ايجار سكن موظفين( السيدة 4

 5,008 اإلجمالي
 

 
 

يوضح الجدول التالي عقود اإلنشاء مع األطراف ذات العالقة حيث أبرمت الشركة "عقد تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الحمادي  -5

السويدي" "ومستشفى الحمادي النزهة" مع االئتالف المكون من مؤسسة الحمادي للمقاوالت والمملوكة لعضو مجلس اإلدارة 

حمد م زعبد العزيفيها عضو مجلس اإلدارة الدكتور حصة الرياض والتي يملك  محمد صالح الحمادي وشركة تطويراألستاذ/ 

 آالف الرياالت(:ب"المقاول " )القيمة  الحمادي وتسمى
 

 م2016 الجهة المقاول

 الرياض اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت وشركة تطوير
 مستشفى الحمادي السويدي

120,000 
 مستشفى الحمادي النزهة

 

 
 

 آالف الرياالت(:بذوي عالقة )القيمة  أطرافالمطلوب من الرصيد الجدول التالي يوضح  -6

 م2016 البند/السنة

 248 المطلوب من أطراف ذوي عالقة
 

 

 آالف الرياالت(:بذوي عالقة )القيمة  ألطرافالمطلوب الرصيد الجدول التالي يوضح  -7

 م2016 البند/السنة

 432 أكتل / شركةالمطلوب ألطراف ذوي عالقة
 

 
   

  الرسوم الحكومية( –التأمينات اإلجتماعية  –)الزكاة  وهي المستحقة والمسددة المدفوعات النظامية    (14
 

فيما يلي و تخضع الشركة ألنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل ويتم دفع الزكاة وفقاً للتعليمات الموضحة من قبل المصلحة.

 .م2016عن العام المالي مخصص الزكاة المستحقة على الشركة 
 

 )آالف الرياالت( م2016المستحقة والمسددة خالل العام المالي الجدول التالي يظهر مخصص الزكاة  -1
 

 2016 2015 م2014 م2013 م2012 البند/السنة

 10,032 4,340 3,609 3,463 4,200 يناير 1الرصيد في 

 11,000 9,000 5,200 4,200 2,500 مخصص الزكاة للسنة

 (8,768) (3,308) (4,469) (4,054) (3,237) المسدد

 12,264 10,032 4,340 3,609 3,463 ديسمبر 31الرصيد في 
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 )مليون لاير( م2016المالي  العام المسددة خالليظهر المدفوعات النظامية الجدول التالي  -2
 

 م2016 م2015 البند/السنة

 8,77 3,31 الزكاة -1

 8,04 6,50 االجتماعيةالتأمينات  -2

 4,93 4,80 الرسوم الحكومية -3

 21,74 14,61 اإلجمالي
  

  متحصالت االكتتاب استخدام    (15
 

عالن شركة الحمادي للتنمية واالستثمار عن تطورات استخدام المتحصالت من االكتتاب العام والذي تم خالل الفترة إحسب 

م على موقع الشركة لدى تداول 2014-06-17م إلى 2014-06-11هـ الموافق 1435-08-19هـ إلى 1435-08-13من 

 لتالي:كا م2017-01-19هـ الموافق 1438-04-21بتاريخ 

 .مليون لاير 630إجمالي متحصالت االكتتاب العام بلغت  -1

 .مليون لاير 24.7مليون لاير بعد خصم مصاريف االكتتاب والتي بلغت  605.3بلغ صافي متحصالت االكتتاب العام  -2

مليون لاير تم استخدام  585م 2016-12-31بلغ ما تم صرفه من متحصالت االكتتاب العام حتى نهاية الربع الرابع  -3

مليون  55.5ليون لاير منها في السداد المبّكر ألحد القروض المتعلقّة بمستشفى الحمادي فرع النزهة )بما في ذلك م 158.3

 (لاير كما ورد في نشرة اإلصدار

 % 45مقارنة بـ  %95.5م ما نسبته 2016-12-31نسبة اإلنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ  بلغت -4

 .اإلصداركما ورد في نشرة 

 .الدفعات المالية مقابل تطورات اعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق وال تعكس بالضرورة نسبة االنجاز -5

