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 آلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 السادة المساهمين 
 

في هذا التقرير السنوي آما يسر مجلس إدارة شرآة الحمادي للتنميه واالستثمار أن يضع بين أيدي                              يشرفني أن ألتقي بكم مجددًا                  
وحقوق المساهمين واألهداف التي تم      م، والذي يلقي الضوء على أعمال الشرآة وآداءها وإنجازاتها             ٢٠١٧المساهمين التقرير السنوي لعام      

 .م٣١/١٢/٢٠١٧تحقيقها وبيان القوائم المالية المنتهية في 

 

   -: وهي آاآلتــي ٢٠١٧عـام الخـالل الشرآه والنتائج التي حققتهـا الملموسه نجـازات إلاجزء من  لكـم أوضحوأود فـي البدايـة أن     

 .(CAP)لكلية األمريكية لعلم األمراض حصول مستشفى الحمادي بالعليا على اعتماد ا -
 .(CBAHI)حصول مستشفى الحمادي بالسويدي على شهادة المجلس المرآزي العتماد المنشآت الصحية  -
 .بدأ التشغيل التجريبي لمستشفى الحمادي بالنزهة -

        
  -:     أما عن األحداث الهامه التي حدثت أثناء العام آانت آاآلتي 

  م البدء بمناقشات مبدئية غير ملزمة مع الشرآة٢٠١٧ أغسطس ٠٢ هـ الموافق ١٤٣٨ ذو القعدة ١٠دارة بتاريخ رر مجلس اال  ق-
  لدراسة إمكانية اندماج الشرآتين) رعاية(الوطنية للرعاية الطبية    
ة الخدمات الطبية المساندة م مع شرآ٢٠١٧ أآتوبر ٣٠ هـ الموافق ١٤٣٩ صفر ١٠ يوم االثنين  قامت الشرآة بتوقيع مذآرة تفاهم -

 . المحدودة وذلك لبحث االستحواذ على آامل حصص الشرآاء
تف              ـ قام  - ا ي شرآة بم نظام األساسي لل تعديل ال شرآة ب صادر بالمرسوم الملك        ـ ق مع نظ   ـت ال د ال شرآات الجدي ) ٣/م(م  ـــي رق ـام ال

 ومن ضمنها المواد التالية هـ ١٤٣٧ / ١ / ٢٨   . بتاريخ
 .مادة الثالثة من النظام األساسي للشرآة والخاصة بأغراض الشرآةتعديل ال*  
 .تعديل المادة الرابعة من النظام األساسي للشرآة والخاصة بالمشارآة والتملك بالشرآات* 
 .تعديل المادة التاسعة من النظام األساسي للشرآة والخاصة باألسهم الممتازة* 
 .اسي للشرآة والخاصة بالمرآز الشاغر في المجلستعديل المادة العشرون من النظام األس* 
 .تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام األساسي للشرآة والخاصة بصالحيات المجلس* 
 .تعديل المادة الخامسة واالربعون من النظام األساسي للشرآة والخاصة بالوثائق المالية* 
 

د حققت الشرآة هذه االنجازات بفضل من اهللا               ثم بجهود جميع منسوبي الشرآة من آوادر طبيه وإداريه والتي التدخر جهدًا في سبيل     وق
 .تطوير العمل لخدمة المرضى والمراجعين

ي وإحساسًا بالمسؤوليه تجاه المجتمع وفي إطار خطة الشرآة في سعودة الوظائف فقد أولينا لهذا الملف أهمية               واجب الوطن نطلق ال      من م
 توطين الوظائف وقمنا بسعودة الوظائف في التخصصات المختلفه وتعدت السعودة بالقطاعات االدارية النسبه المسموح بها                خاصه في تطبيق  

 .من قبل وزارة العمل وإن شاء اهللا قريبًا تصل الى الحد المأمول في باقي التخصصات
ومساندتكم لنا،   لثقتكمالشكر والتقدير إدارة الشرآة بخالصعضاء مجلس أوفي الختام، أود أن اتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن      

 .متمنين لكم ولشرآتكم مزيدًا من التوفيق والنجاح

 
 

 رئيس مجلس االدارة
 صالح بن محمد الحمادي



 ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار                                                                                         4
 
 

     يسرنا أن نقدم للسادة المساهمين تقرير مجلس إدارة شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار موضحًا به                
  .الشرآة ونشاطها والمراجع القانوني وتقريره عن القوائم الماليةنبذه تعريفيه عن 

 

 لشرآة تعريفيه لنبذة * 
 

شرآة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية تأسست آشرآة ذات مسؤولية محدودة                 )  الحمادي(شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار       

صدر قرار وزارة التجارة         .  بمدينة الرياض  )  م٢٠٠٤(هـ   ١٤٢٥م   الصادر في عا     )  ١٠١٠١٩٦٧١٤(بموجب السجل التجاري رقم            

 بالموافقة على تحول الشرآة إلى شرآة مساهمة               ٢٠٠٨سبتمبر     ١٦هـ الموافق     ١٤٢٩رمضان     ١٦بتاريخ   )  ق/٣١٦(واالستثمار رقم     

م تحت مسمى الحمادي    ١٥/٠٧/٢٠١٤هـ الموافق   ١٧/٠٩/١٤٣٥أدرجت الشرآة بالسوق المالية في القطاع الصحي بتاريخ           .  سعودية مقفلة 

 . ٤٠٠٧والرمز 

 .م٢٠١٧  عامنهاية ريال سعودي آما في  مليار١٫٢ قدرها مليون سهم، بقيمة إجمالية ١٢٠من الحالي يتكون رأس مال الشرآة 

  
 
 

  أنشطة الشرآة* 
 

ياتها المنتشره في الرياض بفروعها المختلفه  تعتبر الشرآة أحد اآبر الصروح الطبية بالقطاع الخاص وتقدم خدماتها الطبية للمرضى بمستشف

تتمثل أنشطة الشرآة الرئيسية في        سرير و   ١٣٢٨ سرير وبعد إفتتاح مستشفى النزهه ستكون السعه االجماليه                ٧٢٨وبسعه سريريه حاليًا      

 العليا والكائن بحي العليا          إدارة وتشغيل المستشفيات والمراآز الطبية، حيث تقوم الشرآة حاليا بإدارة وتشغيل مستشفى الحمادي فرع                             

بمدينة الرياض ليصبح عدد المستشفيات المملوآة         )  تشغيل تجريبي    (  النزهة  الحمادي بحي    مستشفى  وومستشفى الحمادي بحي السويدي        

 ). مستشفيات٣والمشغلة من قبلها 

 :للشرآة أربعة فروع تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة وهي آما يلي
 

 اسم الفرع السجل التجاري السعه السريرية الحالة
  فرع العليا–مستشفى الحمادي  ١٠١٠٢٦٣٠٢٦  سرير٣٠٠ يمارس النشاط
  فرع السويدي–مستشفى الحمادي  ١٠١٠٣٧٤٢٦٩  سرير ٤٢٨ يمارس النشاط

  فرع النزهة–مستشفى الحمادي  ١٠١٠٣٧٤٢٧٠  سرير٦٠٠ التشغيل التجريبي 
 انة والتشغيلالحمادي للصي ١٠١٠٣٧٤٢٧٣  ال يوجد نشاط
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  الشرآة ورسالتها واستراتيجيتها واألهداف المستقبلية والمخاطررؤية* 

 

 رؤية الشرآة -١
 

 . أفضل مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعوديةإحدىأن تكون مجموعة مستشفيات الحمادي 
 
 رسالة الشرآة -٢

 

معايير الجودة للرعاية الصحية والوفاء بمتطلبات عمالئنا من خالل إدارة فعالة وموظفين أآفاء وتجهيزات طبية ذات االلتزام بحتمية االستمرار في تطوير 
 .تقنية عالية

 
 
 استراتيجية الشرآة واألهداف المستقبلية  -٣

 

أهم  وفيما يلي .التشغيليةالكفاءة  تطوير جميع مستشفياتها الى جانبفي للمرضى المقدمة الخدمه الطبيه مستوى لرفع  باستمرار تسعى الشرآة
 :هدافاال الشرآة في سبيل تحقيق هذه تستخدمها التي االستراتيجيات

 
 القادم وبادرت اإلدارة التنفيذية بتقييم ومراجعة األهداف                   للعام الخطة االستراتيجية للشرآة           ٢٠١٧اعتمد مجلس اإلدارة خالل العام              

رات الفعلية خالل األعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي                  لمؤشااالستراتيجية وفق إنجازات الشرآة و     
 حيث وافق   ٢٠٢٠ وبرنامج التحول الوطني      ٢٠٣٠رؤية المملكة   مع الوضع في االعتبار      حيث ارتكزت اإلدارة في تقييمها للفرص المتاحة         

 . للمجلس للنقاش واالعتمادا المتاحة وابداء توصيتهذية بدراسة الفرصيمجلس اإلدارة على ان تقوم اإلدارة التنف
 

 : واشتملت الخطة االستراتيجية على عدد من التوصيات المستقبلية والمرحلية التي يمكن إيجازها في اآلتي
 المقـدمه  دة الخدمات الى جانب زيا  طباء،  األ وتوظيف المزيد من     خدمات جديدة مع االستخدام األمثل للموارد        عن طريق إضافة   زيادة الدخل وذلك   .١

  .الخارجيينللمرضى 
استقطاب الجراحين واألطباء وآادر التمريض      آما يتم    خدمات رعاية طبية ذات جودة عالية ومتميزة            من اجل تقديم  توفير طاقم طبي مؤهل       .٢

   . الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجاالت تخصصهم

والتي طويلة في مجال الرعاية الطبية       الى جانب االستفادة من خبرتها ال      الطبية  المحافظة على مكانة وسمعة الشرآة في قطاع الرعاية             .٣
  .الكفاءة التشغيليةباإلضافة إلى الخدمه المقدمه من خالل جودة وذلك  عامًا ٣٠ تصل ألآثر من

 .شرآةااللتزام التام بالمعايير األخالقية والمهنية في آافة مجاالت العمل بال .٤
 الطب والرعاية الطبية والتي تعد من عناصر نجاح الشرآة وتمتعها بشهرة                    ت التقنيات في مجاال     أحدثاآبة  سعي الشرآة الدائم لمو      .٥

 .القطاعوسمعة طيبة في هذا 
وضع استراتيجية متماشية مع النمو في سوق الرعاية الطبية حيث تهدف الشرآة إلى االستفادة من النمو في قطاع الرعاية الطبية                                      .٦

في مدينة الرياض بشكل خاص وتسعى إلى االستفادة من موقعها الريادي وشهرتها وسمعتها للتوسع بشكل أآبر في بالمملكة بشكل عام و   
 . نطاق خدماتها

    .عاليةذات جودة الحصول على شهادات االعتماد الدولية والمحلية والعمل على تجديدها بصفه دوريه وذلك من أجل تقديم خدمه مميزه و .٧
 

  .واستقرارهمالي المرآز الافظة على المح االستمرار في  .٨
 حيث تتمتع الشرآة بعالقات طيبة مع جميع عمالئها بالمملكة العربية السعودية مما                 العمالء،العالقة مع شرآات التأمين الطبي وآبار         توطيد   .٩

 .الرياضيمكنها من تلبية االحتياجات الطبية لشريحة واسعة من سكان مدينة 
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 : من الفروع التاليـه) شرآة مساهمه سعوديه مدرجة(دي للتنمية واالستثمار وتتكون شرآة الحما   * 

 

 :مستشفى الحمادي فرع العليا .١
 

 المنطقـة وتم ة  ـبيئمع  بما يتالءم     ٢ م ٣٥٠٠٠تم بناءه على مساحة وقدرها        شمال مدينة الرياض     يقع في   مستشفى الحمادي فرع العليا      

 تبلغ الطاقة االستيعابية لمستشفى        متالصقة،من ستة مباني      المستشفى     هـ ويتكون   ١٤٠٥  /  ٧ الموافق    ١٩٨٥  /  ٤إفتتاحه في شهر      

 . عيادة خارجية ٧٦و  سرير٣٠٠الحمادي فرع العليا 

يقدم مستشفى الحمادي فرع العليا نطاقًا واسعًا من خدمات الرعاية الطبية في عياداته الخارجية وأقسام التنويم الداخلية التابعة له ضمن                        

 .  خارجية صيدليات٣وصصًا طبيًا مختلفًا فضًال عن خدمات اإلسعاف والطواريء والمختبر الطبي واألشعة  تخ٢٠

 :الخدمات التي يقدمها مستشفى الحمادي فرع العليا
 

  التخصص  التخصص الفرعي

  العامةاألطفال- األعصاب- العناية المرآزة للمواليد الخدج وحدة-القلب  -

  العناية المرآزة لألطفالوحدة-ل  األطفاجراحة-الحضانة  -
 األطفال

 النساء والوالدة  العقمعالج- النساء أمراض- القيصرية الوالدة-الوالدة الطبيعية  -

  األعصاب–الجهاز الهضمي -الكلى -  الصدرية– الرئتين –القلب  -

 الجلدية –واألمراض النفسية  -
 األمراض الباطنية

 عيونال-المسالك البولية -العظام -ب األعصاالمخ وجراحة -الجراحة العامة  -

 األنف واألذن والحنجرة-جراحة التجميل -جراحة األوعية الدموية  -
 الجراحة

 عالج أعصاب األسنان-تقويم األسنان -جراحة الفم واألسنان  -

 عالج اللثة-الترآيبات الثابتة والمتحرآة  -
 األسنان

 وارئ واإلسعافالط نساء ووالدة-الجراحة - األطفال –الطب الباطني  -

 العالج الطبيعي بالكهرباء-العالج الطبيعي بالتمارين الرياضية  -

 برنامج التأهيل اللياقي-العالج الطبيعي المائي -العالج الطبيعي النفسي  -
 التأهيل

 مختبر تحليالت وأشعة متكامل -

 صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة -
 الخدمات األخرى
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 :لحمادي فرع السويديمستشفى ا .٢

