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 الحمادي للتنمية واإلستثمار شركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ألنشطة ا .1

صفر    23الصادر بتاريخ    1010196714شركة مساهمة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم:  شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار )الشركة( هي  

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

 (. 2014يوليو  15)الموافق 

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

المعدات في  والتجزئة  الجملة  تجارة  أنشطة  مزاولة  في  )"المجموعة"(،  مجتمعين  إليهم  يشار  لها،  التابعة  والشركات  الشركة  أنشطة     تتمثل 

ت والمراكز الطبية المتخصصة، وتجارة الجملة  والمستلزمات الطبية واألدوية، ومستحضرات التجميل، وإقامة وصيانة وإدارة وتشغيل المستشفيا 

لمشاركة في  والتجزئة في المواد الغذائية، وشراء واستئجار األراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، وإنشاء أو ا

 العربية السعودية.  إقامة المشاريع الصناعية المختلفة، وإنشاء وإدارة وصيانة مراكز تجارية في المملكة

 

 بالشركات التابعة للمجموعة: يانفيما يلي ب 

 نسبة الملكية  العملة الوظيفية  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

    2021 2020 

٪ 100 لاير سعودي  شركة تجارية  المملكة العربية السعودية  شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة   100 ٪  

٪ 100 لاير سعودي  شركة تجارية  المملكة العربية السعودية  الخدمات الصيدالنية المحدودة شركة   100 ٪  

٪ 100 لاير سعودي  شركة تجارية  المملكة العربية السعودية  شركة الحمادي إلدارة وتشغيل المستشفيات  100 ٪  

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

 

حسابات شركات المجموعة، وحسابات الفروع التابعة لها الموضحة أدناه والتي تعمل ضمن    المختصرة   الموحدة األولية  تتضمن هذه القوائم المالية  

 سجالت تجارية منفصلة: 

 

 المدينة  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 المحدودة 

 الرياض 1010500366 معهد الخدمات المساندة للتدريب 

 الرياض 1010651084 معهد الخدمات المساندة النسائي للتدريب 

 سدير  1126105966 الحيوية والدوائيةمجمع الصناعات 

 

 19-أثر انتشار فيروس كوفيد

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

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

لى  كبير حيث تم تصنيف قطاع الرعاية الصحية كخدمة أساسية من قبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض حكومة المملكة العربية السعودية قيوداً ع

ارة المجموعة مراقبة األثار المالية والتشغيلية المترتبة على انتشار فيروس كورونا عمليات المجموعة أو سلسلة التوريد الخاصة بها. وتواصل إد

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

ذلك فقد إتخذت إدارة المجموعة إجراءات إستدامة سلسلة التوريد لألدوية والمواد   ىإضافةً الالمختلفة التي إستهدفت دعم القطاع الصحي بالمملكة. 

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

مات الطبية. أيضاً إهتمت إدارة المجموعة بتوافر األرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات التشغيل بما  اإلعتيادية في الطلب على األدوية والمستلز

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

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

 التقرير المالي التي تخصها. 
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 س اإلعداد أس .2

 بيان اإللتزام      2-1

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية    ۳٤تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  

ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة    راجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

)"القوائم المالية للسنة السابقة"(. وال تتضمن هذه القوائم المالية    م2020ديسمبر    ۳۱للمجموعة كما في    السنويةجنباً إلى جنب مع القوائم المالية  

ة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ولكن تم  األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموع

المالي واألداء التغيرات في المركز  الهامة لفهم  لتفسير األحداث والمعامالت  التفسيرية المحددة  المالي    إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات 

 ة.للمجموعة منذ القوائم المالية للسنة السابق

 

 إعداد القوائم المالية     2-2

يمها بالقيمة  ي مطلوبات منافع الموظفين المحددة والتي تم تق  بإستثناءإعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية  تم  

 الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. 

بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، ويتم تقريب كافة القيم الى    المختصرة   الموحدةاألولية  تم عرض القوائم المالية  

 أقرب لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

 ستخدام األحكام والتقديرات إ     2-3

الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى  يتطلب اعداد هذه القوائم المالية األولية  

عند    األحكام الهامة من قبل اإلدارة  .المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

للسنة    ةي بية والمصادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد والتي لها تأثيراً جوهرياً هي تلك نفسها المبينة في القوائم المالتطبيق السياسات المحاس

 .السابقة

بر   عت يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، وهي مبنية علي الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي ت 

   المختصرة،   مناسبة للظروف. وقد بنت المجموعة إفتراضاتها وتقديراتها على المعايير والضوابط المتاحة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

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

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

 أساس التوحيد  .3

األولية الموحدة    الخسارةأو    الربحقائمة    و  تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة،

األولية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات    المساهمين قائمة التغيرات في حقوق  وقائمة الدخل الشامل األولية الموحدة المختصرة،  و المختصرة،  

حيث تشتمل على موجودات  النقدية األولية الموحدة المختصرة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة،  

(. الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة.  ۱ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم )

لتأثير على تلك العوائد من خالل  تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في العوائد المختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة والقدرة على ا 

يطرة.  تحكمها بالشركة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف عن ممارسة تلك الس

ستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المحددة  تقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس تكلفة اال 

األولية التي تم الحصول عليها. تسجل زيادة تكلفة االستحواذ عن صافي قيمة الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي  

المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة.    الموحدة المختصرة. يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير

ات  يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة والشرك

 التابعة لها قوائمها المالية لنفس فترات التقرير.
 

 الهامة السياسات المحاسبية   .4

  للمجموعة لسنوية  تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية ا

  . 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسييرات 

والتي تم شرحها في القوائم    2021يناير    1إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  ال يوجد معايير جديدة تم  

 المالية الموحدة السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة. 
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 المعلومات القطاعية  .5

 المجموعة بصفة رئيسية من قطاع الخدمات الطبية وقطاع المنتجات الصيدالنية.  تتألف عمليات

 فيما يلي معلومات مالية مختارة مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية:

 قطاع الخدمات الطبية: الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين. -

 الصيدالنية. قطاع المنتجات  -
 

 المجموع  المنتجات الصيدالنية  الخدمات الطبية  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س سبتمبر  30

 533,589,093 669,463,790 140,932,884 161,631,759 392,656,209 507,832,031 اإليرادات 

 184,345,206 272,969,206 43,336,508 48,773,424 141,008,698 224,195,782 مجمل الربح 

 55,946,584 88,202,053 18,382,263 26,884,863 37,564,321 61,317,190 العمليات المستمرة  صافي الربح من

الخسارة( الربح من العمليات غير )

 المستمرة 
(11,049,580 )  40,044,199 2,269,291 4,622,480 (8,780,289 )  44,666,679 

 76,714,669 83,601,178 1,942,655 3,422,804 74,772,014 80,178,374 اإلستهالك و اإلطفاء 

 100,613,263 79,421,764 23,004,743 29,154,154 77,608,520 50,267,610 صافي الربح
 

 المجموع  المنتجات الصيدالنية  الخدمات الطبية   

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر 30  

 ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س  
        

 2,435,014,013 2,462,245,375 206,702,868 226,174,743 2,228,311,145 2,236,070,632 إجمالي الموجودات 

 736,352,407 741,812,834 31,346,058 83,285,109 705,006,349 658,527,725 إجمالي المطلوبات 
 

   غير المستمرة العمليات   .6

  األنشطة التشغيليةإيقاف    على  2021سبتمبر    16في إجتماع مجلس اإلدارة  المنعقد بتاريخ    وافق مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار -

مليون لاير سعودي يتم تمويلها من القروض البنكية و التدفقات   450بتكلفة تقديرية تبلغ  هإنشاء مستشفى جديد يحل محل  ستشفى الحمادي العليا ولم

عيادة طبية متخصصة  في الخدمات الطبية العامة و خدمة    120سرير و    300النقدية الذاتية للشركة. تبلغ سعة المستشفى الجديد المخطط إنشائه  

ج إصابات المالعب والتأهيل الطبي الرياضي والوظيفي. و من المتوقع البدء في التشغيل التجريبي للمستشفى الجديد في الربع  عالج األورام وعال 

 .2021.علماً بأنه قد تم إيقاف إستقبال المرضى في مستشفى الحمادي العليا بنهاية شهر سبتمبر 2026األول من عام  
 

األولية الموحدة    القوائم الماليةفي    األرقام المقارنة  . تم إعادة عرض غير مستمرة  ات مستشفى الحمادي فرع العليا كعملي   تتصنيف عملياسابقاً  لم يتم   -

 بشكل منفصل عن العمليات المستمرة. ات غير المستمرةوالدخل الشامل إلظهار العملي  رةأو الخسا لربحل ختصرةالم
 

 نتائج العمليات غير المستمرة: .أ
 

 

 2021سبتمبر  30    

 )غير مراجعة(  

 2020سبتمبر  30 

 )مراجعة(  

 ر.س.   ر.س.    

