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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة المساهمين
يطيببببببن لببببببي هن هقببببببدم لمسبببببباهمي شببببببركة الحمببببببادي للتنميبببب بة واالسببببببتلمار التقريببببببر السببببببنوي لمجلببببببس ا دارة
عببببببببن العببببببببام المببببببببالي  1108م  ،ويحتببببببببور التقريببببببببر علببببببببى حداء الشببببببببركة وهنشببببببببطتها واألحببببببببدا وا نجببببببببا ات
التي شهدتها الشركة خالل هذا العام كما تبين اآلداء المالي للعام  1108م .
كمبببببا يسبببببرني هن هوءبببببح لكبببببوم جبببببزء مبببببن ا نجبببببوا ات والنتبببببائج التبببببي تبببببم تحقيقهبببببا خبببببالل العبببببام  1108م
وهي كاآلتي- :
-

إفتتاح مستشفى الحمادي النزهوة .

-

حصول مستشفى الحمادي بالسويدي على إعتماد الكلية األمريكية لعلم األمراض ).(CAP

-

إعتماد المركز السعودي عتماد المنشآت الصحية (سباهي)  -مستشفى الحمادي (العليا) .

-

تجديد إعتماد  - Joint Commission Internationalمستشفى الحمادي (العليا) .
تسببببببعى شببببببركة الحمببببببادي ل تحقيببببببق ههببببببدافها ورؤيتهببببببا المسببببببتقبلية وذلبببب ب لكببببببي تكببببببون رائببببببدة فببببببي مجببببببال

الخببببببدمات الطبيببببببة وذلبببببب عببببببن طريببببببق تنويببببببع هنشببببببطتها فببببببي مختلبببب ب

الخببببببدمات الطبيببببببة والخببببببدمات الطبيببببببة

المسبببببباندة وفببببببي إطببببببار ذلببببب قامببببببت الشببببببركة خببببببالل الربببببببع األول مببببببن عببببببام 1108م با سببببببتحواذ علببببببى شببببببركة
الخبببببدمات الطبيبببببة المسببببباندة وشبببببركة الخبببببدمات الصبببببيدالنية التابعبببببة لهبببببا لتبببببدخل ببببببذل مجبببببال إسبببببتيراد وتو يبببببع
األدويببببببة وبفضببببببل اهلل فببببببا ت الشببببببركة بمناقصببببببة توريببببببد اللقاحببببببات مببببببن ( الشببببببركة الوطنيببببببه للشببببببراء الموحببببببد
" نوبكبببببببو ")

بمبلببببب ب وقبببببببدر  347مليبببببببون ريبببببببال لتصببببببببح ببببببببذل هحبببببببدر هكببببببببر مبببببببوردي اللقاحبببببببات علبببببببى

مستور المملكة العربية السعودية .
ستسببببببتمر الشببببببركة بمشببببببي ة اهلل فببببببي تحقيببببببق تطلعببببببات مسبببببباهميها وا سببببببتمرار فببببببي مزيببببببد مببببببن ا نجببببببا ات
والنجاحبببببات وذلببببب بفضبببببل اهلل بببببم بجهبببببود الفريبببببق الطببببببي وا داري والبببببذي اليبببببألوا جهبببببدا فبببببي خدمبببببة العمبببببالء
والعمل على تطوير الخدمة والرقي بها .
وفبببببببي الختبببببببام هود هن نتقبببببببدم بخبببببببالل الشبببببببكر والتقبببببببدير لمسببببببباهمينا علبببببببى اللقببببببة التبببببببي هولوهبببببببا لمجلبببببببس
االدارة  ،متمنين جميعا للشركة مزيدا من التوفيق والنجاح.

رئيس مجلس االدارة
صالح بن محمد الحمادي
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لكاا ا التق ياا ا السااااعوي لاااان ال ااااان المااااال المعت اا ا فاا ا  8102ن  ،وي اا ا
وفيمااااا يلاا ا اا ا
التق ي ت يف وإ جازات الش كة وأب ز التغي ات ف اآلداء التشغيل والمال خالل هذا ال ان .

* مقدمة لن الش كة:
شببببببركة الحمببببببادي للتنميببببببة وا سببببببتلمار (الحمببببببادي) شببببببركة مسبببببباهمة سببببببعودية فببببببي المملكببببببة العربيببببببة السببببببعودية
تأسسبببببببت عبببببببوام 0415هبببببببو (1114م) بمدينبببببببة الريببببببباض كشبببببببركة ذات مسببببببب ولية محبببببببدودة بموجبببببببن السبببببببجل
التجببببببببباري رقبببببببببم ( .)010196704فبببببببببي تببببببببباري  06رمضبببببببببان 0419هبببببببببو الموافبببببببببق  06سببببببببببتمبر 1118
صبببببببدر قبببببببرار و ارة التجبببببببارة وا سبببببببتلمار رقبببببببم (/306ف) بالموافقبببببببة علبببببببى تحبببببببول الشبببببببركة إلبببببببى شبببببببركة
مساهمة سعودية مقفلة.
هدرجببببببوت هسببببببهم الشببببببركة بالسببببببون الماليببببببة ءببببببمن القطبببببباع الصببببببحي تحببببببت مسببببببمى الحمببببببادي والرمببببببز 4117
بتاريببببببببو  07رمضببببببببان 0435هبببببببو الموافببببببببق  05يوليببببببببو1104م .يتكببببببببون رهش مببببببببال الشببببببببركة الحببببببببالي مببببببببن
 011مليون سهم  ،بقيمة إجمالية قدرها  0.1مليار ريال سعودي كما في نهاية عام  1108م.

* شاط الش كة ال ئيس :
تقببببببوم الشببببببركة بتقببببببديم خببببببدماتها الطبيببببببة للمرءببببببى بمستشببببببفياتها المنتشببببببرة فببببببي الريبببببباض بفروعهببببببا اللال ببببببة
وبسببببببعة سببببببريرية إجماليبببب بة  0318سببببببرير وتتملببببببل هنشببببببطة الشببببببركة الرئيسببببببية فببببببي إدارة وتشببببببغيل المستشببببببفيات
والمراكبببببز الطبيبببببة وتقبببببديم الخدمبببببة الصبببببحية فبببببي كافبببببة المجببببباالت  ،حيببب ب تقبببببوم الشبببببركة حاليبببببا بببب ب دارة وتشبببببغيل
مستشبببببببفى الحمبببببببادي فبببببببرع العليبببببببا والكبببببببائن بحبببببببي العليبببببببا ومستشبببببببفى الحمبببببببادي بحبببببببي السبببببببويدي ومستشبببببببفى
الحمبببببببادي بحبببببببي النزهبببببببة بم دينبببببببة الريببببببباض ليصببببببببح عبببببببدد المستشبببببببفيات المملوكبببببببة والمشبببببببغلة مبببببببن قبلهبببببببا
( 3مستشفيات) وتقديم الخدمات الصحية في كافة المجاالت .

للشركة فروع تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة وهي كما يلي:
اس الف ع
مستشفى الحمادي – فرع العليا
مستشفى الحمادي – فرع السويدي
مستشفى الحمادي – فرع النزهة
الحمادي لإلنشاءات والصيانة
شركة الخدمات الطبية المساندة
شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة

السجل التجاري
0101163116
0101374169
0101374171
0101374173
0101096704
0101071094

الس ه الس ي ية
 311سرير
 418سرير
 611سرير

الحالة
يمارش النشاط
يمارش النشاط
يمارش النشاط
ال يوجد نشاط
تمارش النشاط
تمارش النشاط

* أ شطة أخ ى:
 تو يببببببع األدويببببببة وذلبببب ب عببببببن طريببببببق إحببببببدر شببببببركاتها التابعببببببة ( شببببببركة الخببببببدمات الصببببببيدالنية المحببببببدودة )والتببببببي تخببببببتل ب سببببببتيراد وتجببببببارة الجملبببب بة والتجزئببببببة فببببببي األدويببببببة و األجهببببببزة و المسببببببتلزمات الطبيببببببة وقببببببد
تم ا ستحواذ عليها في 30يناير من عام  1108م.
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* رؤية الش كة ورسالت ا وسياست ا واألهداف المستقبلية:
 -0رؤية الش كة:
هن تكبببببون مجموعبببببة مستشبببببفيات الحمبببببادي إحبببببدر هفضبببببل مقبببببدمي الرعايبببببة الصبببببحية فبببببي القطببببباع الخبببببا
المملكة العربية السعودية.

فبببببي

 -8رسالة الش كة:
االلتبببببزام بحتميبببببة االسبببببتمرار فبببببي تطبببببوير معبببببايير الجبببببودة للرعايبببببة الصبببببحية والوفببببباء بمتطلببببببات عمالئنبببببا مبببببن
خالل إدارة فعالة وموظفين هكفاء وتجهيزات طبية ذات تقنية عالية.
-3سياسة الش كة واألهداف المستقبلية:
تحبببببر الشبببببركة كبببببل الحبببببر علبببببى تقبببببديم خبببببدمات طبيبببببة متميبببببزة وتسبببببعى جاهبببببدة علبببببى رفبببببع مسبببببتور
الخدمببب بة للمرءبببببى فبببببي جميبببببع مستشبببببفياتها البببببى جانبببببن تطبببببوير الكفببببباءة التشبببببغيلية .وفيمبببببا يلبببببي السياسبببببات التبببببي
تنتهجها الشركة في سبيل تحقيق هذ االهداف:
خبببببالل العببببببام  1108قببببببام مجلببببببس ا دارة ب عتمببببباد سياسببببببة الشببببببركة للعببببببام القبببببادم وتببببببم ومراجعببببببة األهببببببداف
اال سبببببببتراتيجية وفبببببببق إنجبببببببا ات الشبببببببركة والم شبببببببرات الفعليبببببببة خبببببببالل األعبببببببوام السبببببببابقة ودراسبببببببة مسبببببببتجدات
الفبببببر المتاحبببببة فبببببي سبببببون القطببببباع الصبببببحي مبببببن قببببببل االدارة التنفيذيبببببة حيببببب ارتكبببببزت ا دارة فبببببي تقييمهبببببا
للفبببببر المتاحبببببة مبببببع الوءبببببع فبببببي االعتببببببار رؤيبببببة المملكبببببة  1131وبرنبببببامج التحبببببول البببببوطني  1111حيببببب
وافببببببق مجلببببببس ا دارة علببببببى ان تقببببببوم ا دارة التنفيذيببببببة بدراسببببببة الفببببببر المتاحببببببة وابببببببداء توصببببببيتها للمجلببببببس
للنقاش واالعتماد.
* إ شتملت الخطة االست اتيجية للى لدد من التوصيات المستقبلية والم حلية الت يمكن إيجازها ف اآلت :
.0
.8
.3
.4