 

 طوابق فوق    ٦رئيسي للمستشفى من      المبني  ال السويدي ويتكون      حي-الرياض   غرب مدينة      الحمادي فرع السويدي يقع في جنوب          مستشفى      

 في  تاحهتـم افت .   متر مربع  ٩٥٫٠٠٠ مباني سكنية للموظفين بمساحة إجمالية تبلغ حوالي            ٣ إلى عدد     باإلضافة تحت األرض،      طوابق ٣واألرض  

 .خارجية عيادة ٦٤ سرير و٤٢٨ طاقته االستعابية في تبلغم حيث ٠١/٠٨/٢٠١٥هـ الموافق ١٠/١٠/١٤٣٦

من خالل  له  واسعًا من خدمات الرعاية الطبية في عياداته الخارجية وأقسام التنويم الداخلية التابعة                         بالسويدي نطاقاً  الحمادي    ويقدم مستشفى    

 :التنويم في التخصصات التاليةالعيادات الخارجية واجنحة 
 

 اسم التخصص التخصص الفرعي

  العامةاألطفال- األعصاب- العناية المرآزة للمواليد الخدج وحدة-القلب  -

  العناية المرآزة لألطفالوحدة- األطفال جراحة-الحضانة  -
 األطفال

 لوالدةالنساء وا  العقمعالج- النساء أمراض- القيصرية الوالدة-الوالدة الطبيعية  -

  األعصاب–الجهاز الهضمي -الكلى -  الصدرية– الرئتين –القلب  -

 الجلدية –واألمراض النفسية  -
 األمراض الباطنية

 عيونال-المسالك البولية -العظام -األعصاب المخ وجراحة -الجراحة العامة  -

 األنف واألذن والحنجرة-جراحة التجميل -جراحة األوعية الدموية  -
 الجراحة

 عالج أعصاب األسنان-تقويم األسنان -لفم واألسنان جراحة ا -

 عالج اللثة-الترآيبات الثابتة والمتحرآة  -
 األسنان

 الطوارئ واإلسعاف نساء ووالدة-الجراحة - األطفال –الطب الباطني  -

 العالج الطبيعي بالكهرباء-العالج الطبيعي بالتمارين الرياضية  -

 برنامج التأهيل اللياقي-ي المائي العالج الطبيع-العالج الطبيعي النفسي  -
 التأهيل

 مختبر تحليالت وأشعة متكامل -

 صيدلية داخلية تعمل على مدار الساعة -
 الخدمات األخرى

 

 

  )تشغيل تجريبي(النزهة مستشفى الحمادي فرع  .٣
 

 طوابق فوق األرض    ٦رئيسي للمستشفى من    المبني  الويتكون    حي النزهة   في     تقع   شمال شرق مدينة الرياض      مستشفى الحمادي فرع النزهة           

 وقد تم بدء التشغيل          متر مربع    ١٠١٫٠٠٠قدرها   اجماليه   وطابقين تحت األرض إضافة إلى مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات بمساحة                         

 ٦٠٠عابية  ي المستشفى االست    طاقة وتبلغ   م    ٢٠١٨عام   االول من     الربعالتشغيل الفعلي في      م ومن المتوقع       ١٣/٣/٢٠١٧التجريبي للمستشفى في     

، وسيقدم مستشفى الحمادي فرع النزهة مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الطبية للمرضى                        سيتم تشغيلها تدريجياً    عيادة خارجية      ٦٤سرير و 

 . باإلضافة إلى مرافق طبية شاملة ومتطورة
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من الهئيات الدولية والمحليه     (Accreditation)  د شهادات االعتما   نجاح الشرآة في الحصول على      ل التالي    و الجد ونوضح في     
 .والتي آان لها أثرًا مهمًا في ارتفاع مستوى الخدمه

  :  وتاريخها  وشرح مختصـر عن نوع الشهادة حصل عليها مستشفى الحمادي فرع العليا الشهادات التي-  أ

 

 
 

 السويدي وتاريخها وشرح مختصـر عن نوع الشهادة التي حصل عليها مستشفى الحمادي فرع الشهادات-ب 
 

 م٢٠١٦-١٠-٢٥من 

 م٢٠١٩-١٠-٢٥الى 

وهي جائزة للتميز في الجودة يتم منحها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

SASO   

 للجودة زعبد العزيجائزة الملك 

  KAQA والتميز المؤسسي

 ٣/١٢/٢٠١٧من 

 ١٣/١٢/٢٠٢٠الى 

 

٠٥/١٢/٢٠١١الموافق هـ ٠٩/٠١/١٤٣٣ بتاريخ ٨/٥٨صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 

م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المرآزي السعودي العتماد المنشآت الصحية 

 .لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية

شهادة المجلس المرآزي السعودي 

 العتماد المنشآت الصحية

(CBAHI) 

 
 

 م٢٠١٥من 

 م٢٠١٨حتى 

دولية للجودة في مجال الرعاية وهي منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل المنظمة ال

الصحية، وتقوم بمساعدة وتوجيه المؤسسات الصحية في العالم على فحص وتطوير 

 .جودة الخدمات المقدمة حسب المعايير والمقاييس الدولية

 شهادة االعتماد الكندي

Accreditation Canada 

 م٢٠١٥-٠٤-٨من 

 م٢٠١٨الى 

٠٥الموافق هـ ٠٩/٠١/١٤٣٣ بتاريخ ٨/٥٨صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 

م والقاضي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المرآزي السعودي ١٢/٢٠١١/

 .العتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية

شهادة المجلس المرآزي السعودي العتماد 

 (CBAHI) المنشآت الصحية

 م٢٠١٤-١٢-٠٧من 

 م٢٠١٩-٠١-٢٧الى 

وهو جهة مستقلة غير حكومية وغير ربحية ويعتبر واحدًا من اهم الجهات العالمية 

لتطوير جودة الخدمات الطبية وسالمة الممارسات الطبية، وقد حظيت معظم الخدمات 

المقدمة من قبل مستشفى الحمادي فرع العليا على درجة تقييم عالية من قبل ممثلي 

 (Extensive Achievement)المجلس 

شهادة المجلس االسترالي لمعايير الرعاية 

 (ACHSI)الصحية الدولية 

 م٢٠١٤-١١-١٤من 

 م٢٠١٧-١١-١٣الى 

 تم التجديد الى

 ٢٥/٣/٢٠١٨ 

وهي إحدى أهم المنظمات الدولية التي تختص في تقديم حلول الريادة المبتكرة 

ستوى سالمة لمساعدة منظمات الرعاية الصحية العالمية في آل المواقع لتحسين م

 المرضى والجودة في مجال الخدمات الصحية

 (JCI)شهادة الهيئة الدولية المشترآة 

 

 .م٢٠١٨ يناير ١٠صالحة لغاية :  الدعم األساسي للقلبشهادة-١

 .٢٠١٦ يونيو ٦ لمدة سنتين منصالحة ): الكبار( الدعم المتقدم للقلب شهادة-٢

  م٢٠١٦ يونيو ٠١صالحة لمدة سنتين من تاريخ ): دةحديثي الوال( الدعم المتقدم للقلب شهادة-٣

  م٢٠١٧ نوفمبر ٠١صالحة لمدة سنتين من تاريخ ): اطفال( الدعم المتقدم للقلب شهادة-٤

 شهادات جمعية القلب السعودية
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  والمسؤولية االجتماعيـة المجتمع خدمة* 
 

بط  ورسالتها الطبية وضرورة ر      بمسئوليتها االجتماعية  نظرًا ألهمية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وإيمانًا من الشرآة بااللتزام                    

فقد أولت الشرآة أهتمامًا آبيرًا وذلك عن طريق إدارة التدريب والتعليم والتي تقوم بنشر الوعي الصحي                          المجتمع بحقل الرعاية الصحية       

نشطة التوعوية والتثقيف الطبي عن طريق النشرات الطبية والحمالت الخارجية ومن هذه االدعم وتبني عدد من البرامج   رضى الى جانب    للم

 :اآلتيوالمشارآات 

 .زيارة العديد من المدارس والمراآز التجارية للتوعية الصحية   -

  -: االيام العالمية اآلتيةالمساهمة في     -

   العالمييوم الضغط– الدرن يوم-  يوم التمريض– . السكرييوم-  الربويوم- العالمي يوم الصحة   -

  العالمي   الرضاعةأسبوع-  اإليدزيوم- التهاب الكبد يوم-  التبرع بالدميوم- القلب يوم-العالمييوم المالريا    -

 .غسل اليدينيوم  المساهمة في - .المشارآة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم  -

 .   التعاون مع بعض الجامعات بشأن تدريب وتطبيق طالبها بالمستشفيات-
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 الهيكل التنظيم للشرآة * 

 

. منهم أعضاء مستقلين) ٣(أعضاء أغلبيتهم أعضاء غير تنفيذيين وثالثة ) ٩(يتألف مجلس إدارة شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار من تسعة 

حيث شكل مجلس إدارة الشرآة عدد من اللجان التابعة له لمتابعة سير                 .  فاءات والخبرات الواسعة إلدارة الشرآة      يتمتع المجلس الحالي بالك    

لهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة تشكل جزء من        .العمل اليومي أوال بأول وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية            

وللشرآة إدارة تنفيذية تتألف من فريق يتمتع بخبرات واسعة              .  د هذه اللوائح مسؤوليات ومهام هذه اللجان          حيث تحد .  نظام حوآمة الشرآة   

يقوم الرئيس التنفيذي   .  ومهارات عالية في اإلدارة تمكنه من إدارة الشرآة بكفاءة عالية ضمن إطار التوجيهات الصادرة عن مجلس اإلدارة                     

الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي .  لتوجيهات وسياسات مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشرآة أهدافهابتسيير األعمال اليومية للشرآة وفقًا

 :للشرآة
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 مجلس اإلدارة* 
 :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه -١

 

 ويتمتع هؤالء    يين،تنفيذأعضاء غير    مستقلين وأثنين تنفذيين والباقي         أعضاء ثالثة اعضاء        من تسعة يتكون مجلس إدارة الشرآة الحالي          

من النظام األساسي للشرآة إبتدأت الدورة الحالية لمجلس             )  ١٨(  األعضاء بالكفاءة والخبرات الواسعة إلدارة أعمال الشرآة، وفقًا للمادة               

 .م٢٢/٦/٢٠١٦هـ الموافق ١٧/٩/١٤٣٧اإلدارة والتي مدتها ثالث سنوات هجرية اعتبارا من تاريخ 

 .الحاليةجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الجدول التالي يوضح أعضاء م

  
 
 
   ٢٠١٧اجتماعات مجلس اإلدارة في عام * 

  األعضاء آما بالجدول التاليات، وآان سجل حضور اجتماع م٢٠١٧اجتماعات خالل العام ) ٣(عقد مجلس اإلدارة عدد 
: 

 
 االجمالي

 
١٠/١٢/٢٠١٧ 

 

١٠/٥/٢٠١٧ 
 

 
 اسم العضو ١٥/٣/٢٠١٧

٣       صالح محمد الحمادي 
١   X       X   محمد الحماديززيعبد الع. د  
٣       محمد صالح الحمادي 
٣       صالح الحماديزعبد العزي. د  
٣       السعيدعبد اهللاسامي . د  
١        X       X الفرياننعبد الرحم زعبد العزي  
١    X      X   صالح الربديزعبد العزي  
٣        بن سيفعبد اهللاسعد بن  
٣       آريم حيدر ماضي 

 تاريخ أخر اجتماع للجمعية   هـ٨/٤/١٤٣٩لموافق م ا٢٠١٧-١٢-٢٦

 

 م االسم المنصب بالشرآة صفة العضوية تاريخ التعيين
 ١ صالح محمد حمد الحمادي رئيس مجلس االدارة عضو غير تنفيذي م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٢  محمد حمد الحماديزعبد العزي. د عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٣ محمد صالح محمد الحمادي العضو المنتدب عضو تنفيذي م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٤  صالح محمد الحماديزعبد العزي. د عضو مجلس إدارة عضو تنفيذي م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٥  دخيل اهللا السعيدعبد اهللاسامي . د عضو مجلس إدارة عضو مستقل م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٦  الفريانعبد اهللا نعبد الرحم زعبد العزي عضو مجلس إدارة عضو مستقل م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٧  الربديعبد اهللا صالح زعبد العزي عضو مجلس إدارة عضو مستقل م٢٢/٦/٢٠١٦

 عضو غير تنفيذي م٢٢/٦/٢٠١٦
 عضو مجلس إدارة

 ممثل لشرآة جدوى
 ٨  بن سيفعبد اهللاسعد بن 

 عضو غير تنفيذي م٢٢/٦/٢٠١٦
 عضو مجلس إدارة

 ممثل لشرآة جدوى
 ٩  ماضينعبد الرحمآريم حيدر 
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يتواصل رئيس المجلس وأمين السر مع جميع اعضاء المجلس عن طريق التقنيات الحديثه  آالبريد االلكتروني واالجتماعات الهاتفيه ومناقشتها                              

