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تقرير مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يسررررررر مجلررررررس إدارة ررررررركة الحمررررررادي للتنميررررررة واالسررررررت مار (الحمرررررراديق أن يقرررررردم لكررررررم التقريررررررر
السررررررنوي للعررررررام المررررررالي  2015م والررررررذي يتضررررررمن نتررررررائج أعمررررررا الشررررررركة وإنجازاتهررررررا واهررررررم
األهررررداف الترررري تررررم تحقيقهررررا خررررال العررررام إ ررررافة إلررررى القرررروائم الماليررررة عررررن السررررنة المنتهيررررة فرررري
2015/12/31م ،ومعلومررررررررررات عررررررررررن المجلررررررررررس واللجرررررررررران التابعررررررررررة لرررررررررره واإلدارة التنفيذيررررررررررة
وتقرير المراجع الخارجي السادة /برايس ووتر هاوس كوبرز.
ويطيـررررررررـه لـررررررررـي تهننتكـررررررررـم علـررررررررـى المنجررررررررزات الملموسـررررررررـة التـررررررررـي إسـررررررررـتطاع ررررررررركة
الحمرررررررادي للتنميرررررررة واالسرررررررت مار تحقيقهـرررررررـا بفضـرررررررـل اللـرررررررـه ـرررررررـم بجهـرررررررـود جميرررررررـع منسرررررررـوبي
الشررررركة مررررن أطبرررراء وكرررروادر طبيررررة مسرررراعدة وأطقررررم فنيررررة طبيررررة و يررررر طبيررررة وكافررررة الكرررروادر
اإلدارية.
كمرررررررـا أ رررررررـكر السرررررررادة أعضرررررررـاء مجلـرررررررـس اإلدارة واللجررررررران التابعرررررررة لررررررره علـرررررررـى توجيهاتهـرررررررـم
المسـررررررـتمرو ومجهوداتهـررررررـم فـرررررررـي رسـررررررـم اسـررررررـتراتيجية الشـرررررررـركة ،والشـررررررـكر الجزيررررررل إلـرررررررـى
الزمــالء فــي اإلدارة التنفيذيــة.

رئيس مجلس اإلدارة
صالح بن محمد الحمادي
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كلمة الرئيس التنفيذي
السادة /مساهمي ركة الحمادي للتنمية واإلست مار

المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يسـرني أن أ ـارك معكـم التقريـر السـنوي لمجلـس إدارة ركة الحمادي للتنمية واإلست مار للعـام المالـي
2015م ،والقوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للشركة واسـتعرض معكـم أبـرز المنجزات التي تم خال
العام المالي 2015م.
بلغ ايرادات الشركة في عام 2015م  561مليون ريــا مقارنة بـ  482مليون لاير في عام 2014م .محققـة
بذلـك نسـبة نمـو فـي صافـي أرباحهـا تقدر بـ  %9بواقـع  141مليـون ريــا في العـام المالـي 2015م مقارنة
بنفس الفترة من العام الما ى 2014م والتي بلغ  129مليون لاير ،ويعزى هذا النمو بشكل عام إلى تحسين
الكفاءة التشغيلية وتحسين الشروط التعاقدية مع عمالء الشركة ،وتقديم خدمات جديدة للمراجعين ،وزيادة عدد
ليالي التنويم .باال افة إلى افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي في الربع ال الث من عام 2015م.
ركة الحمادي علـى و عهـا الريـادي محليـا ً في قطاع الرعاية الصحية نتيجـة لجهـود وخبـرات
كمـا حافظـ
وكفـاءة جميـع منســوبيها والقائميــن عليهــا باال افة إلــى السياســات المتبعــة فــي اســتغال ميزاتهــا
التنافســية وتواجدهــا القــوي في قطاع الرعاية الصحية بمدينة الرياض.
هذا وقد شهد عام 2015م العديد من المنجزات الهامة منها:

-1

-2

-3

-4
-5

موافقة الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي ركة الحمادي للتنمية واالست مار والتي عقدت بتاريخ
1436/06/26هـ الموافق 2015/04/15م على زيادة رأس ما الشركة من ( 750مليون لايرق إلى
( 1,200مليون لايرق وذلك عن طريق منح (3ق أسهم مجانية مقابل (5ق أسهم قائمة يملكها المساهمون
المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداو يوم انعقاد الجمعية العامة ير العادية ،على أن تسدد قيمة
الزيادة في رأس الما عن طريق تحويل مبلغ ( 392مليون لايرق من بند "االحتياطي النظامي" ومبلغ
( 58مليون لايرق من بند "األرياح المبقاة" ،وبالتالي زاد عدد األسهم من ( 75مليونق سهم إلى (120
مليونق سهم ،بزيادة قدرها ( 45مليونق سهم ،وتهدف الشركة من هذو الزيادة إلى مقابلة التوسعات
الحالية والمستقبلية.
بدء التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي السويدي و استقبا المراجعين بعد حصو الشركة على موافقة
وزارة الصحة النهائية يوم األحد 1436/10/10هـ الموافق 2015/07/26م بموجه الترخيص رقم
(014-101-010-097-00035ق حيث تم االنتهاء من جميع االختبارات الالزمة لألنظمة الطبية
واإلنشائية وتوفير الطواقم الطبية واإلدارية الالزمة لبدء عملية التشغيل الفعلي في تاريخ
1436/10/16هـ الموافق 2015/08/01م وبذلك ارتفع عدد العيادات من  74عيادة إلى  138عيادة
وارتفع الطاقة االستيعابية السريرية من  300سرير إلى  728سرير.
المضي قدما ً في مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة وحسه الخطة المو وعة للمشروع حيث من
المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى خال النصف ال اني من عام 2016م .يحتوي مستشفى الحمادي فرع
النزهة على  64عيادة و 600سرير لتصبح إجمالي الطاقة االستعابية لجميع مستشفيات الحمادي 202
عيادة و 1,328سريراً.
العمل بشكل جاد ودؤوب لتحقيق أهداف الشركة وزيادة االست مارات فيها وأهداف المالك والمست مرين
والمساهمين وجميع الجهات الحكومية والشركات والشركات االست مارية.
نجح الشركة في تجديد هادة المجلس المركزي السعودي العتماد المنشأت الصحية للمرة ال انية على
التوالي.

 -6نجح الشركة في تجديد هادة االعتماد الكندي ) (Accreditation Canadaللمرة الرابعة على التوالي.

الرئيس التنفيذي
محمد بن صالح الحمادي
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 )1نبذة عن الشركة
ركة الحمادي للتنمية واالست مار (الحماديق في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة
تأسس
بموجه السجل التجاري رقم (1010196714ق الصادر في عام 1425هـ (2004مق بمدينة الرياض ،وفي عام
1429هـ (2008مق صدر القرار الوزاري رقم (/316قق القا ي بتحويلها إلى ركة مساهمة سعودية مقفلة.
وحصل الشركة في تاريخ 1435/07/20هـ الموافق 2014/05/19م على موافقة هينة السوق المالية لزيادة
رأس ما الشركة من ( 525مليون لايرق إلى ( 750مليون لايرق من خال طرح عدد ( 22,5مليونق سهم جديد
من أسهم الشركة لالكتتاب العام ،وتم إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 1435/09/17هـ
الموافق 2014/07/15م تح مسمى الحمادي.
 -1أنشطة الشركة
تتم ل أنشطة الشركة الرئيسية وفق السجل التجاري في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية ،حيث
تقوم الشركة بإدارة كل من مستشفى الحمادي فرع العليا والكائن بحي العليا ومستشفى الحمادي بحي
السويدي في مدينة الرياض (باإل افة الى إقامة مستشفى جديد في حي النزهة بمدينة الرياض ليصبح عدد
المستشفيات المملوكة والمشغلة من قبلها  3مستشفياتق.
للشركة أربعة فروع تعمل تح سجالت تجارية منفصلة وهي كما يلي:
اسم الفرع
مستشفى الحمادي – فرع العليا
مستشفى الحمادي – فرع السويدي
مستشفى الحمادي – فرع النزهة
الحمادي للصيانة والتشغيل

السجل التجاري
1010263026
1010374269
1010374270
1010374273

المدينة
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

الحالة
يمارس النشاط
يمارس النشاط
تح اإلنشاء
ال يوجد نشاط

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

مستشفى الحمادي
فرع العليا

مستشفى الحمادي
فرع السويدي

مستشفى الحمادي
فرع النزهة

فرع الحمادي
للصيانة والتشغيل

 -2فروع الشركة
 .1مستشفى الحمادي فرع العليا:
يقع مستشفى الحمادي فرع العليا في حي العليا ما مدينة الرياض ويتكون من ستة مباني متالصقة ويحتوي
على أجنحة التنويم و رف العمليات والمختبرات والصيدليات واالقسام الطبية (م ل العناية المركزة واال عة
والعالج الطبيعي والعيادات الخارجية والمكاته اإلدارية وقاعات المحا راتق ،وتبلغ الطاقة االستيعابية
لمستشفى الحمادي فرع العليا  300سرير و 74عيادة خارجية و  12رفة للعمليات .يقدم مستشفى الحمادي
فرع العليا نطاقا ً واسعا ً من خدمات الرعاية الطبية في عياداته الخارجية وأقسام التنويم الداخلية التابعة له من
 20تخصصا ً طبيا ً مختلفا ً فضالً عن خدمات اإلسعاف والطواريء والمختبر الطبي واأل عة و  3صيدليات
خارجية.
شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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ويو ح الجدو التالي فنات الخدمات التي يقدمها مستشفى الحمادي فرع العليا:
اسم التخصص
-

الجراحة
األمراض الباطنية
األطفا
النساء والوالدة
األسنان
الطوارئ واإلسعاف
التأهيل
الخدمات األخرى

