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 ألنشطةا .1
صفر   23الصادر بتاريخ  1010196714رقم:  التجاري  السجل  هي شركة مساهمة مسجلة بموجبشركة الحمادي للتنمية واإلستثمار )الشركة( 

  هجري   1435  رمضان  17  بتاريخ )تداول(    السعودي   األسهم   سوق   في   الرياض، ومدرجة   مدينة   في (  2004  أبريل   13هجري )الموافق    1425
 (.2014 يوليو   15)الموافق 

 

 .السعودية  العربية المملكة،  11534 الرياض ،  55004صندوق بريد رقم:   هو  المسجلالشركة  عنوان إن
 

والمستلزمات     المعدات  فيأنشطة تجارة الجملة والتجزئة    مزاولة  في  ،يشار إليهم مجتمعين )"المجموعة"(   ، الشركة والشركات التابعة لها  أنشطة   تتمثل 
  في الجملة والتجزئة    وتجارة  ، المتخصصة   الطبية  والمراكز  المستشفيات  وتشغيل  وإدارةوصيانة    وإقامة التجميل،    ومستحضرات  ، واألدوية   الطبية
أو المشاركة في إقامة المشاريع    وإنشاء لصالح الشركة،    اإليجار  أو  بالبيع مباني عليها واستثمارها    قامةاألراضي إل  واستئجار   وشراء   الغذائية،  المواد

 وصيانة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية. وإدارة  وإنشاءالصناعية المختلفة، 
 
 

 الشركات التابعة للمجموعة:ب  يانب  يلي يماف
 

 الملكية  نسبة الوظيفية العملة  النشاط  التأسيس بلد التابعة  الشركة اسم
    2021 2020 

٪ 100 سعودي ريال تجارية  شركة السعودية   العربية المملكة المحدودة  المساندة   الطبية الخدمات شركة  100 ٪  
٪ 100 سعودي ريال تجارية  شركة السعودية   العربية المملكة المحدودة   الصيدالنية الخدمات شركة  100 ٪  
٪ 100 سعودي ريال تجارية  شركة السعودية   العربية المملكة المستشفيات وتشغيل  إلدارة  الحمادي  شركة  100 ٪  

٪ 100 سعودي ريال صناعية  شركة السعودية   العربية المملكة شركة الصناعات الطبية المحدودة   100 ٪  
 
 

  ضمن   تعمل والتي  أدناه الموضحة لها  التابعةوحسابات الفروع  المجموعة،   شركاتحسابات  المختصرة  الموحدةاألولية هذه القوائم المالية   تتضمن
 :منفصلة تجارية   سجالت

 المدينة  التجاري  السجل  رقم الفرع  اسم
 الرياض  1010263026 الحمادي، فرع العليا   مستشفى
 الرياض  1010934227 السويدي فرع  الحمادي، مستشفى
 الرياض  1010374270 الحمادي، فرع النزهة   مستشفى
 الرياض  1010374273 والصيانة  اإلنشاءات 

 الرياض  1010610529 الضيافة العربية المحدودة 
 الرياض  1010500366 معهد الخدمات المساندة للتدريب 

 الرياض  1010651084 معهد الخدمات المساندة النسائي للتدريب
 سدير 1126105966 الدوائية الحيوية و مجمع الصناعات 
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 تتمة  -األنشطة  .1
 19-فيروس كوفيد أثر انتشار 

ضطرابات لألنشطة االقتصادية في األسواق، قامت اإلدارة بتقييم تأثيره على عملياتها  إفي العالم وما نتج عنه من    19-باالستجابة إلنتشار فيروس كوفيد
ستمرارية تقديم خدماتها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات في الوقت الراهن غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم  إستباقي لضمان  إبشكل  

أو  المجموعةبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض حكومة المملكة العربية السعودية قيودًا على عمليات تصنيف قطاع الرعاية الصحية كخدمة أساسية من ق
( واألثار االقتصادية  19-كوفيدسلسلة التوريد الخاصة بها. وتواصل إدارة المجموعة مراقبة األثار المالية والتشغيلية المترتبة على انتشار فيروس كورونا ) 

ستهدفت دعم القطاع الصحي  إستفادة من المبادرات الحكومية المختلفة التي  اءاتها على إدارة األزمة من حيث كفاءة التشغيل واإلبشكل عام، وتركزت إجر 
ستدامة سلسلة التوريد لألدوية والمواد الطبية وغير الطبية مما كان له األثر في زيادة  إجراءات  إخذت إدارة المجموعة  إتذلك فقد    ى ضافًة الإبالمملكة.  

