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 الشر�ة و الشر�ات التا�عة و أنشطتهانبذة عن  .1
  1425صفر    23الصادر بتار�خ    1010196714شر�ة الحمادي للتنم�ة واإلستثمار (الشر�ة) هي شر�ة مساهمة مسجلة �موجب السجل التجاري رقم:  

یولیو    15هجري (الموافق    1435ن  رمضا  17) في مدینة الر�اض، ومدرجة في سوق األسهم السعودي (تداول) بتار�خ  2004أبر�ل    13هجري (الموافق  
2014 .( 

 ، المملكة العر��ة السعود�ة. 11534، الر�اض 55004إن عنوان الشر�ة المسجل هو صندوق بر�د رقم: 
لزمات الطب�ة  المستتتمثل أنشطة الشر�ة والشر�ات التا�عة لها، �شار إلیهم مجتمعین ("المجموعة")، في مزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المعدات  و 

د الغذائ�ة،  واألدو�ة، ومستحضرات التجمیل، و�قامة وص�انة و�دارة وتشغیل المستشف�ات والمراكز الطب�ة المتخصصة، وتجارة الجملة والتجزئة في الموا
إقامة المشار�ع الصناع�ة المختلفة،    وشراء واستئجار األراضي إلقامة م�اني علیها واستثمارها �الب�ع أو اإل�جار لصالح الشر�ة، و�نشاء أو المشار�ة في

 . و�نشاء و�دارة وص�انة مراكز تجار�ة في المملكة العر��ة السعود�ة
 

 فیما یلي بیانا بالشركات التابعة للمجموعة: 
 نس�ة الملك�ة  العملة الوظ�ف�ة النشاط بلد التأس�س اسم الشر�ة التا�عة

    2022 2021 
٪ 100 ر�ال سعودي  شر�ة تجار�ة  المملكة العر��ة السعود�ة  المساندة المحدودةشر�ة الخدمات الطب�ة   100 ٪  

٪ 100 ر�ال سعودي  شر�ة تجار�ة  المملكة العر��ة السعود�ة  شر�ة الخدمات الصیدالن�ة المحدودة  100 ٪  
٪ 100 ر�ال سعودي  تجار�ة شر�ة  المملكة العر��ة السعود�ة  شر�ة الحمادي إلدارة وتشغیل المستشف�ات المحدودة  100 ٪  

٪ 100 ر�ال سعودي  شر�ة صناع�ة  المملكة العر��ة السعود�ة  شر�ة الصناعات الطب�ة المحدودة  100 ٪  
 منفصلة:  تتضمن هذه القوائم المال�ة الموحدة حسا�ات شر�ات المجموعة، وحسا�ات الفروع التا�عة لها الموضحة أدناه والتي تعمل ضمن سجالت تجار�ة

 

 المدینة  رقم السجل التجاري  اسم الفرع 
 الر�اض  1010263026 مستشفى الحمادي، فرع العل�ا  

 الر�اض  1010934227 مستشفى الحمادي، فرع السو�دي 
 الر�اض  1010374270 مستشفى الحمادي، فرع النزهة  

 الر�اض  1010374273 اإلنشاءات والص�انة 
 الر�اض  1010610529 المحدودة الض�افة العر��ة  

 الر�اض  1010500366 معهد الخدمات المساندة للتدر�ب 
 الر�اض  1010651084 معهد الخدمات المساندة النسائي للتدر�ب

 سدیر  1126105966 مجمع الصناعات الحیو�ة والدوائ�ة 
 

 19-أثر انتشار فیروس �وفید
في العالم وما نتج عنه من إضطرا�ات لألنشطة االقتصاد�ة في األسواق، قامت اإلدارة بتقی�م تأثیره على عمل�اتها �شكل    19-إلنتشار فیروس �وفید�االستجا�ة  

یث تم تصن�ف قطاع  إست�اقي لضمان إستمرار�ة تقد�م خدماتها. على الرغم من هذه التحد�ات، ال تزال العمل�ات في الوقت الراهن غیر متأثرة إلى حد �بیر ح
لسلة التور�د الخاصة الرعا�ة الصح�ة �خدمة أساس�ة من قبل الحكومة ونت�جة لذلك لم تفرض حكومة المملكة العر��ة السعود�ة قیودًا على عمل�ات المجموعة أو س