.5
.6
.7
.2
.9

العمببببببل علببببببى يببببببادة مببببببوارد الشببببببركة وإيرادتهببببببا وذلبببب ب عببببببن طريببببببق يببببببادة الخببببببدمات الطبيببببببة المقدمبببب بة
للمرءى الخارجيين وتوظي المزيد من الكوادر الطبية في مختل التخصصات .
إستقطاب الجراحين واألطباء الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجاالت تخصصهم. .
العمببببببل علببببببى تببببببوفير بي ببببببة عالجيببببببة حمنببببببة للمرءببببببى وتقببببببديم خدمببببببة مميببببببزة وذات جببببببودة عاليببببببة وذلبببببب
بالحصول على شهادات ا عتماد الدولية والمحلية والعمل على تجديدها بصفة دورية.
المحافظبببببة علبببببى مكانبببببة وسبببببمعة الشبببببركة فبببببي قطببببباع الرعايبببببة الطبيبببببة البببببى جانبببببن االسبببببتفادة مبببببن خبرتهبببببا
الطويلبببببة فبببببي مجبببببال الرعايبببببة الطبيبببببة والتبببببي تصبببببل ألكلبببببر مبببببن  31عامبببببا وذلبببب مبببببن خبببببالل جبببببودة الخدمببب بة
المقدمة با ءافة إلى الكفاءة التشغيلية.
ا لتزام التام بالمعايير األخالقية والمهنية في كافة مجاالت العمل بالشركة.
تقبببببديم هفضبببببل الخبببببدمات الطبيبببببة للمحافظبببببة علبببببى رءبببببى المبببببريع والعمبببببل علبببببى الوصبببببول البببببى هعلبببببى
نسبة من الجودة .
ا ستمرار في المحافظة على المركز المالي واستقرار .
العمل على توطيد العالقة مع شركات التأمين الطبي وكبار العمالء.
دعم برنامج ا حالل للعمالة الوطنية ( السعودة ) وذل في جميع التخصصات.
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* ف وع ش كة الحمادي للتعمية واإلستثمار :
تقدم مجموعه مستشفيات الحمادي بجميع فروعها والمنتشرة في مدينة الرياض نطاقا واسعا من الخدمات الطبية في
عياداتها الخارجية وهقسام التنويم التابعة لها ءمن تخصصات طبية مختلفه فضال عن خدمات الطواريء واألسعاف
والمختبر الطبي واألشعة والصيدليات الخارجية وفروعها مقسمه كاآلتي :
مستشفى الحمادي ف ع ال ليا:
.0
مستشفى الحمادي فرع العليا يقع في شمال مدينة الرياض تم إفتتاحه في شهر  0985 / 4الموافق  0415 / 7هو ويتكون
المستشفى من ستة مباني متالصقة ،تبل الطاقة االستيعابية لمستشفى الحمادي فرع العليا  311سرير و 76عيادة خارجية.
مستشفى الحمادي ف ع السويدي:
.8
مستشفى الحمادي فرع السويدي يقع في جنوب غرب مدينة الرياض  -حي السويدي ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى من
 6طوابق فون األرض و 3طوابق تحت األرض ،با ءافة إلى عدد  3مباني سكنية للموظفين وافتتح في 0436/01/01هو
الموافق 1105/18/10م حي تبل طاقته االستعابية في  418سرير و 64عيادة خارجية.

 .3مستشفى الحمادي ف ع العزهة:
مستشفى الحمادي فرع النزهة شمال شرن مدينة الرياض تقع في حي النزهة ويتكون المبني الرئيسي للمستشفى من  6طوابق فون
األرض وطابقين تحت األرض إءافة إلى مبنى متعدد الطوابق لمواق السيارات وتبل طاقة المستشفى االستيعابية  611سرير و64
عيادة خارجية .

 .4ش كة الخدمات الطبية المسا دة :
قامت شركة الحمادي للتنميه واالستلمار في 1108/0/30م باالستحواذ على كامل حصل الشركواء في شركة الخدمات الطبيوووة
المساندة المحدودة وهذ الشركة متخصصة في بيع وشراء االدوية والمستلزمات الطبية والتسويق للغير وتقديم الخدمات اللوجستية
الطبية والغير طبية للمستشفيات والمراكز الطبية كالطن االتصالي وتقديم خدمات الصيانة الطبية والغيووووور طبية واالعاشة والنظافة .

 .5ش كة الخدمات الصيدال ية المحدودة
قامت شركة الحمادي للتنميه واالستلمار في 1108/0/30م باالستحواذ على كامل حصل الشركواء في شركة الخدمات الصيدالنية
المحدودة وهذ الشركة متخصصه في تجارة الجمله والتجزئه في األجهزة والمنتجات الطبية .
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ش ادات اإللتماد ) (Accreditationالت حصلت للي ا الش كة من ال ئيات الدولية والمحلية
والت كان ل ا أث اً م م ًا ف ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للم ضى:
أ -ش ادات اإللتماد الت حصل للي ا مستشفى الحمادي ف ع ال ليا:
وهي منظمة اعتماد دولية معتمدة من قبل المنظمة الدولية للجودة في
شهادة االعتماد الكندي

مجال الرعاية الصحية ،وتقوم بمساعدة وتوجيه الم سسات الصحية في

Accreditation Canada

العالم على فحل وتطوير جودة الخدمات المقدمة حسن المعايير
والمقاييس الدولية.
صببببببدر قببببببرار مجلببببببس الخببببببدمات الصببببببحية رقببببببوم  58/8بتبببببباري

شهادة المجلس المركزي السعودي

0433/10/19هبببببو الموافببببببق 1100/01/15م والقاءبببببي بضببببببرورة

العتماد المنشآت الصحية )(CBAHI

الحصببول علببى اعتمبباد المجلببس المركببزي السببعودي العتمبباد المنشببآت
الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.
وهببو جهببة مسببتقلة غيببر حكوميببة وغيببر ربحيببة ويعتبببر واحببدا مببن اهببم

شهادة المجلس االسترالي لمعايير
الرعاية الصحية الدولية )(ACHSI

الجهببات العالميببة لتطببوير جببودة الخببدمات الطبيببة وسببالمة الممارسببات
الطبية ،وقد حظيت معظم الخبدمات المقدمبة مبن قببل مستشبفى الحمبادي
فرع العليا على درجة تقييم عالية من قبل ممللي المجلس
)(Extensive Achievement

شهادة الهي ة الدولية المشتركة )(JCI

وهي إحدر ههم المنظمات الدوليبة التبي تخبتل فبي تقبديم حلبول الريبادة
المبتكببرة لمسبباعدة منظمببات الرعايببة الصببحية العالميببة فببي كببل المواقببع
لتحسين مستور سالمة المرءى والجودة في مجال الخدمات الصحية.
تعتبر الكلية األمريكية ألطباء علم األمراض ) (CAPمنشبأة طبيبة تخبدم
هكلببر مببن  07111طبي بن ومختبببر حببول العببالم .وهببي هكبببر جمعيببة فببي

شهادة الجمعية االميركية لعلم

العالم تتكون حصريا من هطباء علم األمراض ومعتمدة على نطان واسع

األمراض

كجمعية رائدة في مجال ءمان جودة المختبرات الطبية.

شهادة الدعم األساسي للقلن )(BLS
شهادة الدعم المتقدم للقلن (الكبار) (ACLS

شهادات جمعية القلن السعودية
شهادة الدعم المتقدم للقلن (هطفال) () PALS
شهادة الدعم المتقدم للقلن (حديلي الوالدة) )(NRP
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ب  -الش ادات الت حصل للي ا مستشفى الحمادي ف ع السويدي:

جائزة المل عبد العزيز للجودة

وهي جائزة للتميز في الجودة يتم منحها من قبل الهي ة السعودية للمواصفات والمقاييس

والتميز الم سسي KAQA

والجودة SASO

شهادة المجلس المركزي السعودي
العتماد المنشآت الصحية
)(CBAHI

صدر قرار مجلس الخدمات الصحية رقم  58/8بتاري 0433/10/19هو الموافق
1100/01/15م والقاءي بضرورة الحصول على اعتماد المجلس المركزي السعودي
العتماد المنشآت الصحية لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهي سارية.

تعتبببر الكليببة األمريكيببة ألطببباء علببم األمببراض ) (CAPمنشببأة طبيببة تخببدم هكلببر مببن
شهادة الجمعية االميركية لعلم
األمراض

 07111طبين ومختببر حبول العبالم .وهبي هكببر جمعيبة فبي العبالم تتكبون حصبريا مبن
هط باء علم األمراض ومعتمدة على نطان واسبع كجمعيبة رائبدة فبي مجبال ءبمان جبودة
المختبرات الطبية.

8

8102

تقرير مجلس اإلدارة

* خدمة المجتمع والمسؤولية االجتماليـة:
إيمانببببببا مببببببن الشببببببركة ب لتزامهببببببا بمسبببب ب وليتها ا جتماعيببببببة و رسببببببالتها الطبيببببببة ،فقببببببد هولببببببت الشببببببركة إهتمامببببببا
كبيبببببرا بببببب دارة التبببببدرين و الت علبببببيم والتبببببي تقبببببوم بنشبببببر البببببوعي الصبببببحي للمرءبببببى إلبببببى جانبببببن دعبببببم و تبنبببببي
عببببببدد مببببببن بببببببرامج التوعيببببببة و التلقيببببب

الطبببببببي التببببببي تهببببببدف لببببببرب المجتمببببببع بحقببببببل الرعايببببببة الصببببببحية عببببببن

طريق العديد من األنشطة و المشاركات و منها:
 يببببببارة العديببببببد مببببببن المببببببدارش والمراكببببببز التجاريببببببة للتوعيببببببة الصببببببحية عببببببن طريببببببق نشببببببر المنشببببببورات
الصحية.
 المشببببباركة فبببببي المناسببببببات الصبببببحية العالميبببببة مبببببن خبببببالل تناولهبببببا للنبببببواحي االجتماعيبببببة ،مبببببن ءبببببمنها:
يببببببوم الربببببببو العببببببالمي ،ويببببببوم مببببببرض نقببببببل المناعببببببة المكتسبببببببة (ا يببببببد ) ،ويببببببوم داء السببببببكري ،ويببببببوم
التمببببببريع ،ويببببببوم الببببببدرن ،ويببببببوم الضببببببغ العببببببالمي ،ويببببببوم التبببببببرع بالببببببدم ،ويببببببوم المالريببببببا العببببببالمي،
ويوم التهاب الكبد ،وهسبوع الرءاعة العالمي ،ويوم مرض القلن ،ويوم الصحة العالمي.
 المشاركة في شهر التوعية الصحية لسرطان عنق الرحم  ،وسرطان اللدي.
 المساهمة في يوم غسل اليدين.
 تدرين طلبة وطالبات الكليات والمعاهد االجتماعية.
 إجبببببراء البحبببببو الميدانيببب ب ة بهبببببدف تحسبببببين مسبببببتور الخبببببدمات التبببببي تقبببببدم للمرءبببببى سبببببواء فبببببي األقسبببببام
الداخلية هو الخارجية والتقدم دارة المستشفى بمقترحات تطوير العمل.
 المشبببببباركة فببببببي االجتماعببببببات الدوريببببببة التببببببي تنظمهببببببا هقسببببببام الخببببببدمات االجتماعيببببببة فببببببي المستشببببببفيات
األخرر بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرءى.
 إقامبببببببة نبببببببدوات للعببببببباملين بالمستشبببببببفى لتعبببببببريفهم ببببببببدور إدارة الخبببببببدمات االجتماعيبببببببة لتحقيبببببببق التعببببببباون
لراحة المرءى وحل مشاكلهم.


إجببببببراء دراسببببببات اجتماعيببببببة واقتصببببببادية لحبببببباالت المرءببببببى علببببببى هسبببببباش فببببببردي وا سببببببتفادة منهببببببا
تاحة الفرصة للفريق المعالج للتعرف على حالة المريع.