 166,364,046  131,557,664    اإليرادات 

 (121,987,289)  (101,615,413)    التكلفة والمصروفات 

 -  ( 39,181,615)    عمليات غير مستمرة خسائر إستبعاد 

 289,922  459,075    أخرى تشغيلية   إيرادات

 44,666,679  ( 8,780,289)    الربح من العمليات غير المستمرة)الخسارة( 

 0.37  ( 0,07)    العمليات غير المستمرة  - ية السهم )خسارة( ربح
 
 
 

 

مليون لاير سعودي( وأرباح العمليات المستمرة   44.7: 2020مليون لاير سعودي ) 8. 8تعود )الخسارة( الربح من العمليات غير المستمرة البالغة  -
 .وال توجد أي حقوق أقلية   مليون لاير سعودي( إلى مالكي الشركة  55.9: 2020مليون لاير سعودي )  88.2البالغة 

 

 قاف المؤقت لنشاط مستشفى الحمادي العليا.ال تتوقع إدارة الشركة أي تأثير سلبي جوهري على أرباح  الشركة المستقبلية نتيجة اإلي  -
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 :العمليات غير المستمرة التدفقات النقدية المستخدمة في .ب 
 

  39,181,615البالغة   و  (ممتلكات ومعدات)  عمليات غير مستمرة  إستبعاداألنشطة التشغيلية تتمثل في خسائر    التدفقات النقدية المستخدمة في  إن

 . 2021سبتمبر   30للفترة المنتهية في  لاير سعودي

 

 أثر االستبعاد على المركز المالي: .ج 

 2021سبتمبر  30    

 )غير مراجعة(  

 ر.س.    

 ( 39,181,615)    ممتلكات ومعدات 
     

 ( 39,181,615)    صافي التدفقات النقدية المستخدمة
 

السويدي  النزهة ومستشفى الحمادي  ى الحمادي العليا إلى كل من مستشفى الحمادي  المحولة من مستشفتلكات والمعدات  بلغ صافي القيمة الدفترية للمم -
 مليون لاير سعودي .   11,2مبلغ  ستخدامها ضمن أنشطة العمليات المستمرة إ والتي سيتم اإلستمرار في 

 

ستخدامها ضمن أنشطة  لتي سيتم اإلستمرار في إ واكذلك بلغ صافي القيمة الدفترية لمباني سكن األطباء المقامة على أراضي مستشفى الحمادي العليا   -
 مليون لاير سعودي.   6,4مبلغ  العمليات المستمرة 

 

 ربحية السهم  .7

للسهم عن طريق تقسيم الربح للفترة المنسوب لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة  األساسي  يتم احتساب الربح  

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 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30    

 ر.س.   ر.س.    

 55,946,584  88,202,053    صافي الربح من العمليات المستمرة 

 44,666,679  ( 8,780,289)    المستمرة)الخسارة( الربح من العمليات غير 

       

 100,613,263  79,421,764    صافي ربح الفترة 

 120,000,000  120,000,000    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 

   
   

       ربحية السهم: 

 0.47  0.74    صافي الربح من العمليات المستمرة 

 0.37  ( 0,07)    العمليات غير المستمرة)الخسارة( الربح من 

 0.84  0.66    الربح األساسي والمخفض للسهم 



  
 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات  .8

 
 

 األراضي 
 

 

 المباني 
 

 

 واألدواتالمعدات 
 

األثاث والتجهيزات  

 والمعدات المكتبية
 

 

 المركبات
 

تحت   مشروعات

 التنفيذ 
 

موجودات حقوق 

 ستخدام األصول إ
 

 

 المجموع

 ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س. 

                ايضاح

                التكلفة

 2,359,892,511  32,189,513  7,446,460  8,051,482  132,874,897  571,648,135  1,319,750,183  287,931,841 2020يناير  1في 

 25,133,526  6,493,073  2,885,417  237,543  7,141,748  8,375,745  -  - إضافات

تحويالت من 

 تحت التنفيذ مشروعات

 

- 
 

 

2,841,817 
 

 

598,530 
 

 

1,797,345 
 

 

- 
 

 

(5,237,692 ) 
 

 

- 
 

 

- 

( 40,459,206)  -  ( 4,994,185)  ( 548,408)  ( 265,941)  ( 34,650,672)  -  - إستبعادات   

 2,344,566,831  38,682,586  100,000  7,740,617  141,548,049  545,971,738  1,322,592,000  287,931,841 2020ديسمبر  31في 