) واألثار االقتصاد�ة �شكل عام، وتر�زت إجراءاتها 19-كوفیدبها. وتواصل إدارة المجموعة مراق�ة األثار المال�ة والتشغیل�ة المترت�ة على انتشار فیروس �ورونا (
 الي ذلك فقد إتخذت على إدارة األزمة من حیث �فاءة التشغیل واإلستفادة من الم�ادرات الحكوم�ة المختلفة التي إستهدفت دعم القطاع الصحي �المملكة. إضافةً 

لمواد الطب�ة وغیر الطب�ة مما �ان له األثر في ز�ادة مخزوناتها لتأمین إحت�اجات التشغیل تحس�ًا ألي  إدارة المجموعة إجراءات إستدامة سلسلة التور�د لألدو�ة وا
األرصدة النقد�ة الكاف�ة    اضطرا�ات غیر متوقعة ومواجهة الز�ادة غیر اإلعت�اد�ة في الطلب على األدو�ة والمستلزمات الطب�ة. أ�ضًا إهتمت إدارة المجموعة بتوافر 

وعلى الرغم من صعو�ة تحدید مدى ومدة أثر انتشار الو�اء، تعتقد إدارة المجموعة أنه لن �كون له تأثیر   . ل�ات التشغیل �ما �ضمن مواصلة نشاطها  لتمو�ل متط
�ة في فترات التقر�ر جوهري على قدرة المجموعة على مواصلة نشاطها. �ما أن اإلدارة ستواصل مراقبتها للوضع عن �ثب، وستقوم �عكس أي أثار أو تغیرات مطلو 

 المالي التي تخصها. 
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 أسس اإلعداد .2
 

 ب�ان اإللتزام     2-1
  ة �السعود  ة� المالي األولي" المعتمد في المملكة العر�  ر�"التقر   ۳٤المحاس�ة الدولي    ار�الموحدة المختصرة وفقا لمع  ة� األول  ة �تم إعداد ھذه القوائم المال

الموحدة المختصرة جن�ًا    ة �ولاأل  ة�قراءة ھذه القوائم المال   جب�و   راجعین والمحاسبینللم  ة� السعود  ئةیواإلصدارات األخرى المعتمدة من الھ   ریی والمعا
  ة�األول  ة � للسنة السا�قة"). وال تتضمن ھذه القوائم المال  ة� ("القوائم المال  م2021  سمبر �د  ۳۱للمجموعة �ما في    السنو�ة  ة� إلى جنب مع القوائم المال

ولكن تم إدراج    ة �المال  ر�للتقار   ة� الدول  ریی وفقًا للمعا  معدةال  ة �الموحدة المختصرة �افة المعلومات المطلو�ة إلعداد مجموعة �املة من القوائم المال
في المر�ز المالي واألداء المالي للمجموعة    راتیداث والمعامالت الهامة لفهم التغاألح   ری المحددة لتفس  ة�ر یالتفس  ضاحات�واإل  ة� المحاسب   اسات�الس

 للسنة السا�قة.   ة�منذ القوائم المال 
 ة �إعداد القوائم المال    2-2

�الق�مة    �مهایتق  منافع الموظفین المحددة والتي تم  مطلو�ات  �إستثناءالتار�خ�ة    التكلفة  أساس  األول�ة الموحدة المختصرة على المال�ة    القوائم  إعدادتم  
 الحال�ة لإللتزامات المستقبل�ة �إستخدام طر�قة وحدة اإلئتمان المتوقعة. 

 

 رات یاستخدام األحكام والتقد    2-3
  ة� المحاســـــب   اســـــات�الســـــ   قیالتي تؤثر في تطب  راتیالموحدة المختصـــــرة من اإلدارة اســـــتخدام األحكام والتقد  ة�األول  ة�اعداد ھذه القوائم المال  تطلبی

من قـبل  ألحكـام الھـامـة  ا  .راتیعن ھـذه التقـد  ة�ـ والمصــــــــــــــروـفات. ـقد تختلف النتـائج الفعل  راداتیوعلى الم�ـالغ المـدرجـة للموجودات والمطلوـ�ات واال
في القوائم    نةیالمبنفســها  تلك هي  جوهر�اً   راً یوحاالت عدم التأكد والتي لھا تأث  راتیوالمصــادر الھامة للتقد  ة�ســبالمحا  اســات�الســ   قیعند تطب  اإلدارة
 .للسنة السا�قة ة �المال