التخصص الفرعي
الجراحة العامة  -جراحة األعصاب  -العظام  -المسالك البولية  -عيون
جراحة األوعية الدموية  -جراحة التجميل  -األنف واألذن والحنجرة
القله – الرئتين – الجلدية –ا لكلى  -الجهاز الهضمي – األعصاب
واألمراض النفسية – الصدرية
القله  -وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج  -األعصاب  -األطفا العامة
الحضانة  -جراحة األطفا  -وحدة العناية المركزة لألطفا
الوالدة الطبيعية  -الوالدة القيصرية  -أمراض النساء  -عالج العقم
جراحة الفم واألسنان  -تقويم األسنان  -عالج أعصاب األسنان
التركيبات ال ابتة والمتحركة  -عالج الل ة
الطه الباطني – األطفا  -الجراحة  -نساء ووالدة
العالج الطبيعي بالتمارين الريا ية  -العالج الطبيعي بالكهرباء
العالج الطبيعي النفسي  -العالج الطبيعي المائي  -برنامج التأهيل اللياقي
مختبر تحليالت وأ عة متكامل
صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة

 .2مستشفى الحمادي فرع السويدي:
يقع مستشفى الحمادي السويدي في حي السويدي جنوب رب مدينة الرياض على أرض مساحتها 44,664
متر مربع مملوكة بالكامل من قبل الشركة ،ويتكون من مبني رئيسي للمستشفى المكون من  6طوابق فوق
األرض و  3طوابق تح األرض ،باأل افة إلى عدد  3مباني سكنية للموظفين بمساحة إجمالية حوالي
 95,000متر مربع وبدء التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي السويدي في 1436/10/10هـ الموافق
2015/08/01م حيث تتم ل طاقته االستعابية في  428سرير و 64عيادة خارجية و 13رفة للعمليات،
باإل افة إلى رفة عمليات قسطرة القله و رفتين إلجراء عمليات المناظير العلوية والسفلية و رفة عمليات
تفتي الحصى للكلى والحاله .وتقدم الشركة خدماتها الطبية في مستشفى الحمادي السويدي من خال العيادات
الخارجية والتنويم في التخصصات التالية:
اسم التخصص
الجراحة
األمراض الباطنية
األطفا
النساء والوالدة
األسنان
الطوارئ واإلسعاف
التأهيل
الخدمات األخرى

-

التخصص الفرعي
الجراحة العامة  -جراحة األعصاب  -العظام  -المسالك البولية  -عيون
جراحة األوعية الدموية  -جراحة التجميل  -األنف واألذن والحنجرة
القله – الرئتين – الجلدية –ا لكلى  -الجهاز الهضمي – األعصاب
واألمراض النفسية – الصدرية
القله  -وحدة العناية المركزة للمواليد الخدج  -األعصاب  -األطفا العامة
الحضانة  -جراحة األطفا  -وحدة العناية المركزة لألطفا
الوالدة الطبيعية  -الوالدة القيصرية  -أمراض النساء  -عالج العقم
جراحة الفم واألسنان  -تقويم األسنان  -عالج أعصاب األسنان
التركيبات ال ابتة والمتحركة  -عالج الل ة
الطه الباطني – األطفا  -الجراحة  -نساء ووالدة
العالج الطبيعي بالتمارين الريا ية  -العالج الطبيعي بالكهرباء
العالج الطبيعي النفسي  -العالج الطبيعي المائي  -برنامج التأهيل اللياقي
مختبر تحليالت وأ عة متكامل
صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة

 .3مستشفى الحمادي فرع النزهة (تحت اإلنشاء):
يقع مشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة بحي النزهة ما رق مدينة الرياض على أرض مساحتها
 21,908متر مربع ،ويتكون من  6طوابق فوق األرض وطابقين تح األرض إ افة إلى مبنى متعدد
الطوابق لمواقف السيارات بمساحة قدرها  84,000متر مربع ومن المتوقع إكماله وبدء التشغيل الفعلي في
النصف ال اني من 2016م وتتم ل طاقة المستشفى االستعابية في  600سرير و  64عيادة خارجية و 13
رفة عمليات ،وسيقدم مستشفى الحمادي فرع النزهة مجموعة املة من خدمات الرعاية الطبية للمر ى
باإل افة إلى مرافق طبية املة ومتطورة ورعاية املة للمر ى.
شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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 )2رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها واألهداف المستقبلية والمخاطر
 -1رؤية الشركة
أن تكون مستشفيات الحمادي من أفضل مقدمي الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية.
 -2رسالة الشركة
االلتزام بحتمية االستمرار في تطوير معايير الجودة للرعاية الطبية والوفاء بمتطلبات عمالئها من خال
إدارة فعالة وموظفين أكفاء وتجهيزات طبية ذات تقنية عالية.
 -3استراتيجية الشركة واألهداف المستقبلية
اعتمد مجلس اإلدارة خال العام 2015م مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية للشركة للسنوات القادمة
وبادرت اإلدارة التنفيذية بتقييم ومراجعة األهداف االستراتيجية وفق إنجازات الشركة وللمؤ رات الفعلية
خال األعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي.
وا تمل
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

الخطة االستراتيجية على عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجازها في اآلتي:
المحافظة على مكانة وسمعة الشركة في قطاع الرعاية الطبية حيث تتمتع الشركة بخبرات طويلة في مجا
الرعاية الطبية ألك ر من  30عاما ً وتستفيد من موقعها و هرتها وسمعتها التي بنتها في قطاع الرعاية
الطبية في المملكة من خال جودة خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها إلى عمالئها باإل افة إلى كفاءتها
التشغيلية حيث تقدم الشركة خدماتها بأسعار تنافسية بالمقارنة مع منافسيها العاملين بذات القطاع.
تحرص الشركة في استراتيجيتها على تقديم خدماتها الطبية إلى الشريحة السكانية متوسطة وعالية الدخل
بمدينة الرياض.
تسعى الشركة بشكل دؤوب إلى توظيف واستقطاب األطباء وطاقم تمريض مؤهل واالحتفاظ بهم.
االلتزام التام بالمعايير األخالقية والمهنية في كافة مجاالت العمل بالمستشفى.
سعي الشركة الدائم لمواكبة آخر التقنيات في مجا الطه والرعاية الطبية والتي تعد من عناصر نجاح
الشركة وتمتعها بشهرة وسمعة طيبة في هذا القطاع والمحافظة عليها.
و ع استراتيجية متما ية مع النمو في سوق الرعاية الطبية حيث تهدف الشركة إلى االستفادة من النمو في
قطاع الرعاية الطبية بالمملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض بشكل خاص وتسعى إلى االستفادة من موقعها
الريادي و هرتها وسمعتها للتوسع بشكل أكبر في نطاق خدماتها الطبية.
تسعى الشركة دائما ً إلى تقديم خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية والدليل على ذلك حصولها على
الشهادات واالعتمادات العديدة المرموقة ،والتي تجدد دوريا ً .ومستشفى الحمادي عضو في عدة منظمات
دولية منها مجلس السالمة البريطاني واتحاد المستشفيات األمريكي واتحاد المستشفيات الدولي ).(IHF
يو ح الجدو التالي الشهادات واالعتمادات التي حصل عليها مستشفى الحمادي فرع العليا:

الجهة
شهادة االعتماد الكندي
Accreditation
Canada
شهادة المجلس
االسترالي لمعايير
الرعاية الصحية الدولية
)(ACHSI
شهادات جمعية القلب
السعودية
شهادة الهيئة الدولية
المشتركة )(JCI
شهادة المجلس المركزي
السعودي العتماد
المنشآت الصحية
شهادة الجمعية الدولية
لتوحيد وجودة المقاييس
2008:9001 ISO
GMS
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فترة اإلعتماد
من عام 2015م
حتى عام 2018م

التفاصيل
وهي منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل المنظمة الدولية للجودة في مجا الرعاية
الصحية ،وتقوم بمساعدة وتوجيه المؤسسات الصحية في العالم على فحص وتطوير
جودة الخدمات المقدمة حسه المعايير والمقاييس الدولية.
من 2014-12-7م
وهو جهة مستقلة ير حكومية و ير ربحية ويعتبر واحدا ً من اهم الجهات العالمية
الى 2019-01-27م
لتطوير جودة الخدمات الطبية وسالمة الممارسات الطبية ،وقد حظي معظم الخدمات
المقدمة من قبل مستشفى الحمادي فرع العليا على درجة تقييم عالية من قبل مم لي
المجلس )(Extensive Achievement
 -1هادة الدعم األساسي للقله :صالحة لغاية  3يناير 2017م.
 -2هادة الدعم المتقدم للقله (الكبارق :صالحة لغاية  24مارس 2016م.
 -3هادة الدعم المتقدم للقله (حدي ي الوالدةق :صالحة لمدة سنتين من تاريخ  23يونيو 2014م
من 2014-11-14م
وهي إحدى أهم المنظمات الدولية التي تختص في تقديم حلو الريادة المبتكرة
الى 2017-11-13م
لمساعدة منظمات الرعاية الصحية العالمية في كل المواقع لتحسين مستوى سالمة
المر ى والجودة في مجا الخدمات الصحية
من 2015-04-8م
صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم  58/8بتاريخ 1433/01/09هـ الموافق
2011/12/05م والقا ي بضرورة الحصو على اعتماد المجلس المركزي السعودي الى 2018-04-07م
العتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.
الشهادة صالحة لغاية
حاز مستشفى الحمادي فرع العليا على هذو الشهادة لتبنيه معايير نظام ادارة الجودة
2017-12-8م
للخدمات التالية :التنويم والعيادات الخارجية وخدمات اإلسعاف التي تشمل األمراض
الباطنية واألطفا والجراحة والعظام والنساء والوالدة واالسنان مع كل الخدمات
الطبية المساعدة م ل الصيدلية والمختبر واأل عة والعالج الطبيعي.
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توفير الطاقم الطبي المؤهل حيث تؤمن الشركة بأن السبه الرئيسي لنجاحها في تقديم خدمات رعاية طبية ذات
جودة عالية ومتميزة يكمن في مهارات أطبائها وان جوهر التنفيذ الناجح لرؤيتها ينبع من استقطاب الجراحين
واألطباء الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجاالت تخصصهم.
تؤمن الشركة بأن السبه الرئيسي لنجاحها في تقديم خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية ومتميزة يكمن في
مهارات أطبائها وان جوهر التنفيذ الناجح لرؤيتها ينبع من استقطاب الجراحين واألطباء الذين يتمتعون
بخبرات عالية في مجاالت تخصصهم.
المحافظة على مركز مالي مستقر ونتائج مالية إيجابية ويتضح ذلك من النتائج المالية التي حققتها الشركة
خال األعوام السابقة من خال االستغال األم ل للموارد الطبية والمالية.
العالقة مع ركات التأمين الطبي حيث تتمتع الشركة بعالقات طيبة مع ركات التأمين بالمملكة العربية
السعودية مما يمكنها من تلبية االحتياجات الطبية لشريحة واسعة من سكان مدينة الرياض ،ويتم تجديد عقود
التأمين بشكل سنوي والتفاوض على االسعار عند التجديد مع كل ركة على حدو.