 ارات  قر٨خالل االجتماعات الدوريه وفيما يلي جدول موضحًا به قرارات مجلس االدارة وعددها 
 

١٢/٣/٢٠١٧ ١٠/٥/٢٠١٧ ٤/٦/٢٠١٧ ١٠/٦/٢٠١٧ ٥/٧/٢٠١٧ ١٠/١٢/٢٠١٧ ١٠/١٢/٢٠١٧   اسم العضو ١٩/١/٢٠١٧

                صالح محمد الحمادي 

    X   X       محمد الحماديزعبد العزي. د  

                محمد صالح الحمادي 

                صالح الحماديزعبد العزي. د  

                د السعيعبد اهللاسامي . د 

        X X     الفرياننعبد الرحم زعبد العزي  

X X X   X       صالح الربديزعبد العزي  

                 بن سيفعبد اهللاسعد بن  

                آريم حيدر ماضي 

 
 



 ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار                                                                                         13
 
 

 السيرة الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشرآة * 

 االســـــــــــــــم صالح بن محمد الحمادي
 المنصب الحالي رئيس مجلس اإلدارة

 الجنسية سعودي

 تاريخ التعيين م٢٢/٦/٢٠١٦

 

 ثانويه عامه
 المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية رئيس مجلس إدارة شرآة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 العضويات في مجالس إدارات أخرى رئيس مجلس إدارة شرآة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
 

  

 االســـــــــــــــم مد الحمادي عبد العزيز بن مح.   د

 المنصب الحالي  عضو مجلس اإلدارة   

 الجنسيه  سعودي 

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

  القاهرة  –بكالوريوس طب من آليه طب القصر العيني 
 المؤهالت العلمية 

 ١٩٨٢- ١٩٧٩   وزارة الصحة / مستشفى الرياض المرآزي 
 

 الخبرات العملية 

 د اليوج
 

 العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 
 
 
 
 
 

 االســـــــــــــــم محمد بن صالح الحمادي 

 الجنسيه  سعودي 

 المنصب الحالي  العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشرآه الحمادي للتنميه واالستثمار  

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 ١٩٩٦ المتحدة األمريكية عام بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويبر بالواليات

 المؤهالت العلمية  ١٩٩٦بكالوريوس تسويــق من جامعة ويبر بالواليات المتحدة األمريكية عام 

 الخبرات العملية  والتنمية لالستثمار الباحة رئيس مجلس إدارة شرآة نائب
 عضو مجلس إدارة شرآة الباحه لإلستثمار والتنميه

ضو مجل  رآة  إدارة سع ي ش شرق  و ف سبون ال صناعة األيل ط ل يبألا وس نة ناب دمام بال بمدي ةمال  ملك

    تاريخهىم وحت2010 منذ عام العربيةالسعودية

 العضويات في مجالس إدارات أخرى 
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 االســـــــــــــــم عبد العزيز بن صالح الحمادي .   د

 المنصب الحالي  عضو مجلس االدارة ومدير العمليات بالشرآة 

 الجنسيه  ودي سع

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 عامة من جامعه األزهر  بكالوريوس طب وجراحه
 المؤهالت العلمية 

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤عمل في مستشفى الملك خالد الجامعي 
  م ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥ عمل في مستشفى جامعه الملك سعود لألمراض الصدرية 

 الخبرات العملية 

 
 ه لالستثمار والتنميه عضو مجلس إدارة شرآة الباح

 
 العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 
 

 االســـــــــــــــم عبد العزيز بن صالح الربدي

 المنصب الحالي  )ASR Consulting(ة الرئيس التنفيذي لمكتب عبد العزيز صالح الربدي لإلستشارات المالي
 الجنسيه  سعودي

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 المؤهالت العلمية  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن /  لوم في اإلدارة صناعيةبكالوريوس ع
  سنوات٩رئيس وحدة االئتمان، صندوق التنمية الصناعية السعودي،  -
  سنوات٣المدير العام، شرآة الزوردي،  -
  سنوات٣المدير العام، شرآة نادك،  -

 الخبرات العملية 

 )سالك(ي واإلنتاج الحيواني الشرآة السعودية لإلستثمار الزراع -
 شرآة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية -
 شرآة أسواق عبد اهللا العثيم -
 شرآة العبيكان للزجاج -

 العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 

 االســـــــــــــــم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اهللا الفريان  .   د

 المنصب الحالي   وقانوني مستشار شرعي/ محامي /  محكم 
 الجنسيه  سعودي 

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 . هـ١٤٢٠بكالوريوس في الشريعه جامعة االمام محمد بن سعود 
  هـ ١٤٢٧ماجستير في العداله جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 دآتوراه في قسم الساسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء   
 مية المؤهالت العل

  هـ ١٤١٦عمل في المحكمه العامه بالرياض عام 
 عمل رئيسًا لقسم التقاضي لدى مكتب محمد الضبعان وشرآاه 

 شريك وعضو مجلس مديري شرآة قيمه الدولية 
 الخبرات العملية 

 العضويات في مجلس إدارات أخرى  اليوجد 
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 االســـــــــــــــم  السيفعبد اهللاسعد بن 

 المنصب الحالي   رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية

 الجنسية سعودي

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 المؤهالت العلمية  )م٢٠٠٠ (والمعادن، السعوديةشهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول 

 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠١( عودي البريطاني تمويل الشرآات والمصرفية اإلسالمية مع البنك الس
 )م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٦( أسواق الدين مع شرآة إتش إس بي سي السعودية المحدودة

 ) اليوم–م ٢٠٠٨(لالستثمار استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية مع شرآة جدوى 
 الخبرات العملية 

   الحكير للسياحة والتنمية نعبد المحسشرآة مجموعة 
  ة السعودية للصناعات الميكانيكية الشرآ

  شرآة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 
  شرآة مجموعة المتبولي المتحدة 

  شرآة إدارة الخدمات البيئية العالمية 
  الشرآة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية 

العضويات في مجالس إدارات 
 أخرى 

 

 ــــــــماالســـــــ سامي بن عبد اهللا السعيد  .   د

 المنصب الحالي  استشاري اسنان 

 الجنسيه  سعودي 

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 ٢٠٠٣البورد االمريكي في طب اسنان األطفال عام 
 ٢٠٠١ جامعة نيويورك –ماجستير علوم طب األسنان 

  ١٩٩٢ بكالورويوس جراحة األسنان جامعة الملك سعود عام 
 المؤهالت العلمية 

  ٢٠١٢ – ٢٠٠٧لتنفيذي لشرآة روان للتنميه واالستثمار   المدير ا
  ٢٠٠٧ – ٢٠٠١عضو هيئة تدريس بمعهد األمير عبد الرحمن لطب االسنان   

  ٢٠٠٧ – ١٩٩٢استشاري طب اسنان االطفال بالمستشفى العسكري 
 الخبرات العملية 

 العضويات في مجالس إدارات أخرى  التوجد 

 

 ـــــــــــــــماالس آريم حيدر ماضي   

 المنصب الحالي  رئيس بقسم الملكية الخاصة والمصرفيه االستثماريه لدى شرآة جدوى لالستثمار 

 الجنسيه  أردني 

 تاريخ التعيين  م٢٢/٦/٢٠١٦

 شهادة الدراسات العليا في القيادة االدارية بكندا
  تخصص ماليه جامعه ميجل ٢٠٠٠بكالوريوس تجارة من آندا عام 

 صه تسويق االسهم والصناديق من معهد األوراق الماليه بكندا رخ
 رخصة تسويق التأمين الصحي والتأمين على الحياة بكندا

 المؤهالت العلمية 

 مدير بقسم استشارات الخدمات المصرفية االستثماريه بشرآة اتش اس بي سي 
 خبير أول لدى ديليوت اند توش 

  آندا –مونتريال . مستشار مالي لدى انفيستورز جروب
 الخبرات العملية 

  الشرآة السعودية للصناعات الميكانيكية 
  شرآة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 

 العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 



 ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار                                                                                         16
 
 

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشرآات * 
 مجالس إداراتها الحاليه والسابقة      أسماء الشرآات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في             

 .أو من مديريها
 

  
  صالح بن محمد الحمادي 

 
 االســـــــــــــــم

شرآات عضوًا في مجالس ادارتها    شرآة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
 الحالية أو من مديريها 

 مقرها   الرياض 

 الكيان القانوني  مساهمه مقفله 

 د ال يوج
ضوا في مجالس اداراتها شرآات ع

 السابقة أو من مديريها 

 مقرها --

 الكيان القانوني  --

 
 

 
 عبد العزيز بن محمد الحمادي. د
 

 االســـــــــــــــم

 دال يوج
شرآات عضوًا في مجالس ادارتها 

 الحالية أو من مديريها
 مقرها --

 الكيان القانوني دال يوج

 دال يوج
اداراتها شرآات عضوا في مجالس 

 السابقة أو من مديريها

 مقرها --

 الكيان القانوني --

 
 

 

 محمد بن صالح الحمادي 
 

 االســـــــــــــــم
 شرآة الباحه لالستثمار والتنميه 

 شرآة ويلسبون الشرق األوسط لصناعة االنابيب المحدودة 
شرآات عضوًا في مجالس ادارتها 

 الحاليه أو من مديريها 

 مقرها  لكه   داخل المم

 مساهمه مدرجه

 ذات مسؤوليه محدودة  
 الكيان القانوني 

 ) ساسكو(الشرآة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 
 الشرآة الكيميائية السعودية 

شرآات عضوا في مجالس اداراتها 
 السابقة أو من مديريها 

 مقرها داخل المملكة 

 الكيان القانوني  مساهمة مدرجة 
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 عبد العزيز بن صالح الحمادي . د
 

 االســـــــــــــــم

شرآات عضوًا في مجالس ادارتها  شرآة الباحه لالستثمار والتنميه 
 الحاليه أو من مديريها 

 مقرها  داخل المملكه   
 الكيان القانوني  مساهمه مدرجه 

شرآات عضوا في مجالس اداراتها  اليوجد 
  السابقة أو من مديريها

 مقرها --
 الكيان القانوني  --

 
 
 

 
  عبد العزيز بن صالح الربدي

 االســـــــــــــــم

 )سالك( الشرآة السعودية لإلستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني 
 شرآة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

 شرآة أسواق عبد اهللا العثيم
 شرآة العبيكان للزجاج

 مجالس ادارتها شرآات عضوًا في
 الحاليه أو من مديريها 

 مقرها  - داخل المملكة العربية السعودية 
 غير مدرجة

 مدرجة
 مدرجة

 غير مدرجة

 الكيان القانوني 

 الشرآة الوطنية للتنمية الزراعية
 تكوين المتطورة للصناعات

 )والء(السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 

شرآات عضوا في مجالس اداراتها 
 سابقة أو من مديريها ال

 مقرها - داخل المملكة العربية السعودية 

 مدرجة
 مدرجة
 مدرجة

 الكيان القانوني 

 
  
 عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اهللا الفريان  .  د

 
 االســـــــــــــــم

 اليوجد 
شرآات عضوًا في مجالس ادارتها 

 الحاليه أو من مديريها 
 مقرها  اليوجد 
 الكيان القانوني   اليوجد

 اليوجد 
 

شرآات عضوا في مجالس اداراتها 
 السابقة أو من مديريها 

 مقرها اليوجد 

 الكيان القانوني  اليوجد 

 



 ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار                                                                                         18
 
 

 
 

 سعد بن عبد اهللا بن سيف   
 

 االســـــــــــــــم
   شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار 

  ة  الحكير للسياحة والتنمينعبد المحسشرآة مجموعة 
  الشرآة السعودية للصناعات الميكانيكية 
  شرآة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 

  شرآة مجموعة المتبولي المتحدة 
  شرآة إدارة الخدمات البيئية العالمية 

  الشرآة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية 

شرآات عضوًا في مجالس ادارتها 
 الحاليه أو من مديريها 

 داخل المملكه 
 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة
 داخل المملكة
 خارج المملكة

 مقرها 

 مساهمة مدرجة 
 مساهمة مدرجة

 مساهمة غير مدرجة
 مساهمة غير مدرجة
 ذات مسؤولية محدودة
 ذات مسؤولية محدودة
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني 

شرآات عضوا في مجالس اداراتها  ---
 السابقة أو من مديريها 

 مقرها ---

--- 
 

 الكيان القانوني 

 
 

 االســـــــــــــــم سامي بن عبد اهللا السعيد  . د

شرآات عضوًا في مجالس ادارتها  د ال يوج
 الحاليه أو من مديريها 

 مقرها  -- 
 الكيان القانوني  

ضوا في مجالس اداراتها شرآات ع  عضو مجلس ادارة الشرآة السعودية للنقل البحري
 السابقة أو من مديريها 

 مقرها  الرياض

 الكيان القانوني  مساهمه مدرجه

 
 

 

 آريم حيدر ماضــي 
 

 االســـــــــــــــم

  الشرآة السعودية للصناعات الميكانيكية 
  شرآة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 

شرآات عضوًا في مجالس ادارتها 
 مديريها الحاليه أو من 

 مقرها  داخل المملكه   
 مساهمة غير مدرجة
 مساهمة غير مدرجة

 الكيان القانوني 

 اليوجد 
شرآات عضوا في مجالس اداراتها 

 السابقة أو من مديريها 
 مقرها اليوجد 

 اليوجد 
 

 الكيان القانوني 
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  المجلس  لجان*  
 

 اإلدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأت واللجنة التنفيذية، وحدد قواعد معتمدة            من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشرآة شكل مجلس        
من النظام األساسي مدة ثالث سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة            )  ١٧(تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها وفق المادة            

دته، أو استقالة العضو، أو وفاته أو بانتهاء صالحية العضو اذا حكم باشهار إفالسه أو إعسار أو تقدم                      حيث تنتهي عضوية المجلس بانتهاء م      )  ١٩(
بطلب تسوية مع دائنيه أو توقف عن تسديد ديونه، وترفع اللجان التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة ويقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة                                 

توصيات وذلك ضمن الئحة اللجنة التنفيذية والئحة لجنة المراجعة، والئحة لجنة الترشيحات والمكافأت وفق نظام                  سنوية لقواعد اللجان بناًء على ال      
، وهي جزء ال     هـ   ٨/٤/١٤٣٩ الموافق     م٢٠١٧-١٢-٢٦  حوآمة الشرآة ولوائح الحوآمة الداخلية والذي أقر بالجمعية العامة للمساهمين في تاريخ               

 . االطالع عليه بمقر الشرآةيتجزأ منه ويمكن ألي مساهم
 

 لجنة المراجعة * 

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف األعضاء باللجنة ولضمان الحيادية تتكون اللجنة من عضو غير تنفيذي                             

 :وعضوين مستقلين آما يلي
 

 االسم صفة العضوية بالمجلس المنصب باللجنة

  صالح الربدي زعبد العزي لمستق رئيس اللجنة

  الفرياننعبد الرحم زعبد العزي مستقل عضو

 محمد عويس يوسف  غير تنفيذي  عضو

 
 
 : وعقدت اللجنة عدد اجتماعات آما يلي م٢٠١٧ضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام يو

١٧/١/٢٠١٧ ٨/٣/٢٠١٧ ٩/٥/٢٠١٧ ٢٥/١٠/٢٠١٧ االجمالي  االسم

٤         صالح الربديزعبد العزي  

٣     ----   الفرياننعبد الرحم زعبد العزي  

٣ ----       محمد عويس يوسف 

 
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشرآة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة 

 : بصفة خاصة ما يلي
 
   :التقارير المالية) أ
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشرآة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها  .١

 .وشفافيتها
للشرآة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن  فيما إذا آان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية – بناًء على طلب مجلس اإلدارة –إبداء الرأي الفني  .٢

 .المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المرآز المالي للشرآة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
 .دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .٣
 . مراجع الحسابات  من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشرآة أوالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشرآة أو .٤
 . التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .٥
 . دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشرآة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .٦

 
   :المراجعة الداخلية) ب

 . دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشرآة .١
 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .٢
الزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشرآة للتحقق من توافر الموارد ال .٣

 . المنوطة بها
 .  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته .٤
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   : مراجع الحسابات) ج

لهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقال .١
 . التعاقد معهم

 . التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .٢
ارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها مراجعة خطة مراجع حسابات الشرآة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمة أعماًال فنية أو إد .٣

 . حيال ذلك
 .  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشرآة .٤
   .دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها .٥

 
   : ضمان االلتزام) د
 .  ن اتخاذ الشرآة اإلجراءات الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق م .٧
 . التحقق من التزام الشرآة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .٨
 . مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشرآة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة .٩
 ئل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها رفع ما تراه من مسا .١٠

 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت * 
 

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولة عن مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات                            
ز ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين بالشرآة والتي تهدف إلى زيادة االنتاجية آما تقيم المجهودات الشخصية لكل                          الخاصة بالمكافآت والحواف   

 . عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة االستراتيجية للشرآة
جلس آما بالجدول التالي وعقدت اللجنة خالل       أعضاء التالية أسماؤهم وهم عضو غير تنفيذي وعضو مستقل وعضو من خارج الم             )  ٣(وتتكون اللجنة من    

 . م٢٠١٧ / ١٢ / ٢٤  خ ـاريـفي ت بحضور جميع األعضاء م اجتماعا واحدًا  ٢٠١٧عام 
 

 البيان صفة العضوية المنصب باللجنة
 اهللا دخيل اهللا السعيد سامي عبد. د عضو مستقل رئيس اللجنة

 آريم حيدر ماضي/ االستاذ عضو غير تنفيذي عضو

 محمد عويس بن يوسف/ االستاذ سعضو من خارج المجل عضو

 

 
 :يلي مهامها الرئيسية على سبيل المثال ال الحصر فيما وتتمثل* 
 

مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا   ورفعها إلىالتنفيذية،إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة  .١
 . على أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذهاالعتمادها من الجمعية العامة،

 . توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .٢
 . ق األهداف المتوخاة منهاالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقي .٣
 .التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وآبار التنفيذيين بالشرآة وفقًا للسياسة المعتمدة .٤
 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .٥
وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه  .٦

 .بجريمة مخلة باألمانة
 .إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية .٧
 .ةتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدار .٨
 .المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية .٩
 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .١٠
 . أخرىإدارة شرآةين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا آان العضو يشغل عضوية مجلس التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقل .١١
 .وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وآبار التنفيذيين .١٢
 .وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مرآز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو آبار التنفيذيين .١٣
 .  جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشرآةتحديد .١٤
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 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشرآة * 
 

لقصر في أسهم وأدوات دين الشرآة وأي تغيير في          يوضح الجدول التالي نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين بما فيهم زوجاتهم واوالدهم ا                 
 . م٢٠١٧تلك المصلحة خالل العام المالي 

 
 :اإلدارةملكية األسهم ألعضاء مجلس  .١

 االسم صفة العضوية ٢٠١٧-٠١-٠١ ٢٠١٧-١٢-٣١ التغير-+/ النسبة% 

 صالح محمد الحمادي وزوجته رئيس مجلس اإلدارة ١٥٫٧٨٧٫٨٠٠ ١٥٫٧٨٧٫٨٠٠ ال يوجد %٠

  محمد الحمادي وزوجته وابنهزعبد العزي. د عضو غير تنفيذي ٢١٫٠٦٠٫٢٠٠ ٢١٫٠٦٠٫٢٠٠ ال يوجد %٠

 محمد صالح محمد الحمادي عضو تنفيذي ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ال يوجد %٠

  صالح محمد الحماديزعبد العزي. د عضو تنفيذي ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ال يوجد %٠

  السعيدعبد اهللاسامي . د قلعضو مست ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ال يوجد %٠

  الفرياننعبد الرحم زعبد العزي عضو مستقل ---  ---- ال يوجد %٠

  صالح الربديزعبد العزي عضو مستقل ١٦٠٠ ١٦٠٠ ال يوجد %٠

  بن سيفعبد اهللاسعد بن  عضو غير تنفيذي ١٦٠٠ ١٦٠٠ ال يوجد %٠

 آريم حيدر ماضي عضو غير تنفيذي ١٦٠٠ ١٦٠٠ ال يوجد %٠

 
 :الجدول التالي يوضح ملكية األسهم لكبار التنفيذيين بالشرآة .٢

 النسبة% 
+/-

 التغير
 االسم الصفة ٢٠١٧ -٠١-٠١ ٢٠١٧-١٢-٣١

 محمد صالح محمد الحمادي عضو تنفيذي ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ال يوجد %٠

  صالح محمد الحماديزعبد العزي. د عضو تنفيذي ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ٥٫٨٨٠٫٠٠٠ ال يوجد %٠

 سعد عصام صالح حسين  المدير المالي ٠ ٠ ال يوجد %٠

  الكواملةقعبد الخالوليد فتحي . د مدير التسويق ٠ ٠ ال يوجد %٠

 ماجد سالم سعيد النهدي مدير الموارد البشرية ٠ ٠ ال يوجد %٠
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  : وأمين السرمجلس اإلدارةسياسة مكافآت وبدالت أعضاء * 
 

نظام        شرآات وال نظام ال ًا ل توافق مع القرارات                               وفق ا ي ة بم ة العادي ية العام درها الجمع ا تق أة أعضاء مجلس اإلدارة آم شرآة تكون مكاف  األساسي لل
شأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشرآات أو أية أنظمة أخرى مكملة لها،                                ذا ال تجارة به صادرة عن وزارة ال يمات الرسمية ال تم إعداد  وقدوالتعل

آت مجل        يذية        الئحة سياسة مكاف ه واإلدارة التنف بات الئحة حوآمة الشرآات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن       س اإلدارة ولجان ًا لمتطل ، وفق
رار رقم               ية بموجب الق سوق المال ئة ال م بناًء على نظام الشرآات الصادر    ١٣/٠٢/٢٠١٧ه الموافق   ١٦/٠٥/١٤٣٨ وتاريخ   ٢٠١٧-١٦-٨مجلس هي

 .،ـه٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣/بالمرسوم الملكي رقم م
رارات     .١ ع الق توافق م ا ي وائحه وبم شرآات ول ام ال شرآة ونظ نظام األساسي لل يه ال ا نص عل دود م ي ح أة عضو مجلس اإلدارة ف تكون مكاف ت

ل عضويته في مجلس                                  يه عضو مجلس اإلدارة مقاب ا يحصل عل تجاوز مجموع م ى ان ال ي شأن، عل ذا ال صادرة في ه يمات الرسمية ال والتعل
 . من مكافآت ومزايا مالية وعينية) خمسمائة ألف ريال سعودي( ريال سعودي ٥٠٠٫٠٠٠دارة مبلغ وقدره اإل

 .يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة .٢
دل حضور لكل اجتماع من     وب) خمسة االف ريال سعودي   ( ريال سعودي    ٥،٠٠٠بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره          .٣

 .لكل عضو من األعضاء، وأمين السر) خمسة االف ريال سعودي( ريال سعودي ٥،٠٠٠اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 
 .تذآرة سفر على الدرجة األولى، والمواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقرر انعقاد االجتماع فيها .٤
دد مجلس اإلدارة مكاف .٥ ة  يح سفر واإلقام ر ال تعلقة بحضوره آتذاآ ة مصاريفه الم شرآة آاف تحمل ال ا ت سنوية، آم ين سر المجلس ال أة أم

 .والمواصالت وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس االدارة
آت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء ال                        .٦ تم صرف المكاف مجلس ي

 .قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته
 

  وأمين السرلجنة المراجعهسياسة مكافآت وبدالت اعضاء * 
 .اللجنة ريال سعودي لرئيس لجنة المراجعة ولكل عضو من بين أعضاء) ٥٠،٠٠٠( سنوية قدرها مكافأة .١
 .لتي حضرها العضو خالل السنة استحقاق المكافأة متناسب مع عدد االجتماعات ايكون .٢
 .ريال سعودي لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر) ٥٠٠٠(بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره  .٣
 .تذآرة سفر على درجة رجال االعمال، والمواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة االجتماع .٤
نة لمجلس ا       .٥ ة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة آتذاآر السفر                   توصي اللج شرآة آاف تحمل ال ا ت سنوية، آم سر ال ين ال أة ام إلدارة بمكاف

 .واإلقامة والمواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة
ية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أع                              .٦ سنة المال تهاء ال ند ان بدالت األخرى ع دل الحضور وال آت وب تم صرف المكاف ضاء ي

 .اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة

 
 وأمين السرلجنة المكافآت والترشيحات سياسة مكافآت وبدالت اعضاء * 
درها     .١ نوية ق أة س ال سعودي   ) ٥٠٫٠٠٠(مكاف ال سعودي    (ري آت والترشيحات ولكل        ) خمسون ألف ري نة المكاف يس لج لكل من رئ

 . بين أعضاء اللجنةعضو من
 .يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة .٢
دره                  .٣ نة وق دل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللج ال سعودي     ) ٥٠٠٠(ب لكل من رئيس لجنة المكافآت    ) خمسة االف ريال   (ري

 .والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر
 .سفر على درجة رجال االعمال، والمواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة االجتماعتذآرة  .٤
تعلقة باجتماعات اللجنة آتذاآر                               .٥ ة مصاريفه الم شرآة آاف تحمل ال ا ت سنوية، آم سر ال ين ال أة ام نة لمجلس اإلدارة بمكاف توصي اللج

 .جنةالسفر واإلقامة والمواصالت وغيرها فيما يخص اعمال الل
ية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء                               .٦ سنة المال تهاء ال ند ان بدالت األخرى ع دل الحضور وال آت وب تم صرف المكاف ي

 .اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة
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 سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التنفيذية* 
 

 :رة التنفيذية على ما يليتشتمل مكافآت اإلدا      

 .راتب أساسي يصرف شهريًا .١

 ) بدل تعليم أبناء– بدل هاتف – بدل سيارة –بدل سكن (بدالت تشمل، على سبيل المثال ال الحصر،  .٢

ثال ال الحصر،               .٣ ى سيل الم ية، عل زايا تأمين ته         (م ه ولعائل ي ل ين طب شمل إصابات العمل والعجز الجزئي      –تام ياة ي ى الح ين عل  تام

 )لي والوفاة اثناء العملوالك

 . مكافأة نهاية الخدمة– سائق خاص – تذاآر سفر سنوية –مزايا تشمل إجازة سنوية  .٤

 .مكافأة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص .٥

 .يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت آبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .٦

رئ    .٧ وم ال نة المكافآت                              يق رها لج ي تق رامج الت ين في ضوء الخطط والب بار التنفيذي ين وآ آت للموظف يذ سياسة المكاف يذي بتنف يس التنف

 .والترشيحات
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 االعضاء المستقلين

  السعيدعبد اهللاسامي . د بدل عضويه مجلس االدارة  ٢٠٠٫٠٠٠  . ٢٠٠٫٠٠٠  

   الفرياننعبد الرحم زعبد العزي بدل عضويه مجلس االدارة  ٢٠٠٫٠٠٠  . ٢٠٠٫٠٠٠  

  صالح الربديزعبد العزي بدل عضويه مجلس االدارة  ٢٠٠٫٠٠٠  . ٢٠٠٫٠٠٠  

 االعضاء غير التنفيذيين 

 صالح محمد حمد الحمادي  .  .   