 تتضمن توقعات �األحداث المستقبل�ة والتي تعتبر  ى تقی�م التقدیرات واالفتراضات �شكل مستمر، وهي مبن�ة علي الخبرة السا�قة وعوامل أخر  یتم   
   الموحدة المختصــرة،األول�ة  المال�ة    القوائم إعداد  عند  المتاحة  والضــوا�ط  المعاییرعلى    هاوتقدیرات  فتراضــاتهاإ  المجموعةبنت   وقدمناســ�ة للظروف.     
 الناشـــئة خارج    الظروف  �ســـبب  أو  الســـوق   على  تطرأ  التي  التغیرات  �ســـبب  تتغیر قد  المســـتقبل�ة   التطورات حول  القائمة  واإلفتراضـــات  الظروف  أن  إال

 .وقوعها عند اإلفتراضات في التغیرات هذه عكسو�تم  المجموعة،س�طرة 

 العملة الوظ�ف�ة وعملة العرض   .3
للمجموعة، و�تم تقر�ب �افة الق�م الى  الوظ�ف�ة وعملة العرض    �الر�ال السعودي وهو العملة  المختصرة  الموحدةاألول�ة  تم عرض القوائم المال�ة  

 أقرب ر�ال سعودي ما لم یذ�ر خالف ذلك.

 أساس التوحید .4
الموحدة   ة� األول  الخسارة أو    الر�ح الموحدة المختصرة، قائمة   ة �الموحدة المختصرة على قائمة المر�ز المالي األول  ة� األول  ة �تشتمل ھذه القوائم المال

  ة � التدفقات النقد  ئمةالموحدة المختصرة وقا  ة �األول  المساهمینفي حقوق    راتیالموحدة المختصرة، قائمة التغ   ة �المختصرة، قائمة الدخل الشامل األول
تشتمل على موجودات ومطلو�ات    ثیالموحدة المختصرة للمجموعة، ح   ة �األول  ة�المتممة للقوائم المال   ضاحات�الموحدة المختصرة و�ذلك اإل  ة� األول

  طر�علیها المجموعة. تس  طر�). الشر�ات التا�عة هي الشر�ات التي تس۱رقم (  ضاح�في اإل   نیونتائج أعمال الشر�ة وشر�اتها التا�عة �ما ھو مب
على تلك العوائد من خالل تحكمها   ری مشار�تها �الشر�ة والقدرة على التأث  جة�لها الحق في العوائد المختلفة نت   كون �جموعة على الشر�ة عندما  الم

. تقوم طرة�التوقف عن ممارسة تلك الس  نیالمجموعة على الشر�ات التا�عة ولح   طرة� س  خ�من تار   اراً الشر�ات التا�عة اعت�  د یتوح   تمی�الشر�ة.  
العادلة للموجودات المحددة التي    مة� تكلفة االستحواذ �الق  اس�ق  تمیللمجموعة.    طرة�االستحواذ للمحاس�ة عند انتقال الس  قة�المجموعة �استخدام طر 

علیها �شهرة في قائمة المر�ز المالي األول�ة    الموجودات المحددة والمستحوذ  مة�االستحواذ عن صافي ق  لفة تك   ادة�تم الحصول علیها. تسجل ز 
شر�ات المجموعة.    نیالمحققة الناتجة عن المعامالت ب  ریاست�عاد �ل من المعامالت و�ذلك األرصدة واألر�اح والخسائر غ   تمیالموحدة المختصرة.  

المت�عة من قبل المجموعة. تعد الشر�ة والشر�ات    تاسا�ة للشر�ات التا�عة عند الضرورة لضمان توافقها مع الس� المحاسب  اسات�الس  لی تعد  تمی
 . ر�لنفس فترات التقر   ة�التا�عة لها قوائمها المال
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 الهامة الس�اسات المحاسب�ة   .5
  للمجموعة المال�ة السنو�ة   القوائم الموحدة المختصرة مع تلك المت�عة في إعداد  األول�ةالمال�ة    القوائمتتوافق الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في إعداد  

  .م2021د�سمبر  31للسنة المنته�ة في  
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسییرات 
والتي تم شرحها في القوائم    م2022ینایر    1ال یوجد معاییر جدیدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددًا من التعدیالت على المعاییر سار�ة اعت�ارًا من  

 المال�ة الموحدة السنو�ة للمجموعة ولكن ل�س لها أثر جوهري على القوائم المال�ة األول�ة الموحدة المختصرة للمجموعة.
 

