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�ʏࡩ�ɻɮɡȧ�ʏࡩ�Ȇɭɼ�ȯɜɱձծ��ɽʊɱɽʆ����ղղպյյշպհծմ��նճպյմղպմծն�
�

�

�ȓʆȯɜɱ؈ف�ɔɦȄ�ȔȆʊɨɮɐɦȄ�ɤɽȧ�ȓʊɗȆɃǻ�ȔȆɭɽɨɐɭ�����

ɬȄȯȬȗȷׁ Ȅ�ɚɽɜȧ�ȔȄȮɽȡɽɭ�ȔȆɗȆɃǻ�����ճպյձնպնշհ�

ȓʈȲȆȣȗɦȄ�ȓɳǾȄȯɦȄ�ɯɭȱɦȄ�ʄڲǻ�ȲȆȣʆׁ Ȅ�Ȯɽɜɏ�ȔȆȋɽɨɈɭ�ɵɭ�ɪʈɽȨȕ��ղկձպշյձ��կպձշյպծկկ�

�ȓɜȨȗȸɭ�ȦȆȋȲǷ�ȔȆɐʉȴɽȕ��նճծպմմհ��շնպղծհ�

�

�

�

�

Ȅ�ȔȆȧȆɄʆׁםȗɐȖ��ɵɭ�ȓɜɗȳف� Ȅկ��ʄڲǻ��հկȓʊɦɼֿȄ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ����ȒȳɀȗݝݵȄ�ȒȯȧɽםȄ�

�

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�

�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ�ɽɄɐɦȄ� � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�

� � �

�

�
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 عن الشركة و الشركات التابعة و أنشطتها  نبذة .1

 

الحمادي )  شركة    القابضة 
 
واال   الحماديشركة  سابقا رقم "الشركة")  (ستثمارللتنمية  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  مساهمة  شركة  هي   )

( في مدينة الرياض، ومدرجة في سوق األسهم السعودي )تداول( بتاريخ  م2004أبريل    13  : )املوافق  ـه1425صفر    23الصادر بتاريخ    1010196714

 (.م2014يوليو  15 :)املوافق ـه1435رمضان  17

 

 ، اململكة العربية السعودية.11534، الرياض 55004إن عنوان الشركة املسجل هو صندوق بريد رقم: 

 

استثمار أموالها  و   ، األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها في إدارة الشركات التابعة لها أو املشاركة في إدارة الشركات  تتمثل أنشطة الشركة  

تقديم القروض  و   ، امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها و   ، في األسهم وغيرها من األوراق املالية وفق الضوابط الشرعية والنظامية

امتالك حقوق امللكية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من  و   ، والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها

تملك العقارات وتطويرها واستثمارها بالبيع والشراء واالستئجار والتأجير  و   ،الحقوق املعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.   ، انتها وإدارتها وتشغيلها وصي 

 

شركة  ي ال ستثماراال ركة من شركة الحمادي للتنمية و سم الشالشركة على تغيير إملساهمي  الجمعية العامة ت م، وافق2022 يونيو 20بتاريخ 

 . أغراض الشركةوتعديل حمادي القابضة، ال

 

 بالشركات التابعة للمجموعة: فیما یلي بیان 

 

 النشاط  بلد التأسيس  الشركة التابعة سم إ

العملة 

 نسبة امللكية الوظيفية 

 2021م  2022م     

٪ 100 ريال سعودي  شركة تجارية  اململكة العربية السعودية الخدمات الطبية املساندة املحدودة شركة   100 ٪  

٪ 100 ريال سعودي  شركة تجارية  اململكة العربية السعودية شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة   100 ٪  

شركة الحمادي إلدارة وتشغيل املستشفيات  

 املحدودة 

٪ 100 ريال سعودي  شركة تجارية  السعوديةاململكة العربية   100 ٪  

شركة  اململكة العربية السعودية شركة الصناعات الطبية املحدودة 

 صناعية

٪ 100 ريال سعودي   100 ٪  
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والتي تعمل ضمن  حسابات شركات املجموعة، وحسابات الفروع التابعة لها املوضحة أدناه املختصرة املوحدة األولية  تتضمن هذه القوائم املالية 

 سجالت تجارية منفصلة: 

 