األدوية والمستلزمات الطبية.    ى عتيادية في الطلب عل حتياجات التشغيل تحسبًا ألي اضطرابات غير متوقعة ومواجهة الزيادة غير اإلإمخزوناتها لتأمين  
الرغم من صعوبة تحديد مدى     ا. وعلى طهرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات التشغيل بما يضمن مواصلة نشاهتمت إدارة المجموعة بتوافر األ إ أيضًا 

تواصل  ومدة أثر انتشار الوباء، تعتقد إدارة المجموعة أنه لن يكون له تأثير جوهري على قدرة المجموعة على مواصلة نشاطها. كما أن اإلدارة س 
 قوم بعكس أي أثار أو تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالي التي تخصها.مراقبتها للوضع عن كثب، وست

 س اإلعداد أس .2
 بيان اإللتزام      2-1

  ة يالسعود   ة يالمالي األولي" المعتمد في المملكة العرب  ري"التقر   ۳٤المحاسبة الدولي    اريالموحدة المختصرة وفقا لمع  ة ياألول  ة يتم إعداد ھذه القوائم المال
الموحدة المختصرة جنبًا    ةي ولاأل  ة يقراءة ھذه القوائم المال   جب يو   راجعين والمحاسبينللم  ة يالسعود  ئة ي األخرى المعتمدة من الھواإلصدارات    رييوالمعا

  ة ياألول   ةي للسنة السابقة"(. وال تتضمن ھذه القوائم المال  ةي )"القوائم المال  م2020  سمبريد  ۳۱للمجموعة كما في    السنوية   ة يإلى جنب مع القوائم المال
ولكن تم إدراج    ة يالمال   ريللتقار   ة يالدول  ر ييللمعا   وفقاً   معدة ال  ة يالموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المال

في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة    راتياألحداث والمعامالت الهامة لفهم التغ   ريالمحددة لتفس  ةير ي التفس   ضاحاتيواإل   ةيالمحاسب   اساتيالس
 للسنة السابقة. ة يمنذ القوائم المال

 

 ة يإعداد القوائم المال    2- 2
 

بالقيمة    يمهاي تق  منافع الموظفين المحددة والتي تم  مطلوبات  بإستثناءالتاريخية    التكلفة  أساس  األولية الموحدة المختصرة علىالمالية    القوائم  إعدادتم  
 الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

للمجموعة، ويتم تقريب كافة القيم الى  عملة العرض  الوظيفية و   بالريال السعودي وهو العملة  المختصرة  الموحدة األولية  تم عرض القوائم المالية  
 أقرب ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 راتياستخدام األحكام والتقد    3- 2
  ة يالمحاسرررررب  اسررررراتيالسررررر   قيالتي تؤثر في تطب  راتيالموحدة المختصررررررة من اإلدارة اسرررررتخدام األحكام والتقد  ةياألول  ةياعداد ھذه القوائم المال  تطلبي

من قبرل  ألحكرام الھرامرة  ا  .راتيعن ھرذه التقرد  ةير والمصررررررررررررررروفرات. قرد تختل  النترائج الفعل  راداتيوعلى المبرال  المردرجرة للموجودات والمطلوبرات واال
في القوائم    نةيالمبنفسررها  تلك  هي    جوهرياً   راً يوحاالت عدم التأكد والتي لھا تأث  راتيوالمصررادر الھامة للتقد  ةيالمحاسررب  اسرراتيالسرر   قيعند تطب  اإلدارة
 . للسنة السابقة  ةيالمال
 تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر    ى ة علي الخبرة السابقة وعوامل أخر تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، وهي مبني  يتم   
   ، المختصرة  الموحدةاألولية  المالية    القوائم  إعداد عند  المتاحة  والضوابط  المعاييرعلى    هاوتقديرات  فتراضاتهاإ  المجموعةبنت    وقدمناسبة للظروف.     
 الناشئة خارج    الظروف  بسبب  أو  السوق  على  تطرأ  التي  التغيرات  بسبب  تتغير  قد  المستقبلية  التطورات  حول  القائمة  واإلفتراضات  الظروف  أن  إال   
 .وقوعها  عند اإلفتراضات في  التغيرات هذه   عكسويتم  المجموعة، سيطرة     
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 أساس التوحيد  .3
الموحدة    ة ياألول   الخسارةأو    الربحقائمة    و   الموحدة المختصرة،  ة يالموحدة المختصرة على قائمة المركز المالي األول  ةي األول  ة يتشتمل ھذه القوائم المال