  محمد الحماديزعبد العزي. د  .  .   

  بن سيفعبد اهللاسعد بن   .  .   

  ماضي نعبد الرحمآريم حيدر     .   

 االعضاء التنفيذيين

 محمد صالح محمد الحمادي  .  .   

  صالح الحماديزعبد العزي. د  .  .   
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 مكافأت آبار التنفيذيين* 
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٣٫٧٨٥٫٠٠٠ ١٫٣٨٢٫٥٠٠ - ٥٫١٦٧٫٥٠٠ 

خمسه من آبار 

التنفيذيين بما 

فيهم المدير 

التنفيذي 

والمدير المالي 

 
 

 ضاء اللجانمكافأة أع* 
  )عدا بدل حضور الجلسات(المكافأت الثابتة  بدل حضور جلسات المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة

  صالح الربديزعبد العزي . ٢٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠

  الفرياننعبد الرحم زعبد العزي . ١٥٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠

 محمد عويس بن يوسف . ١٥٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠

 أعضاء لجنة المكافأت والترشيحات

  دخيل اهللا السعيدعبد اهللاسامي . د . ٥٠٠٠ ٥٠٠٠

 آريم حيدر ماضي/ االستاذ . ٥٠٠٠ ٥٠٠٠

 محمد عويس بن يوسف/ االستاذ . ٥٠٠٠ ٥٠٠٠
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 العقوبات والقيود والجزاءات   

 

  
 

 سبل عالجها 
الجهه الموقعه 

 للمخالفه 
 اسباب المخالفه 

التدبير االحترازي / الجزاء / العقوبة 
 االحتياطي القيد 

 
 
 
 

 التوجــــــــــــــــــــــــــد 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

التوجــــــــــد 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

التوجـــــــــــــــــد 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التوجــــــــــــــــــــــــــد 
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  تقرير المراجع الخارجي للشرآة 

 

والذي أفاد بنتيجة الفحص بعد تدقيقه للقوائم المالية السنوية واألولية                العظم والسديري    /  جي للشرآة السادة   بحسب ما ورد بتقرير المراجع الخار        
  :٣١/١٢/٢٠١٧الربع سنوية للشرآة عن السنة المالية المنتهية في 

لمالي للشرآة ونتائج أعمالها  بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المرآز ا تمثل٣١/١٢/٢٠١٧أن القوائم المالية للشرآة آما في  .١
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والمالئمة لظروف 

 .الشرآة
جوهرية مع متطلبات نظام الشرآات  من جميع النواحي ال٢٠١٧تتفق القوائم المالية السنوية للشرآة عن الفترة المالية السنوية لعام  .٢

 . والنظام األساسي للشرآة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية
بعد تدقيق القوائم المالية عن السنة العظم والسديري / وتقر شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار حسب تقرير المراجع الخارجي السادة .٣

آة أنه لم يرد أي مالحظة بالتقرير وإذا طلبت الهيئة أية معلومات إضافية ستضاف لتقرير  الخاصة بالشر٢٠١٧-١٢-٣١المالية المنتهية 
 .مجلس اإلدارة وسيتم تقديمها للهيئة

 
 المراجع الخارجي للشرآة على القوائم المالية السنويةتحفظات  

 

القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية   أي تحفظات على    العظم والسديري   /  ال توجد لدى المراجع الخارجي الخاص بالشرآة السادة       
 . م٣١/١٢/٢٠١٧في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار                                                                                         28
 
 

 
  إدارة المراجعة الداخلية 

 

وتساعد المراجعة الداخلية   .   لها قيمةالإضافة   و المراجعة الداخلية هي نشاط تأآيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض تحسين عمليات الشرآة              
. تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشرآة   الشرآة في   

هذا وقد إدارة نفذت المراجعة الداخلية للشرآة العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والترآيز على األنشطة والوظائف ذات المخاطر                                
العالية للعمل علي رفع فاعلية وآفاءة وربحية عمليات الشرآة، علمًا بأنه تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من          

ة وتنسيق  إضافة الي المساهمة في مراجعة القوائم المالية األولية والسنوي               .  مالحظات بغرض التحقق من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة             
 .أعمال الجهات الرقابية الخارجية

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشرآة 
  

تقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشرآة بشكل دوري للتأآد من آفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عمومًا وفيما                              
 بأي مالحظات تتبين لها والتعامل معها           واالهتماملقوائم المالية تحديدًا، وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدي فعاليته،                    يتصل بعدالة ا   

.  معقول عن مدي سالمة تصميم وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشرآة            اقتناعويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على           .  بجدية
م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية، والرفع إلى مجلس اإلدارة                 ٢٠١٧وفي هذا السياق، قامت اللجنة خالل العام المالي            
عمال اللجنة   مع المدققين الخارجيين واإلدارة التنفيذية للشرآة لبحث أمور ذات صلة بأ               واالجتماععن اإلجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة،         

 الرقابة الداخلية في الشرآة، ان النظام يحتاج        نظاموجاءت نتائج المراجعة السنوية لفعالية      .   التي تتعلق بسير أعمال الشرآة     األخرىوآافة الجوانب   
 في بيئة العمل    المتسارعةورات   التشغيلية لتواآب التط   بالعملياتتحديث من حيث األنظمة األلية واإلجراءات الرقابية المتعلقة         التطوير و بعض ال الى  

وعليه تم االستمرار في إجراءات إعادة التقييم الشاملة                 .   في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشرآة              المستحدثةباإلضافة الى مواآبة األنظمة          
 نظام الرقابة الداخلية من خالل مدي       ومراجعة النظام الرقابي بشكل آامل وذلك لتحديد مواطن التطوير والعمل على معالجتها لضمان تحقيق أهداف               

 .ا بالقوانين واألنظمة المعمول بهااللتزامآفاءة العمليات وفعاليتها، ومدي 
 
 

 م ٢٠١٧سجل حضور الجمعيات خالل السنة المالية * 
 

 سجل الحضور

 األول  الثاني الثالث

اجتماع الجمعية العامه 
 العادية  

٢٦/١٢/٢٠١٧ 

لعامه اجتماع الجمعية ا
 العادية  

٢٣/٧/٢٠١٧ 

اجتماع الجمعية العامه  
 الغير عادية   

٩/٧/٢٠١٧ 

 االسم

           X          X   ١ صالح محمد حمد الحمادي 
           X          X            X ٢  محمد حمد الحماديزعبد العزي. د 
      ٣ محمد صالح محمد الحمادي 
      ٤ ادي صالح محمد الحمزعبد العزي. د 

          X     ٥  دخيل اهللا السعيدعبد اهللاسامي . د 
          X     ٦  الفريان عبد اهللا نعبد الرحم زعبد العزي 
          X             X ٧  الربديعبد اهللا صالح زعبد العزي 
          X          X            X  ٨  بن سيفعبد اهللاسعد بن 
          X     ٩  ماضي نعبد الرحم حيدر آريم 
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  عدد طلبات الشرآة لسجل المساهمين
 

 تاريخ الطلب أسباب الطلب

 ١ ٢٨/١٢/٢٠١٧ اجراءات الشرآة
 
 
  حوآمة الشرآات 

يه والمعتمد من     بتطبيق نظام حوآمة الشرآة ولوائح الحوآمة الداخلية الخاص بها وآل المواد الواردة ف                    شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار    تقوم  
وترى ان االلتزام بها يشكل عامًال جوهريًا لنجاحها، والذي يهدف إلى تحسين وتنظيم أداء                           م٢٠١٧-١٢-٢٦الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ        

 :مية اآلتيالشرآة المالي والتشغيلي وضمان حقوق آافة المساهمين وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية واإلفصاح عن طريق تن
 .أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشرآة وإمكانية المسائلة لها .١
تطبيق دور إشرافي فعال بالتعاون مع األشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشرآة والمساهمين بما فيهم صغار المستثمرين  .٢

 . والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة
 . ت بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطراإلفصاح عن المعلوما .٣
  :اآلتي الحقوق المتصلة بالسهم منها عوتثبت الشرآة أن للمساهمين جمي .٤

 .توزيعهاالحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر  .أ 
 .الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشرآة عند التصفية .ب 
 .ساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت عليهاحق حضور جمعيات الم .ج 
 .حق التصرف في األسهم .د 
 .حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس .ه 
 .حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشرآة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه .و 

  لتالياويتألف نظام حوآمة الشرآة من: 
 الئحة حوآمة الشرآة .١
 الئحة الجمعية العامة للمساهمين .٢
 الئحة مجلس اإلدارة .٣
 الئحة لجنة المراجعة .٤
 الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت .٥
 الئحة سياسة اإلفصاح عن المعلومات .٦
 الئحة الرقابة الداخلية .٧
 الئحة سياسة إدارة المخاطر .٨
 الئحة سياسة توزيع األرباح .٩
  المصالحدليل العالقة مع أصحاب .١٠
 الئحة سياسة تعارض المصالح .١١
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ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوآمة الشرآة ولوائح الحوآمة الداخلية واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك: 

 
 :أدناه دةاألحكام الوار باستثناء المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشرآات حوآمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشرآة تطبق

 الفقرة/ نص المادة  أسباب عدم التطبيق
/ رقم المادة 
 الفقرة

 هذه الفقرة استرشاديه
تقوم لجنة المكافأت والترشيحات بالتحقق بشكل سنوي من استقالل جميع األعضاء بما 
فيهم أي عضو أمضى ما يزيد علي تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس 

 )ان وجد(إدارة الشرآة 

يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في 
عضو مجلس اإلدارة أن يكون قد أمضى 

ما يزيد علي تسع سنوات متصلة أو 
 منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشرآة

 ١٠/ج/٢٠

 هذه الفقرة استرشاديه
 من النظام األساسي للشرآة) ٢٤(تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة 

 اجتماعات في يعقد مجلس اإلدارة أربعة
السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع 

 واحد آل ثالثة أشهر
 ب/٣٢

 هذه المادة استرشاديه
 من النظام األساسي للشرآة) ٢٣(يتم تعيين أمين السر وفقًا لنص المادة 

تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين 
 السر

٣٨ 

 هذه المادة استرشاديه
اإلدارة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة و

 التنفيذية
٣٩ 

 هذه المادة استرشاديه
تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 التنفيذية
٤١ 

 ب/٦٦ عدد المرشحين لمجلس اإلدارة هذه الفقرة استرشاديه
 ٧٠ تشكيل لجنة إدارة المخاطر

 ٧١ اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
 هذه المواد استرشاديه

تقوم إدارة الشرآة بمراجعة مستمرة لسياسات الشرآة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان 
. ات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشرآةتنفيذ السياس

آذلك تقوم اإلدارة العليا بالشرآة بالتأآد من أن عمليات إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة 
 تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشرآة

 ٧٢ اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تقوم الشرآة حاليًا بالبحث عن الكفاءات الالزمة بالتكلفة المناسبة إلنشاء هذه الوحدة في 
 أسرع وقت ممكن مع األخذ في االعتبار التعليق المذآور علي المواد أعاله

انشاء وحدة او إدارة مستقلة لتقييم وإدارة 
 المخاطر

٧٣/١ 

 رشاديههذه المادة است
جميع الشروط الواردة بالمادة متضمنه في ميثاق إدارة المراجعة الداخلية المعتمد من 

 مجلس إدارة الشرآة
 ٧٦ تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية

 هذه المواد استرشاديه ٧٧ خطة المراجعة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من 

يم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة حيث التنظ
والتي آان من أهدافها التأآد من دقة وفعالية األداء، إضافة الي المساهمة في مراجعة 

 القوائم المالية األولية والسنوية وتنسيق أعمال المراجع الخارجي

 ٧٨ الداخليةتقرير المراجعة 

هذه المادة استرشاديه يكفل النظام األساسي للشرآة والسياسات واللوائح المعتمدة من 
الجمعية العامة ومجلس اإلدارة واألنظمة واللوائح ذات العالقة حماية وحفظ حقوق 

 أصحاب المصالح
 ٨٣ تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح

 هذه المواد استرشاديه ٨٧ المسؤولية االجتماعية
 ٨٨ مبادرات العمل االجتماعي مة الفعالة في الكثير من الجوانب االجتماعيةتقوم الشرآة بالمساه

 هذه الفقرة استرشاديه
تقوم الشرآة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب اإلفصاح عنها حسب األنظمة واللوائح 

 بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية

روني للشرآة أن يتضمن الموقع االلكت
جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح 

عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى 
 تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى

٨٩/٣ 

 هذه المادة استرشاديه
تقوم الشرآة بتطوير قواعد حوآمة الشرآة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها 