 تدرين ا خصائيين ا جتماعيين المتطوعين عدادهم للقيام بمهام عملهم بالكفاءة المطلوبة.
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* ال يكل التعظيم للش كة:
يتبببببببأل

مجلبببببببس إدارة شبببببببركة الحمبببببببادي للتنميبببببببة واالسبببببببتلمار مبببببببن تسبببببببعة ( )9هعضببببببباء هغلبيبببببببتهم هعضببببببباء غيبببببببر تنفيبببببببذيين

و ال ببببببة ( )3مببببببنهم هعضبببببباء مسببببببتقلين .يتمتببببببع المجلببببببس الحببببببالي بالكفبببببباءات والخبببببببرات الواسببببببعة دارة الشببببببركة .حيبببب ب شببببببكل
مجلبببببس إدارة الشبببببركة عبببببدد مبببببن اللجبببببان التابعبببببة لبببببه لمتابعبببببة سبببببير العمبببببل اليبببببومي هوال ببببببأول وهبببببي لجنبببببة المراجعبببببة ولجنبببببة
الترشبببببيحات والمكافبببببآت لهبببببذ اللجبببببان لبببببوائح وقواعبببببد معتمبببببدة تشبببببكل جبببببزء مبببببن نظبببببام حوكمبببببة الشبببببركة .حيببببب تحبببببدد هبببببذ
اللببببببوائح مسبببببب وليات ومهببببببام هببببببذ اللجببببببان .وللشببببببركة إدارة تنفيذيببببببة تتببببببأل

مببببببن فريببببببق يتمتببببببع بخبببببببرات واسببببببعة ومهببببببارات

عاليببببببة فببببببي ا دارة تمكنببببببه مببببببن إدارة الشببببببركة بكفبببببباءة عاليببببببة ءببببببمن إطببببببار التوجيهببببببات الصببببببادرة عببببببن مجلببببببس ا دارة .يقببببببوم
الببببببرئيس التنفيببببببذي بتسببببببيير األعمببببببال اليوميببببببة للشببببببركة وفقببببببا لتوجيهببببببات وسياسببببببات مجلببببببس ا دارة لضببببببمان تحقيببببببق الشببببببركة
ههدافها .الشكل التالي يوءح الهيكل التنظيمي للشركة:
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* مجلس اإلدارة:
-0

تكوين مجلس اإلدارة وتصعيف ألضائه:
يتكببببببون مجلببببببس إدارة الشببببببركة الحببببببالي مببببببن تسببببببعة هعضبببببباء ال ببببببة اعضبببببباء مسببببببتقلين وإ نببببببين تنفببببببذيين والببببببباقي هعضبببببباء

غيببببببر تنفيببببببذيين ،ويتمتببببببع هبببببب الء األع ضبببببباء بالكفبببببباءة والخبببببببرات الواسببببببعة دارة هعمببببببال الشببببببركة ،وفقببببببا للمببببببادة ( )08مببببببن
النظبببببببام األساسبببببببي للشبببببببركة إبتبببببببدهت البببببببدورة الحاليبببببببة لمجلبببببببس ا دارة والتبببببببي مبببببببدتها بببببببال سبببببببنوات اعتببببببببارا مبببببببن تببببببباري
1106/6/11م.
الجدول التالي يوءح هعضاء مجلس ا دارة وتصني

عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية.

ن

االس

المعصب بالش كة

صفة ال ضوية

0

صالح محمد حمد الحمادي

رئيس مجلس االدارة

عضو غير تنفيذي

تاريخ الت يين
1106/6/11م

1

د .عبد العزيز محمد حمد الحمادي

نائن رئيس مجلس ا دارة

عضو غير تنفيذي

1106/6/11م

3

محمد صالح محمد الحمادي

العضو المنتدب

عضو تنفيذي

1106/6/11م

4

د .عبد العزيز صالح محمد الحمادي

عضو مجلس إدارة

عضو تنفيذي

1106/6/11م

5

د .سامي عبد اهلل دخيل اهلل السعيد

عضو مجلس إدارة

عضو مستقل

1106/6/11م

6

عبد العزيز عبد الرحمن عبد اهلل الفريان

عضو مجلس إدارة

عضو مستقل

1106/6/11م

7

عزيز محمد القحطاني

عضو مجلس إدارة

عضو مستقل

 1108 /1/0م

8

سعد بن عبد اهلل بن سي

عضو غير تنفيذي

1106/6/11م

9

كريم حيدر عبد الرحمن ماءي

عضو غير تنفيذي

1106/6/11م

عضو مجلس إدارة
مملل لشركة جدور
عضو مجلس إدارة
مملل لشركة جدور

* اجتمالات مجلس اإلدارة ف لان :8102
عقد مجلس ا دارة عدد ( )1اجتماع خالل العام  1108م  ،وكان سجل حضور اجتماعات األعضاء كما بالجدول التالي :

اسم العضو

1108/5/0

1108/01/15

االجمال

صالح محمد الحمادي





8

د .عبد العزيز محمد الحمادي





8

محمد صالح الحمادي





8

د .عبد العزيز صالح الحمادي





8

د .سامي عبد اهلل السعيد





8

عبد العزيز عبد الرحمن الفريان





8

عزيز محمد القحطاني





8

سعد بن عبد اهلل بن سي





8

كريم حيدر ماءي





8

تاري هخر اجتماع للجمعية

 1108/6/3م.
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يتواصبببببل رئبببببيس المجلبببببس وهمبببببين السبببببر مبببببع جميبببببع اعضببببباء المجلبببببس عبببببن طريبببببق التقنيبببببات الحديلبببببة كالبريبببببد االلكترونبببببي
واالجتماعببببببات الهاتفيبببب بة ومناقشببببببتها خببببببالل االجتماعببببببات الدوريبببب بة وفيمببببببا يلببببببي جببببببدول موءببببببحا بببببببه قببببببرارات مجلببببببس االدارة
وعددها  7قرارات .

اسم العضو

1108/0/30

1108/1/0

1108/3/17

1108/3/19

1108/4/8

1108/5/11

1108/7/31

صالح محمد الحمادي















د .عبد العزيز محمد الحمادي















محمد صالح الحمادي















د .عبد العزيز صالح الحمادي















د .سامي عبد اهلل السعيد















عبد العزيز عبد الرحمن الفريان



























سعد بن عبد اهلل بن سي















كريم حيدر ماءي















عزيز محمد القحطاني

عبد العزيز صالح الربدي

--



* استقاله بتاري

1108/1/0م
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* السي ة الذاتية أللضاء مجلس إدارة الش كة:
االســـــــــــــــ

صالح بن محمد الحمادي

المنصن الحالي

رئيس مجلس ا دارة

الجنسية

سعودي

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية

انوية عامة

الخبرات العملية

رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت واالستلمار الصناعي

العضويات في مجالس إدارات هخرر

رئيس مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت واالستلمار الصناعي

االســـــــــــــــ

د .لبد ال زيز بن محمد الحمادي

المنصن الحالي

عضو مجلس ا دارة

الجنسية

سعودي

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية

بكالوريوش طن من كلية طن القصر العيني – القاهرة

الخبرات العملية
العضويات في مجالس إدارات هخرر

مستشفى الرياض المركزي  /و ارة الصحة

0981- 0979

اليوجد

االســـــــــــــــ

محمد بن صالح الحمادي

الجنسية

سعودي

المنصن الحالي

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركه الحمادي للتنميه واالستلمار

تاري التعيين

1106/6/11م
بكالوريوش إدارة هعمال من جامعة ويبر بالواليات المتحدة األمريكية عام 0996

الم هالت العلمية
الخبرات العملية

بكالوريوش تسويووق من جامعة ويبر بالواليات المتحدة األمريكية عام 0996

نائن رئيس مجلس إدارة شركة الباحة لالستلمار والتنمية
عضو مجلس إدارة شركة الباحه لإلستلمار والتنمية

العضويات في مجالس إدارات هخرر

عضو مجلس إدارة في شركة ويلسبون الشرن األوس لصناعة األنابين بمدينة الدمام بالمملكة
العربيةالسعودية منذ عام 1101م وحتى تاريخه
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االســـــــــــــــ

د .لبد ال زيز بن صالح الحمادي

المنصن الحالي

عضو مجلس االدارة ومدير العمليات بالشركة

الجنسية

سعودي

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية

بكالوريوش طن وجراحة عامة من جامعه األ هر

الخبرات العملية

عمل في مستشفى المل خالد الجامعي 1115 – 1114
عمل في مستشفى جامعه المل سعود لألمراض الصدرية  1118 – 1115م

العضويات في مجالس إدارات هخرر

عضو مجلس إدارة شركة الباحه لالستلمار والتنمية

االســـــــــــــــ

لزيز بن محمد بن مبارك القحطا

المعصب الحال
الجعسية

نائن رئيس المراجعه الداخليه بشركة البترول والكيماويات والتعدين
سعودي

تاريخ الت يين

1108/1/0

المؤهالت ال لمية

الخب ات ال ملية

ال ضويات ف مجالس إدارات أخ ى

االســـــــــــــــ

بكالوريوش محاسبة  /جامعة المل فهد للبترول والمعادن
ماجستير محاسبة  /جامعة المل فهد للبترول والمعادن
المدير المالي بشركة ملل األعمال BTC
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالمجموعة السعودية لإلبحا والتسويق
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالشركة الوطنية للتنمية ( نادك )
مدير مراجعه بشركة ا تصاالت السعودية
مراجع داخلي بشركة هرامكو السعودية
شركة اللجين
شركة الصناعات الكيميائية األساسية
شركة الشرن األوس للكابالت
مجموعة شركات هبناء عبد اهلل عبد المحسن الخضري
-

د .لبد ال زيز بن لبد ال حمن بن لبد اهلل الف يان

المنصن الحالي
الجنسية

محكم  /محامي  /مستشار شرعي وقانوني
سعودي

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في مجلس إدارات هخرر

بكالوريوش في الشريعه جامعة االمام محمد بن سعود  0411هو.
ماجستير في العداله جامعة ناي العربية للعلوم األمنية  0417هو
دكتورا في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
عمل في المحكمه العامه بالرياض عام  0406هو
عمل رئيسا لقسم التقاءي لدر مكتن محمد الضبعان وشركا
شري وعضو مجلس مديري شركة قيمة الدولية
اليوجد
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االســـــــــــــــ

س د بن لبد اهلل السيف

المنصن الحالي

رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية ا ستلمارية لدر شركة جدور لالستلمار

الجنسية

سعودي

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية

شهادة البكالوريوش في الهندسة من جامعة المل فهد للبترول والمعادن ،السعودية (1111م)

الخبرات العملية

العضويات في مجالس إدارات
هخرر

االســـــــــــــــ

تمويل الشركات والمصرفية ا سالمية مع البن السعودي البريطاني (1110م – 1116م)
هسوان الدين مع شركة إتش إش بي سي السعودية المحدودة (1116م – 1118م)
استلمارات الملكية الخاصة والمصرفية ا ستلمارية مع شركة جدور لالستلمار (1118م –اليوم)
شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل
شركة مجموعة المتبولي المتحدة
شركة إدارة الخدمات البي ية العالمية
الشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية

د .سام بن لبد اهلل الس يد

المنصن الحالي

استشاري اسنان

الجنسية

سعودي

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية

البورد االمريكي في طن اسنان األطفال عام 1113
ماجستير علوم طن األسنان – جامعة نيويورك 1110
بكالورويوش جراحة األسنان جامعة المل سعود عام 0991

الخبرات العملية

المدير التنفيذي لشركة روان للتنمية واالستلمار 1101 – 1117
عضو هي ة تدريس بمعهد األمير عبد الرحمن لطن االسنان 1117 – 1110
استشاري طن اسنان االطفال بالمستشفى العسكري 1117 – 0991

العضويات في مجالس إدارات هخرر

التوجد

االســـــــــــــــ

ك ي حيدر ماض

المنصن الحالي

رئيس بقسم الملكية الخاصة والمصرفيه االستلماريه لدر شركة جدور لالستلمار

الجنسية

هردني

تاري التعيين

1106/6/11م

الم هالت العلمية

الخبرات العملية
العضويات في مجالس إدارات هخرر

شهادة الدراسات العليا في القيادة االدارية بكندا
بكالوريوش تجارة من كندا عام  1111تخصل مالية جامعة ميجل
رخصه تسويق االسهم والصناديق من معهد األوران الماليه بكندا
رخصة تسويق التأمين الصحي والتأمين على الحياة بكندا
مدير بقسم استشارات الخدمات المصرفية ا ستلمارية بشركة اتش اش بي سي
خبير هول لدر ديليوت اند توش
مستشار مالي لدر انفيستور جروب .مونتريال – كندا
الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل
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* لضوية ألضاء مجلس اإلدارة بالش