 المعلومات القطاع�ة .6
 . الصیدالن�ة المنتجات وقطاع الطب�ة الخدماتمن قطاع  ة رئ�س� صفة� المجموعةعمل�ات   تتألف 
 مصنفة حسب قطاعات األعمال التال�ة: مختارة  مال�ة  معلومات یلي ف�ما
 والخارجیین.قطاع الخدمات الطب�ة: الرسوم المفروضة على خدمات المستشف�ات للمرضى الداخلیین  -
 الصیدالن�ة. المنتجات قطاع -
 

 ). 18تم إعادة تصن�ف �عض بنود قائمة الر�ح أو الخسارة لعام المقارنة �ما یتوافق مع تصن�ف العام الحالي و �ما هو مبین في اإل�ضاح رقم ( 
 

 
 المجموع   المنتجات الصیدالن�ة   الخدمات الطب�ة   

 2021  2022  2021  2022  2021  2022  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في  
 ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  مارس   31

             
 226,291,944  250,890,207  57,467,933  55,496,808  168,824,011  195,393,399  اإلیرادات

 87,406,498  96,078,080  17,675,379  14,827,317  69,731,119  81,250,763  الر�ح اإلجمالي
 17,607,546  61,959,097  9,112,768  7,376,703  8,494,778  54,582,394  صافي الر�ح من العمل�ات المستمرة

 17,928,408  -   2,346,375  -   15,582,033  -   الر�ح من العمل�ات غیر المستمرة
 27,638,186  25,826,995  910,840  760,223  26,727,346  25,066,772  اإلستهالكات واإلطفاءات

 35,535,954  61,959,097  11,459,143  7,376,703  24,076,811  54,582,394  صافي الربح 
 

 
 المجموع   المنتجات الصیدالن�ة   الخدمات الطب�ة   

 2021د�سمبر   31  2022مارس  31  2021د�سمبر  31  2022مارس  31  2021د�سمبر  31  2022مارس  31  كما في 
 ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  

             
 2,261,714,148  2,328,397,711  262,659,840  269,840,534  1,999,054,308  2,058,557,177  إجمالي الموجودات
 602,424,911  653,669,080  38,519,065  4,706,533  563,905,846  648,962,547  إجمالي المطلو�ات 
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 العمل�ات غیر المستمرة  .7
 

لمستشفى  على إ�قاف األنشطة التشغیل�ة    2021سبتمبر    16وافق مجلس إدارة شر�ة الحمادي للتنم�ة واإلستثمار في إجتماع مجلس اإلدارة  المنعقد بتار�خ   -
ملیون ر�ال سعودي یتم تمو�لها من القروض البنك�ة و التدفقات النقد�ة الذات�ة    450الحمادي العل�ا و إنشاء مستشفى جدید �حل محله بتكلفة تقدیر�ة تبلغ  

و خدمة عالج األورام  ع�ادة طب�ة متخصصة  في الخدمات الطب�ة العامة    120سر�ر و    300للشر�ة. تبلغ سعة المستشفى الجدید المخطط إنشائه  
ن عام وعالج إصا�ات المالعب والتأهیل الطبي الر�اضي والوظ�في. و من المتوقع البدء في التشغیل التجر�بي للمستشفى الجدید في الر�ع األول م

 . 2021.علمًا �أنه قد تم إ�قاف إستق�ال المرضى في مستشفى الحمادي العل�ا بنها�ة شهر سبتمبر  2026
 

للر�ح أو الخسارة والدخل الشامل إلظهار العمل�ات غیر المستمرة �شكل  المختصرة  الموحدة  األول�ة  تم إعادة عرض األرقام المقارنة في القوائم المال�ة   -
 منفصل عن العمل�ات المستمرة. 

 

 نتائج العمل�ات غیر المستمرة:

 2021مارس  31  2022مارس  31    
 مراجعة) (غیر   (غیر مراجعة)     
 ر.س.  ر.س.    

 52,478,043  -    اإلیرادات 
) 34,560,469(  -    التكلفة والمصروفات   

 50,571  -    إیرادات تشغیل�ة أخرى 
) 39,737(  -    تكال�ف تمو�ل   

 17,928,408  -    الر�ح من العمل�ات غیر المستمرة
,150  -    العمل�ات غیر المستمرة -ر�ح�ة السهم    

 

ملیون ر�ال    17,9:   2021  مارس  31(   2022مارس   31المنته�ة في   لفترة الثالثة أشهرر�ال سعودي )  صفر(من العمل�ات غیر المستمرة یبلغ الر�ح   -
ملیون    17,6:  2021  مارس  31(  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في    ملیون ر�ال سعودي  62العمل�ات المستمرة  و�بلغ الر�ح من  سعودي)  

 ر�ال سعودي). 
 