 وتعديلها عند الحاجة
 ٩٥ تشكيل لجنة حوآمة الشرآات
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     المالية ونتائج النشاطالبيانات* 
 نتائج النشاط العام الحالي  -١
 م بـ   ٢٠١٧صافي ايرادات في عام      م، حيث حققت الشرآة      ٢٠١٦م مقارنة بالعام المالي      ٢٠١٧ملخص لنتائج نشاط الشرآة خالل العام المالي          هذا البند   ستعرض  ي

، ويرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو  % ١٧ مليون ريال  بنسبة ١٠٣قدره محققـة بذلـك نمـو    .   م ٢٠١٦في عام   مليون ريال     ٦٠٦مقارنة بـ    ريــال   مليون  ٧٠٩
،حيث بلغ  %    ٤٨ مليون ريال بنسبة      ٣٥ بمبلغ   صافـي أرباحهـا زيادة عدد ليالي التنويم باإلضافة الى زيادة عدد الحاالت األآثر تعقيدا خالل العام ، وأيضا زيادة                       

 في صافي   االرتفاعيعزى   م و    ٢٠١٦ مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضى           ٧٣م مقارنة بـ     ٢٠١٧ العـام المالـي     في مليـون ريــال     ١٠٨   األرباح مبلغ  صافى
  الى الربح بشكٍل رئيسي

 . مقارنة بالفترة السابقة٢٠١٧السويدي خالل عام  تشغيل مستشفى الحمادي فرع ارتفاع معدل  -
م حيث اعيد   ٢٠١٦ فبراير   ٧م نتيجة اللتماس آهربائي حدث في يوم          ٢٠١٦شفى الحمادي فرع العليا خالل الربعين األول والثاني من عام              إغالق مست   -

 .م٢٠١٦ اغسطس ٧افتتاح المستشفى خالل الربع الثالث بتاريخ 
 

 
 

 

لعناصر الرئيسية لقائمة الدخل (مليون ريال سعودي)

606

240

103
73

709

259

142
108

صافي الدخلالربح التشغيليإجمالي الربحاإليرادات

2016 2017

 
 
 
 
 
 
 

 ) سنوات٥(البيانات المالية  -٢
 .م٢٠١٧م إلى ٢٠١٣ية للشرآة لفترة الخمس سنوات الماضية من عام يستعرض هذا البند القوائم المال

 :قائمة المرآز المالي .١
 م٣١/١٢/٢٠١٧المنتهية في المالية  للسنة  التاليين ملخص إلجمالي األصول والمطلوبات وحقوق المساهمين             الرسم البياني    الجدول و يوضح  

 ):القيمة بمليون ريال(واألعوام السابقة 

االختالف  نسبة النمو%   البند ٢٠١٦ ٢٠١٧
 االيرادات، بالصافي ٦٠٦ ٧٠٩  ١٠٣ % ١٧
 إجمالي الربح ٢٤٠ ٢٥٩  ١٩ % ٠٫٨
 ربح التشغيليال ١٠٣ ١٤٢ ٣٩ % ٣٨
 صافي الدخل ٧٣ ١٠٨ ٣٥ % ٤٨
 متوسط عدد األسهم ١٢٠ ١٢٠  0 -
 )ريال(ربحية السهم  ٠٫٦١ ٠٫٩٠ ٠٫٢٩  %٤٨
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مليون ريال سعودي) قائمة المرآز المالي (

1,236

2,097
1,936

2,142
2,303

651
777

550

773
916

585

1,3201,3861,3701,387

20132014201520162017 إجمالي األصول إجمالي المطلوبات

 
 

 تطور إجمالي االصول تماشيا مع استراتيجية الشرآة التوسعية إلنشاء مستشفيات جديدة حيث تم شراء                  ينالرسم البياني السابق  من الجدول و  الحظ  ن
 الحمادي فرعي السويدي      مستشفياتم والتي تم استخدامها إلنشاء          ٢٠١٤م و ٢٠٠٩مليون ريال بين األعوام         154 أراضي بقيمة إجمالية قدرها     

والتي حصلت عليها    المتوافقة مع الشريعة االسالمية       يوضح الجدول التطور بإجمالي مطلوبات الشرآة نتيجة القروض طويلة األجل                  و.  هةوالنز
استكمال إنشاء   و ،السويديفرع  الشرآة من بنوك محلية ووزارة المالية وتم استخدام هذه التسهيالت والقروض لتمويل بناء مستشفى الحمادي                              

م نتيجة  ٢٠١٧ مليون ريال عام      ١،٣٨٧م إلى   ٢٠١٣ مليون ريال عام      ٥٨٥ نالحظ النمو في حقوق المساهمين من          .النزهةفرع  ادي  الحممستشفى  
 مليون سهم جديد لالآتتاب العام حيث ارتفع           ٢٢٫٥م وطرح    ٢٠١٤زيادة رأسمال الشرآة وذلك بعد تحول الشرآة الى شرآة مساهمة عامة عام                   

 .م٢٠١٧ مليون ريال بعام ١٢٠٠ مليون ريال وصوال الى ٧٥٠يون الى  مل٥٢٥رأسمال الشرآة من 
 
 

  الدخل قائمة .٢
 ونالحظ التطور في صافي       م٢٠١٧ إلى    م٢٠١٣ عناصر قائمة الدخل الرئيسية للسنوات السابقة من عام                ينالرسم البياني التالي   الجدول و يوضح  
 الشرآة معدالت نمو جيدة في ايراداتها وصافي أرباحها حيث زاد إجمالي الربح                  حققتحيث  ،  )القيمة بمليون ريال  (  ٢٠١٦فيما عدا عام     األرباح  

 ١٤١   إلى م٢٠١٣عام     مليون ريال  ١١٢زادت األرباح صافية من      و  م،٢٠١٧مليون ريال عام       ٢٥٩   إلى م٢٠١٣ مليون ريال في عام        ١٨٥من  
 : بشكل رئيسي الى األسباب التاليةويعزى هذا االنخفاض  مليون ريال٦٨ ثم انخفضت م،٢٠١٥مليون ريال في عام 

 . أشهر نتيجة حادثة الحريق آما هو موضح ادناه٦اغالق مستشفى الحمادي فرع العليا قرابة ال  -
 .م٢٠١٦زيادة مصاريف التشغيل واالستهالك لمستشفى الحمادي فرع السويدي خالل عام  -
 .زيادة المخصصات الديون المشكوك في تحصيلها -
 
 

 السنة/البند ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
 إجمالي الموجودات ١،٢٣٦ ٢،٠٩٧ ١،٩٣٦ ٢،١٤٢ ٢،٣٠٣
 إجمالي المطلوبات ٦٥١ ٧٧٧ ٥٤٨ ٧٧٣ ٩١٦
 حقوق المساهمين ٥٨٥ ١،٣٢٠ ١،٣٨٨ ١،٣٧٠ ١،٣٨٧

 نإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمي ١،٢٣٦ ٢،٠٩٧ ١،٩٣٦ ٢،١٤٢ ٢،٣٠٣

 السنة/البند ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
 االيرادات، بالصافي ٤٣٤ ٤٨٢ ٥٦١ ٦٠٦ ٧٠٩
 إجمالي الربح ١٨٥ ٢٠٩ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٥٩
 الدخل من العمليات ١١٢ ١٣١ ١٥٣ ١٠٣ ١٤٣
 الزآاة قبلالدخل  ١١٦ ١٣٤ ١٥٠ ٨٤ ١٢٣
 صافي الدخل ١١٢ ١٢٩ ١٤١ ٧٣ ١٠٨



 ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار                                                                                         33
 
 

 
 
 
 
 

  ة قائمة التدفقات النقدي .٣

  القيمه بالمليون ريال  والسنوات السابقة٣١/١٢/٢٠١٧ويلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للشرآة للسنة المنتهية في 

 البند ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

 صافي النقدية من االنشطة التشغيلية ٩٧ ١٥٦ ٦٦ ٤٢- ٣١٠

 ماريةصافي النقدية من االنشطة االستث ٣٩١- ٣٧٦ - ١٧٥- ١٤٥- ١٩٧-

 صافي النقدية من االنشطة التمويلية ٢٧٣ ٧٢٢ ٣٤٦- ١١١ ٥٢

 صافي التغير في النقدية ٢١- ٥٠١ ٤٥٥- ٧٦- ١٦٦

 السنةالنقد في بداية  ٦٣ ٤٢ ٥٤٤ ٨٩ ١٣

 السنةالنقد في نهاية  ٤٢ ٥٤٣ ٨٩ ١٣ ١٧٨
 

 :التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشرآة
 

عرض الجدول التالي   ي!  خارجهاأو  أخرى بالمملكة   بمناطق  للشرآة   بمدينة الرياض وال يوجد فروع        واالستثمار  يةللتنم الحمادي   شرآةيترآز نشاط   
 ):القيمة آالف الرياالت(. إجمالي اإليرادات بالمنطقة الوسطى

 المنطقة اسم ٢٠١٦ ٢٠١٧
 المنطقة الوسطى ٦٠٦،٢٤١ ٧٠٨،٦٢٤

 

  :م٢٠١٧ لعاملنتائج التشغيلية ا* 
 

ويعود هذا االرتفاع بشكل عام إلى       %    ٣٩ه  قدربارتفاع  ،  ٢٠١٦ مليون ريال لعام      ١٠٣مليون ريال مقابل       ١٤٣م  ٢٠١٧ح التشغيلي لعام     بلغ الرب 
 .م٢٠١٦ شهور بعام ٦اغالق مستشفى الحمادي فرع العليا والذي استمر قرابة 

 

  المعايير المحاسبية* 
 

ا في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبق الشرآة المعايير المحاسبية المتعارف عليه .١
  .والتي تتفق مع متطلبات نظام الشرآات والنظام األساسي للشرآة

  "IFRS"خطة تطبيق التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .٢
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والتعاميم الصادرة الحقًا من هيئة سوق      م  ١١/٠٢/٢٠١٤بتاريخ  )  ٢٠١٤/٤٥٧٩/صادر(رقم  ن  تماشيًا مع قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي       
والمتعلقة بإلزام الشرآات المساهمة       م   ١٢/٠٨/٢٠١٥تاريخ   )  ١/١٢٢٣١/١٥/ص(م وتعميم رقم       ٢٥/٠٣/٢٠١٤تاريخ   )  ٤/٢٩٧٨(رقم   المال   

 م١/١/٢٠١٧ اعتبارًا من        "IFRS" المالية     معايير الدولية إلعداد التقارير      على اعتماد ال    "  تداول  "ة السعودي  ةالعامة المدرجة في السوق المالي        
 للعمل على مشروع التحويل من المعايير المعتمدة من         " السعودية –أرنست ويونغ   "شرآة  والفترات المالية الالحقة، فقد قامت الشرآة بالتعاقد مع          
 وقد تم االنتهاء    م٢٠١٥ في شهر أآتوبر من العام        "IFRS"لدولية إلعداد التقارير المالية      قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الى المعايير ا         

م وتم تجهيز نماذج القوائم المالية الربعية          ١٩/٠١/٢٠١٧بحمد اهللا من هذا المشروع حيث أقر مجلس اإلدارة المعايير المحاسبية الجديدة بتاريخ                      
٠١ بهدف المراجعة والمناقشة ، هذا وتؤآد الشرآة انها قد قامت بتطبيق هذه المعايير اعتبارا من          والسنوية وعرضها على المدقق الخارجي للشرآة     

 .م على اآمل وجه ٠١/٢٠١٧/
 
 
 
 

 سياسة توزيع األرباح * 
 

ية لموافقة الجمعية العامة بناًء على        وفقًا للنظام األساسي للشرآة والئحة سياسة توزيع األرباح بنظام حوآمة الشرآة الداخلية تخضع عملية توزيع األرباح النقد                       
توصيات مجلس اإلدارة مع األخذ في االعتبار العوامل المختلفة في ذلك مثل الوضع المالي للشرآة وتعهداتها التي تقيد توزيع أرباح نقدية بموجب اتفاقيات                                        

(وحسب المادتين     .عمال الحالية والمتوقعة ومتطلباتها النقدية وخططها التوسعية       التسهيالت االئتمانية التي أبرمتها الشرآة مع البنوك الممولة لها وآذلك نتائج األ             
 : من النظام األساسي للشرآة فقد حدد سياسة توزيع األرباح ومكان وموعد الصرف وهي آما يلي) ٤٥(و) ٤٤

 توزيع األرباح ) ٤٤(المادة  -١
  :مومية وغيرها من المصروفات على النحو التاليتوزع أرباح الشرآة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات الع

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى . من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي%) ١٠(في المائة يجنب عشرة  .١
 .بلغ االحتياطي المذآور نصف رأس المال

 .من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى ارة أن تجنب نسبة العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدةيجوز للجمعي .٢
 بناءا على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .٣

 .العمومية
 . ة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية وبحسب توصييوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين آحصة إضافية في األرباح .٤
 حددت مكان وموعد صرف األرباح ) ٤٥(المادة  .٥
التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة  والمواعيد تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان .٦

 . التجارة والصناعة
 ):مليون ريالالقيمة (خية للسنوات السابقة الجدول التالي يوضح األرباح التاري .٧
 
 

 البيان م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧
 صافي الدخل ١١١٫٥ ١٢٩ ١٤١ ٧٣ ١٠٨
 متوسط عدد األسهم ٥٢٫٥ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠
 إجمالي المبلغ الموزع ٩٤٫٥ ٧٥ ٩٠ ٠ ٩٠

  إلى صافي الدخلالتوزيعاتنسبة  %٨٥ %٥٨ %٦٤ %٠ %٨٣
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 ونشاطهاللشرآة ابعة  التالفروع* 
 