 -4خدمة المجتمع
تواصل الشركة التزامها بمسنوليتها االجتماعية إيمانا ً منها بأهمية ربط المجتمع بحقل الرعاية الصحية متم لة في دعم
وتبني عدد من البرامج واالنشطة الخيرية ومن هذو االنشطة والمشاركات ما يلي:
 يوم السكري العالمي. يوم الربو– المساهمة في يوم الصحة العالمي
 يوم سل اليدين. يوم الدرن العالمي– المساهمة في يوم التمريض العالمي
 يوم التبرع بالدم. يوم الضغط العالمي– المساهمة في يوم المالريا العالمي
 يوم اإليدز العالمي يوم القله العالمي– المساهمة في يوم التهاب الكبد العالمي
 المشاركة في هر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم.– المشاركة في أسبوع الر اعة العالمي
– زيارة العديد من المدارس والمراكز التجارية للتوعية الصحية.

 -5الهيكل التنظيم للشركة
يتألف مجلس إدارة ركة الحمادي للتنمية واالست مار من تسعة (9ق اعضاء أ لبيتهم أعضاء ير تنفيذيين و ال ة (3ق
منهم أعضاء مستقلين ويتمتع هؤالء األعضاء بالكفاءات والخبرات الواسعة إلدارة الشركة .و كل مجلس إدارة الشركة
عدد من اللجان التابعة له وهي لجنة المراجعة ولجنة التر يحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ،ولهذو اللجان لوائح وقواعد
معتمدة تشكل جزء من نظام حوكمة الشركة الداخلي وتحدد المهام والمسنوليات المنوطة بكل منها .وللشركة إدارة تنفيذية
تتألف من فريق يتمتع بخبرات واسعة ومهارات عالية إلدارة الشركة بكفاءة واقتدار في إطار التوجيهات الصادرة عن
مجلس اإلدارة ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير األعما اليومية للشركة وفقا ً لتوجيهات وسياسات مجلس اإلدارة لضمان
تحقيق الشركة أهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة .والشكل التالي يو ح الهيكل التنظيمي للشركة
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 -6المخاطر
وتم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها الشركة إلى ال ة أقسام وهي كما يلي:
أ .المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها على سبيل المثال ال الحصر
 .1مخاطر االعتماد على االطباء وطاقم التمريض والكوادر ذات الكفاءة والمهنية العالية.
 .2المخاطر المرتبطة بالتشريعات وأنظمة قطاع الرعاية الطبية.
 .3مخاطر األخطاء الطبية والتأمين من المسؤولية الطبية.
 .4مخاطر االحتفاظ بالعمالء الرئيسين والمراكز الطبية الخاصة.

 .5المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة.
 .6مخاطر األعطا الفنية في األجهزة الطبية والمعدات.
 .7مخاطر التمويل.
ب .المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي (الرعاية الصحية)
 .1البينة التنافسية.
 .2إعادة الهيكلة لسوق الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية.
 .3السعودة فقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة اك ر دة في المستقبل.
ج .المخاطر المتعلقة باألسهم العادية
 .1توزيع األرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للشركة.
 .2السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين.
 )3البيانات المالية ونتائج النشاط
 -1نتائج النشاط للعام الحالي
يستعرض هذا البند ملخص لنتائج نشاط الشركة خال العام المالي 2015م مقارنة بالعام المالي 2014م ،حيث نم
ايرادات الشركة بجميع فروعها بزيادة قدرها  %16من  482مليون لاير في عام 2014م إلى  561مليون لاير في
عام 2015م وزاد صافي الربح للشركة بنسبة  %9من  129مليون لاير في عام 2014م إلى  141مليون لاير عام
2015م ،وترجع أسباب الزيادة في إيرادات الشركة واألرباح الصافية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ،وتحسين
الشروط التعاقدية مع عمالء الشركة ،وتقديم خدمات جديدة للمراجعين ،وزيادة عدد ليالي التنويم .باال افة إلى بدء
التشغيل الفعلي لمستشفى الحمادي فرع السويدي خال الربع ال الث من عام 2015م.
 %نسبة النمو
2015
2014
البند
%16
561
482
االيرادات  ،بالصافي
%18
246
209
إجمالي الربح
%17
153
131
الدخل من العمليات
%9.6
141
129
صافي الدخل
120
120
متوسط عدد األسهم
%9.6
1.18
1.07
ربحية السهم (لاير)
العناصر الرئيسية لقائمة الدخل (مليون لاير سعودي)

561
482

2014
2015

246
209
131

اإليرادات
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 -2البيانات المالية
يستعرض هذا البند القوائم المالية للشركة لفترة الخمس سنوات الما ية من عام 2011م إلى 2015م.
 .1قائمة المركز المالي:
يو ح الجدو والرسم البياني التاليين ملخص إلجمالي األصو والمطلوبات وحقوق المساهمين
ل
البند/السنة
ل
إجمالي الموجودات
س
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
ن
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهين
ة

2011
564
90
474
564

2013
1,236
651
585
1,236

2012
843
274
569
843

2015
1,936
550
1,386
1,936

2014
2,097
777
1,320
2,097

المالية المنتهية في2015/12/31م واألعوام السابقة (القيمة بمليون لايرق:
قائمة المركز المالي (مليون لاير سعودي)
2,097
1,936

1,320

1,236

843
564

1,386

777
651

569

474

585

550

274
90

2011

2012
إجمالي حقوق المساهمين

2013

2014

إجمالي المطلوبات

2015

إجمالي الموجودات

نالحظ من الجدو والرسم البياني السابقين تطور إجمالي االصو تما يا مع استراتيجية الشركة التوسعية إلنشاء
مستشفيات جديدة حيث تم راء أرا ي بقيمة إجمالية قدرها  154مليون لاير بين األعوام 2009م و2013م والتي
تم استخدامها إلنشاء مستشفى الحمادي فرعي السويدي والنزهة .ويو ح الجدو التطور بإجمالي مطلوبات الشركة
نتيجة القروض طويلة األجل المتوافقة مع الشريعة االسالمية والتي حصل عليها الشركة من بنوك محلية ووزارة
المالية وتم استخدام هذو التسهيالت والقروض لتمويل بناء مستشفى الحمادي فرع السويدي ،واستكما إنشاء
مستشفى الحمادي فرع النزهة (ولمزيد من المعلومات عن القروض إنظر الصفحة 13ق كما نالحظ النمو في حقوق
المساهمين من  474مليون لاير عام 2011م إلى  1,386مليون لاير عام 2015م نتيجة زيادة رأسما الشركة.

 .2قائمة الدخل
يو ح الجدو والرسم البياني التاليين عناصر قائمة الدخل الرئيسية للسنوات السابقة من عام 2011م إلى 2015م
ونالحظ التطور في صافي األرباح (القيمة بمليون لايرق ،حيث حقق الشركة معدالت نمو جيدة في ايراداتها
وصافي أرباحها حيث زاد إجمالي الربح من  148مليون لاير في عام 2011م إلى  246مليون لاير عام 2015م
وزاد صافي الدخل من  90مليون لاير عام 2011م إلى  141مليون لاير في عام 2015م ،ويعزى سبه النمو
المستمر إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والشروط التعاقدية مع عمالء الشركة وتقديم خدمات جديدة للمراجعين ،وزيادة
عدد المراجعين وزيادة عدد ليالي التنويم .وتم تحصيل ديون معدومة خال عام 2015م.
البند/السنة
االيرادات  ،بالصافي
إجمالي الربح
الدخل قبل الزكاة
صافي الدخل
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331
148
92
90

2012
379
163
97
94

2013
434
185
116
112

2014
482
209
134
129

2015
561
246
150
141
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قائمة الدخل (مليون لاير سعودي)
482
434
379
331

246
185

163

148
92

90

2011

209

97

112 116

94

2012

صافي الدخل

2013

الدخل قبل الزكاة

150

129 134

2014

الربح اإلجمالي

141

2015

اإليرادات

 .3النتائج التشغيلية لعام 2015م:
بلغ الربح التشغيلي لعام 2015م  153مليون لاير مقابل  131مليون لاير لعام  ،2014وبزيادة قدرها  % 17ويعود
سبه االرتفاع في إجمالي الربح التشغيلي إلى تحسين الشروط التعاقدية مع عمالء الشركة ،وتقديم خدمات جديدة
للمراجعين ،وزيادة عدد ليالي التنويم .وقام الشركة بتحصيل مبلغ  9.8مليون لاير ديون معدومة خال الربع
األو من الفترة الحالية 2015م .باال افة إلى افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي .ديون معدومة خال الربع
األو من الفترة الحالية 2015م .باال افة إلى افتتاح مستشفى الحمادي فرع السويدي.