 ال تتوقع إدارة الشر�ة أي تأثیر سلبي جوهري على أر�اح  الشر�ة المستقبل�ة نت�جة اإل�قاف المؤقت لنشاط مستشفى الحمادي العل�ا.  -
 

 

 ر�ح�ة السهم   .8
للسهم عن طر�ق تقس�م الر�ح للفترة المنسوب لحملة األسهم العاد�ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة المصدرة  األساسي  یتم احتساب الر�ح  

حیث أن المجموعة ال تمتلك أي أوراق مال�ة قابلة للتحو�ل أو  للسهم  للسهم نفس الر�ح المنتظم أو األساسي  المخفض  خالل الفترة. و�عتبر الر�ح  
 :للسهم �عكس الجدول التالي ب�انات الر�ح والسهم المستخدمة في حسا�ات الر�ح األساسي والمخفض التعامل بها. أدوات مخفضة لیتم 

 
 2021مارس  31  2022مارس  31    
 (غیر مراجعة)   (غیر مراجعة)     
 ر.س.  ر.س.    

 35,535,954  61,959,097    صافي ر�ح الفترة 
 120.000.000  120.000.000    األسهم العاد�ة المتوسط المرجح لعدد 

 0.30  0.52    الر�ح األساسي والمخفض للسهم 
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 معدات ممتلكات و  .9
 2021د�سمبر  31  2022مارس  31    
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)     
 ر.س.  ر.س.    

 1,535,359,262  1,518,689,052    ممتلكات ومعدات 
 11,577,087  8,247,137    موجودات حقوق اإلستخدام  

    1,526,936,189  1,546,936,349 
 

 أرصدة مدینة أخرى  .10
 2021د�سمبر  31  2022مارس  31  
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)   
 ر.س.  ر.س.  
     

 118,795  5,118,795  * تأمینات نقد�ة مستردة
 2,584,387  3,610,184  سلف وعهد موظفین 

 1,626,820  1,626,820  هامش الضمانات البنك�ة 
3573,32  أخرى    519,582 

  210,929,12   4,849,584 
ضمان دخول مزاد لشراء أرض والذي رسى لصالح الشر�ة و�ن  ر�ال سعودي تمثل    5,000,000التأمینات النقد�ة المستردة مبلغ    تتضمن *  

 . الموضح أدناه دفعة األولى من ق�مة عقد شراء األرضلسداد اعند المبلغ مسترد 
، وقعت الشر�ة ("المشتري") مع شر�ة ضاح�ة النرجس للتطو�ر واالستثمار العقاري ("المطور") اتفاق�ة شراء أرض 2022  مارس  28بتار�خ   -

ر�ال    115,600,133متر مر�ع في حي النرجس وذلك �غرض إنشاء مستشفى علیها و�إجمالي مبلغ    19,202.68("الُبلك") �مساحة إجمال�ة  
من ثمن األرض)   ٪80ر�ال سعودي (  92,480,106سعودي غیر شاملة لضر��ة التصرفات العقار�ة والسعي؛ �حیث تكون الدفعة األولى �مبلغ  

من ثمن األرض) یتم دفعها عند اإلفراغ. س�قوم المطور    ٪20ر�ال سعودي (  23,120,026مستحقة فور توق�ع العقد، والدفعة الثان�ة �مبلغ  
توار�خه دون   ("تار�خ التسل�م") �شرط سداد المشتري �امل ثمن الُبلك في  2022سبتمبر    8بتار�خ    قل ملكیتها للشر�ةنبتسل�م األرض محل العقد و 

  تأخیرها حتى تار�خ التسل�م ودفع السعي وضر��ة الق�مة المضافة للسعي ودفع ضر��ة التصرفات العقار�ة، و�تم التسل�م �موجب محضر التسلم 
 موقع من قبل الطرفین. 

 الذمم المدینة التجار�ة .11
 

 2021د�سمبر  31  2022مارس  31    
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)     
 ر.س  ر.س    

 606,538,506  703,020,443    مفوترة  – ذمم مدینة تجار�ة 
 1,025,048  1,029,567    الم�الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 607,563,554  704,050,010    إجمالي الذمم المدینة التجار�ة 
       

) 243,344,449(  (250,771,917)    مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة   
       

 364,219,105  453,278,093    صافي الذمم المدینة التجار�ة 
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 (تتمه)  الذمم المدینة التجار�ة .11
 

 تتلخص حر�ة مخصص الخسائر اإلئتمان�ة المتوقعة ، على النحو التالي: 
 

 2021د�سمبر  31  2022مارس  31  
 (مراجعة)   (غیر مراجعة)   
 ر.س.  ر.س.  
     