 املدينة رقم السجل التجاري  اسم الفرع 

 الرياض  1010263026 مستشفى الحمادي، فرع العليا  

 الرياض  1010934227 مستشفى الحمادي، فرع السويدي 

 الرياض  1010374270 مستشفى الحمادي، فرع النزهة  

 الرياض  1010374273 اإلنشاءات والصيانة 

 الرياض  1010610529 الضيافة العربية املحدودة 

 الرياض  1010500366 معهد الخدمات املساندة للتدريب 

 الرياض  1010651084 معهد الخدمات املساندة النسائي للتدريب 

 سدير  1126105966 مجمع الصناعات الحيوية والدوائية

 

 

 19-أثر انتشار فيروس كوفيد

 

في العالم وما نتج عنه من إضطرابات لألنشطة االقتصادية في األسواق، قامت اإلدارة بتقييم تأثيره على    19-باالستجابة إلنتشار فيروس كوفيد 

ى حد  لعملياتها بشكل إستباقي لضمان إستمرارية تقديم خدماتها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات في الوقت الراهن غير متأثرة إ

  
 
كبير حيث تم تصنيف قطاع الرعاية الصحية كخدمة أساسية من قبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض حكومة اململكة العربية السعودية قيودا

وس كورونا  يرعلى عمليات املجموعة أو سلسلة التوريد الخاصة بها. وتواصل إدارة املجموعة مراقبة األثار املالية والتشغيلية املترتبة على انتشار ف

الحكومية  19-)كوفيد املبادرات  من  واإلستفادة  التشغيل  كفاءة  من حيث  األزمة  إدارة  على  إجراءاتها  وتركزت  عام،  بشكل  االقتصادية  واألثار   )

التوريد إدارة املجموعة إجراءات إستدامة سلسلة  إتخذت  الي ذلك فقد   
 
باململكة. إضافة الصحي  القطاع  التي إستهدفت دعم  لألدوية    املختلفة 

 ألي اضطرابات غير متوقعة ومواجهة
 
الزيادة    واملواد الطبية وغير الطبية مما كان له األثر في زيادة مخزوناتها لتأمين إحتياجات التشغيل تحسبا

 إهتمت إدارة املجموعة بتوافر األرصدة النقدية الكافية
 
لتمويل متطلبات التشغيل    غير اإلعتيادية في الطلب على األدوية واملستلزمات الطبية. أيضا

وعلى الرغم من صعوبة تحديد مدى ومدة أثر انتشار الوباء، تعتقد إدارة املجموعة أنه لن يكون له تأثير جوهري على   بما يضمن مواصلة نشاطها .

أو   أثار  أي  بعكس  للوضع عن كثب، وستقوم  أن اإلدارة ستواصل مراقبتها  نشاطها. كما  في فترات  قدرة املجموعة على مواصلة  تغيرات مطلوبة 

 التقرير املالي التي تخصها. 
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 أسس اإلعداد .2

 
 بيان اإللتزام   1- 2

 

"التقریر املالي األولي" املعتمد في اململكة العربیة السعودیة   ۳4ذه القوائم املالیة األولیة املوحدة املختصرة وفقا ملعیار املحاسبة الدولي هتم إعداد  

    راجعين واملحاسبين واإلصدارات األخرى املعتمدة من الھیئة السعودیة للمواملعایير  
 
ویجب قراءة ھذه القوائم املالیة األولیة املوحدة املختصرة جنبا

املالیة   القوائم  في    السنويةإلى جنب مع  امل  م2021دیسمبر    ۳۱للمجموعة كما  القوائم  السابقة"(. وال تتضمن ھذه  للسنة  املالیة  الیة  )"القوائم 

 للمعایير الدولیة للتقریر
 
تم إدراج  املالی و   األولیة املوحدة املختصرة كافة املعلومات املطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم املالیة املعدة وفقا

  في ي للمجموعة السیاسات املحاسبیة واإلیضاحات التفسيریة املحددة لتفسير األحداث واملعامالت الهامة لفهم التغيرات في املركز املالي واألداء املال

 القوائم املالیة للسنة السابقة.

 
 املالیةإعداد القوائم  2- 2

 

يمها بالقيمة  ي والتي تم تق  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  بإستثناءإعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة على أساس التكلفة التاريخية  تم  

 الحالية لإللتزامات املستقبلية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان املتوقعة. 