كات:

أسااااااماء الشاااا ا كات داخاااااال المملكااااااة أو خارج ااااااا التاااا ا يكااااااون لضااااااو مجلااااااس اإلدارة لضااااااواً فاااا ا مجااااااالس
إدارات ا الحاليه والسابقة أو من مدي ي ا.
صالح بن محمد الحمادي

االســـــــــــــــ
شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها
مقرها

الرياض

الكيان القانوني

مساهمة مقفلة

شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها

ال يوجد

مقرها

--

الكيان القانوني

--

شركة عزيز للمقاوالت واالستلمار الصناعي

االســـــــــــــــ
شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني
شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها

د .لبد ال زيز بن محمد الحمادي
ال يوجد
-ال يوجد
ال يوجد

مقرها

--

الكيان القانوني

--

محمد بن صالح الحمادي

االســـــــــــــــ
شركة الباحة لإلستلمار والتنمية

شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها

شركة ويلسبون الشرن األوس لصناعة االنابين المحدودة

مقرها

داخل المملكة
مساهمة مدرجة

الكيان القانوني

ذات مس وليه محدودة

شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)
الشركة الكيميائية السعودية

مقرها

داخل المملكة

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة
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االســـــــــــــــ
شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني
شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني

د .لبد ال زيز بن صالح الحمادي
شركة الباحة لإلستلمار والتنمية
داخل المملكة
مساهمة مدرجة
اليوجد
---

االســـــــــــــــ
شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني

لزيز بن محمد مبارك القحطا
-

شركة اللجين
شركة الصناعات الكيميائية األساسية
شركة الشرن األوس للكابالت
مجموعة شركات هبناء عبد اهلل عبد المحسن الخضري

داخل المملكة العربية السعودية
مدرجة
مدرجة
مدرجه
مدرجه

شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني

داخل المملكة العربية السعودية
مدرجة

االســـــــــــــــ
شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني
شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها

د .لبد ال زيز بن لبد ال حمن بن لبد اهلل الف يان
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

مقرها

اليوجد

الكيان القانوني

اليوجد
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االســـــــــــــــ

شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني

س د بن لبد اهلل بن سيف
شركة الحمادي للتنمية واالستلمار
شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل
شركة مجموعة المتبولي المتحدة
شركة إدارة الخدمات البي ية العالمية
الشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
خارج المملكة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
ذات مس ولية محدودة
ذات مس ولية محدودة
ذات مس ولية محدودة
-------

االســـــــــــــــ
شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحالية هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني
شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها

د .سام بن لبد اهلل الس يد
ال يوجد
-عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البحري

مقرها

الرياض

الكيان القانوني

مساهمة مدرجة

شركات عضوا في مجالس ادارتها
الحاليه هو من مديريها
مقرها

الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل
داخل المملكة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

االســـــــــــــــ

الكيان القانوني
شركات عضوا في مجالس اداراتها
السابقة هو من مديريها
مقرها
الكيان القانوني

ك ي حيدر ماضــ

اليوجد
اليوجد
اليوجد
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* لجان المجلس:
مبببببببن هجبببببببل ءبببببببمان األداء األملبببببببل دارة الشبببببببركة شبببببببكل مجلبببببببس ا دارة لجنبببببببة المراجعبببببببة ولجنبببببببة الترشبببببببيحات والمكافبببببببأت ،
وحبببببدد قواعبببببد معتمبببببدة تحبببببدد المهبببببام والمسببب ب وليات المنوطبببببة لكبببببل منهبببببا ،ومبببببدة عملهببب با وفبببببق المبببببادة ( )07مبببببن النظبببببام األساسبببببي
مببببببدة ببببببال سببببببنوات وانتهبببببباء العضببببببوية بهببببببا حسببببببن المببببببادة ( )09حيبببب ب تنتهببببببي عضببببببوية المجلببببببس بانتهبببببباء مدتببببببه ،هو اسببببببتقالة
العضبببببو ،هو وفاتبببببه هو بانتهببببباء صبببببالحية العضبببببو اذا حكبببببم باشبببببهار إفالسبببببه هو إعسبببببار هو تقبببببدم بطلبببببن تسبببببوية مبببببع دائنيبببببه هو توقببب ب
عببببببن تسببببببديد ديونببببب ه ،وترفببببببع اللجببببببان التقببببببارير واالقتراحببببببات إلببببببى مجلببببببس ا دارة ويقببببببوم مجلببببببس ا دارة بببببب جراء مراجعببببببة سببببببنوية
لقواعببببببد اللجببببببان بنبببببباء علببببببى التوصببببببيات والئحببببببة لجنببببببة المراجعببببببة ،والئحببببببة لجنببببببة الترشببببببيحات والمكافببببببأت وفببببببق نظببببببام حوكمببببببة
1107-01-16م الموافبببببببق
الشبببببببركة ولبببببببوائح الحوكمبببببببة الداخليبببببببة والبببببببذي هقبببببببر بالجمعيوبببببببوة العامبببببببة للمساهميووبببببببون فبببببببي تببببببباري
 0439/4/8هو  ،وهي جزء ال يتجزه منه ويمكن ألي مساهم االطالع عليه بمقر الشركة.

* لجعة الم اج ة:
تتبببببأل لجنبببببة المراجعبببببة مبببببن ال بببببة هعضببببباء والجبببببدول التبببببالي يوءبببببح تصبببببني
اللجنة من عضو غير تنفيذي وعضوين مستقلين كما يلي :

األعضببببباء باللجنبببببة ولضبببببمان الحياديبببببة تتكبببببون

االسم

صفة العضوية بالمجلس

المنصن باللجنة

عزيز بن محمد القحطاني

مستقل

رئيس اللجنة

عبد العزيز عبد الرحمن الفريان

مستقل

عضو

غير تنفيذي

عضو

محمد عويس يوس

يوءح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام  1108م وعقدت اللجنة عدد اجتماعات كما يلي:
االسم

1108/1/11

1108/3/04

1108/4/3

1108/5/0

1108/6/19

1108/9/31

عزيز محمد القحطاني













عبد العزيز عبد الرحمن
الفريان









محمد عويس يوس









---

1108/01/15



1108/01/13

اجمالي



8







7







8

تختل لجنة المراجعة بمراقب ة هعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وهنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتشمل مهبام اللجنبة
بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقاري المالية:
.0
.1
.3
.4
.5
.6

دراسببة القببوائم الماليببة األوليببة والسببنوية للشببركة قبببل عرءببها علببى مجلببس ا دارة وإبببداء رهيهببا والتوصببية فببي شببأنها لضببمان نزاهتهببا وعببدالتها
وشفافيتها.
إبداء الرهي الفني – بناء على طلن مجلس ا دارة – فيما إذا كان تقرير مجلس ا دارة والقوائم المالية للشبركة عادلبة ومتوا نبة ومفهومبة وتتضبمن
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستلمرين تقييم المركز المالي للشركة وهدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
دراسة هي مسائل مهمّة هو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
البح بدقة في هي مسائل يليرها المدير المالي للشركة هو من يتولى مهامه هو مس ول االلتزام في الشركة هو مراجع الحسابات.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرهي والتوصية لمجلس ا دارة في شأنها.

ب) الم اج ة الداخلية:
 .0دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 .1دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 .3الرقابة وا شراف علبى هداء وهنشبطة إدارة المراجعبة الداخليبة فبي الشبركة للتحقبق مبن تبوافر المبوارد الال مبة وفعاليتهبا فبي هداء األعمبال والمهبام
المنوطة بها.
 .4التوصية لمجلس ا دارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
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ج) م اجع الحسابات:
 .0التوصية لمجلس ا دارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد هتعابهم وتقييم هدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطان عملهم وشروط
التعاقد معهم.
 .1التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموءوعيته وعدالته ،ومدر فعالية هعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 .3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وهعماله ،والتحقق من عدم تقديمه هعماال فنية هو إدارية تخرج عبن نطبان هعمبال المراجعبة ،وإببداء مرئياتهبا
حيال ذل .
 .4ا جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 .5دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.

د) ضمان االلتزان:
.7
.8
.9
.01

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة ا جراءات الال مة بشأنها.
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
مراجعة العقود والتعامالت المقترح هن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذل إلى مجلس ا دارة.
رفع ما ترا من مسائل ترر ءرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس ا دارة ،وإبداء توصياتها.

* لجعة الت شيحات والمكافآت:
تعتببببر لجنبببة الترشبببيحات وا لمكافبببآت المسب ب ولة عبببن مراجعبببة هيكبببل مجلبببس ا دارة ورفبببع التوصبببيات بشبببأن التغيبببرات التبببي يمكبببن إجراؤهبببا
ووءبببع السياسبببات الخاصبببة بالمكافبببآت والحبببوافز ألعضببباء مجلبببس ا دارة والمبببديرين التنفيبببذيين بالشبببركة والتبببي تهبببدف إلبببى يبببادة االنتاجيبببة
كما تقيم المجهودات الشخصية لكل عضو ومدير تنفيذي المطبقة بالخطة االستراتيجية للشركة.
وتتكببون اللجنببة مببن ( )3هعضبباء التاليببة هسببماؤهم وهببم عضببو غيببر تنفيببذي وعضببو مسببتقل وعضببو مببن خببارج المجلببس كمببا بالجببدول التببالي
وعقدت اللجنة خالل عام  1108م إجتماعا واحدا بحضور جميع األعضاء في تواريو 1108 / 01 / 17م.
البيان
د .سامي عبد اهلل دخيل اهلل السعيد

صفة ال ضوية
عضو مستقل

المعصب باللجعة
رئيس اللجنة

االستاذ /كريم حيدر ماءي

عضو غير تنفيذي

عضو

عضو من خارج المجلس

عضو

االستاذ /محمد عويس بن يوس

* وتتمثل م ام ا ال ئيسية للى سبيل المثال ال الحص فيما يل :
.0
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.00
.01
.03
.04

إعبببببببداد سياسبببببببة واءبببببببح ة لمكافبببببببآت هعضببببببباء مجلبببببببس ا دارة واللجبببببببان المنبلقبببببببة عبببببببن المجلبببببببس وا دارة التنفيذيبببببببة ،ورفعهبببببببا إلبببببببى
مجلببببببس ا دارة للنظببببببر فيهببببببا تمهيببببببدا العتمادهببببببا مببببببن الجمعيببببببة العامببببببة ،علببببببى هن يببببببراع فببببببي تلببببب السياسببببببة اتببببببباع معببببببايير تببببببرتب
باألداء ،وا فصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
توءيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان هي انحراف جوهري عن هذ السياسة.
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدر فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
التوصببببببية لمجلببببببس ا دارة بمكافببببببآت هعضبببببباء مجلببببببس ا دارة واللجببببببان المنبلقببببببة عنببببببه وكبببببببار التنفيببببببذيين بالشببببببركة وفقببببببا للسياسببببببة
المعتمدة.
اقتراح سياسات ومعايير واءحة للعضوية في مجلس ا دارة وا دارة التنفيذية.
التوصببببببية لمجلببببببس ا دارة بترشببببببيح هعضبببببباء فيببببببه وإعببببببادة ترشببببببيحهم وفقببببببا للسياسببببببات والمعببببببايير المعتمببببببدة ،مببببببع مراعبببببباة عببببببدم
ترشيح هي شخل سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
إعداد وص للقدرات والم هالت المطلوبة لعضوية مجلس ا دارة وشغل وظائ ا دارة التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس ا دارة.
المراجعبببببببة السبببببببنوية لالحتياجبببببببات الال مبببببببة مبببببببن المهبببببببارات هو الخببببببببرات المناسببببببببة لعضبببببببوية مجلبببببببس ا دارة ووظبببببببائ ا دارة
التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس ا دارة وا دارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
التحقبببببق بشبببببكل سبببببنوي مبببببن اسبببببتقالل األعضببببباء المسبببببتقلين ،وعبببببدم وجبببببود هي تعبببببارض مصبببببالح إذا كبببببان العضبببببو يشبببببغل عضبببببوية
مجلس إدارة شركة هخرر.
وءع وص وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
وءع ا جراءات الخاصة في حال شغور مركز هحد هعضاء مجلس ا دارة هو كبار التنفيذيين.
تحديد جوانن الضع والقوة في مجلس ا دارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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* ملكية ألضاء مجلس اإلدارة وكبار التعفيذيين ف أس

وأدوات دين الش كة:

يوءببببببح الجببببببدول التببببببالي نسبببببببة ملكيببببببة هعضبببببباء مجلببببببس ا دارة وكبببببببار التنفيببببببذيين بمببببببا فببببببيهم وجبببببباتهم واوالدهببببببم القصببببببر فببببببي هسببببببهم
وهدوات دين الشركة وهي تغيير في تل المصلحة خالل العام المالي  1108م.