التدفقات    ئمةالموحدة المختصرة وقا  ةي األول  المساهمينفي حقوق    رات ي قائمة التغو الموحدة المختصرة،    ةي قائمة الدخل الشامل األولو المختصرة،  
تشتمل على موجودات    ثيالموحدة المختصرة للمجموعة، ح   ة ياألول  ة يالمتممة للقوائم المال  ضاحاتي الموحدة المختصرة وكذلك اإل  ة ياألول  ة يالنقد

عليها المجموعة.    طر ي(. الشركات التابعة هي الشركات التي تس۱رقم )  ضاح يفي اإل   نيومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما ھو مب 
على تلك العوائد من خالل    ر يمشاركتها بالشركة والقدرة على التأث جة يلها الحق في العوائد المختلفة نت   كون يالمجموعة على الشركة عندما   طر يتس

.  ةطر يالتوق  عن ممارسة تلك الس   نيالمجموعة على الشركات التابعة ولح   طرة يس  خيمن تار   اراً الشركات التابعة اعتب  د يتوح  تميتحكمها بالشركة.  
العادلة للموجودات المحددة    مة يتكلفة االستحواذ بالق اس يق تم يللمجموعة.    طرة ياالستحواذ للمحاسبة عند انتقال الس   قة يتقوم المجموعة باستخدام طر 

المالي    الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز  مة ياالستحواذ عن صافي ق   لفةتك  ادة يالتي تم الحصول عليها. تسجل ز 
شركات    ن يالمحققة الناتجة عن المعامالت ب  ر ياستبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غ  تمي األولية الموحدة المختصرة.  

المتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة    اسات ية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع الس يالمحاسب  اسات يالس  ل يتعد  تميالمجموعة.  
 .ريلنفس فترات التقر   ةيوالشركات التابعة لها قوائمها المال 

 
 

 الهامة السياسات المحاسبية  .4
  للمجموعة المالية السنوية  القوائم الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد   األولية المالية   القوائم تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  

  .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسييرات 

والتي تم شرحها في القوائم   2021يناير  1اعتبارًا من ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددًا من التعديالت على المعايير سارية 
 المالية الموحدة السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة.

 

 لسهم ا يةبحر  .5
للسهم عن طريق تقسيم الربح للفترة المنسوب لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة  األساسي  الربح  يتم احتساب  

حيث أن المجموعة ال تمتلك أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو  للسهم  للسهم نفس الربح المنتظم أو األساسي  المخفض  خالل الفترة. ويعتبر الربح  
 التعامل بها. أدوات مخفضة ليتم

 :للسهم يعكس الجدول التالي بيانات الربح والسهم المستخدمة في حسابات الربح األساسي والمخفض 
 

 2020 يونيو  30  2021 يونيو 30    
 ر.س.  ر.س.    
       

 64,047,323  75,840,821    صافي ربح الفترة 
 120,000,000  120,000,000    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 0,53  0.63    الربح األساسي والمخفض للسهم 
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 معدات ممتلكات و  .6
 
 2021 يونيو 30    

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(
 

  ر.س.  ر.س.    
 1,657,933,744  1,614,613,779    معدات ممتلكات و 

 20,322,997  19,565,243    اإلستخدام  موجودات حقوق  
    1,634,179,022  1,678,256,741 

 
 رأس المال  .7

  31)   ة سعودي  رياالت   10  تبل   سميةإ  بقيمة  بالكامل  مدفوع  عادي   هم مليون س  120من    مكون ريال سعودي    مليون   1.200  الشركة  رأسمال  يبل  
 (.سعودي   ريالمليون  1.200: 2020 ديسمبر

 

 أخرى  دائنة  أرصدة .8
 2021يونيو  30    

 )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(
 ر.س.  ر.س.    