 
 األحكام والتقدیرات استخدام 3- 2

 

القوائم املالیة األولیة املوحدة املختصرة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات املحاسبیة  یتطلب اعداد ھذه  

الھامة من األحكام  التقدیرات.  ھذه  الفعلیة عن  النتائج  تختلف  واالیرادات واملصروفات. قد  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة  املبالغ  قبل    وعلى 

 هي تلك نفسها املبینة في القع   اإلدارة
 
 جوهريا

 
وائم ند تطبیق السیاسات املحاسبیة واملصادر الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد والتي لھا تأثيرا

 .للسنة السابقة ة  ي املال 

حداث املستقبلية والتي تعتبر  يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، وهي مبنية علي الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باأل 

املختصرة،     مناسبة للظروف. وقد بنت املجموعة إفتراضاتها وتقديراتها على املعايير والضوابط املتاحة عند إعداد القوائم املالية األولية املوحدة

على السوق أو بسبب الظروف الناشئة خارج   إال أن الظروف واإلفتراضات القائمة حول التطورات املستقبلية قد تتغير بسبب التغيرات التي تطرأ 

 .سيطرة املجموعة، ويتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند وقوعها

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  . 3

 

تقريب كافة القيم  بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، ويتم    القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة   هذه  تم عرض 

 الى أقرب ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 أساس التوحيد  .4

 

األولیة املوحدة    الخسارة أو    الربح تشتمل ھذه القوائم املالیة األولیة املوحدة املختصرة على قائمة املركز املالي األولیة املوحدة املختصرة، قائمة  

رة وقائمة التدفقات األولیة املوحدة املختص   املساهمين األولیة املوحدة املختصرة، قائمة التغيرات في حقوق    اآلخر  املختصرة، قائمة الدخل الشامل 

ودات النقدیة األولیة املوحدة املختصرة وكذلك اإلیضاحات املتممة للقوائم املالیة األولیة املوحدة املختصرة للمجموعة، حیث تشتمل على موج

تي تسیطر عليها املجموعة. (. الشركات التابعة هي الشركات ال۱ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما ھو مبين في اإلیضاح رقم )

من خالل  تسیطر املجموعة على الشركة عندما یكون لها الحق في العوائد املختلفة نتیجة مشاركتها بالشركة والقدرة على التأثير على تلك العوائد  

 من تاریخ سیطرة املجموعة على الشركات التابعة ولح
 
ين التوقف عن ممارسة تلك السیطرة.  تحكمها بالشركة. یتم توحید الشركات التابعة اعتبارا

ات تقوم املجموعة باستخدام طریقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السیطرة للمجموعة. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة للموجود

وذ عليها كشهرة في قائمة املركز املالي  املحددة التي تم الحصول عليها. تسجل زیادة تكلفة االستحواذ عن صافي قیمة املوجودات املحددة واملستح

شر  بين  املعامالت  عن  الناتجة  املحققة  غير  والخسائر  واألرباح  األرصدة  وكذلك  املعامالت  من  كل  استبعاد  یتم  املختصرة.  املوحدة  كات  األولية 

سات املتبعة من قبل املجموعة. تعد الشركة املجموعة. یتم تعدیل السیاسات املحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السیا

 والشركات التابعة لها قوائمها املالیة لنفس فترات التقریر.

 
 الهامة السياسات املحاسبية   .5

 

  للمجموعة لسنوية  تتوافق السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة مع تلك املتبعة في إعداد القوائم املالية ا

  .م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسييرات

 

 من  
 
 من التعديالت على املعايير سارية اعتبارا

 
والتي تم شرحها في القوائم    م2022يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا

 املالية املوحدة السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة للمجموعة.
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 املعلومات القطاعية .6

 الصيدالنية. تتألف عمليات املجموعة بصفة رئيسية من قطاع الخدمات الطبية وقطاع املنتجات 

 فيما يلي معلومات مالية مختارة مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية:

 قطاع الخدمات الطبية: الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للمرض ى الداخليين والخارجيين.  -

 قطاع املنتجات الصيدالنية. -

 (.19املقارنة بما يتوافق مع تصنيف العام الحالي و كما هو مبين في اإليضاح رقم ) لفترةتم إعادة تصنيف بعض بنود قائمة الربح أو الخسارة 