 88,458,291  243,344,449  الرصید اإلفتتاحي
 155,013,259  7,506,132  المكون خالل السنة 

) 127,101(  ) 78,664(  دیون مشطو�ة خالل السنة   
 243,344,449  250,771,917  الرصید الختامي 

 

التقر�ر. و�تم تعدیل مخصص الخسائر االئتمان�ة المتوقعة �ما یتناسب مع التغیرات الدور�ة التي  یتم مراجعة مؤشرات االنخفاض في ق�مة الذمم المدینة التجار�ة بنها�ة فترة  
 مان�ة المتوقعة.تطرأ على تلك المؤشرات. وفي رأي اإلدارة لم �كن هناك إنخفاض في ق�مة الذمم المدینة التجار�ة غیر ما تم تسجیله �مخصص للخسائر االئت

 رأس المال  .12
د�سمبر    31(   ةر�االت سعود�  10سم�ة تبلغ  إهم عادي مدفوع �الكامل �ق�مة  ملیون س  120من    مكون ر�ال سعودي    ملیون   1.200�ة  یبلغ رأسمال الشر  -

 ر�ال سعودي). ملیون  1.200: 2021
في اجتماعها   للجمع�ة العامة  2022مارس  24هـ الموافق  1443شع�ان    21أوصى مجلس إدارة شر�ة الحمادي للتنم�ة واإلستثمار في جلسته المنعقدة بتار�خ   -

وذلك عن طر�ق منح أسهم مجان�ة للسادة المساهمین عن طر�ق رسملة األر�اح الم�قاة وجزء من االحت�اطي  %  33بنس�ة    بز�ادة رأس مال الشر�ةغیر العادي  
الرأسمال�ة للشر�ة و �ما �سهم في تعز�ز خطط النمو والنشاطات المستقبل�ة للشر�ة دع�م القاعدة  تملیون ر�ال سعودي و ذلك بهدف    400النظامي �مبلغ وقدره  

وعلى أال یتجاوز   2022مایو    18، هذا و قد صدرت موافقة هیئة السوق المال�ة على طلب الشر�ة ز�ادة رأس مالها بتار�خ  وتعظ�م إجمالي العوائد للمساهمین
 ار�خ موافقة هبئة السوق المال�ة و على أن تستكمل الشر�ة اإلجراءات و المتطل�ات النظام�ة ذات االعالقة.إجتماع الجمع�ة غیر العاد�ة ستة أشهر من ت

 

  القروض .13
 2022مارس  31  

 (غیر مراجعة) 
 2021د�سمبر  31 

 (مراجعة)  
 ر.س.  ر.س.  

     

 29,570,441  29,470,163  المال�ة  وزارة  من  المقدمة القروض المتداول  الجزء
 179,120,978  181,882,834  المال�ة  وزارة من  المقدمة  القروض المتداول  غیر   الجزء

 208,691,419  211,352,997  اإلجمالي 
 من وزارة المال�ة  القروض المقدمة  1- 13
منطقة السو�دي وشراء معدات طب�ة وغیر طب�ة  على قرض من وزارة المال�ة لتمو�ل إنشاء مستشفى جدید في    2013سبتمبر    11حصلت المجموعة في  (أ)  

  149,1القرض    أساس�ة وضرور�ة، وهو مؤهل ألن �كون منحة حكوم�ة نظرًا ألن وزارة المال�ة تعتبر جهة حكوم�ة تقدم للشر�ة قرضًا دون فوائد. بلغت ق�مة
قرض �الر�ال السعودي دون أي عموالت تمو�ل ومرهون �موجب رهن  . هذا ال2017د�سمبر    31ملیون ر�ال سعودي إستخدمته المجموعة �الكامل إعت�ارًا من  

أت الشر�ة  عقاري ألرض المشروع و ما أق�م علیها و �سدد على عشر�ن قسط سنوي متساوي �عد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تار�خ توق�ع العقد، حیث بد
 . 2018بتسدید أقساط هذا القرض إبتداَء من عام 

 

إتفاق�ة تمو�ل أخرى مع وزارة المال�ة  مؤهلة ألن تكون منحة حكوم�ة وذلك لتمو�ل بناء مجمع سكني تا�ع لمشروع    2015ینایر    26ي  وقعت المجموعة ف(ب)  
  . هذا القرض �الر�ال السعودي2017  د�سمبر  31ملیون ر�ال سعودي إستخدمته المجموعة �الكامل إعت�ارًا من    27,5مستشفى السو�دي حیث بلغت ق�مة القرض  