.0

.8

ملكية األس

أللضاء مجلس اإلدارة:

االس

صفة ال ضوية

8102-10-10

8102-08-30

-/+التغي

 %العسبة

صالح محمد الحمادي و وجته

رئيس مجلس ا دارة

05.787.811

05.787.811

ال يوجد

%1

د .عبد العزيز محمد الحمادي و وجته وابنه

عضو غير تنفيذي

10.161.111

10.161.111

ال يوجد

%1

محمد صالح محمد الحمادي

عضو تنفيذي

5.881.111

5.881.111

ال يوجد

%1

د .عبد العزيز صالح محمد الحمادي

عضو تنفيذي

5.881.111

5.881.111

ال يوجد

%1

د .سامي عبد اهلل السعيد

عضو مستقل

1111

1111

ال يوجد

%1

عبد العزيز عبد الرحمن الفريان

عضو مستقل

---

----

ال يوجد

%1

عزيز محمد القحطاني

عضو مستقل

---

----

ال يوجد

%1

سعد بن عبد اهلل بن سي

عضو غير تنفيذي

0611

0611

ال يوجد

%1

كريم حيدر ماءي

عضو غير تنفيذي

0611

0611

ال يوجد

%1

الجدول التال يوضح ملكية األس

لكبار التعفيذيين بالش كة:

االس

الصفة

8107 -10-10

8107-08-30

-/+التغي

 %العسبة

محمد صالح محمد الحمادي

عضو تنفيذي

5.881.111

5.881.111

ال يوجد

%1

د .عبد العزيز صالح محمد الحمادي

عضو تنفيذي

5.881.111

5.881.111

ال يوجد

%1

محمد سعيد سليمان السعافين

المدير المالي

1

1

ال يوجد

%1

د .وليد فتحي عبد الخالق الكواملة

مدير التسويق

1

1

ال يوجد

%1

ماجد سالم سعيد النهدي

مدير الموارد البشرية

1

1

ال يوجد

%1
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* سياسة مكافآت وبدالت ألضاء مجلس اإلدارة وأمين الس :
وفقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة تكون مكافأة هعضاء مجلس ا دارة كما تقدرها الجمعيبة العامبة العاديبة بمبا يتوافبوق
مع القر ارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن و ارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نل عليه نظبام الشبركات هو هيبة هنظمبة هخبرر
مكملببة لهببا ،وقببدتم إعببداد الئحببة سياسببة مكافببآت مجلببس ا دارة ولجانببه وا دارة التنفيذيببة  ،وفقببا لمتطلبببات الئحببة حوكمببة الشببركات
بالمملكوة العربيبة السبعودي ة والصبادرة عبن مجلبس هي بة السبون الماليبة بموجبن القبرار رقبم  1107-06-8وتباري 0438/15/06هبو
الموافق 1107/11/03م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاري 0437/10/18هو.،
.0

.1
.3

.4
.5
.6

تتكببببببون مكافببببببأة عضببببببو مجلببببببس ا دارة فببببببي حببببببدود مببببببا نببببببل عليببببببه النظببببببام األساسببببببي للشببببببركة ونظبببب بام الشببببببركات
ولوائحببببببه وبمببببببا يتوافببببببق مببببببع القببببببرارات والتعليمببببببات الرسببببببمية الصببببببادرة فببببببي هببببببذا الشببببببأن ،علببببببى ان ال يتجبببببباو
مجمببببببوع مببببببا يحصببببببل عليببببببه عضببببببو مجلببببببس ا دارة مقابببببببل عضببببببويته فببببببي مجلببببببس ا دارة مبلبببب ب وقببببببدر 511.111
ريال سعودي (خمسمائة هل ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية.
يكون استحقان المكافأة متناسن مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة.
ببببببببدل حضبببببببور لكبببببببل اجتمببببببباع مبببببببن اجتماعبببببببات المجلبببببببس وقبببببببدر  5.111ريبببببببال سبببببببعودي (خمسبببببببة االف ريبببببببال
سببببببعودي) وبببببببدل حضببببببور لكببببببل اجتمبببببباع مببببببن اجتماعببببببات اللجببببببان بمبلبببب ب وقببببببدر  5.111ريببببببال سببببببعودي (خمسببببببة
االف ريال سعودي) لكل عضو من األعضاء ،وهمين السر.
تببببببذكرة سببببببفر علببببببى الدرجببببببة األولببببببى ،والمواصببببببالت وا قامببببببة ،وذلببببب للعضببببببو غيببببببر المقببببببيم فببببببي المدينببببببة المقببببببرر
انعقاد االجتماع فيها.
يحبببببببدد مجلبببببببس ا دارة مكافبببببببأة همبببببببين سبببببببر المجلبببببببس السبببببببنوية ،كمبببببببا تتحمبببببببل الشبببببببركة كافبببببببة مصببببببباريفه المتعلقبببببببة
بحضور كتذاكر السفر وا قامة والمواصالت وغيرها فيما يخل هعمال ش ون مجلس االدارة.
يبببببتم صبببببرف المكافبببببآت وببببببدل الحضبببببور والببببببدالت األخبببببرر عنبببببد انتهببببباء السبببببنة الماليبببببة ،وفبببببي حبببببال انتهبببببت عضبببببوية
هي عضو من هعضاء المجلس قبل موعد انتهاء السنة المالية ف نها تصرف فور انتهاء عضويته.

* سياسة مكافآت وبدالت الضاء لجعة الم اج ة وأمين الس :
.0
.1
.3
.4
.5
.6

مكافببببببأة سببببببنوية قببببببدرها ( )51.111ريببببببال سببببببعودي لببببببرئيس لجنببببببة المراجعببببببة ولكببببببل عضببببببو مببببببن بببببببين هعضبببببباء
اللجنة.
يكون استحقان المكافأة متناسن مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة.
بببببببدل حضببببببور لكببببببل اجتمبببببباع مببببببن اجتماعببببببات اللجنببببببة وقببببببدر ( )5.111ريببببببال سببببببعودي لببببببرئيس اللجنببببببة ولكببببببل
عضو من هعضاء اللجنة ،وامين السر.
تببببببذكرة سببببببفر علببببببى درجببببببة رجببببببال االعمببببببال ،والمواصببببببالت وا قامببببببة ،وذلببببب للعضببببببو غيببببببر المقببببببيم فببببببي مدينببببببة
االجتماع.
توصببببببي اللجنببببببة لمجلببببببس ا دارة بمكافببببببأة امببببببين السببببببر السببببببنوية ،كمببببببا تتحمببببببل الشببببببركة كافببببببة مصبببببباريفه المتعلقببببببة
باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر وا قامة والمواصالت وغيرها فيما يخل اعمال اللجنة.
يببببببتم صببببببرف المكافببببببآت وبببببببدل الحضببببببور والبببببببدالت األخببببببرر عنببببببد انتهبببببباء السببببببنة الماليببببببة ،وفببببببي حببببببال انتهببببببت
عضبببببوية هي عضبببببو مبببببن هعضببببباء اللجنبببببة قببببببل موعبببببد انتهببببباء السبببببنة الماليبببببة ف نهبببببا تصبببببرف فبببببور انتهببببباء عضبببببويته
من اللجنة.
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* سياسة مكافآت وبدالت الضاء لجعة المكافآت والت شيحات وأمين الس :
.0
.1
.3
.4
.5
.6

ريببببببال سببببببعودي) لكببببببل مببببببن رئببببببيس لجنببببببة

مكافببببببأة سببببببنوية قببببببدرها ( )51.111ريببببببال سببببببعودي (خمسببببببون هلبببب ب
المكافآت والترشيحات ولكل عضو من بين هعضاء اللجنة.
يكون استحقان المكافأة متناسن مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة.
بببببببدل حضببببببور لكببببببل اجتمبببببباع مببببببن اجتماعببببببات اللجنببببببة وقببببببدر ( )5.111ريببببببال سببببببعودي (خمسببببببة االف ريببببببال)
لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من هعضاء اللجنة ،وامين السر.
تببببببذكرة سببببببفر علببببببى درجببببببة رجببببببال االعمببببببال ،والمواصببببببالت وا قامببببببة ،وذلببببب للعضببببببو غيببببببر المقببببببيم فببببببي مدينببببببة
االجتماع.
توصببببببي اللجنببببببة لمجلببببببس ا دارة بمكافببببببأة امببببببين السببببببر السببببببنوية ،كمببببببا تتحمببببببل الشببببببركة كافببببببة مصبببببباريفه المتعلقببببببة
باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر وا قامة والمواصالت وغيرها فيما يخل اعمال اللجنة.
يببببببتم صببببببرف المكافببببببآت وبببببببدل الحضببببببور والبببببببدالت األخببببببرر عنببببببد انتهبببببباء السببببببنة الماليببببببة ،وفببببببي حببببببال انتهببببببت
عضبببببوية هي عضبببببو مبببببن هعضببببباء اللجنبببببة قببببببل موعبببببد انتهببببباء السبببببنة الماليبببببة ف نهبببببا تصبببببرف فبببببور انتهببببباء عضبببببويته
من اللجنة.

* سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التعفيذية:
تشتمل مكافآت ا دارة التنفيذية على ما يلي:
.0

راتن هساسي يصرف شهريا.

.1

ببببببدالت تشبببببمل ،علبببببى سببببببيل الملبببببال ال الحصبببببر( ،ببببببدل سبببببكن – ببببببدل سبببببيارة – ببببببدل هبببببات

– ببببببدل تعلبببببيم

هبناء)
.3

مزايبببببا تأمينيبببببة ،علبببببى سبببببيل الملبببببال ال الحصبببببر( ،تبببببامين طببببببي لبببببه ولعائلتبببببه – تبببببامين علبببببى الحيببببباة يشبببببمل
إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة ا ناء العمل)
– مكافأة نهاية الخدمة.

.4

مزايا تشمل إجا ة سنوية – تذاكر سفر سنوية – سائق خا

.5

مكافأة مرتبطة بم شرات األداء وفقا للتقييم الذي يتم بهذا الخصو

.6

يتم اعتماد الخط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.