 املجموع   املنتجات الصيدالنية  الخدمات الطبية   

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022  م 2021  م 2022  يونيو 30أشهر املنتهية في   الستةلفترة 

             

 450,188,258  532,832,462  117,491,512  105,186,521  332,696,746  427,645,941  اإليرادات

 167,365,438  205,169,927  34,607,389  24,947,546  132,758,049  180,222,381  الربح اإلجمالي 

 47,874,933  127,057,251  17,591,624  1,604,232  30,283,309  125,453,019  صافي الربح من العمليات املستمرة 

 27,965,888  -  4,187,124  -  23,778,764  -  الربح من العمليات غير املستمرة 

 55,586,396  51,074,868  1,599,497  1,521,629  53,986,899  49,553,239  ستهالكات واإلطفاءاتاال 

 75,840,821  127,057,251  21,778,748  1,604,232  54,062,073  125,453,019  الربح صافي 

 

 املجموع   املنتجات الصيدالنية  الخدمات الطبية   

 م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30  م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30  م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30  كما في  

             

 2,261,714,148  2,354,877,090  262,659,840  259,591,850  1,999,054,308  2,095,285,240  إجمالي املوجودات 

 602,424,911  665,107,947  38,519,065  38,684,114  563,905,846  626,423,833  إجمالي املطلوبات 



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 العمليات غير املستمرة   .7

 

العليا وإنشاء   فرع   على إيقاف األنشطة التشغيلية ملستشفى الحمادي م  2021سبتمبر    16املنعقد بتاريخ    اإلجتماعفي    شركةال وافق مجلس إدارة  

مليون ريال سعودي يتم تمويلها من القروض البنكية والتدفقات النقدية الذاتية للشركة.   450مستشفى جديد يحل محله بتكلفة تقديرية تبلغ  

م وعالج  عيادة طبية متخصصة  في الخدمات الطبية العامة وخدمة عالج األورا  120سرير و    300تبلغ سعة املستشفى الجديد املخطط إنشائه  

  . م2026إصابات املالعب والتأهيل الطبي الرياض ي والوظيفي. و من املتوقع البدء في التشغيل التجريبي للمستشفى الجديد في الربع األول من عام  

 بأنه قد تم إيقاف إستقبال املرض ى في مستشفى الحمادي العليا بنهاية شهر سبتمبر 
 
 . م2021علما

 

إلظهار العمليات غير املستمرة    اآلخر  املقارنة في القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل تم إعادة عرض أرقام  

 بشكل منفصل عن العمليات املستمرة. 

 

 نتائج العمليات غير املستمرة:

 م 2021 يونيو  30  م 2022 يونيو  30    

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    

       

543,64669,  -    اإليرادات  

(68,693,529)  -    التكلفة واملصروفات   

 193,429  -    إيرادات أخرى 

( 77,658)  -    تكاليف تمويل  

 27,965,888  -    الربح من العمليات غير املستمرة 

,230  -    العمليات غير املستمرة -ربحية السهم    

 

الربح   املستمرة  يبلغ  غير  العمليات  الستة  ريال سعودي  (  صفر)من  في    أشهرلفترة  ريال    28:  م2021يونيو  30)  م2022يونيو  30املنتهية  مليون 

في    الستةلفترة    مليون ريال سعودي  127  العمليات املستمرة ويبلغ الربح من  سعودي(    47,9:  م2021يونيو  30)  م2022يونيو  30أشهر املنتهية 

 مليون ريال سعودي(.

 

 العليا.  فرع ال تتوقع إدارة الشركة أي تأثير سلبي جوهري على أرباح  الشركة املستقبلية نتيجة اإليقاف املؤقت لنشاط مستشفى الحمادي 

 

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 

16 

 ربحية السهم   .8

 

الربح   احتساب  العادية  األساس ي  يتم  األسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  العادية على  األسهم  املنسوب لحملة  للفترة  الربح  تقسيم  للسهم عن طريق 

الربح   الفترة. ويعتبر  أو األساس ي  املخفض  املصدرة خالل  املنتظم  الربح  نفس  مالية قابلة  للسهم  للسهم  أوراق  أي  تمتلك  أن املجموعة ال  حيث 