 .4قائمة التدفقات النقدية
ويلخص الجدو التالي التدفقات النقدية للشركة للسنوات الخمسة السابقة:
2013
2012
2011
البند
97
121
95
صافي النقدية من االنشطة التشغيلية
(391ق
)(266
)(94
صافي النقدية من االنشطة االست مارية
273
173
13
صافي النقدية من االنشطة التمويلية
(21ق
28
14
صافي التغير في النقدية
63
35
21
النقد في بداية السنة
42
63
35
النقد في نهاية السنة

2014
156
(376ق
722
501
42
543

2015
88
(197ق
(346ق
(454ق
543
89

 )4التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة:
يتركز نشاط ركة الحمادي للتنمية واالست مار بمدينة الرياض وال يوجد فروع للشركة بمناطق المملكة المختلفة ،أو خارج
المملكة ويعرض الجدو التالي إجمالي اإليرادات بالمنطقة الوسطى( .القيمة آالف الرياالتق:
2015
2014
اسم المنطقة
561,331
481,964
المنطقة الوسطى

 )5المعايير المحاسبية:
 -1تطبق الشركة المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهينة السعودية
للمحاسبين القانونيين والتي تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.
 -2خطة تطبيق التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ""IFRS
تما يا ً مع قرار الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (صادر4579/2014/ق بتاريخ 2014/02/11م والتعاميم
الصادرة الحقا ً من هينة سوق الما رقم (2978/4ق تاريخ 2014/03/25م وتعميم رقم (ص15/12231/1/ق تاريخ
2015/08/12م والمتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداو " على
اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " "IFRSاعتبارا ً من 2017/1/1م والفترات المالية الالحقة ،فقد
قام الشركة بالتعاقد مع شركة "أرنست ويونغ – السعودية" للعمل على مشروع التحويل من المعايير المعتمدة
من قبل الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " "IFRSفي هر أكتوبر
من العام 2015م وقد تم االنتهاء من المرحلة األولى للمشروع و البدء في المرحلة ال انية ،حيث أن المشروع يتكون
من الث مراحل أساسية تتلخص في االتي:
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المرحلة األولى :الفروقات بين المعايير المحلية والمعايير الدولية
.1
.2
.3
.4
.5

مناقشات ومقابالت مع الموظفين المعنيين ورؤساء األقسام.
تحديد الفروقات في المعالجات المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح.
تحديد أي مؤ رات جوهرية على القطاع الصحي (ان وجدتق عند تطبيق المعايير الدولية.
دراسة عينات من العقود الجوهرية للشركة مع العمالء والموردين (إذا اقتض الحاجةق.
تحديد الخيارات المتاحة للمعالجات المحاسبية عند تطبيق المعايير الدولية للمرة األولى.

المرحلة الثانية :تقييم األثر
بنا ًء على المرحلة األولى سوف يتم تقييم أ ر اعتماد المعايير الدولية على الشركة من خال :
 -1األ ر على النظام المحاسبي المستخدم من قبل الشركة.
 -2األ ر على المعالجات المحاسبية الجوهرية ومناقشتها مع اإلدارة.
 -3األ ر على اإلدارة والموظفين في القسم المالي وعقد التدريه الالزم.
 -4مساعدة اإلدارة في تحضير الورقة الفنية االعتماد المعالجات المحاسبية المعقدة.
المرحلة الثالثة :تصميم وتطوير الحلول والتطبيق
اعتمادا ً على المرحلتين السابقتين ،تتلخص المرحلة ال ال ة في:
1ق اعتماد خطة التحويل.
2ق تحضير نموذج القوائم المالية حسه المعايير الدولية.
3ق مساعدة اإلدارة في تحضير القوائم المالية السنوية والربعية بحسه المعايير الدولية.
4ق مراجعة القوائم المالية بحسه المعايير الدولية للمرة األولى من قبل المستشار المالي و تقديم أي نصائح
ممكنة.

 )6الفروع التابعة للشركة ونشاطها
بحسه النظام األساسي للشركة فان نشاط الشركة يتركز داخل المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض
ويجوز لمجلس اإلدارة إنشاء فروع داخل المملكة أو خارجها .والجدو التالي يو ح فروع ركة الحمادي
للتنمية واالست مار داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهي كما يلي:
اسم الفرع
مستشفى الحمادي – فرع العليا
مستشفى الحمادي – فرع السويدي
مستشفى الحمادي – فرع النزهة
الحمادي للصيانة والتشغيل

السجل التجاري
1010263026
1010374269
1010374270
1010374273

المدينة
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

الدولة محل العمليات ومحل التأسيس
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

 )7أنشطة األسهم وأدوات الدين
الشركة :شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار
 -1لم تصدر الشركة أسهم أو ادوات دين ألي من الشركات التابعة لها.
 -2ال يوجد خال العام المالي المنتهي في 2015 -12-31م أية مصلحة تعود أل خاص من ير (أعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واوالدهم القصرق في فنة األسهم ذات األحقية في التصوي .
 -3لم تصدر أو تمنح الشركة خال عام 2015م أية أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أية أوراق مالية
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة وال يوجد أي عوض حصل عليه الشركة مقابل ذلك.
 -4لم تصدر أو تمنح الشركة خال عام 2015م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجه أدوات دين قابلة للتحويل
إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
 -5لم تقم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها بأي راء أو استرداد أو إلغاء ألية أدوات دين قابلة لالسترداد.
 -6لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تناز بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.
 -7لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تناز بموجبه أحد اعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن
راته أو تعويض.
 -8لم تقم الشركة خال عام 2015م بأي است مارات أو إنشاء احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي
الشركة.
 )8سياسة توزيع األرباح
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وفقا ً للنظام األساسي للشركة والئحة سياسة توزيع األرباح بنظام حوكمة الشركة الداخلية تخضع عملية توزيع
األرباح النقدية لموافقة الجمعية العامة بنا ًء على توصيات مجلس اإلدارة مع األخذ في االعتبار العوامل المختلفة
في ذلك م ل الو ع المالي للشركة وتعهداتها التي تقيد توزيع أرباح نقدية بموجه اتفاقيات التسهيالت االئتمانية
التي أبرمتها الشركة مع البنوك الممولة لها وكذلك نتائج األعما الحالية والمتوقعة ومتطلباتها النقدية وخططها
التوسعية .وحسه المادتين (44ق و(45ق من النظام األساسي للشركة فقد حدد سياسة توزيع األرباح ومكان
وموعد الصرف وهي كما يلي:
 -1المادة ( )44توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية و يرها من المصروفات على
النحو التالي:
 .1يجنه عشرة في المائة (%10ق من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيه متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس الما .
 .2يجوزللجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنه نسبة من األرباح الصافية لتكوين
احتياطيات أخرى.
 .3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعاد (%5ق من رأس الما المدفوع.
 .4يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إ افية في األرباح.
 -2المادة ( )45حددت مكان وموعد صرف األرباح
تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا ً
للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
 -3الجدو التالي يو ح األرباح التاريخية للسنوات السابقة (القيمة مليون لايرق:
البيان
التوزيعات المعلنة عن السنة
التوزيعات المدفوعة عن السنة
صافي الدخل
نسبة التوزيعات المعلنة إلى صافي الدخل

2011م
60
26.7
90
%67

2012م
42
0
94.3
%45

2013م
52.5
94.5
111.5
%47

2014م
75
0
129
%58

2015م
90
75
141
%64

التسهيالت االئتمانية والقروض
)9
أبرم الشركة عدة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع بنوك محلية للحصو على تسهيالت وقروض
مختلفة بالريا السعودي .وقام الشركة خال عام 2015م بتوقيع اتفاقيتين للحصو على قر ين من وزارة
المالية طويلي األجل ألك ر من  20سنة ،القرض األو بقيمة  27.50مليون لاير بغرض تمويل إنشاء المجمع
السكني الملحق بمشروع مستشفى السويدي والذي تم االنتهاء من انشاؤو في تاريخ 2014-09-28م ،والقرض
ال اني بقيمة  197.60مليون لاير بغرض تغطية جزء من تكاليف إنشاء وتجهيز مستشفى الحمادي فرع النزهة،
وللقر ين فترة سماح خمس سنوات وبعدها تسدد األقساط على عشرين دفعة متساوية القيمة سنويا ً.
الجدو التالي يو ح تفاصيل التسهيالت والقروض المتاحة والمستخدمة كما في 2015/12/31م" ،القيمة بالمليون":
الرصيد
المسدد
المستخدم
القيمة
المدة/سنة
نوع التسهيالت
الجهة
113
(35ق
148
148
 3سنوات
تسهيالت إعتمادات مستندية
البنك العربي الوطني
100
(50ق
150
150
 3سنوات
قرض طويل األجل
0
0
0
150
البنك السعودي البريطاني تسهيالت إعتمادات مستندية*  3سنوات
0
(167ق
167
167
 3سنوات
قرض طويل األجل**
125
(25ق
150
150
 3سنوات
مجموعة سامبا المالية قرض طويل األجل
338
()277
615
615
إجمالي تسهيالت البنوك القائمة
88
88
149
قرض طويل األجل ألك ر من  20سنة
0
27.5
قرض طويل األجل ألك ر من  20سنة***
وزارة المالية
0
197.6
قرض طويل األجل ألك ر من  20سنة***
88
374.1
إجمالي قروض وزارة المالية
*لدى الشركة كما في 2015-12-31م سقف إئتماني متاح بقيمة  150مليون لاير غير مستخدم.
* *قامت الشركة بسداد المبكر لكامل القرض مع المرابحة خالل الربع األول من عام 2015م
* **قامت الشركة بتوقيع االتفاقيات الخاصة بهذه القروض ولم تستلم قيمتها أو أي جزء منها كما في 2015-12-31م.
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)10