.7

يقبببببببوم البببببببرئيس التنفيبببببببذي بتنفيبببببببذ سياسبببببببة المكافبببببببآت للمبببببببوظفين وكببببببببار التنفيبببببببذيين فبببببببي ءبببببببوء الخطببببب ب

.

والبرامج التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات.
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مكافأت ألضاء مجلس االدارة:
المكافأت المتغي ة

المكافأت الثابتة

مبل معين

مجموع بدل حضور جلسات
اللجان
بدل حضور جلسات المجلس

مزايا عينية

مكافأة االعمال الفنية واالدارية
واالستلمارية

مكافأة رئيس المجلس هو العضو
المنتدب هو امين السر ان كان
من االعضاء

المجمــوع بال يال

نسبة من االرباح

مكافأت دورية

خط تحفيزية قصيرة االجل

خط تحفيزية طويلة االجل

المجموع

األسهم الممنوحة (يتم ادخال
القيمة)

المجموع الكل بال يال

بدل مص وفات

مكافأة اية الخدمة

األلضاء المستقلين
د .سامي عبد اهلل السعيد

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

عبد العزيز عبد الرحمن الفريان

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

عزيز محمد القحطاني

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

األلضاء غي التعفيذيين
صالح محمد حمد الحمادي

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

د .عبد العزيز محمد الحمادي

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

سعد بن عبد اهلل بن سي
كريم حيدر عبد الرحمن ماءي
األلضاء التعفيذيين
محمد صالح محمد الحمادي

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111

د .عبد العزيز صالح الحمادي

بدل عضوية المجلس وحضور جلسات

811.111

.

811.111
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* مكافأت كبار التعفيذيين:

المكافأت الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا ليعية

المجموع

مكافأت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصي ة االجل

خطط تحفيزية طويلة االجل

األس
الممعوحة

المجموع

مكافأة اية الخدمة

مجموع مكافأة التعفيذيين لن المجلس إن وجدت

المجموع الكل

وظائف
كبار
التعفيذيين

المكافأت المتغي ة

خمسه من كبار
التعفيذيين بما
في

المدي

1.718.811

0.953.793

-

4.681.593

-

-

-

-

-

4.681.593

-

411.111

5.181.593

التعفيذي
والمدي المال

* مكافأة ألضاء اللجان:
المكافأت الثابتة (لدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

ألضاء لجعة الم اج ة
عزيز محمد القحطاني
عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
محمد عويس بن يوس

.
.
.

41.111
35.111
41.111

41.111
35.111
41.111

ألضاء لجعة المكافأت والت شيحات
د .سامي عبد اهلل دخيل اهلل السعيد
االستاذ /كريم حيدر ماءي
االستاذ /محمد عويس بن يوس

.
.
.

5.111
5.111
5.111

5.111
5.111
5.111
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* ال قوبات والقيود والجزاءات:
ال قوبة  /الجزاء  /التدبي االحت ازي القيد االحتياط

ال توجوووووووووووووووووووووووووود

اسباب المخالفه

الج ه الموق ه للمخالفه

سبل لالج ا

ال توجووووووووووووووووود

ال توجوووووووووود

ال توجوووووووووووووووووود

*تق ي الم اجع الخارج للش كة:
وفقا لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة /العظم والسديري والذي هفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقبه للقبوائم الماليبة
الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في  30ديسمبر 1108كما يلي:
إن القببوائم الماليببة الموحببدة للمجموعببة تعببرض بعببدل ،مببن جميببع النببواحي الجوهريببة ،المركببز المببالي الموحببد
للمجموعة كما في  30ديسبمبر  1108و هدائهبا المبالي الموحبد وتبدفقاتها النقديبة الموحبدة للسبنة المنتهيبة فبي ذلب
التبباري وفقببا للمعببايير الدوليببة للتقريببر المببالي المعتمببدة فببي المملكببة العربيببة السببعودية  ،و المعببايير و ا صببدارات
األخرر المعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين.

* تحفظات الم اجع الخارج للش كة للى القوائ المالية السعوية:
ال توجبببببببد لبببببببدر المراجبببببببع الخبببببببارجي الخبببببببا بالمجموعبببببببة السبببببببادة /العظبببببببم والسبببببببديري هي تحفظبببببببات علبببببببى
القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  30ديسمبر  1108م.
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* إدارة الم اج ة الداخلية:
المراجعببببببة الداخليببببببة هببببببي نشبببببباط تأكيببببببدي واستشبببببباري موءببببببوعي ومسببببببتقل بغببببببرض تحسبببب ب ين عمليببببببات الشببببببركة وإءببببببافة القيمببببببة
لهبببببا .وتسببببباعد المراجعبببببة الداخليبببببة الشبببببركة فبببببي تحقيبببببق ههبببببدافها بتبببببوفير مبببببدخل منبببببتظم لتقبببببويم وتحسبببببين فاعليبببببة إدارة المخببببباطر،
والرقابببببببة ،والعمليببببببات التببببببي ينطببببببوي عليهببببببا األداء الرقببببببابي للشببببببركة .هببببببذا وقببببببد نفببببببذت إدارة المراجعببببببة الداخليببببببة للشببببببركة العديببببببد
مببببببن عمل يببببببات المراجعببببببة الدوريببببببة والخاصببببببة والتركيببببببز علببببببى األنشببببببطة والوظببببببائ ذات المخبببببباطر المرتفعببببببة للعمببببببل علببببببي رفببببببع
كفبببببباءة وفاعليببببببة عمليببببببات الشببببببركة ،علمببببببا بأنببببببه تببببببم إتخبببببباذ ا جببببببراءات الال مببببببة لمتابعببببببة معظببببببم مببببببا تضببببببمنته تقببببببارير المراجعببببببة
الداخلية من مالحظات بغرض التحقق من اتخاذ ا جراءات التصحيحية الال مة.

* تائج الم اج ة السعوية لف الية إج اءات ال قابة الداخلية بالش كة:
يهبببببدف نظبببببام الرقاببببببة الداخليبببببة إلبببببى ءبببببمان تحقيبببببق ههبببببداف الشبببببركة بفعاليبببببة وكفببببباءة ويشبببببمل إصبببببدار تقبببببارير ماليبببببة مو بببببون بهبببببا،
واالمتلبببببال لألنظمبببببة واللبببببوائح والسياسبببببات ،إلبببببى جانبببببن إدارة المخببببباطر المحت ملبببببة للحبببببد مبببببن ح بببببار المخببببباطر علبببببى تحقيبببببق ههبببببداف
الشبببببركة ،كمبببببا يلعبببببن النظبببببام الرقبببببابي دورا هامبببببا فبببببي كشببب ب ومنبببببع االحتيبببببال وحمايبببببة مبببببوارد الشبببببركة .وإدارة الشبببببركة مسببب ب ولة
عبببببن إعبببببداد نظبببببام رقبببببابي شبببببامل وفعبببببال يتناسبببببن مبببببع مسبببببتور المخببببباطر التبببببي قبببببد تتعبببببرض لهبببببا الشبببببركة وبقبببببدر معقبببببول مبببببن
التكلفبببببة ،يعطببببب ي تأكيبببببدات مقبولبببببة لتفبببببادي األخطببببباء الجوهريبببببة والخسبببببائر التبببببي قبببببد تنبببببتج عنهبببببا .وتقبببببوم لجنبببببة المراجعبببببة بشبببببكل
مسبببببببتمر بمراجعبببببببة التقبببببببارير الدوريبببببببة التبببببببي يعبببببببدها المبببببببراجعين البببببببداخليين والخبببببببارجيين وإدارات الشبببببببركة المختلفبببببببة والمتعلقبببببببة
بالرقاببببببة الداخليبببببة ،وبنببببباء علبببببى مبببببا هظهرتبببببه نتبببببائج المراجعبببببات السبببببنوية ،فببب ب ن النظبببببام الرقبببببابي فبببببي الشبببببركة يحتببببباج البببببى بعبببببع
التطبببببببوير والتحبببببببدي مبببببببن حيببببب ب األنظمبببببببة األليبببببببة وا جبببببببراءات الرقابيبببببببة المتعلقبببببببة بالعمليبببببببات التشبببببببغيلية لتواكبببببببن التطبببببببورات
المتسببببببارعة فببببببي بي ببببببة العمببببببل با ءببببببافة الببببببى مواكبببببببة األنظمببببببة المسببببببتحد ة فببببببي الهي ببببببات الرقابيببببببة المنظمببببببة لعمببببببل الشببببببركة،
وستواصببببببل الشببببببركة تحببببببت إشببببببراف لجنببببببة المراجعببببببة التقيببببببيم والمراجعببببببة الدوريببببببة للنظببببببام الرقببببببابي لضببببببمان تحقيببببببق اهببببببداف
الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع االلتزام بالقوانين واألنظمة ذات العالقة.
* سجل حضور الجم يات خالل السعة المالية 8102ن

سجل الحضور
االس

اجتماع الجم ية ال امه ال ادية
 8102/6/3ن

0

صالح محمد حمد الحمادي

8

د .عبد العزيز محمد حمد الحمادي

3

محمد صالح محمد الحمادي

4

د .عبد العزيز صالح محمد الحمادي

5

د .سامي عبد اهلل دخيل اهلل السعيد

6

عبد العزيز عبد الرحمن عبد اهلل الفريان

7

عزيز محمد القحطاني

2
9

سعد بن عبد اهلل بن سي
كريم حيدر عبد الرحمن ماءي



x
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*لدد طلبات الش كة لسجل المساهمين:
تاريخ الطلب
0

اليوجـــــــــــــــــــــــد

أسباب الطلب
اليوجـــــــــــــــــــــــــد

*حوكمة الش كات:
تقبببببوم شااا ا كة الحماااااادي للتعمياااااة واالساااااتثمار بتطبيبببببق نظبببببام حوكمبببببة الشبببببركة ولبببببوائح الحوكمبببببة الداخليبببببة الخبببببا بهبببببا وكبببببل المبببببواد
البببببببواردة فيبببببببه والمعتمبببببببد مبببببببن الجمعيبببببببة العامبببببببة للمسببببببباهمين بتببببببباري  1107-01-16م وتبببببببرر ان االلتبببببببزام بهبببببببا يشبببببببكل عبببببببامال
جوهريببببببا لنجاحهببببببا ،والببببببذي يهببببببدف إلببببببى تحسببببببين وتنظببببببيم هداء الشببببببركة المببببببالي وا لتشببببببغيلي وءببببببمان حقببببببون كافببببببة المسبببببباهمين
وعرض النتائج المالية بدرجة عالية من الشفافية وا فصاح عن طريق تنمية اآلتي:
 .0هداء إداري قائم على يادة قيمة الشركة وإمكانية المسائلة لها.
 .1تطبيبببببق دور إشبببببرافي فعبببببال بالتعببببباون مبببببع األشبببببخا التنفيبببببذيين مبببببن هجبببببل تحقيبببببق مصبببببالح الشبببببركة والمسببببباهمين بمبببببا
فيهم صغار المستلمرين والسعي إلى يادة حقون المساهمين بالطرن المناسبة.
 .3ا فصاح عن المعلومات بشفافية تامة ووجود نظام رقابة داخلية فعالة وإدارة للمخاطر.
 .4وتلبت الشركة هن للمساهمين جميع الحقون المتصلة بالسهم منها اآلتي:
ه .الحق في الحصول على نصين من األرباح التي يتقرر تو يعها.
ب .الحق في الحصول على نصين من موجودات الشركة عند التصفية.
ج .حق حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت عليها.
د .حق التصرف في األسهم.
 .حق مراقبة هعمال مجلس ا دارة ورفع دعور المس ولية على هعضاء المجلس.
و .حبببببببق االستفسبببببببار وطلبببببببن معلومبببببببا ت بمبببببببا ال يضبببببببر بمصبببببببالح الشبببببببركة وال يتعبببببببارض مبببببببع نظبببببببام
السون المالية ولوائحه.