  الربح األساس ي واملخفض   احتساباملستخدمة في    وعدد األسهميعكس الجدول التالي بيانات الربح    التعامل بها.  للتحويل أو أدوات مخفضة ليتم 

 :للسهم
 

 م 2021يونيو 30  م 2022يونيو 30    

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    

       

 75,840,821  127,057,251    صافي ربح الفترة 

 120,000,000  160,000,000    األسهم العادية املتوسط املرجح لعدد 

 0.63  0.79    الربح األساس ي واملخفض للسهم

 

 

 معدات ممتلكات و  .9
 

 م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30    

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

       

 1,535,359,262  1,500,708,767    ممتلكات ومعدات 

 11,577,087  4,903,339    موجودات حق اإلستخدام  

    1,505,612,106  1,546,936,349 

 

  925,1   مبلغب  بصافي قيمة دفترية  ومباني  ،مليون ريال سعودي   152,5، أراض ي بقيمة  م2022يونيو    30كما في    يتضمن بند املمتلكات واملعدات أعاله

 لقروض طويلة األجل من وزارة املالية لتمويل إنشاء ( سعودي  ريال  مليون   941,5  مبلغ:  م2021ديسمبر    31)  مليون ريال سعودي
 
، مرهونة ضمانا

 .(14)  رقم ايضاح ، ضافة الى إنشاء مستشفى الحمادي فرع النزهةباإل لها     مستشفى الحمادي فرع السويدي ومجمع سكني تابع

 

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 دفعات مقدمة إلقتناء ممتلكات ومعدات  .10
 

أرض   االستثمارو   للتطوير   النرجس  ضاحية  شركة  مع )"املشتري"(    الشركة  وقعت م،  2022  مارس  28  بتاريخ  شراء  إتفاقية  )"املطور"(  العقاري 

ريال سعودي   115,600,133متر مربع في حي النرجس وذلك بغرض إنشاء مستشفى عليها وبإجمالي مبلغ  19,202.68)"الُبلك"( بمساحة إجمالية 

٪ من ثمن األرض( مستحقة 80)ريال سعودي    92,480,106غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية والسعي، بحيث تكون الدفعة األولى بمبلغ  

٪ من ثمن  20ريال سعودي )  23,120,026مليون ريال سعودي،  والدفعة الثانية بمبلغ    3,323,505فور توقيع العقد باالضافة الى مبلغ السعي  

م )"تاريخ التسليم"( بشرط 2022سبتمبر   8األرض( يتم دفعها عند اإلفراغ. سيقوم املطور بتسليم األرض محل العقد ونقل ملكيتها للشركة بتاريخ  

تاريخ التسليم ودفع السعي وضريبة القيمة املضافة للسعي ودفع ضريبة التصرفات    سداد املشتري كامل ثمن الُبلك في تواريخه دون تأخير حتى 

  عقد   من  األولى  الدفعة  قيمة  دسدام  2022  الثاني  الربع  خالل  تم  قد  و  هذا.  الطرفين  قبل   من  موقع  تسلمالعقارية، ويتم التسليم بموجب محضر  

 . سعودي ريال 95,803,611 بقيمة  السعي مبلغ و النرجس أرض شراء

 

  مدفوعة مصاريف .11
 
 مقدما

 م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     

 11,430,028  15,483,222  دفعات مقدمة ملوردين 

 متنوعة 
 
 1,986,970  535,431  مصاريف مدفوعة مقدما

 13,416,998  16,018,653  املجموع

 (1,970,759)  (1,970,759)  اإلئتمانية الخسائر مخصصيطرح: 

 
 
 11,446,239  14,047,894  صافي املصروفات املدفوعة مقدما

 

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 

18 

 ذمم املدينة التجارية  .12

 

 م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30    

 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

       

 606,538,506  734,251,984    مفوترة  – ذمم مدينة تجارية 

 1,025,048  1,071,072    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 607,563,554  735,323,056    إجمالي الذمم املدينة التجارية 

       

( 703,727,526)    مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة   (243,344,449 )  

       

353,50467,7    صافي الذمم املدينة التجارية    364,219,105 

 

 

 تمانية املتوقعة، على النحو التالي:تتلخص حركة مخصص الخسائر اال

 

 م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو 30  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     

 88,458,291  243,344,449  الرصيد اإلفتتاحي 

 155,013,259  24,306,917  لسنة  ل   فترة / ل ل املكون  

( 127,101)  ( 78,663)  السنة الفترة /  ديون مشطوبة خالل  

 243,344,449  267,572,703  الرصيد الختامي 

 

فترة   بنهاية  التجارية  املدينة  الذمم  قيمة  في  االنخفاض  مؤشرات  مراجعة  بما  يتم  املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تعديل مخصص  ويتم  التقرير. 