مجلس اإلدارة

 -1تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (9ق تسعة أعضاء أ لبيتهم أعضاء ير تنفيذيين و(3ق ال ة منهم اعضاء مستقلين ،ويتمتع
هؤالء األعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة إلدارة أعما الشركة ،وفقا ً للمادة (17ق من النظام األساسي للشركة وإبتدأت الدورة
الحالية لمجلس اإلدارة والتي مدتها (3ق الث سنوات هجرية اعتبارا من تاريخ 1434/09/16هـ الموافق 2013/07/24م ولغاية
1437/09/15هـ الموافق 2016/06/21م .وقد وافق الجمعية العامة للمساهمين والتي عقدت بتاريخ  2015-01-14على تعيين
االستاذ /سعد بن عبدهللا بن سيف (عضو ير تنفيذيق بدال من األستاذ /طارق بن زياد السديري (عضو ير تنفيذيق مم الً عن
ركة جدوى للفرص الطبية .الجدو التالي يو ح أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس خال العام 2015م
م
1
2
3
4
5
6
7

األسم
صالح محمد حمد الحمادي
د .عبدالعزيز محمد حمد الحمادي
محمد صالح محمد الحمادي
د .عبدالعزيز صالح محمد الحمادي
د .سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الفريان
عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

8

سعد بن عبدهللا بن سيف

9

كريم حيدر عبدالرحمن ما ي

صفة العضوية
عضو ير تنفيذي
عضو ير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

المنصه بالشركة
رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس إدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
مم ل لشركة جدوى
عضو مجلس إدارة
مم ل لشركة جدوى

عضو ير تنفيذي
عضو ير تنفيذي

 -2بيان بأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية بشركات مساهمة أخرى لعام 2015م ،كما بالجدول التالي:
االسم
صالح محمد حمد الحمادي
د .عبدالعزيز محمد حمد الحمادي
محمد صالح محمد الحمادي
د .عبدالعزيز صالح محمد الحمادي
د .سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد

صفة العضوية
رئيس مجلس اإلدارة
عضو ير تنفيذي
عضو تنفيذي – العضو المنتدب
عضو تنفيذي
عضو مستقل

العضوية بشركات أخرى
ال يوجد
ال يوجد
ركة الباحة لالست مار والتنمية
ركة الباحة لالست مار والتنمية
ال يوجد

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الفريان

عضو مستقل

ال يوجد

عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

عضو مستقل

مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
ركة تكوين المتطورة للصناعات
ركة أسواق عبدهللا الع يم
ركة والء للتأمين
رك العبيكان للزجاج ركة (مساهمة مقفلةق

سعد بن عبدهللا بن سيف

عضو غير تنفيذي

مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية (مساهمة مقفلة)

كريم حيدر عبدالرحمن ما ي

عضو ير تنفيذي

ال يوجد

 -3ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة
يو ح الجدو التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم زوجاتهم واوالدهم القصر في أسهم وأدوات دين
الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خال العام المالي 2015م ،وال يوجد أدوات دين أصدرتها الشركة.

 .1ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة واليوجد أدوات دين أصدرتها الشركة:
االسم
صالح بن محمد الحمادي وزوجته
د .عبدالعزيز محمد الحمادي وزوجته وابنه

محمد صالح محمد الحمادي
د .عبدالعزيز صالح محمد الحمادي
د .سامي عبدهللا السعيد
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان
عبدالعزيز صالح الربدي
سعد بن عبدهللا بن سيف
كريم حيدر ما ي
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صفة العضوية

2015-01-01

2015-12-31

رئيس مجلس اإلدارة
عضو ير تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو ير تنفيذي
عضو ير تنفيذي

15,792,0000
21,060,000
5,880,000
5,880,000
1,250
1,000
1,000
1,000
1,000

15,792,000
21,060,000
5,880,000
5,880,000
1,250
1,000
1,000
1,000
1,000

-/+
التغير
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 %النسبة
%13,16
%17,55
%4,9
%4,9
%0.001
%0.001
%0.001
%0.001
%0.001
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 .2الجدول التالي يوضح ملكية األسهم لكبار التنفيذيين بالشركة واليوجد أدوات دين أصدرتها الشركة:
اإلسم
محمد صالح محمد الحمادي
د .عبدالعزيز صالح محمد الحمادي
عاطف محمد عبدو زهران
د .وليد فتحي عبدالخالق الكواملة
ماجد سالم سعيد النهدي

الصفة

2015-01-01

2015-12-31

عضو تنفيذي
عضو تنفيذي
المدير المالي
مدير التسويق
مدير الموارد البشرية

5,880,000
5,880,000
0
0
0

5,880,000
5,880,000
0
0
0

-/+
التغير
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 %النسبة
%4.9
%4.9
%0
%0
%0

 -4اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2015م
عقد مجلس اإلدارة عدد (4ق اجتماعات خال العام 2015م ،وكان سجل حضور اجتماع األعضاء كما بالجدو التالي:
االجتماع 1
2015/01/19





X




اسم العضو
صالح محمد الحمادي
د .عبدالعزيز محمد الحمادي
محمد صالح الحمادي
د .عبدالعزيز صالح الحمادي
د .سامي عبدهللا السعيد
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان
عبدالعزيز صالح الربدي
سعد بن عبدهللا بن سيف
كريم حيدر ما ي


تعنى الحضور.

االجتماع 2
2015/04/19










االجتماع 3
2015/07/29










االجتماع 4
2015/10/18










االجمالي
4
4
4
4
4
3
4
4
4

 Xتعني اعتذار العضو وانابة وفوض يرو من األعضاء لحضور االجتماع.

 -5المكافآت والتعويضات الخاصة بمجلس اإلدارة:

وفقا ً للنظام األساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية بما يتوافق مع
القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية
أنظمة أخرى مكملة لها ،باإل افة إلى بد حضور وبد انتقا يحددها مجلس اإلدارة وفقا ً لألنظمة والقرارات
والتعليمات المعمو بها في المملكة العربية السعودية .ووفقا ً للقرار الوزاري رقم (1071ق وتاريخ 1412/11/02هـ
الموافق 1992/05/05م الصادر عن معالي وزير التجارة والصناعة يكون "الحد األقصى للمكافأة السنوية لعضو
مجلس اإلدارة في الشركة ( 200,000لاير سعوديق باإل افة إلى مبلغ ( 3,000لاير سعوديق عن كل جلسة من
جلسات مجلس اإلدارة" .وتلتزم الشركة بما جاء في القرار الوزاري المذكور في تحديد المكافآت السنوية التي تقررها
الجمعية العامة بنا ًء على توصية لجنة التر يحات والمكافأت.

 -6مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الجدو التالي يو ح مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وعشرة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
عن عام 2015م:
البيان
الرواته
البدالت
المكافأت السنوية
التعويضات والمزايا االخرى
اإلجمالي

األعضاء
التنفيذيين
0
24,000
400,000
0
424,000

األعضاء
الغيرتنفيذيين
0
78,000
800,000
0
878,000

األعضاء
المستقلين
0
83,000
600,000
0
683,000

كبار التنفذيين
(بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير الماليق

5,094,960
1,269,633
885,705
0
7,250,298

 -7مسؤوليات مجلس اإلدارة
.1
.2
.3
.4

يتولى مجلس إدارة ركة الحمادي للتنمية واالست مار جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها ،وتقع
المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق المجلس حتى وإن كل لجانا ً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام
ببعض األعما  ،وتجنه المجلس إصدار تفويضات عامة أو ير محددة المدة.
تم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة وفق النظام األساسي للشركة و من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة
الداخلية في الئحة مجلس اإلدارة.
أدى مجلس اإلدارة جميع مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وكان قرارته مبينة على معلومات وافية من
اإلدارة التنفيذية ومصادر أخرى مو وق بها.
لم يبرأ المجلس مديني الشركة من التزاماتهم ،ولم يقم ببيع عقارات الشركة او رهنها أو عقد القروض لمدة تتجاوز
 3الث سنوات إال بأخذ الموافقة عليها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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مانات لقروض عقدها

.5
.6
.7
.8
.9
.10

)11

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها ،ولم تقدم أية
أي من أعضاء مجلس اإلدارة مع الغير.
اعتماد نتائج القوائم األولية الربع سنوية.
اعتماد القوائم المالية السنوية.
مراجعة أداء اللجنة التنفيذية.
تم و ع أنظمة و وابط للرقابة الداخلية واإل راف عليهاوهي جزء من نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة
الداخلية.
إعتماد نظام حوكمة الشركات ولوائح الحوكمة الداخلية والذي تقوم الشركة بتطبيقه ويشمل الئحة سياسات عضوية
مجلس اإلدارة ،والئحة سياسات تعارض المصالح والئحة سياسات توزيع األرباح ،ولوائح آخرى وأقر من قبل
الجمعية العامة للمساهمين في 1436/03/23هـ الموافق 2015/01/14م وطبق فعليا كامل النظام.

لجان المجلس
من أجل مان األداء األم ل إلدارة الشركة كل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة ولجنة التر يحات والمكافأت واللجنة
التنفيذية ،وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها ،ومدة عملها وفق المادة (17ق من النظام
األساسي مدة الث سنوات وانتهاء العضوية بها حسه المادة (19ق حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته ،أو استقالة
العضو ،أو وفاته أو بانتهاء صالحية العضو اذا حكم با هار إفالسه أو إعسار أو تقدم بطله تسوية مع دائنيه أو توقف عن
ديونه ،وترفع اللجان التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة ويقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان
بنا ًء على التوصيات وذلك من الئحة اللجنة التنفيذية الئحة لجنة المراجعة ،والئحة لجنة التر يحات والمكافأت وفق نظام
حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ 1436/03/23هـ الموافق
2015/01/14م ،وهي جزء ال يتجزأ منه ويمكن ألي مساهم االطالع عليه بمقر الشركة.