 13,842,038  5,738,892  22,500  441,500  1,693,691  5,392,923  552,532  - إضافات

( 584,110)  -  -  ( 52,579,285)  ( 65,914,762)  ( 181,505,705)  - إستبعادات    (300,583,862 )  

843,837,36  122,500  8,182,117  90,662,455  485,449,899  1,141,638,827  287,931,841 2021سبتمبر   30في    72,057,825,00  

                

                اإلستهالك المتراكم 

 597,716,634  8,735,208  -  6,352,208  79,318,210  237,348,578  265,962,430  - 2020يناير  1في 

 103,706,068  9,624,381  -  699,972  11,820,738  41,769,194  39,791,783  - المحمل للسنة  

( 35,112,612)  -  -  ( 548,406)  ( 218,782)   ( 34,345,424)  -  - إستبعادات   

 666,310,090  18,359,589  -  6,503,774  90,920,166  244,772,348  305,754,213  - 2020ديسمبر  31في 

872,390,9  -  594,164  9,942,533  31,883,476  30,016,304  - المحمل للفترة   82,308,867 

( 584,110)  -  -  ( 48,270,054)  ( 60,345,038)  ( 152,203,045)  - إستبعادات    (261,402,247 )  

927,647,86  -  7,097,938  52,592,645  216,310,786  183,567,472  - 2021سبتمبر   30في    216,710487,  

                

                صافي القيمة الدفترية 

 1,570,608,297  16,189,499  122,500  1,084,179  38,069,810  269,139,113  958,071,355  287,931,841 2021سبتمبر   30في 

 1,678,256,741  20,322,997  100,000  1,236,843  50,627,883  301,199,390  1,016,837,787  287,931,841 2020ديسمبر  31في 

 



  
 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 

  )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 رأس المال  .9

  31)  للسهم   ةرياالت سعودي   10سمية تبلغ  إ هم عادي مدفوع بالكامل بقيمة  مليون س   120من    مكون لاير سعودي    مليون   1.200يبلغ رأسمال الشركة  

 لاير سعودي(. مليون   1.200: 2020ديسمبر 

 قروض   .10
 2021سبتمبر  30  

 )غير مراجعة(  
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 ر.س.   ر.س.   

     الجزء المتداول:

 37,428,480  54,767,720  القروض المقدمة من وزارة المالية

 10,000,000  50,968,660  القروض المقدمة من البنوك التجارية 

 47,428,480  105,736,380  إجمالي الجزء المتداول 

     الجزء غير المتداول:

 197,446,575  188,483,964  القروض المقدمة من وزارة المالية

 197,446,575  188,483,964  إجمالي الجزء غير المتداول 

 244,875,055  294,220,344  اإلجمالي 

 
 

 القروض المقدمة من وزارة المالية  10-1
 

السويدي وشراء معدات طبية وغير  على قرض من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة  2013سبتمبر  11حصلت المجموعة في  (أ)
قيمة    طبية أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظراً ألن وزارة المالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضاً دون فوائد. بلغت

لريال السعودي دون أي عموالت  . هذا القرض با2017ديسمبر    31مليون لاير سعودي إستخدمته المجموعة بالكامل إعتباراً من    149.1القرض  
تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات  

 . 2018حيث بدأت الشركة بتسديد أقساط هذا القرض إبتداَء من عام  من تاريخ توقيع العقد،
 

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

ت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع وما أقيم عليها ويسدد على عشرين قسط سنوي  القرض بالريال السعودي دون أي عموال
 . 2019متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، حيث بدأت المجموعة بتسديد أقساط هذا القرض إبتداًء من عام 

 

مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل جزء من تكاليف بناء المع وزارة المالية    إتفاقية تمويل ثالثة  2015يوليو    20وقعت المجموعة في   ( ج )
قيمة القرض   بلغت  النزهة حيث  بالكامل إعتباراً من    197.6وتأثيث المستشفى في منطقة  المجموعة  ديسمبر    31مليون لاير سعودي إستخدمته 

هون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع وما أقيم عليها ويسدد على عشرين . هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومر 2018
 . 2020حيث إستحق القسط األول في الربع الثاني من عام  قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد،

 

يون لاير للسنة الالحقة وذلك ضمن مبادرة وزارة المالية لتخفيف  مل  17,3البالغة  تم تاجيل أقساط قروض وزارة المالية المستحقة و  2020خالل عام   -
ن عامي  على القطاع الخاص. علماً  بأنه قد تم سداد جميع األقساط المستحقة لقروض وزارة المالية ع  19االثار اإلقتصادية المتعلقة بجائحة كوفيد  