*

ويتألف ظان حوكمة الش كة من التال :

.0
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.00

الئحة حوكمة الشركة
الئحة الجمعية العامة للمساهمين
الئحة مجلس ا دارة
الئحة لجنة المراجعة
الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت
الئحة سياسة ا فصاح عن المعلومات
الئحة الرقابة الداخلية
الئحة سياسة إدارة المخاطر
الئحة سياسة تو يع األرباح
دليل العالقة مع هصحاب المصالح
الئحة سياسة تعارض المصالح
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* ماااااا تااا ا تطبيقاااااه مااااان أحكاااااان الئحاااااة حوكماااااة الشااا ا كة ولاااااوائح الحوكماااااة الداخلياااااة واألحكاااااان التااا ا لااا ا
تطبق وأسباب ذلك:
تطبببق الشببركة جميببع األحكببام الببواردة فببي الئحببة حوكمببة الشببركات الصببادرة عببن هي ببة السببون الماليببة ،باسببتلناء األحكببام
الواردة هدنا :
رق المادة /
أسباب لدن التطبيق
ص المادة  /الفق ة
الفق ة
/81ج01/

/38ب
32
39
40
/66ب
71
70

يتنافى مع االستقالل الال م توافر في
عضو مجلس ا دارة هن يكون قد همضى
ما يزيد على تسع سنوات متصلة هو
منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة
يعقد مجلس ا دارة هربعة اجتماعات في
السنة على األقل ،بما ال يقل عن اجتماع
واحد كل ال ة هشهر
تحديد الشروط الواجن توافرها في همين
السر
تدرين هعضاء مجلس ا دارة وا دارة
التنفيذية
تقييم هعضاء مجلس ا دارة وا دارة
التنفيذية
عدد المرشحين لمجلس ا دارة
تشكيل لجنة إدارة المخاطر
اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

78

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

0/73

انشاء وحدة او إدارة مستقلة لتقييم وإدارة
المخاطر

76

تكوين وحدة هو إدارة المراجعة الداخلية

77

خطة المراجعة الداخلية

72

تقرير المراجعة الداخلية

23

تنظيم العالقة مع هصحاب المصالح

27
22

المس ولية االجتماعية
مبادرات العمل االجتماعي
هن يتضمن الموقع االلكتروني للشركة
جميع المعلومات المطلوب ا فصاح
عنها ،وهي بيانات هو معلومات هخرر
تنشر من خالل وسائل ا فصاح األخرر

3/29

95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

هذ الفقرة استرشادية
تقوم لجنة المكافأت والترشيحات بالتحقق بشكل سنوي من استقالل جميع األعضاء بما
فيهم هي عضو همضى ما يزيد علي تسع سنوات متصلة هو منفصلة في عضوية مجلس
إدارة الشركة (ان وجد).
هذ الفقرة استرشادية
تتعارض هذ الفقرة مع ما ورد في المادة ( )14من النظام األساسي للشركة.
هذ المادة استرشادية
يتم تعيين همين السر وفقا لنل المادة ( )13من النظام األساسي للشركة.
هذ المادة استرشادية
هذ المادة استرشادية
هذ الفقرة استرشادية
هذ المواد استرشادية
تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة ب دارة المخاطر لضمان
تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذل للحد من المخاطر التي يمكن هن تواجه الشركة.
كذل تقوم ا دارة العليا بالشركة بالتأكد من هن عمليات إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة
تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.
تقوم الشركة حاليا بالبح عن الكفاءات الال مة بالتكلفة المناسبة نشاء هذ الوحدة في
هسرع وقت ممكن مع األخذ في االعتبار التعليق المذكور علي المواد هعال .
هذ المادة استرشادية
جميع الشروط الواردة بالمادة متضمنه في ميلان إدارة المراجعة الداخلية المعتمد من
مجلس إدارة الشركة.
هذ المواد استرشادية
تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من
حي التنظيم والتطبيق ،هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة
والتي كان من ههدافها التأكد من دقة وفعالية األداء ،إءافة الي المساهمة في مراجعة
القوائم المالية األولية والسنوية وتنسيق هعمال المراجع الخارجي.
هذ المادة استرشاديه يكفل النظام األساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من
الجمعية العامة ومجلس ا دارة واألنظمة واللوائح ذات العالقة حماية وحفظ حقون
هصحاب المصالح.
هذ المواد استرشادية
تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في الكلير من الجوانن االجتماعية.
هذ الفقرة استرشادية
تقوم الشركة بنشر هي معلومات وبيانات مطلوب ا فصاح عنها حسن األنظمة واللوائح
بالطريقة التي تحددها هي ة السون المالية.
هذ المادة استرشادية
تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها
وتعديلها عند الحاجة.
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* البيا ات المالية و تائج العشاط:
-0

العشاط ال ئيس للمجمولة )الش كة و الش كة التاب ة(:

إي اد المجمولة
(الش كة)/
(القيمة بمليون ريال)
الخدمات الطبية
الصيدليات و األدوية
المجموع
إي اد الش كات التاب ة */
(القيمة بمليون ريال)
األدوية
المجموع

8107

العسبة من إجمال اإلي اد

8102

العسبة من إجمال اإلي اد

590
002
719

%23
%07
%011

521
304
294

%65
%35
%011

8107

العسبة من إجمال اإلي اد

8102

العسبة من إجمال اإلي اد

-

-

024
024

%011
%011

* ت اإلستحواذ للى ش كة الخدمات الطبية المسا دة المحدودة و ش كت ا التاب ة ش كة الخدمات الصيدال ية المحدودة ف  30يعاي .8102

-8

تائج العشاط ال ان الحال :

يستعرض هذا البند ملخل لنتائج نشاط الشبركة خبالل العبام المبالي  1108م مقارنبة بالعبام المبالي 1107م  ،حيب حققبت الشبركة صبافي ايبرادات فبي عبام
 1108م بو  894مليون ريووال مقارنة بو  719مليبون ريبال فبي عبام  1107م .محققبوة بذلبو نمبوو قبدر  085مليبون ريبال بنسببة  ، % 16.0ويرجبع ذلب
بشكل هساسي إلى يادة ا يرادات الناتجة من مبيعات الشركة التابعة التي تم ا ستحواذ عليها في  30يناير  1108شركة الخدمات الطبية المسباندة المحبدودة
و شركتها التابعة شركة الخدمات الصيدالنية المحبدودة با ءبافة إلبى ا يبرادات المتأتيبة مبن مستشبفى الحمبادي فبي النزهبة البذي تبم إفتتاحبه فبي  03فبرايبر
 .1108من ناحية هخرر ،إنخفع صافوي الربح بمبل  08مليون ريال بنسبة  ،% 06.7حيب بلب صبافي البربح مبلب  91مليبوون ريوبوال فبي العبوام المالبوي
1108م مقارنة بو  018مليون ريال للعام السابق  1107م ويرجع ا نخفاض في صافي الربح بشكلٍ رئيسي الى:
-

يببببببادة مصبببببباري

التشببببببغيل نتيجببببببة إفتتبببببباح مستشببببببفى الحمببببببادي فببببببي النزهبببببة وكببببببذل ارتفبببببباع بنببببببد الرواتببببببن ا داريببببببة

نتيجة تعيين الكادر ا داري لمستشفى النزهة و يادة رسوم العمالة.
-

إرتفبببببباع مصبببببباري

ا سببببببتهالك بمبلبببب ب  35.39مليببببببون ريببببببال فببببببي عببببببام  1108مقارنببببببة بعببببببام  1107وذلبببب ب بسبببببببن

تشغيل مستشفى النزهة.
-

إرتفبببببباع بنببببببد مصببببببروف النفقببببببات الماليببببببة بمبلبببب ب  03.85مليببببببون ريببببببال وذلبببب ب نتيجببببببة يببببببادة القببببببروض المسببببببحوبة
خالل العام لتمويل نشاطات الشركة والشركة التابعة.

البعد  /السعة
(القيمة بمليون ريال)

االي ادات ،بالصاف
إجمال ال بح
ال بح التشغيل
صاف ال بح
متوسط لدد األس
ربحية الس (ريال)

8107

8102

اإلختالف

719
839
043
012
081
1.91

294
845
032
91
081
1.75

025
6
()5
()02
()1.05

 %سبة العمو
(اإل خفا )
%86.0
%8.5
()%3.5
()%06.7
()%06.7
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.
العناصر الرئيسية لقائمة ال أرباح أو الخسائر ( مليون ريال سعودي)
894
709

2017

2018

239

245
143

اإليرادات

-3

إجمالي الربح

138

108

الربح التشغيلي

90

صافي الربح

البيا ات المالية ( 5سعوات):

يستعرض هذا البند القوائم المالية عن الخمس سنوات الماءية من عام 1104م إلى 1108م.

.0

قائمة الم كز المال :

يوءبببببببح الجبببببببدول والرسبببببببم البيببببببباني التببببببباليين ملخبببببببل لمجمبببببببوع الموجبببببببودات والمطلوببببببببات وحقبببببببون المسببببببباهمين للسبببببببنة الماليبببببببة
المنتهية في1108/01/30م واألعوام السابقة (القيمة بمليون ريال):

البعد  /السعة
(القيمة بمليون ريال)

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات
وحقوق المساهمين

8104

8105

8106

8107

8102

8.197
777
0.381

0.936
551
0.326

8.041
769
0.370

8.313
906
0.327

8.424
0.116
0.472

8.197

0.936

8.041

8.313

8.424

ائمة المر

سعودي

المالي مليون

2,484
2,303
2,140

2,097
1,936

1,478
1,386

1,320

1,387

1,371

1,006
916

777

769
550

2015

2014
مجمو

قو

المسا مين

2016
مجمو

الم لوبات

2017
مجمو

2018

الموجودات
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يال حببببببببظ مببببببببن الجببببببببدول والرسببببببببم البيبببببببباني السببببببببابقين نمببببببببو إجمببببببببالي الموجببببببببودات تماشببببببببيا مببببببببع إسببببببببتراتيجية
المجموعبببببة التوسبببببعية نشببببباء مستشبببببفيات جديبببببدة حيببب ب تبببببم إفتتببببباح مستشبببببفى الحمبببببادي فبببببي السبببببويدي فبببببي عبببببام
 1105وإفتتبببببباح مستشببببببفى الحمببببببادي فببببببي النزهببببببه فببببببي عببببببام  1108با ءببببببافة إلببببببى ا سببببببتحواذ علببببببى شببببببركة
الخببببببدما ت الطبيببببببة المسبببببباندة المحببببببدودة وشببببببركتها التابعببببببة شببببببركة الخببببببدمات الصببببببيدالنية المحببببببدودة فببببببي عببببببام
 .1108كببببببذل يبببببببين الجببببببدول هعببببببال نمببببببو إجمببببببالي مطلوبببببببات الشببببببركة هيضببببببا وذلببببب نتيجببببببة القببببببروض طويلببببببة
األجبببببببل المتوافقبببببببة مبببببببع الشبببببببريعة االسبببببببالمية والتبببببببي حصبببببببلت عليهبببببببا المجموعبببببببة مبببببببن بنبببببببوك محليبببببببة وو ارة
المالية والتي تم إستخدامها لتمويل بناء مستشفى الحمادي في السويدي والنزهة.
يالحببببببظ كببببببذل نموحقببببببون المسبببببباهمين مببببببن مبلبببب ب  0.311مليببببببون ريببببببال فببببببي عببببببام 1104م وهببببببو العببببببام الببببببذي
تحولببببببت بببببببه الشببببببركة إلببببببى شببببببركة مسبببببباهمة عامببببببة إلببببببى مبلببببب  0.478مليببببببون ريببببببال فببببببي عببببببام 1108م وبمببببببا
نسببببببته  .%01علمبببببا ببببببأن ا لشبببببركة قبببببد قامبببببت بتو يبببببع هربببببباح بمبلببببب  155مليبببببون ريبببببال خبببببالل هبببببذ األعبببببوام
وبواقببببببع  75مليببببببون ريببببببال عببببببن عببببببام  1104ومبلبببب ب  91مليببببببون ريببببببال عببببببن عببببببام  1105ومبلبببب ب  91مليببببببون
عن عام .1107