 -1اللجنة التنفيذية
تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة (4ق أعضاء ال ة من داخل المجلس وواحد من خارجه والجدو التالي يو ح
تصنيف األعضاء باللجنة:
االسم
محمد صالح الحمادي
د .عبدالعزيز صالح الحمادي
كريم حيدر ما ي
محمد عويس بن يوسف

صفة العضوية بالمجلس
تنفيذي
تنفيذي
ير تنفيذي
من خارج المجلس

المنصه باللجنة
رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

والجدو التالي يو ح سجل اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2015م وعقدت اللجنة عدد (7ق اجتماعات خال عام
2015م (يناير ،1فبراير ... ،2ديسمبر 12ق كما يلي:
 ت
ع
محمد صالح الحمادي
ن
عبدالعزيز صالح الحمادي
د.
ى
كريم حيدر ما ي
محمد ا
عويس بن يوسف
ل
حضور.
االسم

1

4

5

6

9

11

12

االجمالي

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

7
7
7
7

 Xتعني اعتذار العضو وانابة وفوض يرو من األعضاء لحضور االجتماع.

 وتتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية على سبيل الم ا ال الحصر:
 -1مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموا يع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار عاجل.
 -2اتخاذ القرارات المتعلقة باألعما اليومية بالشركة.
 -3مراجعة إجراءات عمليات التخطيط االستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
 -4التأكد من تنفيذ الخطط االستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة.
 -5مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين
الخطط االستراتيجية واألهداف التشغيلية طويلة األجل.
 -6عمل مراجعة دورية للخطط االستراتيجية واألهداف التشغيلية والتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
 -7إعداد التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية.
 -8إعداد ومراجعة األهداف واالستراتيجيات المالية السنوية وطويلة األجل وتقديم التوصيات الالزمة لها
لمجلس اإلدارة والمراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس
اإلدارة.
 -9مراجعة الجوانه المالية للشركة بالتعاون بين إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
 -10إعداد ومراجعة سياسات توزيع األرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة.
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 -2لجنة المراجعة
تتألف لجنة المراجعة من ال ة (3ق أعضاء والجدو التالي يو ح تصنيف األعضاء باللجنة ولضمان الحيادية
تتكون اللجنة من  3أعضاء ير تنفيذيين بينهم عضوين مستقلين كما يلي:
االسم
كريم حيدر عبدالرحمن ما ي
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الفريان
عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

المنصه باللجنة
رئيس اللجنة
عضو
عضو

صفة العضوية بالمجلس
ير تنفيذي
مستقل
مستقل

يو ح الجدو التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام 2015م وعقدت اللجنة عدد (5ق اجتماعات كما يلي:
االسم
كريم حيدر عبدالرحمن ما ي
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان
عبدالعزيز صالح الربدي



-1
-2
-3
-4

االجتماع 1
2015/01/18

X

تعنى الحضور.

االجتماع 2
2015/05/07




االجتماع 3
2015/07/28




االجتماع 4
2015/10/18




االجتماع 5
2015/10/27




االجمالي
5
4
5

 Xتعني اعتذار العضو وانابة وفوض يرو من األعضاء لحضور االجتماع.

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري وتتم ل مهامها الرئيسية على سبيل الم ا ال الحصر فيما يلي:
اإل راف على إعداد التقارير المالية الربع سنوية والسنوية والتي تعدها اإلدارة ومراجعتها قبل النشر.
إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة بما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها
للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة.
إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة قبل اعتمادو من المجلس.
الكشف عن المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية
ومراجعة السياسات التي تطبقها اإلدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم معالجة المخاطر.

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

 -6متابعة أعما المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعما المراجعة التي يكلفون بها أ ناء قيامهم
بأعما المراجعة.
 -7القيام بدراسة خطة المراجعة مع المحاسه القانوني وإبداء المالحظات عليها.
 -8دراسة مالحظات المحاسه القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في أنها.
 -9إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها واختيار رئيس القسم،
والتأكد من درجة استقاللية المراجعين الداخليين.
 -10مناقشة االنحرافات واألخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام
اإلدارة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

 -3لجنة الترشيحات والمكافآت
تعتبر لجنة التر يحات والمكافآت المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي
يمكن إجراؤها وو ع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة
والتي تهدف إلى زيادة االنتاجية كما تقيم المجهودات الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة
االستراتيجية للشركة .وتتكون اللجنة من (3ق أعضاء التالية أسماؤهم وهم ير تنفيذيين بينهم عضو مستقل وعضو
من خارج المجلس كما بالجدو التالي وعقدت اللجنة خال عام 2015م اجتماعا واحدا ً في تاريخ 2015/12/09م
وحضرو كل األعضاء:
البيان
د .سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد
االستاذ /كريم حيدر ما ي
االستاذ /محمد عويس بن يوسف

صفة العضوية
عضو مستقل
عضو ير تنفيذي
عضو من خارج المجلس

المنصه باللجنة
رئيس اللجنة
عضو
عضو

 وتتم ل مهامها الرئيسية على سبيل الم ا ال الحصر فيما يلي:
 -1التوصية لمجلس اإلدارة بالتر يح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم
تر يح أي خص سبق إدانته بما يخل بالشرف واألمانة.
 -2المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 -3إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس بما في ذلك تحديد الوق الذي يلزم أن
يخصصه العضو ألعما مجلس اإلدارة.
 -4مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في أن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 -5تحديد جوانه الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 -6التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين.
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 -7والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة ركة أخرى.
 -8و ع سياسات وا حة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
 -9تعريف األعضاء الجدد بعمل وأنشطة الشركة ،وو عها المالي والقانوني ،وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة
لتدريبهم إن لزم األمر.
 -10متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمكافآت اعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم اإلفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.
 -11رفع التوصية لمجلس اإلدارة لصرف مكافأة ألعضاء المجلس بواقع  200,000لاير (مائتي ألف لايرق لكل
عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي الحالي 2015م وفقا ً لما نص عليه النظام األساسي للشركة.
والجدو التالي يو ح إجمالي اجتماعات المجلس واللجان المنب قة عنه خال 2015م لشركة الحمادي للتنمية واالست مار
األسم

المنصه بالشركة

صالح محمد حمد الحمادي
د .عبدالعزيز محمد الحمادي
محمد صالح محمد الحمادي
د .عبدالعزيز صالح الحمادي
د .سامي عبدهللا دخيل هللا السعيد
عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان
عبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي

رئيس المجلس
عضو مجلس إدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
مم ل لشركة جدوى
عضو مجلس إدارة
مم ل لشركة جدوى

سعد بن عبدهللا بن سيف
كريم حيدر عبدالرحمن ما ي

صفة
العضوية
ير تنفيذي
ير تنفيذي
تنفيذي
تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
ير تنفيذي

اجتماعات
مجلس االدارة
4
4
4
4
4
3
4
4

لجنة التر يحات
والمكافآت
0
0
0
0
1
0
0
0

لجنة
المراجعة
0
0
0
0
0
4
5
0

اللجنة
التنفيذية
0
0
7
7
0
0
0
0

4
4
11
11
5
7
9
4

ير تنفيذي

4

1

5

7
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حوكمة الشركات
)12
تقوم شركة الحمادي للتنمية واالستثمار بتطبيق نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها
وتطبق كل المواد الواردة فيه والمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2015-01-14م .وتلتزم الشركة
بالئحة حوكمة الشركات اإلستر ادية الصادرة عن هيئة السوق المالية وترى ان االلتزام بها يشكل عامالً
جوهريا ً لنجاحها ،والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء الشركة المالي والتشغيلي و مان حقوق كافة المساهمين
وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية واإلفصاح عن طريق تنمية اآلتي:
 -1أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها.
 -2تطبيق دور إ رافي فعا بالتعاون مع األ خاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما
فيهم صغار المست مرين والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة.
 -3وت ب الشركة أن للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم منها اآلتي:
 .1الحق في الحصو على نصيه من األرباح التي يتقرر توزيها.
 .2الحق في الحصو على نصيه من موجودات الشركة عند التصفية.
 .3حق حضور جمعيات المساهمين واال تراك في مداوالتها والتصوي عليها.
 .4حق التصرف في األسهم.
 .5حق مراقبة أعما مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
 .6حق االستفسار وطله معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه.
 -4اإلفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
 -5اإلفصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
 -6اعتمدت ركة الحمادي للتنمية واالست مار نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاص بها
بموجه قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1430/10/16هـ الموافق 2009/10/05م والمعد بموجه قراري
مجلس اإلدارة الصادرين بتاريخ 1435/01/29هـ الموافق 2013/12/02م و 1435/04/23هـ الموافق
2014/02/23م ،وقد تم إعداد هذا النظام وفقا ً للمادة (10ق فقرة (جق من الئحة حوكمة الشركات الصادر
عن هينة السوق المالية بموجه القرار رقم (2006-2012-1ق بتاريخ 1427/10/21هـ الموافق
 2007/11/12م ،وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه
بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 1436-03-23هـ الموافق 2015-01-14م .وطبق نظام حوكمة
الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بكامل المواد الواردة بالالئحة االستر ادية لحوكمة الشركات الصادر عن
هينة السوق المالية.
شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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 ويتألف نظام حوكمة الشركة من التالي:
 -1نظام حوكمة الشركة
 -2الئحة الجمعية العامة للمساهمين
 -3الئحة مجلس اإلدارة
 -4الئحة لجنة المراجعة
 -5الئحة لجنة التر يحات والمكافآت
 -6الئحة اللجنة التنفيذية
 -7الئحة سياسة اإلفصاح عن المعلومات
 -8الئحة الرقابة الداخلية
 -9الئحة سياسة إدارة المخاطر
 -10الئحة سياسة توزيع األرباح
 -11دليل العالقة مع أصحاب المصالح
 -12الئحة سياسة تعارض المصالح
 ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:
االيضاح
لم يطبق
طبق
النص
البند