 . 2021لاير سعودي خالل شهر أكتوبر  مليون 37,4و البالغة   2021و  2020
 

 خدمة الموظفين  نهاية ة أكافم .11

والمبالغ المعترف بها في  المختصرة    الموحدةاألولية    الربح أو الخسارة  قائمةالخدمة المعترف بها في    نهاية  كافآة تلخص الجداول التالية مكونات م 

 : المختصرة الموحدةاألولية  المالي مركزالقائمة والمختصرة  الموحدة األولية الدخل الشامل  قائمة

 

 :المختصرة الموحدةاألولية  المالي قائمة المركز المبلغ المعترف به في  (أ

 2021 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(  

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 ر.س.   ر.س.   

 63,684,084  64,766,038  القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة 

 

 

 

 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 :المختصرة الموحدةاألولية  الخسارة  وأ الربح قائمةالمعترف بها في   مصروفاتال (ب

 2021سبتمبر  30    

 )غير مراجعة(  

 2020سبتمبر  30 

 )مراجعة(  

 ر.س.   ر.س.     

 9,570,171  9,436,075    تكلفة الخدمات الحالية

 1,399,460  1,492,069    تكلفة العموالت الخاصة 

 10,969,631  10,928,144    المكافأة مصروفات 

 

 :ةالمحدد لمكافأةالقيمة الحالية اللتزام ا  علىحركة  ال (ج

 2021سبتمبر  30  

 )غير مراجعة( 

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 ر.س.   ر.س.   

 59,871,135  63,684,084  القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة في بداية الفترة / السنة 

 12,824,834  9,436,075  تكلفة الخدمات الحالية

 1,882,593  1,492,069  تكلفة العموالت الخاصة 

بناًء على خطة مكافأة محددة معترف بها في قائمة الدخل الشامل   الربح اإلكتواري

 الموحدة 
 

 

(2,349,171 ) 
 

 

(1,703,815 ) 

 ( 9,190,663)  ( 7,497,019)  مكافآت مدفوعة خالل الفترة / السنة 

 63,684,084  64,766,038  القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة في نهاية الفترة / السنة 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  (د

  2021  2020 

 ٪ 3.1  ٪ 3.1  معدل الخصم 

 ٪3  ٪3  معدل زيادة الرواتب 

 سنة  60  سنة  60  سن التقاعد

     
 

 حكومية منح  .12
 2021سبتمبر  30    

 )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
 ر.س.   ر.س.     

 151,971,803  144,358,206    يناير   1في 

 ( 7,613,597)  ( 5,710,197)    منح حكومية مطفأة 

 144,358,206  138,648,009    في نهاية الفترة / السنة 
       

 7,613,597  7,513,243    متداولة 

 136,744,609  131,134,766    غير متداولة 

    138,648,009  144,358,206 

 

 زكاة مستحقة   .13

 فيما يلي حركة حساب الزكاة للمجموعة:

 2021سبتمبر  30    
 )غير مراجعة( 

 2020ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

 ر.س.   ر.س.     

 16,619,782  19,883,931    يناير  1الرصيد كما في 

 4,979,508  915,228    تسويات سنوات سابقة 

 14,904,442  13,677,364    المكون خالل الفترة /السنة 

 ( 16,619,801)  ( 20,115,422)    دفعات خالل الفترة /السنة 

 19,883,931  14,361,101    نهاية الفترة/ السنة الرصيد كما في 

 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 موقف الربوط الزكوية    13-1

بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى عام   - المقدمة لهيئة الزكاة  2020قامت الشركة  م، وسددت الزكاة المستحقة من واقع اإلقرارات 

 م. 2022ابريل   30هـ الموافق 1443رمضان  29والضريبة والجمارك وحصلت على شهادة نهائية سارية المفعول حتى  
 

م من الهيئة والتي تفيد  2018م وحتى  2014م؛ تلقت الشركة خطابات بالربط الزكوي عن السنوات من  2020ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في   -

لاير سعودي. وقد قامت الشركة بتقديم إعتراضها على تلك الربوط ضمن المهلة النظامية.    5,728,990بمطالبة الشركة بدفع مبالغ زكوية بمبلغ  

لاير    501,098م مقابل دفع مبلغ  2018م إلى  2014صلت الشركة في الفترة الالحقة إلى تسوية نهائية مع الهيئة بشأن مطالبات السنوات المالية  وتو

 سعودي. 
 