يكن هناك إنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية غير   تلك املؤشرات. وفي رأي اإلدارة لم  التي تطرأ على  التغيرات الدورية  ما تم  يتناسب مع 

 تسجيله كمخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة.

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 رأس املال  . 13

 

  مكون   مليون ريال سعودي(  1,200م: نحو  2021ديسمبر    31)  ريال سعودي  مليون   1,600  م نحو  2022يونيو    30كما في    مال الشركة  يبلغ رأس 

   ةرياالت سعودي  10سمية تبلغ إبالكامل بقيمة  ةمدفوع مليون سهم عادي(، 120م: 2021ديسمبر  31) هم عاديمليون س 160من 

 

وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للسادة املساهمين    ٪33الشركة بنسبة  س مال  أاإلجراءات  واملتطلبات النظامية لزيادة ر ستكملت الشركة  ا

السوق    يئةهو ذلك بعد صدور موافقة    سعودي  مليون ريال  400وقدره  إجمالي  عن طريق رسملة األرباح املبقاة وجزء من االحتياطي النظامي ب 

 . م2022يونيو   20وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ في ضوء  م2022مايو  18املالية بتاريخ 

 

 

   قروض .14

 

 م 2022يونيو 30  

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(  

     

     الجزء املتداول 

 29,570,441  36,828,094  قروض مقدمة من وزارة املالية 

 29,570,441  36,828,094  املتداول الجزء 

     الجزء غير املتداول 

 -  100,000,000  قروض مقدمة من بنوك تجا رية

 179,120,978  167,340,674  قروض مقدمة من وزارة املالية 

 179,120,978  267,340,674  الجزء غير املتداول 

 208,691,419  304,168,768  اإلجمالي 

 

 

 بنوك تجا رية قروض مقدمة من  14-1

 

( وقعت الشركة إتفاقية قرض مصرفي متوافق مع الشريعة االسالمية مع أحد  م2022أبريل    13  :هـ )املوافق 1443رمضان    12بتاريخ   (أ

سبتمبر   30سنوات سماح تبدأ من تاريخ  3سنوات شاملة  7مليون ريال سعودي ملدة تمويل تبلغ  365البنوك التجارية املحلية بقيمة 

ان القرض    .م2022مليون ريال سعودي خالل الربع الثاني    100لشركة حيث تم سحب مبلغ  مويل توسعات  ومشاريع اوذلك لت   م2022

 البنك.وأي ضمانات أخرى يطلبها  مر سندات أل  مرهون بموجب

 

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 القروض املقدمة من وزارة املالية 14-2

 

في منطقة السويدي وشراء معدات    ة على قرض من وزارة املالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد   م2013سبتمبر    11في    الشركة  حصلت  (أ

  
 
 ألن وزارة املالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضا

 
طبية وغير طبية أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظرا

القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب  هذا    .مليون ريال سعودي  149,1دون فوائد. بلغت قيمة القرض  

  من  سنوات  خمس   تبلغ سماح فترة  بعد  متساوي   سنوي   قسط   عشرين  على   ويسدد مباني    من رهن عقاري ألرض املشروع وما أقيم عليها  

 . م2018 عام  من إبتداء   القرض هذا أقساط بتسديد الشركة بدأت  حيث العقد،  توقيع  تاريخ

 

على قرض من وزارة املالية لتمويل بناء مجمع سكني تابع ملشروع مستشفى السويدي، وهو مؤهل    م2015يناير    26في    الشركةحصلت   (ب

 دون فوائد. بلغت قيمة القرض  
 
 ألن وزارة املالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضا

 
مليون    27,5ألن يكون منحة حكومية نظرا

من    مويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض املشروع وما أقيم عليها ريال سعودي. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت ت

الشركة    مباني  بدأت  العقد، حيث  توقيع  تاريخ  تبلغ خمس سنوات من  فترة سماح  بعد  ويسدد على عشرين قسط سنوي متساوي 

 .م2019بتسديد أقساط هذا القرض إبتداء  من عام 

 

بناء وتأثيث مستشفى  على قرض من وزارة  م2015يوليو    20في    الشركةحصلت   (ج في منطقة    جديدة  املالية لتمويل جزء من تكاليف 

بلغت قيمة    دون فوائد. 
 