 . تحديدا حاليابحسب النظام األساسي للشرآة فان نشاط الشرآة يترآز داخل المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض
 :والجدول التالي يوضح فروع شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهي آما يلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أنشطة األسهم وأدوات الدين* 
 

 شرآة الحمادي للتنمية واإلستثمار: الشرآة
 . من الشرآات التابعة لهالم تصدر الشرآة أسهم أو ادوات دين ألي .١
أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين ( أية مصلحة تعود ألشخاص من غير م٢٠١٧-١٢-٣١تهي في خالل العام المالي المن ال يوجد .٢

 .في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت) وأزواجهم واوالدهم القصر
رات حق اآتتاب  أوراق مالية تعاقدية أو مذآةأيأو  أسهم إلى أدوات دين قابلة للتحويل ةأيم ٢٠١٧لم تصدر أو تمنح الشرآة خالل عام  .٣

 . وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشرآة مقابل ذلكأو حقوق مشابهة 
أوراق مالية أية حقوق تحويل أو اآتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو م أي ٢٠١٧لم تصدر أو تمنح الشرآة خالل عام  .٤

 .حقوق مشابهةأو تعاقدية أو مذآرات حق اآتتاب 
 . استرداد أو إلغاء ألية أدوات دين قابلة لالستردادأو  شراء ي من الشرآات التابعة لها بأيلم تقم الشرآة أو أ .٥
 .أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشرآة عن حقوقه في األرباحتقم الشرآة ب لم .٦
 .آبار التنفيذيين عن راتب أو تعويضاإلدارة أو أحد اعضاء مجلس بموجبه أحد تنازل لم تقم الشرآة بأية ترتيبات أو اتفاق  .٧
 .احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشرآةإنشاء أي استثمارات أو ب م٢٠١٧خالل عام لم تقم الشرآة  .٨
 

ومات ا*  تعلقة  ا لمعل ى  ع روض ق  أي ب  لم شرآة  ا ل  إلجمالية االمديونية بآشف و،)لك ذير غلطلب أم اند علسداد ااجبة  و آانت  أ سواء  (ل
شرآة ل شرآات و ل تابعة  ا ال شرآة    د بالغ م  أيا و ه  ل ل تها ال سنة  ا ال خ  قروض  ل دادًا س  فع بلغ  و ل  ها ل لمانحة ا لجهة ا اسم و لقرض ا صل  أ م
 لمتبقي امدته والمبلغو
 

 المسدد خالل السنه المبلغ المتبقي
 المستخدم

 اصل القرض الجهة المانحة مدة القرض 
 ٣٧٤٫٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠ وزارة المالية  سنة٢٠ ٣٦٤٫٦٤٣٫٩٠١٫٠٠    -              ٣٦٤٫٦٤٣٫٩٠١٫٠٠

 ٢٧٣٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠ البنك العربي  سنوات٥  ٢٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ٢٥٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ بنك سامبا سنوات ٦  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ --

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ بنك ساب  سنوات٣  ١٠٨٫٩٣١٫٥١٧٫٠٠  ١٠٨٫٩٣١٫٦١٧٫٠٠

٩٤٧٫٧٤٠٫٠٠٠٫٠٠     ٨٧٦٫٠٧٥٫٤١٨٫٠٠   ١١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ٦٨٦٫٠٧٥٫٤١٨٫٠٠ 

 
 :آشف بالمديونية على الشرآة

 
 الذمم المدينة ٣٤٫٢٢٣٫٣٦٦٫٠٠
 بات اخرىالمصاريف المستحقة و مطلو ٣٩٫٥١٦٫٨٧٢٫٠٠
 مطلوب من اطراف ذات عالقة ٢٦٢٫٨٢٩٫٠٠

 قروض قصيرة االجل ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠
 توزيعات ارباح و حصص ربحية ٩٣٫٩٥٢٫٤٠١٫٠٠
 زآاة مستحقة ١٢٫١٠٣٫١٥٢٫٠٠
 مكافاءة نهاية الخدمة ٥٠٫١٠٠٫٤٥٦٫٠٠
 ة االجلقروض طويل ٦٤٦٫٠٧٥٫٤١٨٫٠٠
 االجمالي ٩١٦٫٢٣٤٫٤٩٤٫٠٠

 الفرع اسم السجل التجاري المدينة العمليات ومحل التأسيسالدولة محل 
  فرع العليا –مستشفى الحمادي  ١٠١٠٢٦٣٠٢٦ الرياض المملكة العربية السعودية
  فرع السويدي–مستشفى الحمادي  ١٠١٠٣٧٤٢٦٩ الرياض المملكة العربية السعودية
  فرع النزهة–دي مستشفى الحما ١٠١٠٣٧٤٢٧٠ الرياض المملكة العربية السعودية
 الحمادي للصيانة والتشغيل ١٠١٠٣٧٤٢٧٣ الرياض المملكة العربية السعودية
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   المخاطر التي يمكن أن تواجه الشرآة * 
 

  :هي آما يلي تم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها الشرآة إلى ثالثة أقسام رئيسية

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشرآة وعملياتها على سبيل المثال ال الحصر    .أ

 . ة والتقنيات وضرورة تحديثها دوريًاالتقدم السريع في االجهزة الطبي .١

 لذا على الشرآة أن تقوم بتحديث أجهزتها بصفه دائمة بالرغم          والتطورات التقنية  المعدات الطبية  الصحي بالتقدم السريع في االجهزة و      قطاعالتميز        ي

في التأثر   الشرآة  تنتهجهاالتي  واالجهزة  لتقنيات  في ا التقدم  مما قد يسبب     من ارتفاع قيمتها وذلك حتى تتمكن من تقديم خدمه متميزه وسريعه لمرضها                 

 لى أعمال الشرآةع

 . ةوالكوادر الطبي وطاقم التمريض ارتفاع تكاليف استقطاب االطباءمخاطر  .٢

رًا      واجهها نظ ي ت صاعب الت ن ضمن الم د م شرآة يع ل بال ى للعم ؤهلة ال ضية الم ية والتمري وادر الطب تقطاب وتوظيف الك      ان اس
سعودي                سوق ال رة في ال ية المتوف وادر الطب ة أعداد الك إن عدم تمكن الشرآة من استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات             . لمحدودي يه ف وعل

 .الطبية من ذوي السمعه والشهرة والخبرات للعمل في المستشفيات مما سيؤثر على العمليه التشغيلية وتحقيقها لألهداف المهنية والمالية
 .طبيةمخاطر األخطاء ال .٣

 الشرآة ضمان عدم وقوع مثل ع   ان الشرآة معرضه لوضوع أخطاء طبية يمكن أن يرتكبها الكادر الطبي التابع لها وبالتالي ال تستطي
 .هذه من قبل آوادرها الطبية في المستقبل

لماليه التي يجب دفعها للمريض من نظام مزاولة المهن الصحية بتحمل التعويضات ا) ٤١وفقًا للمادة (     وعليه فإن الشرآة ملزمة 
المتضرر نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه أحد تابعيها من الممارسين الصحيين، آما أنه من الممكن ان التنجح الشرآة في إثبات اساس 

 . مطالبتها لشرآة التأمين ألي سبب فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلبًا على الشرآة ووضعها المالي
 .بالعالقة التعاقديةاالحتفاظ رية ومخاطر المنافسة السع .٤

سة        تمام  أصبحت محل   المناف يع  اه ه         الجم وجد ب سوق ي الخدمه الطبية وتجتهد الشرآة من أجل اآتساب أآبر شريحة العديد من مزودي  وال
ك من خالل        ديم خدمات     وذل ية و  تق زه و  عالجية   طب ر   ممي ية والتميز على أقرانهم وتحقيق قدر أو أخر من الميزة التنافس متوفره لدى الغير    غي

 .العائدومنافسيهم وصوًال إلى تحقيق أعلى المستويات من 
 . من حيث الموقع والتكلفةالمخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة .٥

تكلفه المقدرة من قبل الشرآة وفقًا للدراسات التي تم اع                       ر من ال شاريع أآث ذه الم ية له ية والنهائ شاريع الحقيق ه الم ر تكلف تمادها في هذا     تعتب
شرآة الى اللجوء الى الحصول على تمويل جديد لتغطية هذه الزيادة،                            ه تضطر ال توقعه ل تكلفه الم تكلفه عن ال ذه ال يمه ه إذا زادت ق شأن، ف ال

 .األمر الذي يؤدي الى تكبد الشرآة تكاليف تمويلية جديدة باإلضافة الى التأثير المحتمل على االرباح
 . على المرآز المالي للشرآة وتأثيرهمخاطر التمويل .٦

تماد الشرآة على مصادر تمويلها الذاتية، تعتمد الشرآة في تغطية احتياجاتها من رأس المال على التمويل الذي تحصل                        ى اع      باالضافه ال
 .    بشروط تفضيليةعليه من البنوك التجارية، ومن الممكن أن اليكون بمقدور الشرآة الحصول على هذه القروض سواء بصورة مطلقة أو 

                                                                           
 ) الرعاية الصحية(المخاطر المتعلقة بالقطاع الطبي ب 

 . بشكل عام من حيث الخدمات المقدمه ومقارنتها بمثيالتها بالجهات األخرىالبيئة التنافسية .١

 . الطبية بالمملكة العربية السعوديةإعادة الهيكلة لسوق الرعاية .٢

بالرغم من قله الكوادر الصحية في مجال       وزارة العمل   حيث تبذل الشرآة آثيرًا من الجهد لتطبيق النسبه المقرره من قبل             السعودة   .٣

 .الرعاية الصحية
 

 المخاطر المتعلقة باألسهم العادية ج 
 توفر تلك العوامل التي تساعد على قيام          التوقد   وعوامل أخرى      ي للشرآة توزيع األرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المال              

 .مساهميهاالشرآة بتوزيع ارباح على 
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 سياسات اإلفصاح  )١

 

تطبق الشرآة الئحة الحوآمة الداخلية الخاصة بها لتطبيق المزيد من اإلفصاح والشفافية عن معلومات الشرآة واعتمدت الشرآة نظام حوآمة                              
 . هـ ٨/٤/١٤٣٩م الموافق    ٢٠١٧-١٢-٢٦  موافقة المساهمين عليه بالجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ                 لحوآمة الداخلية بموجب   ولوائح ا 

 . والئحة سياسة اإلفصاح عن المعلومات جزء ال يتجزأ من نظام حوآمة الشرآة ولوائح الحوآمة الداخلية ويمكن ألي مساهم االطالع عليه بمقر الشرآة
 :ن هذه اإلفصاحات ما يليوم
 .التزمت الشرآة بعمل إعالنات النتائج المالية األولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهيئة -١
 .لية األولية للشرآةااالعالن عن استخدام متحصالت االآتتاب العام آل فترة ربع سنوية مع النتائج الم -٢
  وهيئة السوق المالية من      "  تداول" عامة عادية للمساهمين وفق متطلبات السوق المالية              وأثنين  ات األولى غير عادية        جمعي ٣عقدت الشرآة عدد       -٣

ونشر الدعوة للمساهمين بالجريدة الرسمية والجرائد العامة وعمل تصويت إلكتروني عل موقع                   "  تداول"حيث االعالن بموقع الشرآة على موقع           
 :ذه الجمعيات آالتاليتداوالتي للتصويت على بنود آل منها واليضاح ه

اريخ               –أ   ة في ت ر عادي ة غي ية عام  هـ وتمت الموافقه على تقرير مراجع الحسابات المالية عن السنه المنتهية  ١٥/١٠/١٤٣٨ م الموافق    ٩/٧/٢٠١٧جمع
   .م٣١/١٢/٢٠١٦ في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على  م  والموافقه٣١/١٢/٢٠١٦في 

وافقه           ى  الم وائم  عل ية  الق ة  المال سنة  عن  المدقق  إدارتهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على   و الموافقه   م٢٠١٦/ ٣١/١٢في المنتهية المالية ال
سن  خالل  ية  هال ية  المال  ي لتقنية الحماد مؤسسة( الترخيص لألعمال والعقود المبرمة بين الشرآة و         تجديد على     والموافقه  م٣١/١٢/٢٠١٦ىف المنته

ومات  ادم،          ) المعل ام ق ا لع رخيص به وك والت ية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة    الممل أوآونهم )  واالستثماريةشرآة الحمادي للتنم( بعضها ملك
ي  ية ف ية المنته سنة المال ة ال شرآات،حتى نهاي ك ال ي تل ين ف بار التنفيذي وافقهم٣١/١٢/٢٠١٧من آ ى  والم د عل ال واتجدي رخيص لألعم ود  الت لعق

شرآة و  ين ال رمة ب رآة(المب تجارةش تل لل ادم ، )  آآ ام ق ا لع رخيص به وكوالت رة لالممل ية مباش رآة ( أعضاء مجلس إدارة بعض بعضها ملك ش
 على فقهالموا  و م٣١/١٢/٢٠١٧أو آونهم من آبار التنفيذيين في تلك الشرآات، حتى نهايـة السنة المالية المنتهية في ) الحمادي للتنمية واالستثمار

د  ين الشرآة و              تجدي رمة ب ود المب ال والعق رخيص لألعم والترخيص بها لعام قادم ، )  مؤسسة الحمادي للمقاوالت وشرآة تطوير الرياض اتحاد( الت
وك  بعض أعضاء مجلس إدارة               الممل ية مباشرة ل ادي للتنمية واالستثمار     ( بعضها ملك رآات، أو آونهم من آبار التنفيذيين في تلك الش      ) شرآة الحم