يتم تنفيذ المشروع وفقا للخطة التي أفصح عنها في نشرة اإلصدار. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية والتي  -6

م قد وافقت على رفع الطاقة االستيعابية لمستشفى الحمادي فرع 2015-04-15هـ الموافق 1436-06-26عقدت بتاريخ 

مليون لاير، وتتوقع الشركة أن تنتهي األعمال  20سرير بتكلفة إضافية تقدر بحوالي  600سرير إلى  428النزهة من 

م كما ورد في 2015عام م بدالً من الربع الثالث من 2017اإلنشائية ويتم بدء التشغيل التجريبي في النصف االول من عام 

 .نشرة اإلصدار نتيجة لقرار رفع الطاقة االستيعابية للمستشفى
 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة     (16
 

  بما يلي: واالستثمارأعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية يقر 

تم إعداد سجالت الحسابات المالية بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية  -1

 السعودية. 

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.  -2

 ال يوجد أدنى شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة. -3

قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة إشرافيه أو عقوبات ذات أثر جوهري أو  ةيال توجد أ -4

 (.21باستثناء ما ورد بالبند رقم ) ،تنظيمية أو قضائية أخرى

ال توجد لدى لجنة المراجعة أية مالحظة على المراجع الخارجي للشركة ولم ترفع توصية لمجلس اإلدارة  -5

 .بالعقد المدة المتفق عليهاقبل نهاية ه ستبدالال
 

  تقرير المراجع الخارجي للشركة    (17
 

يقه بعد تدق المراجعةوالذي أفاد بنتيجة  برايس وتر هاوس كوبرزبحسب ما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ 

 : م31/12/2016للقوائم المالية السنوية واألولية الربع سنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

المركز المالي للشركة جميع النواحي الجوهرية من تمثل بصورة عادلة  م31/12/2016أن القوائم المالية للشركة كما في  -1

ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية 

 ئمة لظروف الشركة.السعودية والمال

من جميع النواحي الجوهرية مع متطلبات نظام الشركات والنظام  م2016لعام اتتفق القوائم المالية السنوية للشركة  -2

 األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. 

قيق بعد تد تر هاوس كوبرزوو / برايسحسب تقرير المراجع الخارجي السادة شركة الحمادي للتنمية واالستثماروتقر  -3

لم يرد أي مالحظة بالتقرير وإذا طلبت أنه الخاصة بالشركة  م2016-12-31القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 

 تم تقديمها للهيئة.وسيالهيئة أية معلومات إضافية ستضاف لتقرير مجلس اإلدارة 
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 المالية السنوية ركة على القوائمتحفظات المراجع الخارجي للش    (18
 

ة على القوائم الماليأي تحفظات  تر هاوس كوبرزو/ برايس ولمراجع الخارجي الخاص بالشركة السادةدى اال توجد ل

 .م31/12/2016المالية المنتهية في  للسنةالسنوية 
 

 القيود والجزاءاتالعقوبات و     (19
 

أو تنظيمية أو  إشرافيهقيود احتياطية أخرى مفروضة على الشركة من أي جهة ذات أثر جوهري أو عقوبات  ةال توجد أي

السداد الشركة ب وقامت ،م2016خالل العام المالي قبل هيئة السوق المالية من  مفروضة غرامةتوجد لكن و ،قضائية أخرى

 :في حساب هيئة السوق المالية لدى مجموعة سامبا المالية م2016-06-14في 
 

الجهة 

 االشرافية
 تاريخ الغرامة

عدد 

 الغرامات
 السبب اإلجمالي

هيئة السوق 

 المالية
23/02/2016 1 100,000 

 المالية، من نظام السوق 45قرة ج من المادة لمخالفتها الف

إيقاف سهم  الشركة وخبرلتسرب خبر رفع راس مال 

 (الشركة عن التداول في موقع التواصل االجتماعي )تويتر

 قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات واعالنها 
 

  إدارة المراجعة الداخلية     (20
 

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد 

المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات 

المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة الدورية إدارة نفذت هذا وقد  التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة.

األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل علي رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة،  علىوالخاصة والتركيز 

ً بأنه  لمراجعة من مالحظات بغرض التحقق من اتخاذ تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير اعلما

اإلجراءات التصحيحية الالزمة. إضافة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات 

 الرقابية الخارجية.

 

لية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةانتائج المراجعة السنوية لفع  

  

 نظام ليةاوفع كفاية من للتأكد دوري بشكل الشركة في الداخلية المراجعة أعمال على باإلشراف المراجعة لجنة تقوم

ً  الداخلية الرقابة ي ومد الداخلية الرقابة لنظام مستمر يميتق وتوفير تحديداً، المالية القوائم بعدالة يتصل وفيما عموما

 الحصول في اإلدارة مجلس أهداف ضمن ذلك ويأتي .بجدية معها والتعامل لها تتبين مالحظات بأي واإلهتمام ليته،افع

 اللجنة قامت السياق، هذا وفي .بالشركة الداخلية الرقابة نظام أداء ليةاوفع تصميم سالمة يمد عن معقول إقتناع على

 عن اإلدارة مجلس إلى رفعالو الداخلية، المراجعةإدارة  تعدها التي الدورية التقارير بدراسة م2016 المالي العام خالل

 أمور لبحث للشركة يةذالتنفي واإلدارة الخارجيين المدققين مع عواإلجتما مناسبة، تراها التي والتوصيات اإلجراءات

 السنوية المراجعة نتائج وجاءت .الشركة أعمال بسير تتعلق التي ياألخر الجوانب وكافة اللجنة بأعمال صلة اتذ

 اتاءواإلجر األلية األنظمة حيث من وتحديث تطوير الى يحتاج النظام ان ،الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات ليةالفع

 األنظمة مواكبة الى باإلضافة العمل بيئة في المتسارعه التطورات لتواكب التشغيلية باألنظمة المتعلقة الرقابية

 ومراجعة الشاملة التقييم إعادةاالستمرار في إجراءات  تم وعليه .الشركة لعمل المنظمة الرقابية الهيئات في المستحدثه

 الرقابة نظام أهداف تحقيق لضمان معالجتها على والعمل التطوير مواطن لتحديد ذلكو كامل بشكل الرقابي النظام

 .بها المعمول واألنظمة بالقوانين اإللتزام مديو ،وفعاليتها العمليات كفاءة يمد خالل من الداخلية

  



 2016 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

واالستثمار                                                                                        شركة الحمادي للتنمية   23
  
 
 

  قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة     (21
 

 العام المالي عن المساهمين على أرباح توزيع بعدم 2017 مارس 12 االحد يوم انعقد الذي باجتماعه االدارة مجلس أوصى

 القائمة عملياتها ومشاريعها دعم مواصلة من تتمكن حتى للشركة وقوي صحي سيولة موقف على للحفاظ وذلك 2016

 تعرض وسوف هذا. 2020الوطني  التحول وبرنامج 2030 المملكة لرؤية المواكبة الشركة استراتيجية ظل في والمستقبلية

 .القرار التخاذ القادمة العمومية الجمعية على الشأن بهذا االدارة مجلس توصية
 

 
 

 

 

 الخاتمة
 

 

وفي الختام يود مجلس اإلدارة أن يشكر مساهمي الشركة على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من الجهد 

وهو تقديم أفضل الخدمات الطبية بمستوى عاٍل وراٍق يحفظ للشركة مكانتها  هدف الشركة الساميوالبذل والعطاء لتحقيق 

شكر كافة القطاعات الحكومية واألهلية األخرى على دعمهم وتعاونهم يود المجلس  كمابسوق الرعاية الطبية السعودية، 

  المستمر.

يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير إلى طواقم المستشفى الطبية وموظفي الشركة على جهودهم التي بذلت خالل العام و

 واإلنجاز.والتطور م متمنين لهم مزيداً من التقدم 2016
 
 

 

 
 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته، والسالم
 

 

 
 

 

 
 

 يمحمد بن صالح الحماد     صالح بن محمد الحمادي 

 العضو المنتدب                                                                      رئيس مجلس اإلدارة 

































































 