م من الهيئة، والتي تفيد  2020م و2019م، تلقت الشركة خطابات بالربط الزكوي لعامي  2021أغسطس   29الموافق   هـ 1443محرم    21بتاريخ   -

 دارة الشركة سداد هذه الفروقات. لاير. وبناًء على رأي المستشار الزكوي، قررت إ  3,701,681بمطالبة الشركة بدفع فروقات زكوية بمبلغ 
 

تلقت شركة الخدمات الصيدالنية )شركة تابعة مملوكة بالكامل( خالل شهر أكتوبر من العام الحالي  خطابات بالربط الزكوي عن السنوات من   -

لاير، وتقوم الشركة  بالتنسيق   711,787م من الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تفيد بمطالبة الشركة بدفع مبالغ زكوية بمبلغ  2018وحتى  م  2016

 مع المستشار الزكوي بإعداد خطاب اإلعتراض لتقديمه للهيئة العامة للزكاة و الدخل  ضمن المدة النظامية لإلعتراض. 
 

م يتم إعداد قوائم مالية موحدة للشركات التابعة للمجموعة، والتي يتم تقديمها للهيئة العامة للزكاة والدخل كمجموعة زكوية  2019يناير    1إعتباراً من   -

مجموعة  واحدة، فيما عدا شركة الصناعات الطبية المحدودة و الذي يجري العمل على إضافتها وتقديم اإلقرار الزكوي الموحد عن الشركات التابعة ك

 .م 2020م  و  2019ة واحدة. هذا وقد تم تقديم االقرار الزكوي الموحد لعامي زكوي 
 

 أرصدة دائنة أخرى  .14

 2021سبتمبر  30    

 )غير مراجعة(  

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 ر.س.   ر.س.     

 -  53,938    توزيعات أرباح* 

 39,167,661  31,597,764    أرصدة دائنة أخرى  

    31,651,702  39,167,661 
 

م توزيع أرباح نقدية  2021مارس    25هـ الموافق  1442شعبان    12* أقر مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار في جلسته المنعقدة بتاريخ  

هللة( لكل سهم والتي تم إعتمادها    50ودي )لاير سع  0,50م وبمعدل  2020مليون لاير سعودي على مساهمي الشركة عن العام المالي    60بقيمة  

 . 2021مايو   19بتاريخ  جتماع الجمعية العامةفي إ 
 

 أحداث هامة  .15
لمستشفى الحمادي العليا   األنشطة التشغيليةإيقاف  تم    .م2021سبتمبر    16اإلستثمار بتاريخ  ية وبناًء على قرار مجلس إدارة شركة الحمادي للتنم

تم عرض نتائج و  2021سبتمبر    تم إيقاف إستقبال المرضى في مستشفى الحمادي العليا بنهاية شهر   حيث  ،إنشاء مستشفى يحل محلهوإتخاذ قرار ب 
 (. 6)إيضاح المختصرة فى الحمادي العليا ضمن العمليات غير المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة مستش

 

 الحقة الحداث األ .16
 

٪ من شركة  35مؤسسة الخليج لإلستثمار والتي تمثل نسبة  عن إتمام شراء كامل حصة    2021نوفمبر    9ريخ  تا   على موقع تداول فيأعلنت الشركة   -
 لاير سعودي.   118,125,000بمبلغ   سدير لألدوية

 

للتنمية واإل - الحمادي  إدارة شركة  بتاريخ    ستثمارأوصى مجلس  المنعقدة  الموافق1443ربيع اآلخر    6في جلسته  لرفع  ل  ،م2021  نوفمبر  11  هـ 
 م. 2022 للجمعية العمومية للتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

 

توزيع أرباح  ب م  2021  نوفمبر  11  هـ الموافق1443ربيع اآلخر    6في جلسته المنعقدة بتاريخ    ستثمارأوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإل -
 هللة( لكل سهم.  60لاير سعودي )  0,60م وبمعدل  2021على مساهمي الشركة عن العام المالي  مليون لاير سعودي  72بقيمة نقدية 

 

 رقام المقارنة  أ .17

، ولتعزيز قابلية المعلومات للمقارنة ولتكون أكثر مالءمة لمستخدمي    الفترة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في  

 .المختصرة الموحدة القوائم المالية األولية

 المختصرة  الموحدةاألولية  المالية قوائمال عتمادإ .18

 (.2021 نوفمبر 11  هـ )الموافق1443الثاني ربيع  6 بتاريختم إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة 

 