 -  94,402    توزيعات أرباح* 
 39,167,661  38,445,914    أرصدة دائنة أخرى  

    38,540,316  39,167,661 
 

م توزيع أرباح نقدية  2021مارس    25هر الموافق  1442شعبان    12في جلسته المنعقدة بتاريخ    ستثمارمجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإل  أقر  *
هللة( لكل سهم والتي تم اعتمادها    50يال سعودي ) ر   0,50وبمعدل    م2020على مساهمي الشركة عن العام المالي  مليون ريال سعودي    60بقيمة  
 ماع الجمعية العامة .في اجت
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 خدمة الموظفين  نهاية ةأ كافم .9
  قائمة والمبال  المعترف بها في  المختصرة    الموحدة األولية    الربح أو الخسارة   قائمة الخدمة المعترف بها في    نهاية  كافآة تلخص الجداول التالية مكونات م

 :المختصرة   الموحدةاألولية  المالي  مركزالقائمة  و المختصرة الموحدة األولية الدخل الشامل 
 

 :المختصرة الموحدة األولية  المالي قائمة المركزالمبلغ المعترف به في  (أ
 2021يونيو  30  

 )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(
 ر.س.  ر.س.  
     

 63,684,084  64,569,792  ة المحدد كافأةالقيمة الحالية اللتزام الم
 

 :المختصرة الموحدة األولية  الخسارة وأ  الربح قائمة مصاريف المعترف بها في ال (ب
 2021يونيو  30    

 )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(
       
 ر.س.    

 ر.س. 

 6,338,477  6,310,248    كلفة الخدمات الحالية ت
 927,672  991,652    الخاصة  العموالت تكلفة
    7,301,900  7,266,149 

 

 :ة المحدد   لمكافأةالقيمة الحالية اللتزام ا  على حركة ال

 2021يونيو  30  
 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 

  ر.س.  ر.س.  
  59,871,135  63,684,084  فترة / السنة في بداية ال ة المحدد كافأةالقيمة الحالية اللتزام الم

  12,824,834  6,310,248  الحالية كلفة الخدمات ت
  1,882,593  991,652  الخاصة  العموالت تكلفة
  الدخل   قائمة  في  بها  معترف  محددة   مكافأة   خطة  على   بناءً  اإلكتواري الربح  
 الموحدة   الشامل

  (2,563,014)   (1,703,815 )  

  ( 9.190,663)   (3,853,178)   خالل الفترة / السنة  مدفوعة  مكافآت
  63,684,084  64,569,792  السنة الفترة / في نهاية  ة المحدد المكافأةالقيمة الحالية اللتزام  

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  (ج
  2021  2020  

  % 3.1  % 3.1  معدل الخصم 
  % 3  %3  معدل زيادة الرواتب 

  سنة  60  سنة  60  سن التقاعد 
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 المنح الحكومية  .10
 2021يونيو  30    

 )غير مراجعة(
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(
 ر.س.  ر.س.    

 151,971,803  144,358,206    يناير  1 في
 (7.613.597)   (3,806,799)     مطفأة  حكوميةمنح 

7140,551,40    في نهاية الفترة / السنة    144,358,206 
 7.613.597  7.613.597    متداولة 

0132,937,81    غير متداولة    136,744,609 
    7140,551,40   144,358,206 

 

  
 القروض   .11

 2021يونيو  30  
 )غير مراجعة( 

 2020ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 .س.ر  .س.ر  
     :المتداول   الجزء

 37,428,480  54,767,720  المالية  وزارة  من  المقدمة  القروض
 10,000,000  31,908,752  التجارية   البنوك من  المقدمة  القروض
 47,428,480  86,676,472  المتداول  الجزء إجمالي
     :المتداول  غير  الجزء

 197,446,575  185,656,293  المالية  وزارة  من  المقدمة  القروض
 197,446,575  185,656,293  غير المتداول  الجزء إجمالي

 244,875,055  272,332,765  اإلجمالي 
 

 من وزارة المالية  المقدمة  القروض  11-1
على قرض من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات طبية   2013سبتمبر   11حصلت المجموعة في )أ( 

شركة قرضًا دون فوائد. بلغت  وغير طبية أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظرًا ألن وزارة المالية تعتبر جهة حكومية تقدم لل
. هذا القرض بالريال السعودي دون أي  2017ديسمبر    31بالكامل إعتبارًا من    المجموعةمليون ريال سعودي إستخدمته    149.1قيمة القرض  

ماح تبل  خمس  عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة س
 .2018 عام  من إبتداء   القرض هذا أقساط  بتسديد  الشركة بدأت حيث ، سنوات من تاريخ توقيع العقد

إتفاقية تمويل أخرى مع وزارة المالية مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل بناء مجمع سكني   2015يناير  26وقعت المجموعة في )ب( 
.  2017ديسمبر    31بالكامل إعتبارًا من    المجموعةمليون ريال سعودي إستخدمته    27.5تابع لمشروع مستشفى السويدي حيث بلغت قيمة القرض  

لريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع وما أقيم عليها ويسدد على عشرين قسط سنوي  هذا القرض با
 . 2019من عام  بتسديد أقساط هذا القرض إبتداءً  المجموعةحيث بدأت   ، متساوي بعد فترة سماح تبل  خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد 

إتفاقية تمويل ثالثة مع وزارة المالية المالية مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل جزء من    2015ليو  يو   20وقعت المجموعة في  )ج(  
بالكامل إعتبارًا من    المجموعةمليون ريال سعودي إستخدمته    197.6تكاليف بناء وتأثيث المستشفى في منطقة النزهة حيث بلغت قيمة القرض  

ال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع وما أقيم عليها ويسدد  . هذا القرض بالري2018ديسمبر    31
  عام  من  الثاني   الربع   في  األول   القسط   إستحقحيث   ،على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبل  خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد

2020 . 
مليون ريال للسنة الالحقة وذلك ضمن مبادرة وزارة المالية    17,3البالغة    و  2020عام    المالية المستحقة خاللتم تاجيل أقساط قروض وزارة    -

 على القطاع الخاص. 19لتخفيف االثار اإلقتصادية المتعلقة بجائحة كوفيد 
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 المعلومات القطاعية  .12
 .الصيدالنية  المنتجات وقطاع  الطبية   الخدماتمن قطاع   ةرئيسي صفة ب  المجموعةعمليات  تتأل 
 مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية: مختارة مالية معلومات يلي فيما
 قطاع الخدمات الطبية: الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين. -
 الصيدالنية. المنتجات  قطاع  -
 

 المجموع  الصيدالنية المنتجات الطبية الخدمات  
 2020 2021 2020 2021 2020 2021  يونيو 30
 .س ر .س ر .س ر .س ر .س ر .س ر   

 450,988,849 546,201,702 105.674.470 139,268,223 345.314.379 406,933,479  اإليرادات 

 157,287,988 213,365,077 30.146.344 40,767,776 127.141.644 172,597,301  الربح مجمل  

و    اإلستهالك
 اإلطفاء 

 53,317,083 49.643.298 2,269,313 1.287.853 55,586,396 50,931,151 

 64,047,323 75,840,821 12,486,332 23,586,153 51.560.991 52,254,668  الربح صافي

 
 المجموع  الصيدالنية المنتجات الطبية الخدمات  
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30  
 .س ر .س ر .س ر .س ر .س ر   .س ر  

 2,435,014,013 2,472,088,616 206,702,868 226,625,016 2,228,311,145 2,245,463,600  إجمالي الموجودات

 736,352,407 755,023,175 31,346,058 61,438,556 705,006,349 693,584,619  المطلوبات  إجمالي 

 
 الحقة ال حداث األ .13

 

والتي    لشراء كامل حصص مؤسسة الخليج لإلستثمار )2021  يوليو  09الموافق  ( 1442ذو القعدة    29 بتاريخ  قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم 
الدوائية المتخصصة. إن مدة مذكرة35تمثل نسبة   التفاهم ثالثة شهور   % من شركة سدير لألدوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات 

عالقة و  علمًا بأنه ال يوجد أطراف ذات   لغايات اإلنتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة ألوضاع الشركة المالية والقانونية واإلدارية والتشغيلية
  موافقة الجهات ذات العالقة. لإن إجراءات الشراء تخضع  
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 رقام المقارنة  أ .14
، ولتعزيز قابلية المعلومات للمقارنة ولتكون أكثر مالءمة لمستخدمي    الفترة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في  

 الموحدة ، على النحو التالي: القوائم المالية األولية
 

 (       2020يونيو 30)كما في
 األولية الموحدة المختصرة  قائمة الربح أو الخسارة

                                                           

 تم تصنيفها كما  أثر إعادة التصنيف كما ذكرت سابقا  
 17.013.467 13.423.826 3.589.641 بيع وتسويق   مصاريف 

 - (13.423.826)  13.423.826 خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
 

 المختصرة  الموحدةاألولية  المالية قوائمال  عتمادإ .15
 

 (.2021 أغسطس   )الموافق  1442 ذو الحجة   بتاريخ مجلس اإلدارة من قبل المختصرة   الموحدةاألولية  عتماد القوائم الماليةتم إ 
 