للشركة قرضا تقدم  تعتبر جهة حكومية   ألن وزارة املالية 

 
يكون منحة حكومية نظرا النزهة، وهو مؤهل ألن 

ل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض املشروع  مليون ريال سعودي. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تموي  197,6القرض  

ويسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، حيث    مباني من  وما أقيم عليها  

 . م2021بدأت الشركة بتسديد أقساط هذا القرض إبتداء  من عام 

 

 املنح الحكومية .15

 2022يونيو 30    

 مراجعة()غير 

 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(  

       

 144,358,206  136,744,609    بداية الفترة / السنة  فيالرصيد 

 ( 7,613,597)  ( 3,806,799)    خالل الفترة / السنة منح حكومية مطفأة 

 136,744,609  132,937,810    الرصيد في نهاية الفترة / السنة
       

 7,412,889  7,212,181    املتداول الجزء 

 129,331,720  125,725,629    الجزء غير املتداول 

    132,937,810  136,744,609 

 

  



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 خدمة املوظفين  نهاية ة أكافم .16

واملبالغ املعترف  املختصرة    املوحدة األولية    الربح أو الخسارة   قائمة املعترف بها في  للموظفين  الخدمة    نهاية  كافآة تلخص الجداول التالية مكونات م 

 :املختصرة  املوحدةاألولية  املالي ركزاملقائمة و املختصرة املوحدة األولية  اآلخر الدخل الشامل  قائمةبها في 

 : املختصرة املوحدة األولية  املالي قائمة املركز املبلغ املعترف به في  (أ 

 م 2022يونيو 30  

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

     

 65,853,216  68,008,464  القيمة الحالية اللتزام املكافأة املحددة 

 :املختصرة املوحدةاألولية  الخسارة  و أ  الربح قائمةصاريف املعترف بها في امل  (ب

 م 2021يونيو 30  م 2022يونيو 30    

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    

 6,310,248  6,148,775    تكلفة الخدمات الحالية 

 991,652  1,024,456    تكلفة العموالت الخاصة 

    7,173,231  7,301,900 

 : ةاملحدد ملكافأةالقيمة الحالية اللتزام ا علىحركة ال (ج 

 م 2022يونيو 30  

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(  

 63,684,084  65,853,216  الفترة / السنة القيمة الحالية اللتزام املكافأة املحددة في بداية 

   12,565,995   6,148,775  تكلفة الخدمات الحالية 

 1,993,671  1,024,456  تكلفة العموالت الخاصة 

)الربح( اإلكتواري بناء  على خطة مكافأة محددة معترف بها في   / الخسارة

 ( 2,454,496)  497,929  قائمة الدخل الشامل املوحدة 

 ( 9,936,038)   ( 5,515,912)  مكافآت مدفوعة خالل الفترة / السنة

 65,853,216  68,008,464  الفترة / السنةالقيمة الحالية ملطلوبات املكافأة املحددة في نهاية 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية (د

 م 2021  م 2022  

 ٪ 3.1  ٪ 3.1  معدل الخصم

 ٪3  ٪3  معدل زيادة الرواتب 

 سنة 60  سنة 60  سن التقاعد 



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 أرصدة دائنة أخرى  .17

 

 م 2022 يونيو  31    

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

       

 19,836,489  20,097,258    تأمينات محتجزة من الغير 

 2,305,000  2,305,000    مخصص قضايا 

 634,643  1,485,305    توزيعات أرباح مستحقة * 

       

 5,232,545  -    ضريبة القيمة املضافة املستحقة   

       

 326,096  260,932    أخرى 

    24,148,495  ,77333428,  

 

مليون    48بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة    (م2022مارس    24  :املوافق)هـ  1443شعبان    21في جلسته املنعقدة بتاريخ    الشركةمجلس إدارة    *أقر