الحقوق العامة للمساهمين
المادة (3ق

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
المادة (4ق
الئحة الجمعية

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
المادة (5ق
العامة للمساهمين

حقوق التصوي
المادة (6ق

حقوق المساهمين في األرباح
المادة (7ق
الئحة سياسة اإلفصاح

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
المادة (8ق
التقرير السنوي

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
المادة (9ق

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة
المادة (10ق

مسؤوليات مجلس اإلدارة
المادة (11ق
الئحة مجلس اإلدارة

تكوين مجلس اإلدارة
المادة (12ق

لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها
المادة (13ق
الئحة لجنة المراجعة

لجنة المراجعة
المادة (14ق
الئحة لجنة

لجنة التر يحات والمكافأت
المادة (15ق
التر يحات والمكافآت

اجتماعات مجلس اإلدارة وجدو األعما
المادة (16ق
الئحة مجلس اإلدارة

مكأفات أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم
المادة (17ق
الئحة تعارض المصالح

تعارض المصالح في مجلس اإلدارة
المادة (18ق

)13

سياسات اإلفصاح
تطبق الشركة الئحة الحوكمة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من اإلفصاح والشفافية عن معلومات الشركة واعتمدت
الشركة نظام حوكمة ولوائح الحوكمة الداخلية بموجه قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1430/10/16هـ الموافق
2009/10/05م والمعد بموجه قراري مجلس اإلدارة الصادرين بتاريخ 1435/01/29هـ الموافق 2013/12/02م و
1435/04/23هـ الموافق 2014/02/23م ،وقد تم إعداد هذا النظام وفقا ً للمادة (10ق فقرة (جق من الئحة حوكمة الشركات
الصادر عن هينة السوق المالية بموجه القرار رقم  2006-2012-1بتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2007/11/12م،
وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسي للشركة وتم أخذ موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت
بتاريخ 1436-03-23هـ الموافق 2015-01-14م .والئحة سياسة اإلفصاح عن المعلومات جزء ال يتجزأ من نظام حوكمة
الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية ويمكن ألي مساهم االطالع عليه بمقر الشركة.
ومن هذو اإلفصاحات ما يلي:
 -1التزم الشركة بعمل إعالنات النتائج المالية األولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهينة.
 -2االعالن عن استخدام متحصالت االكتتاب العام كل فترة ربع سنوية مع النتائج المالية األولية للشركة.
 -3عقدت الشركة اربع جمعيات عامة عادية و ير عادية للمساهمين وفق متطلبات السوق المالية "تداو " وهينة السوق
المالية من حيث االعالن بموقع الشركة على موقع "تداو " ونشر الدعوة للمساهمين بالجريدة الرسمية والجرائد
العامة وعمل تصوي إلكتروني عل موقع تداوالتي للتصوي على بنود كل منها واليضاح هذو الجمعيات كالتالي:
 .1جمعية عامة عادية في تاريخ 2015-01-14م الموافقة على تعيين عضو مجلس االدارة األستاذ /سعد بن
عبدهللا بن سيف بدال من العضو األستاذ /طارق بن زياد السديري مم ل عن ركة جدوى للفرص الطبية لدورة
المجلس الحالية والتي بدأت في 2013-07-24م وتنتهي في 2016-06-21م.
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-5

-6
-7
-8
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 .2جمعية عامة ير عادية في تاريخ 2015-01-14م الموافقة على حذف كلمة (مقفلةق من النظام األساسي
للشركة وتغيير المواد الالزمة لذلك.
 .3جعمية عامة عادية في تاريخ 2015-04-15م الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام 2014م والقوائم
المالية المرفقة به وإقرار العقود التي تم مع األطراف ذوي العالقة والتي تجدد لعام مالي واحد من الجمعية
العامة وتم الموافقة على كل بنود االجتماع ،ومنها صرف أرباح للمساهمين بواقع لاير/للسهم واجمالي المبلغ
الموزع  75مليون لاير وتم ل ما نسبته  %10من رأس الما  ،وأحقية صرف األرباح للمساهمين المسجلين
في مركز إيداع األوراق المالية (تداو ق بنهاية تداو يوم إنعقاد الجمعية وتم االيداع في 2015/05/06م.
 .4جعمية عامة ير عادية في تاريخ  2015-04-15على زيادة رأسما الشركة من  750مليون لاير إلى
 1,200مليار ومائتين مليون لاير بمنح ( 3أسهمق مجانية مقابل ( 5أسهم قائمةق وقد أخذت الشركة موافقة
الجهات المختصة على ذلك ووافق الجمعية العامة على زيادة رأسما الشركة.
لم يحدث أية تغيرات على أعضاء مجلس إدارة الشركة في عام 2015م.
وخال عام 2015م حصل الشركة على قر ين من وزارة المالية طويلي األجل ألك ر من  20سنة األو بقيمة
 27.5مليون لاير بغرض تمويل إنشاء المجمع السكني الملحق بمشروع مستشفى السويدي والذي تم االنتهاء من
انشاؤو في  28سبتمبر 2014م ،وال اني بقيمة  197.6مليون لاير بغرض تغطية جزء من تكاليف إنشاء وتجهيز
مستشفى الحمادي فرع النزهة وللقر ين فترة سماح خمس سنوات وبعدها تسدد أقساط على عشرين دفعة متساوية
القيمة سنوياً.
لم يحدث أية انشطة اخرى جديدة وفق متطلبات هينة السوق المالية" ،م ل االندماج واالستحواذ أو زيادة او خفض
رأما الشركة".
تطبق وتلتزم الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادر عن هينة السوق المالية ونظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة
الداخلية.
كما وفرت الشركة كل السبل إلتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلب .

العقود واالتفاقيات المهمة مع األطراف ذات العالقة
-1
-2
-3
-4

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع االتفاقيات التي تم مع األطراف ذات العالقة ال تشمل أي روط
تفضيلية باست ناء التعميد المبا ر ،وأن هذو العقود تجدد سنويا ً من الجمعية العامة للمساهمين ألخذ الموافقة عليها.
ال توجد خال العام 2015م أية عقود كان الشركة طرفا ً بها وفيها مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء المجلس
أو المدراء التنفيذيين بالشركة أو المدير المالي واإلداري أو ألي خص ذو عالقة بخالف ما ذكر بالتقرير.
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يجوز ألي عضو من اعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل
سنة أن يشترك في أي عمل من أنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزواله.
يو ح الجدو التالي عقود التوريد واإليجار مع األطراف ذات العالقة (القيمة آالف الرياالتق:
وتعود ملكية شركة أكتل لعضو مجلس اإلدارة /د .عبدالعزيز محمد الحمادي (عضو غير تنفيذي) ،وطبيعة التعامل
توريد مواد غذائية .ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات تعود ملكيتها لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /محمد صالح
الحمادي (عضو تنفيذي) ،وطبيعة التعامل توريد أجهزة حاسب آلي.
م.
1
2

البند/السنة
ركة أكتل للتجارة
مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات
اإلجمالي

2015م
560
35
595

 -5يو ح الجدو التالي عقود اإلنشاء مع األطراف ذات العالقة حيث أبرم الشركة "عقد تنفيذ أعما إنشاء مستشفى
الحمادي السويدي" "ومستشفى الحمادي النزهة" مع االئتالف المكون من مؤسسة الحمادي للمقاوالت والمملوكة
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /محمد صالح الحمادي و ركة تطوير الرياض والتي يملك فيها حصة عضو مجلس
اإلدارة الدكتور عبدالعزيز محمد الحمادي وتسمى "المقاو " (القيمة مليون لايرق:
2015
الجهة
المقاو
مستشفى الحمادي السويدي
اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت
187
و ركة تطوير الرياض
مستشفى الحمادي النزهة
 -6الجدو التالي يو ح الرصيد المطلوب من اطراف ذوي عالقة (القيمة آالف الرياالتق:
البند/السنة
المطلوب من أطراف ذوي عالقة

2015م
547

 -7الجدو التالي يو ح الرصيد المطلوب ألطراف ذوي عالقة (القيمة آالف الرياالتق:
البند/السنة
المطلوب ألطراف ذوي عالقة /ركة أكتل

2015م
560
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المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة (وهي الزكاة – التأمينات اإلجتماعية – الرسوم الحكومية):

)15

تخضع الشركة ألنظمة ولوائح مصلحة الزكاة والدخل ويتم دفع الزكاة وفقا ً للتعليمات المو حة من قبل المصلحة .وفيما
يلي مخصص الزكاة المستحقة على الشركة عن العام المالي 2015م.
 -1الجدو التالي يظهر مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خال العام المالي 2015م (آالف الرياالتق
البند/السنة
الرصيد في  1يناير
مخصص الزكاة للسنة
المسدد
الرصيد في  31ديسمبر

2011م
9,685
1,935
(7,420ق
4,200

2012م
4,200
2,500
(3,237ق
3,463

2013م
3,463
4,200
(4,054ق
3,609

2014م
3,609
5,200
(4,469ق
4,340

2015
4,340
9,000
(3,308ق
10,032

 -2الجدو التالي يظهر المدفوعات النظامية المسددة خال العام المالي 2015م (القيمة مليون لايرق
البند/السنة
 -1الزكاة
 -2التأمينات اإلجتماعية
 -3الرسوم الحكومية
اإلجمالي

)16

2014م
4,50
4,20
5,20
13,90

2015
3,31
6,50
4,80
14,61

استخدام متحصالت االكتتاب:
حسه إعالن ركة الحمادي للتنمية واالست مار عن تطورات استخدام المتحصالت من االكتتاب العام والذي تم خال الفترة
من 1435-08-13هـ إلى 1435-08-19هـ الموافق 2014-06-11م إلى 2014-06-17م على موقع الشركة لدى تداو
بتاريخ 1437-04-10هـ الموافق 2016-01-20م كالتالي:
 .1بلغ إجمالي متحصالت االكتتاب العام ( )630مليون لاير.
 .2بلغ صافي متحصالت االكتتاب العام ( )605.3مليون لاير بعد خصم مصاريف االكتتاب والتي بلغت ( )24.7مليون لاير.