ية في             ية المنته سنة المال ة ال ى نهاي  على العقود والتعامالت التي ستتم مع األطراف ذات العالقة والترخيص بها لعام   و الموافقه  م٣١/١٢/٢٠١٧حت
صالح :  العالقةذات الجهة  :وال يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي آما يلي).  العامة للمساهمينمعيةمدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الج( قادم

د          ز محم ادي وعبدالعزي د الحم ادي محم  على العقود والتعامالت التي ستتم مع األطراف         و الموافقه  ايجار مبنى سكني للموظفين   : العقد طبيعة  الحم
ادم             ام ق ا لع رخيص به ة والت نة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين            (ذات العالق د س دة العق لعقد أية شروط تفضيلية وهي     وال يوجد با  ). م

ي    ا يل ة  :آم ة ذات الجه ا  :  العالق يا  ديسارة الحم ادي وه يعة   الحم د  طب ى سكني للموظفين  : العق  ألعضاء أتـمكاف صرف على  و الموافقهايجار مبن
ستقلين  اإلدارة مجلس  ي  عضو  كل  ل م٢٠١٦ امـ لع الم ـ   وبإجمال ال  ٦٠٠٫٠٠٠ درهق  األساسي النظام تعديل على  و الموافقه  )ريال الف ستمائه (ري

شرآة  ا  لل تفق  بم ع  ي ام م شرآات  نظ د  ال صادر  الجدي ـ رق يـ الملك ومـبالمرس ال اري و ) ٣ / م ( مـ ـ ٢٨/١/١٤٣٧     خــت ادة   ه ثة  الم نظام امن  الثال  ل
شرآة  األساسي    التاسعة المادةت و بالشرآا ملكوالت بالمشارآة والخاصة للشرآة األساسي النظام من الرابعة المادة ،     الشرآة بأغراض والخاصة لل

نظام  من  شرآة  األساسي  ال تازة  باألسهم  والخاصة  لل  الحادية المادة  و  الممتازة باألسهم والخاصة للشرآة األساسي النظام من  التاسعة المادة و   المم
 بالوثائق والخاصة للشرآة األساسي امالنظ من واألربعون الخامسة المادةوالمجلس  بصالحيات والخاصة للشرآة األساسي النظام من والعشرون

اختيار مكتب العظم والسديري  محاسبون قانونيون           الموافقة على    هـ وتمت    ٢٩/١٠/١٤٣٨م الموافق    ٢٠١٧-٧-٢٣جعمية عامة عادية في تاريخ           -ب  

 .مآمراقب للحسابات الخارجي للشرآة والموافقه على العقود والتعامالت ذات العالقة والترخيص بها لعام قاد

تحديث الئحة حوآمة الشرآات والموافقه على تحديث         الموافقة على     هـ وتمت     ٨/٤/١٤٣٩م الموافق    ٢٠١٧-١٢-٢٦جعمية عامة عادية في تاريخ          -ج  

سياسات الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والموافقه على تحديث سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واالدارة التنفيذية والموافقة على تحديث                          

 مليون ريال ارباح نقديه      ٩٠ومعايير وإجراءات العضويه في مجلس اإلدارة والموافقه على تحديث الئحة عمل لجنة المراجعه والموافقه على توزيع                       

 . هللة لكل سهم٧٥م بواقع ٢٠١٧للمساهمين عن العام 

 .م٢٠١٧لم يحدث أية تغيرات على أعضاء مجلس إدارة الشرآة في عام  -٤

 . ث أية انشطة اخرى جديدة وفق متطلبات هيئة السوق الماليةلم يحد    -٥

 .تطبق وتلتزم الشرآة بالئحة حوآمة الشرآات الصادر عن هيئة السوق المالية ونظام حوآمة الشرآة ولوائح الحوآمة الداخلية -٦

 .آما وفرت الشرآة آل السبل إلتاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت -٧
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 اقيات المهمة مع األطراف ذات العالقة   العقود واالتف )٢
 

يؤآد أعضاء مجلس إدارة الشرآة أن جميع االتفاقيات التي تمت مع األطراف ذات العالقة ال تشمل أي شروط تفضيلية، وأن هذه العقود تجدد سنويًا                           -١

 .من الجمعية العامة للمساهمين ألخذ الموافقة عليها

ت الشرآة طرفًا بها وفيها مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بالشرآة          م أية عقود آان   ٢٠١٧ال توجد خالل العام      -٢

 .أو المدير المالي واإلداري أو ألي شخص ذو عالقة بخالف ما ذآر بالتقرير

 آل سنة أن يشترك في أي          يؤآد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يجوز ألي عضو من اعضاء المجلس بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد                           -٣

 .عمل من شأنه منافسة الشرآة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزواله

 ): القيمة آالف الرياالت(يوضح الجدول التالي عقود التوريد واإليجار مع األطراف ذات العالقة  -٤

ومؤسسة الحمادي . ، وطبيعة التعامل توريد مواد غذائية   )ر تنفيذي عضو غي ( محمد الحمادي    زعبد العزي .  د/  وتعود ملكية شرآة أآتل لعضو مجلس اإلدارة      

 باإلنترنت الفني  والدعمSMS، وطبيعة التعامل رسائل )عضو تنفيذي (محمد صالح الحمادي    /  لتقنية المعلومات تعود ملكيتها لعضو مجلس اإلدارة األستاذ       

 .تطبيقات جوجلو

 
 

 .م  البند القيمه بالريال  وصف طبيعة العقد 

 ١ شرآة أآتل للتجارة ٢٫٧٤١٫٨٩٢ توريد مواد غذائية 

 ٢ مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات ٤٨٤٫٢٢١ رسائل قصيره ودعم فني 

 ٣ هيا وساره الحمادي  ٦٣٠٫٠٠٠ ايجار سكني 

 ٤ صالح الحمادي وعبد العزيز الحمادي  ٨٥٥٫٠٠٠ ايجار سكني 

 ٥ صالح الحمادي  ٣٫٦٩٢٫٠٠٠ ايجار سكني 

 اإلجمالي ٨٫٤٠٣٫١١٣ 
 

 

 

 

" عقد تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الحمادي السويدي            "يوضح الجدول التالي عقود اإلنشاء مع األطراف ذات العالقة حيث أبرمت الشرآة                          -٥

الح الحمادي وشرآة   محمد ص /  مع االئتالف المكون من مؤسسة الحمادي للمقاوالت والمملوآة لعضو مجلس اإلدارة األستاذ             "  ومستشفى الحمادي النزهة  "

 ):القيمة آالف الرياالت" (المقاول "تطوير الرياض والتي يملك فيها حصة عضو مجلس اإلدارة الدآتور عبد العزيز محمد الحمادي وتسمى 
 

 المقاول الجهة  م٢٠١٧

 اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاوالت وشرآة تطوير الرياض مستشفى الحمادي النزهة ١٩٢٫٢٥٥٫٩٣٦

 

 

 

 

 ):القيمة آالف الرياالت(ول التالي يوضح الرصيد المطلوب من أطراف ذوي عالقة الجد -٦

 السنة/البند  م ٢٠١٧

 المطلوب من أطراف ذوي عالقة ٣٨٩٫٢٧٩
 

 

 

 

 ):القيمة آالف الرياالت(الجدول التالي يوضح الرصيد المطلوب ألطراف ذوي عالقة  -٧

 السنة/البند  م٢٠١٧

 شرآة أآتل/ عالقةالمطلوب ألطراف ذوي  ٢٦٢٫٨٢٩
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 )  الرسوم الحكومية– التأمينات اإلجتماعية –وهي الزآاة (المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة  )٣

 

وفيما يلي مخصص الزآاة    .  تخضع الشرآة ألنظمة ولوائح مصلحة الزآاة والدخل ويتم دفع الزآاة وفقًا للتعليمات الموضحة من قبل المصلحة                        

 . م٢٠١٧على الشرآة عن العام المالي المستحقة 
 

 

 

 )آالف الرياالت(م ٢٠١٧الجدول التالي يظهر مخصص الزآاة المستحقة والمسددة خالل العام المالي  -١
 

 السنة/البند م٢٠١٢ م٢٠١٣ م٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٧

  يناير١الرصيد في  ٤،٢٠٠ ٣،٤٦٣ ٣،٦٠٩ ٤،٣٤٠ ١٠،٠٣٢ ١٢٫٢٦٤

 مخصص الزآاة للسنة ٢،٥٠٠ ٤،٢٠٠ ٥،٢٠٠ ٩،٠٠٠ ١١،٠٠٠ ١٣٫٣٣٣

 المسدد )٣،٢٣٧( )٤،٠٥٤( )٤،٤٦٩( )٣،٣٠٨( )٨،٧٦٨( ١٣٫٤٩٤

  ديسمبر٣١الرصيد في  ٣،٤٦٣ ٣،٦٠٩ ٤،٣٤٠ ١٠،٠٣٢ ١٢،٢٦٤ ١٢٫١٠٣

 

 

 )ريالبااللف القيمة  (٢٠١٧الجدول التالي يظهر المدفوعات النظامية المسددة خالل العام المالي  -٢
 

 السنة/ندالب م٢٠١٦  ٢٠١٧

  الزآاة-١ ٨،٧٧ ١٣٫٤٩٤

  التأمينات اإلجتماعية-٢ ٨،٠٤ ١٤٫٠٧٨

  الرسوم الحكومية-٣ ٤،٩٣ ٥٫٣٧٢

 اإلجمالي ٢١،٧٤ ٣٢٫٩٤٤
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  استخدام متحصالت االآتتاب  )٤
 

 الفترة من    حسب إعالن شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار عن تطورات استخدام المتحصالت من االآتتاب العام والذي تم خالل                            
خ ـداول بتاري ـدى ت ـع الشرآة ل   ـم على موق   ٢٠١٤-٠٦-١٧ى  ـم إل ٢٠١٤-٠٦-١١ق  ـهـ المواف ١٤٣٥-٠٨-١٩هـ إلى    ١٤٣٥-٠٨-١٣
 :م آالتالي٢٠١٧-٠١-١٩هـ الموافق ١٤٣٨-٠٤-٢١
 . مليون ريال٦٣٠بلغت إجمالي متحصالت االآتتاب العام   -١
 . مليون ريال٢٤٫٧ مليون ريال بعد خصم مصاريف االآتتاب والتي بلغت ٦٠٥٫٣بلغ صافي متحصالت االآتتاب العام   -٢
 م ــون ريال تــ ملي٦٠٥٫٣ مبلغ ٢٠١٧-٠٣-٣١بلغ ما تم صرفه من متحصالت االآتتاب العام حتى نهاية الربع األول   -٣

  بما في ذلك ( مليون ريال منها في السداد المبّكر ألحد القروض المتعلّقة بمستشفى الحمادي فرع النزهة ١٥٨٫٣استخدام      
 .)مليون ريال آما ورد في نشرة اإلصدار ٥٥٫٥      
 مقارنة بـ % ١٠٠م ما نسبته ٢٠١٧-٠٣-٣١ت نسبة اإلنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ ــبلغ  -٤

 .آما ورد في نشرة اإلصدار% ٤٥      
 .الدفعات المالية مقابل تطورات اعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق وال تعكس بالضرورة نسبة االنجاز  -٥
  .م٢٠١٧ت االآتتاب آما في نهاية الربع األول من العام ال يوجد مبالغ متبقية من متحصال  -٦
 
 

    اإلجراءات التي أتخذها المجلس للتواصل مع المساهمين  )٥
 

     قام المجلس بتعيين إدارة شؤون المساهمين وذلك لإلجابه عن أي استفسارات للمساهمين عن مساهمتهم في الشرآة  على االرقام التاليه 
    ٢٣١٩٩٩٩ فاآس -  ٩٢٣٢٩٩٩    هاتف   

 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة  )٦
 

 : يقر أعضاء مجلس إدارة شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار بما يلي
 . ليةاأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفع -١
 .ان سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  -٢
 . مواصلة أنشطتها المختلفةال يوجد أدنى شك يذآر بشأن قدرة الشرآة على -٣
ال توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أخرى مفروضة على الشرآة من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى،                                     -٤

 ).٢١(باستثناء ما ورد بالبند رقم 
لمجلس اإلدارة الستبداله قبل نهاية المدة          ال توجد لدى لجنة المراجعة أية مالحظة على المراجع الخارجي للشرآة ولم ترفع توصية                            -٥

 .المتفق عليها بالعقد
 
 
 قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة   )٧

 

 .م ٢٠١٧ال توجد توصيات من مجلس اإلدارة حتى إعداد التقرير عن المالي 
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 الخاتمة

 
 

الجهد العطاء و  من    الثقه التي أولوها لهم مما تجعلها حافزًا لتقديم المزيد              على    والتقدير للمساهمين شكر  المجلس اإلدارة ي          يتقدم  

تقديم أفضل الخدمات الطبية بمستوى      المنشود والشكر أيضًا لمنسوبي الشرآة للمجهود الذي يقومون به من أجل               لتحقيق هدف الشرآة     

ا يود المجلس شكر آافة القطاعات الحكومية واألهلية األخرى              عاٍل وراٍق يحفظ للشرآة مكانتها بسوق الرعاية الطبية السعودية، آم               

 . على دعمهم وتعاونهم المستمر

  

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،
 
 
 
 
 
 

 محمد بن صالح الحمادي        صالح بن محمد الحمادي
 
 

     العضو المنتدب  رئيس مجلس اإلدارة                                      

   
 