مس سنوات  دون أي عموالت تمو�ل ومرهون �موجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أق�م علیها و �سدد على عشر�ن قسط سنوي متساوي �عد فترة سماح تبلغ خ 
 . 2019من تار�خ توق�ع العقد، حیث بدأت الشر�ة بتسدید أقساط هذا القرض إبتداَء من عام 
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 (تتمه)  القروض .13
 من وزارة المال�ة (تتمه)  القروض المقدمة  1- 13

 
 

إتفاق�ة تمو�ل ثالثة مع وزارة المال�ة المال�ة  مؤهلة ألن تكون منحة حكوم�ة وذلك لتمو�ل جزء من    2015یولیو    20وقعت المجموعة في  (ج)  
سعودي إستخدمته المجموعة �الكامل إعت�ارًا من  ملیون ر�ال    197,6تكال�ف بناء وتأثیث المستشفى في منطقة النزهة حیث بلغت ق�مة القرض  

. هذا القرض �الر�ال السعودي دون أي عموالت تمو�ل ومرهون �موجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أق�م علیها و �سدد  2018د�سمبر    31
ة بتسدید أقساط هذا القرض إبتداَء  على عشر�ن قسط سنوي متساوي �عد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تار�خ توق�ع العقد، حیث بدأت الشر�

 . 2021من عام 
 المنح الحكوم�ة  .14
 2022مارس  31    

 (غیر مراجعة) 
 2021د�سمبر  31 

 (مراجعة)  
 ر.س.  ر.س.    

 144,358,206  136,744,609    بدا�ة الفترة / السنة   فيالرصید 
 ) 7,613,597(  ) 1,903,399(    خالل الفترة / السنة  منح حكوم�ة مطفأة 

0134,841,21    في نها�ة الفترة / السنةالرصید    136,744,609 

37,312,53    الجزء المتداول    7,412,889 
 129,331,720  127,528,677    الجزء غیر المتداول 

    134,841,210  136,744,609 
 

 خدمة الموظفین نها�ة ةأكافم .15
  قائمةوالم�الغ المعترف بها في  المختصرة    الموحدةاألول�ة    الر�ح أو الخسارة  قائمةالخدمة المعترف بها في    نها�ة  كافآةتلخص الجداول التال�ة مكونات م 

 :المختصرة الموحدةاألول�ة   المالي  مر�زال قائمة  و المختصرة الموحدة األول�ة الدخل الشامل 
 

ن غى  )آ � ـ  د ب ئكصد�ذئكصٮكع ئكصعئ ب  ئكصئكى فئئص سدب ئكصمحتبئآلهك�  :ئكصجئ
 2022مارس  31  

 (غیر مراجعة) 
 2021د�سمبر  31 

 (مراجعة) 
 ر.س.  ر.س.  
     

 65,853,216  66,334,796  الق�مة الحال�ة اللتزام المكافأة المحددة
 

ـ اهئ غى ئك )ا د � ئكصعئ ذ� سئ بص �ج فئئص ب  ئكجحئذب هآ ئكد سدب ئكصمحتبئآلهك�  : ئكصجئ
 2021مارس  31  2022مارس  31    
 (غیر مراجعة)   (غیر مراجعة)     
 ر.س.  ر.س.    
       

 3,181,035  3,083,824    تكلفة الخدمات الحال�ة 
 493,551  510,362    الخاصة العموالت تكلفة

    3,594,186  3,674,586 
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 15. مكافأة نها�ة خدمة الموظفین (تتمه)

ب ئك )ث د� وث ب إلكئذئل ئ عك ثئك� ب ئك ثتخ كص�ئغآبئكف�ص  : بئكص
 2022مارس  31  

 (غیر مراجعة) 
 2021د�سمبر  31 

 (مراجعة)  
 

  ر.س.  ر.س.  
  63,684,084  65,853,216  الق�مة الحال�ة اللتزام المكافأة المحددة في بدا�ة الفترة / السنة 

    12,565,995   3,083,824  تكلفة الخدمات الحال�ة 
  1.993.671  510,362  الخاصة العموالت تكلفة

 الدخل  قائمة  في  بها  معترف  محددة  مكافأة  خطة  على  بناءً   اإلكتواري الر�ح  
 الموحدة  الشامل

   
)1,480,297 ( 

   
)2,454,496 ( 

 

  ) 9,936,038(    ) 1,632,309(  مكافآت مدفوعة خالل الفترة / السنة 
  65,853,216  66,334,796  الفترة / السنة الحالیة لمطلوبات المكافأة المحددة في نھایةالقیمة 

 
ب  )خ ب ئكدئ�ح� مئذ� قئ ة ئإل  ئإلغئدئصئ

  2022  2021  
  ٪ 3.1  ٪ 3.1  معدل الخصم 

  ٪ 3  ٪ 3  معدل ز�ادة الرواتب 
  سنة  60  سنة  60  سن التقاعد

      
 

 أخرى  دائنة أرصدة .16
 2022مارس  31    

 (غیر مراجعة) 
 2021د�سمبر  31 

 (مراجعة) 
 ر.س.  ر.س.    