.3
.4
.5
.6
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بلغ ما تم صرفه من متحصالت االكتتاب العام حتى نهاية الربع الرابع 2015-12-31م ( )464مليون لاير تم
استخدام ( )158.3مليون لاير منها في السداد المب ّكر ألحد القروض المتعلقّة بمستشفى الحمادي فرع النزهة (بما
في ذلك  55.5مليون لاير كما ورد في نشرة اإلصدار).
بلغت نسبة اإلنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ 2015-12-31م ما نسبته  %78مقارنة بـ
 %45كما ورد في نشرة اإلصدار.
الدفعات المالية مقابل تطورات اعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق وال تعكس بالضرورة نسبة االنجاز.
يتم تنفيذ المشروع وفقا للخطة التي أفصح عنها في نشرة اإلصدار .ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية
والتي عقدت بتاريخ 1436/06/26هـ الموافق 2015/04/15م قد وافقت على رفع الطاقة االستيعابية لمستشفى
الحمادي فرع النزهة من  428سرير إلى  600سرير بتكلفة إضافية تقدر بحوالي ( )20مليون لاير .حيث تتوقع
الشركة أن يتم بدء التشغيل التجريبي في الربع األول من عام 2016م بدالً من الربع الثالث من عام 2015م كما
ورد في نشرة اإلصدار نتيجة لقرار رفع الطاقة االستيعابية للمستشفى.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة:
يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار بما يلي:
 -1بنا ًء على تقرير المراجع الخارجي الخاص بالشركة السادة /برايس وتر هاوس كوبرز ،ولجنة المراجعة
المنب قة عن مجلس اإلدارة أنه تم إعداد سجالت الحسابات المالية بالشكل الصحيح وسليم وفقا ً للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
 -2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذو بفاعلية.
 -3ال يوجد أدنى ك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة.
 -4ال توجد أية عقوبات ذات أ ر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفرو ة على الشركة من أي جهة إ رافيه
أو تنظيمية أو قضائية أخرى ،باست ناء ما ورد بالبند رقم (21ق.
 -5ال توجد لدى لجنة المراجعة أية مالحظة على المراجع الخارجي للشركة ولم ترفع توصية لمجلس اإلدارة
الستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.
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تقرير المراجع الخارجي للشركة:
بحسه ما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة /برايس وتر هاوس كوبرز والذي أفاد بنتيجة الفحص بعد تدقيقه
للقوائم المالية السنوية واألولية الربع سنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م:
 -1أن القوائم المالية للشركة كما في  2015/12/31تم ل بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية ونتائج أعمالها وتدفقاتها
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والمالئمة
لظروف الشركة.
 -2تتفق القوائم المالية السنوية للشركة عن الفترة المالية السنوية لعام 2015م من جميع النواحي الجوهرية مع متطلبات
نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
 -3وتقر شركة الحمادي للتنمية واالستثمار حسه تقرير المراجع الخارجي السادة /برايس وتر هاوس كوبرز بعد تدقيق
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 2015-12-31م الخاصة بالشركة لم يرد أي مالحظة بالتقرير وإذا طلب
الهينة أية معلومات إ افية ستضاف لتقرير مجلس اإلدارة وسيتم تقديمها للهينة.

)19

تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية
ال توجد لدى المراجع الخارجي الخاص بالشركة السادة /برايس وتر هاوس كوبرز أي تحفظات على القوائم المالية السنوية
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

)20

العقوبات والقيود والجزاءات
ال توجد أية عقوبات ذات أ ر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفرو ة على الشركة من أي جهة إ رافيه أو تنظيمية أو
قضائية أخرى ،ولكن توجد رامة مفرو ة من قبل هينة السوق المالية خال العام المالي 2015م ،وقام الشركة بالسداد
في 2015-03-10م في حساب هينة السوق المالية لدى مجموعة سامبا المالية:
عدد
الجهة
السبه
اإلجمالي
تاريخ الغرامة
الغرامات
اال رافية
 10,000لتأخر الشركة في اإلفصاح للجمهور عن بدء التشغيل
1
هينة السوق 2015/02/16
التجريبي لمشروع مستشفى الحمادي السويدي بالرياض ،إذ
المالية
لم تعلن عن ذلك إال قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداو
يوم 2014/09/28م.

)21

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري مو وعي ومستقل بغرض إ افة قيمة وتحسين عمليات الشركة .وتساعد
المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر ،والرقابة ،والعمليات
التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة .هذا وقد إدارة نفذت المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة
الدورية والخاصة والتركيز على األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل علي رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات
الشركة ،علما ً بأنه تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من مالحظات بغرض التحقق من
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة .إ افة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية وتنسيق أعما
الجهات الرقابية الخارجية.

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
تقوم لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة خطة المراجعة المعتمدة مع إدارة المراجعة الداخلية التقارير الدورية عن تقييم
اجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق وتم خال العام المالي الحالي 2015م تنفيذ العديد من عمليات
المراجعة الدورية والتي من أنها التأكد من دقة وفعالية األداء والجودة والمحافظة على أصو الشركة وتوفير القناعة
الالزمة بصحة وسالمة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية باال افة إلى المساهمة في
مراجعة القوائم المالية األولية والنهائية وتنسيق أعما الجهات الرقابية الخارجية .واطلع لجنة المراجعة على
التقارير إدارة المراجعة الداخلية ولم يظهر وجود أية أمور جوهرية ،وتبين أن نظام الرقابة الداخلية يسير بشكل سليم.

)22

قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة
وفقا ً للنتائج التي تم استعرا ها في هذا التقرير وفي الحسابات الختامية للعام المالي 2015م والتي تم نشرها بالصحف
المحلية فقد استمرت ركتكم في نمو وتطور ملحوظين على صعيد النشاطات المختلفة ونتائج أعمالها ،أوصى مجلس إدارة
الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  23فبراير 2015م بما يلي:
 .1صرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2015م بواقع  0.75هللة/للسهم ،حيث إجمالي مبلغ التوزيع  90مليون
لاير ويم ل ما نسبته  %7.5من القيمة االسمية للسهم.
 .2صرف مبلغ وقدرو  1,800,000لاير (مليون و مانمائة لايرق مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي
2015م بواقع  200,000لاير (مائتي ألف لايرق لكل عضو.
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الخاتمة
وفي الختام يود مجلس اإلدارة أن يشكر مساهمي الشركة على دعمهم المستمر و قتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من
ق يحفظ للشركة
الجهد والبذ والعطاء لتحقيق هدف الشركة السامي وهو تقديم أفضل الخدمات الطبية بمستوى عا ٍ ورا ٍ
مكانتها بسوق الرعاية الطبية السعودية ،كما يود المجلس كر كافة القطاعات الحكومية واألهلية األخرى على دعمهم
وتعاونهم المستمر.
و يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير إلى طواقم المستشفى الطبية وموظفي الشركة على جهودهم التي بذل خال العام
2015م متمنين لهم مزيدا ً من التقدم والتطور واإلنجاز.
وبعد هذا االستعراض فإن مجلس اإلدارة يعرض على الجمعية العامة العادية جدو األعما التالي للمناقشة والتصوي علي بنودو:
 .1التصوي على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 .2التصوي على تقرير المراجع الخارجي الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 .3التصوي على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
 .4التصوي على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 .5التصوي على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشركة من بين المر حين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق
القوائم المالية السنوية واألولية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
 .6التصوي على توصية مجلس اإلدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2015م بواقع  0.75هللة/للسهم
وإجمالي مبلغ التوزيع  90مليون لاير ويم ل ما نسبته  %7.5من القيمة االسمية للسهم.
 .7التصوي على توصية المجلس بصرف مبلغ وقدرو  1,800,000لاير (مليون و مانمائة لايرق مكافأة ألعضاء مجلس
اإلدارة عن العام المالي 2015م بواقع  200,000لاير (مائتي ألف لايرق لكل عضو.
 .8التصوي على العقود والتعامالت التي تم مع األطراف ذات العالقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية
العامة للمساهمين وال تشمل هذو العقود أية روط تفضيلية باست ناء التعميد المبا رق كما يلي:
 -1اسم العضو :محمد صالح الحمادي.
اسم الشركة :مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.
طبيعة التعاقد :توريد أجهزة حاسه آلي.
قيمة العقد مع الشركة 34,935 :لاير
 -2اسم العضو :د .عبدالعزيز بن محمد الحمادي.
اسم الشركة :ركة اكتل.
طبيعة التعاقد :توريد مواد ذائية.
قيمة التعامالت مع الشركة 559,630 :لاير
 -3اسم العضو /محمد صالح الحمادي ،والعضو /د .عبدالعزيز محمد حمد الحمادي.
اسم الشركة :اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت و ركة تطوير الرياض.
طبيعة التعاقد :تنفيذ أعما إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة.
قيمة العقد مع الشركة 187,201,816 :لاير

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس اإلدارة

شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

محمد بن صالح الحمادي
العضو المنتدب
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