وقد أقرت الجمعية العامة    هللة( لكل سهم.  40ريال سعودي )  0,40وبمعدل    م2022ريال سعودي على مساهمي الشركة عن الربع األول لعام  

 . األرباح توزيعات (م2022يونيو   20 :)املوافقه  1443ذو القعدة  21  للشركة املنعقدة بتاريخ 

 

  48بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة    (م2022يونيو    02  :املوافق)هـ  1443ذو القعدة    03في جلسته املنعقدة بتاريخ    شركةال مجلس إدارة    أقر  *

ذلك في ضوء    أتي وي   هللة( لكل سهم.  40ريال سعودي )  0,40وبمعدل    م2022مليون ريال سعودي على مساهمي الشركة عن الربع الثاني لعام  

 05  تاريخ ب   اديةالع  الجمعية  لقرار  وفقام  2022العامة للشركة ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام املالي    الجمعيةالتفويض املمنوح من  

 .م(2021 ديسمبر 09: املوافق) هـ1443 األول  جمادى

 

مليون    60م( بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  2021  مارس  25هـ )املوافق:  1442شعبان    12في جلسته املنعقدة بتاريخ    شركةال مجلس إدارة    أقر  *

أقرت الجمعية العامة للشركة   وقد  هللة( لكل سهم.  50ريال سعودي )  0,50  بمبلغم  2020  املالي   العامريال سعودي على مساهمي الشركة عن  

 .األرباح توزيعات( م2021 مايو 19 :)املوافق ه1442شوال  07املنعقدة بتاريخ  

 

 

 

 



  )شركة الحمادي  القابضة  
 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار(سابقا

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الستة أشهر املنتهية  في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( 
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 محتملة مطلوبات .18

االعتيادية    خطابات ضمان  املجموعةلدى   األعمال  في سياق  اجماليةللمجموعة  مصدرة  )  17.4  بلغت  بقيمة  ريال سعودي  ديسمبر    31مليون 

 .مليون ريال سعودي( 15.1م: 2021

 

 رقام املقارنة  أ  .19

املقارنة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية ، ولتعزيز قابلية املعلومات للمقارنة ولتكون أكثر مالئمة ملستخدمي    فترة    تم إعادة تصنيف بعض أرقام

 املوحدة املختصرة، على النحو التالي:  البيانات املالية األولية

 م2021يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 أثر إعادة التصنيف  

 األولية الخسارةقائمة الربح أو 

 املختصرة  املوحدة

 

  كما ذكرت سابقا 

 

إعادة 

  التصنيف 

 

  كما صنف 

مدرج ضمن  

األنشطة  

  املستبعدة

مدرج ضمن  

األنشطة  غير  

 املستبعدة

 450,188,258  96,543,646  546,731,904  530,202  546,201,702 اإليرادات 

 5,694,443  193,429  5,887,872  ( 530,202)  6,418,074 إيرادات أخرى 

 ( 282,822,820)  ( 64,469,994)  ( 347,292,814)  ( 14,456,189)  ( 332,836,625) تكلفة اإليرادات

 ( 39,982,270)  ( 4,203,450)  ( 44,185,720)  14,456,189  ( 58,641,909) إدارية  و  عمومية مصاريف 

 ( 3,127,163)  ( 20,085)  ( 3,147,248)  67,934,865  ( 71,082,113) مصاريف بيع وتسويق 

 ( 67,934,865)  -  ( 67,934,865)  ( 67,934,865)  - مخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة 

 )7,640,650(  )77,658(  )7,718,308(  -  )7,718,308( تكاليف التمويل 

 
 أحداث الحقة   .20

 

لنظام األساس ي والسجل  ا تعديالت العتمادءات النظامية اجر ستكملت الشركة اإل ا ، (م2022أغسطس   23:املوافقهـ )1444 محرم 25 بتاريخ 

 التجاري للشركة.
 
 املختصرة  املوحدةاألولية  املالية قوائمال عتمادإ .21

 

 (. م2022 أغسطس 23: )املوافق هـ1444 محرم  25 بتاريخاإلدارة  مجلسقبل  من  املختصرة املوحدة األولية املالية القوائم عتمادإ تم

 

 

 

 

 