 634,643  48,634,724    * مستحقة توز�عات أر�اح  
 19,836,489  19,897,787    تأمینات محتجزة من الغیر 

 5,232,545  12,764,671      مستحقة  ال ةضر��ة الق�مة المضاف
 2,305,000  2,305,000    مخصص قضا�ا

 326,096  244,545    أخرى 
    83,846,727  28,334,773 

 
بتوز�ع أر�اح نقد�ة مرحل�ة    2022مارس    24هـ الموافق  1443شع�ان    21مجلس إدارة شر�ة الحمادي للتنم�ة واإلستثمار في جلسته المنعقدة بتار�خ    أقر*

 هللة) لكل سهم.  40ر�ال سعودي (  0,40و�معدل  2022ملیون ر�ال سعودي على مساهمي الشر�ة عن الر�ع األول لعام  48�ق�مة 
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 ة الحق حدثأ .17
 

الشر�ة إتفاق�ة قرض مصرفي متوافق مع الشر�عة االسالم�ة مع أحد البنوك   ) وقعت2022أبر�ل    17هـ (الموافق  1443رمضان    16بتار�خ   -
وذلك    2022سبتمبر    30تبدأ من تار�خ  سنوات سماح    3سنوات شاملة    7ملیون ر�ال سعودي لمدة تمو�ل تبلغ    365التجار�ة المحل�ة �ق�مة  

 لتمو�ل التوسعات المستقبل�ة للشر�ة. 
 ).10)، تم سداد مبلغ الدفعة األولى من عقد شراء أرض النرجس (إ�ضاح 2022أبر�ل   19(الموافق  هـ 1443رمضان   18بتار�خ  -
)، أوصى مجلس إدارة الشر�ة بتغییر إسم الشر�ة من شر�ة الحمادي للتنم�ة و اإلستثمار  2022مایو    19هـ (الموافق  1443  شوال   18بتار�خ   -

 لجهات ذات العالقة و موافقة الجمع�ة غیر العاد�ة للشر�ة. إلى الحمادي القا�ضة وذلك �عد إست�فاء متطل�ات ا 
-  

 

 رقام المقارنة  أ .18
مة لمستخدمي  ئ الحال�ة ، ولتعز�ز قابل�ة المعلومات للمقارنة ولتكون أكثر مال  الفترة المقارنة لتتوافق مع العرض في    فترة    تم إعادة تصن�ف �عض أرقام

 ، على النحو التالي:المختصرة الموحدة  األول�ة   الب�انات المال�ة
 

 

 المختصرة  الموحدةاألول�ة  المال�ة قوائمال عتمادإ .19
 

 ).2022 مایو 19  (الموافق هـ1443  شوال  18 بتار�خمجلس اإلدارة  من قبل المختصرة  الموحدةاألول�ة    عتماد القوائم المال�ةتم إ 
 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنته�ة  في 

                                                                2021مارس 

  إعادة التصن�ف أثر 

 
الخسارة   أو  الر�ح  قائمة 

 الموحدة 

 
 كما ذ�رت سا�قا 

  
 إعادة التصن�ف 

  
 كما صنف 

مدرج ضمن  
األنشطة 
 المست�عدة 

مدرج ضمن  
األنشطة  غیر 

 المست�عدة 

 

  226,291,944  52,478,043  278,769,987  321,497  278,448,490 اإلیرادات 
  2,239,030  50,571  2,289,601  ) 321,497(  2,611,098 إیرادات أخرى 

  ) 138,885,446(  ) 32,172,271(  ) 171,057,717(  ) 7,161,386(  ) 163,896,331( تكلفة اإلیرادات 
  ) 21,022,628(  ) 2,383,248(  ) 23,405,876(  7,161,386  ) 30,567,262( مصار�ف إدار�ة وعموم�ة 

  ) 834,265(  -  ) 834,265(  42,856,987  ) 43,691,252( مصار�ف ب�ع وتسو�ق 
الخسائر   مخصص 

 اإلئتمان�ة المتوقعة  
-  )42,856,987 (  )42,856,987 (  -  )42,856,987 (  

           