-

قائمة األرباح أو الخسائ :

.8

يبببببببين الجببببببدول والرسببببببم البيبببببباني التبببببباليين البنببببببود الرئيسببببببية لقائمببببببة األرببببببباح ه والخسببببببائر لألعببببببوام الخمببببببس السببببببابقة مببببببن
عام  1104م إلى  1108م .حي يالحظ منها ما يلي:
نمببببببو إيببببببرادات المجموعببببببة بشببببببكل تصبببببباعدي خببببببالل هببببببذ األعببببببوام بمببببببا يتناسببببببق مببببببع إسببببببتراتيجية المجموعببببببة
التوسبببببعية نشببببباء مستشبببببفيات جديبببببدة وا سبببببتحواذ علبببببى شبببببركات تعبببببز مبببببن تكامبببببل هنشبببببطة المجموعبببببة كمبببببا
هو مبين سابقا.
يعببببببود سبببببببن إنخفبببببباض صببببببافي األرببببببباح فببببببي عببببببام  1106نتيجببببببة نقطبببببباع هعمببببببال مستشببببببفى الحمببببببادي فببببببي
العليبببببا لمببببببدة سببببببتة هشببببببهر فببببببي ذلببببب العببببببام نتيجببببببة حاد بببببة التمبببببباش الكهربببببببائي التببببببي تببببببم ا فصبببببباح عنهببببببا فببببببي
تاريخه.
بعببببببود سبببببببن إنخفبببببباض صببببببافي األرببببببباح فببببببي عببببببام  1108إلببببببى يببببببادة المصبببببباري التشببببببغيلية المترتبببببببة علببببببى
إفتتبببببباح وتشببببببغيل مستشببببببفى الحمببببببادي فببببببي النزهببببببة وإرتفبببببباع بنببببببود مصبببببباري ا سببببببتهالك والنفقببببببات الماليببببببة
كما تم بيانه سابقا.

-

البعد  /السعة
(القيمة بمليون ريال)

االي ادات ،بالصاف
إجمال ال بح
ال بح من ال مليات
ال بح قبل الزكاة
صاف ال بح

8104

8105

8106

8107

8102

428
819
030
034
089

560
846
053
051
040

616
848
92
26
75

719
839
043
083
012

294
845
032
015
91
894

ائمة ال أرباح أو الخسائر ( مليون ريال سعودي)
709
606

561
482

246

209

239

141 150

129 134

2014

242
86

2015

صافي الربح

الربح بل الز اة

245

2016

75

الربح اإلجمالي

108 123

2017

اإليرادات

105

90

2018
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قائمة التدفقات العقدية :
يلخل الجدول التالي التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  30ديسمبر  1108والسنوات الخمس السابقة (القيمة بالمليون ريال):
البعد  /السعة
(القيمة بمليون ريال)

صاف العقدية من اال شطة التشغيلية
صاف العقدية من اال شطة االستثمارية
صاف العقدية من اال شطة التمويلية
صاف التغي ف العقدية
العقد ف بداية السعة
اية السعة
العقد ف

8104

8105

8106

8107

8102

056
()376
711
511
41
544

66
()075
()346
()455
544
29

()30
()045
011
()76
89
03

301
()097
51
065
03
072

()51
()007
35
()034
078
44

التحليل الجغ اف إلجمال إي ادات الش كة:
يتركببببببز نشبببببباط المجموعببببببة فببببببي مدينببببببة الريبببببباض وال يوجببببببد فببببببروع للمجموعببببببة بمنبببببباطق هخببببببرر بالمملكببببببة هو خارجهببببببا .يعببببببرض
الجدول التالي إجمالي ا يرادات بالمنطقة الوسطى( .القيمة حالف الرياالت):
إس المعطقة

8107

8102

المعطقة الوسطى

712.684

293.596

* العتائج التشغيلية ل ان 8102ن:
بلبببب ب الببببببربح التشببببببغيلي لعببببببام  1108م مبلبببب ب  038مليببببببون ريببببببال مقابببببببل مبلبببب ب  043مليببببببون ريببببببال لعببببببام  ،1107بببببببنقل قببببببدر
 %3.5ويعبببببود هبببببذا سببببببن هبببببذا ا نخفببببباض بشبببببكل عبببببام إلبببببى يبببببادة مصببببباري التشبببببغيل نتيجبببببة إفتتببببباح لمستشبببببفى الحمبببببادي فبببببي
النزهة في العام  1108م.

* الم ايي الدولية للتقاري المالية:
أسس اإللداد:
تببببببم إعببببببداد هببببببذ القببببببوائم الماليببببببة الموحببببببدة وفقببببببا للمعببببببايي ر الدوليببببببة للتقببببببارير الماليببببببة المعتمببببببدة فببببببي المملكببببببة العربيببببببة السببببببعودية،
والمعايير واالصدارات األخرر المعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الم ايي الجديدة والتفسي ات والت ديالت الت التمدت ا المجمولة:

قامبببببت المجموعبببببة ببببببالتطبيق ألول مبببببرة المعيبببببار البببببدولي عبببببداد التقبببببارير الماليبببببة رقبببببم " 05االيبببببرادات مبببببن العقبببببود مبببببع العمبببببالء"
والمعيار الدولي عداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" في العام .1108

الم يار الدول رق  :05االي ادات من ال قود مع ال مالء:

 قامبببببت المجموعبببببة بتطبيبببببق المعيبببببار البببببدولي عبببببداد التقبببببارير الماليبببببة رقبببببم  05باسبببببتخدام طريقبببببة التبببببأ ير المتبببببراكم وبالتببببباليلبببببم يبببببتم تعبببببديل األرقبببببام المقارنبببببة واسبببببتمرت المجموعبببببة فبببببي اعبببببداد التقبببببارير عبببببن سبببببنة المقارنبببببة بموجبببببن المعيبببببار المحاسببببببي
البببببدولي رقبببببم  .08حيببببب تبببببم ا فصببببباح عببببببن تفاصبببببيل السياسبببببات المحاسبببببببية بموجبببببن المعيبببببار المحاسبببببببي البببببدولي رقببببببم 08
بشبببببكل م نفصبببببل إذا كانبببببت مختلفبببببة عبببببن تلببببب البببببواردة فبببببي المعيبببببار البببببدولي للتقبببببارير الماليبببببة رقبببببم  05وتبببببم ا فصببببباح عبببببن
تأ ير التغييرات في ا يضاح ( )7-4في ا يضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.
 بموجبببببن المعيبببببار البببببدولي عبببببداد التقبببببارير الماليبببببة رقبببببم  ،05يجبببببن اعتببببببار ه ي عبببببوض مكتسبببببن مشبببببروط كأصبببببل تعاقبببببديولببببببيس ذمببببببة مدينببببببة تجاريببببببة .لببببببذال  ،عنببببببد اعتمبببببباد المعيببببببار الببببببدولي عببببببداد التقببببببارير الماليببببببة رقببببببم  ،05قامببببببت المجموعببببببة
ب عببببببادة تصببببببني مببببببن الببببببذمم المدينببببببة التجاريببببببة الببببببى هصببببببول تعاقديببببببة تبلبببببب  7.161.696ريببببببال فببببببي  30ديسببببببمبر 1108
وكما هو مبين في ا يضاح ( )7-4في ا يضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.
 كببببببذل تببببببم بموجببببببن المعيببببببار الببببببدولي عببببببداد التقببببببارير الماليببببببة رقببببببم  05ا عتببببببراف بمبلبببب ب  3.717.731ريببببببال كالتزامبببببباتعقبببببود نتيجبببببة تقبببببديم المجموعبببببة تخفيضبببببات حجبببببم التعامبببببل والسبببببداد المعجبببببل ببببببأ ر رجعبببببي لعمالئهبببببا علبببببى جميبببببع المنتجبببببات
التببببي يشببببتريها العميببببل عنببببد تجبببباو مبلبب ب معببببين لحجببببم التعامببببل خببببالل فتببببرة محببببددة فببببي العقببببد .يببببتم ذلبب ب بتطبيببببق الخصببببومات
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علبببببى عمليبببببات الشبببببراء الالحقبببببة بتعبببببويع الخصبببببومات مقاببببببل المببببببال المسبببببتحقة مبببببن العميبببببل وكمبببببا هبببببو مببببببين فبببببي ا يضببببباح
( )7-4في ا يضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة .

الم يار الدول رق  :9األدوات المالية:

 قامبببببت المجموعبببببة باختيبببببار تطبيبببببق االعفببببباء فبببببي الفقبببببرة ( )05-1-7مبببببن المعبببببايير الدوليبببببة عبببببداد التقبببببارير الماليبببببة المتعلقبببببةببببببالتحول للتصبببببني والقيببببباش ،وبالتبببببالي لبببببم يبببببتم تعبببببديل األرقبببببام المقارنبببببة فبببببي سبببببنة التطبيبببببق األوليببب بة .وفقبببببا لبببببذل  ،يبببببتم إدراج
هي تعبببببديالت علببببببى المبببببببال الدفتريببببببة للموجببببببودات هو المطلوبببببببات الماليببببببة فببببببي بدايببببببة فتببببببرة التقريببببببر الحاليببببببة ،مببببببع االعتببببببراف
ببببببالفرن فبببببي الرصبببببيد االفتتببببباحي لألربببببباح المحتجبببببزةو لبببببذل  ،لبببببم يبببببتم إعبببببادة تصبببببني األصبببببول الماليبببببة فبببببي قائمبببببة المركبببببز
المالي لسنة المقارنة ولم يتم تعديل مخصصات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة في سنة المقارنة.
 تببببببم ا فصبببببباح عببببببن تفاصببببببيل السياسببببببات المحاسبببببببية بموجببببببن معيببببببار المحاسبببببببة الببببببدولي رقببببببم  39بشببببببكل منفصببببببل إذا كانببببببتمختلفبببببة عبببببن تلبببب البببببواردة فبببببي المعيبببببار البببببدولي للتقبببببارير الماليبببببة  9وه بببببر التغييبببببرات التبببببي تبببببم ا فصببببباح عنهبببببا فبببببي ا يضببببباح
( )7-4في ا يضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.
 نبببببتج عبببببن تطبيبببببق المعيبببببار البببببدولي عبببببداد التقبببببارير الماليبببببة رقبببببم  9األدوات الماليبببببة تخفبببببيع حقبببببون الملكيبببببة فبببببي بدايبببببة العبببببام 1108بمبلبببب ب  0.534.169ريببببببال .همببببببا التببببببأ ير علببببببى قائمببببببة الببببببربح هو الخسببببببارة للسببببببنة المنتهيببببببة فببببببي  30ديسببببببمبر 1108
فقبببببد ادر تطبيقبببببه إلبببببى يبببببادة المصبببببروفات ا داريبببببة بمبلببببب  510.945ريبببببال سبببببعودي وكمبببببا هبببببو مببببببين فبببببي ا يضببببباح (-4
 )7في ا يضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة.

الم ايي الصادرة وغي المف لة ب د:
المعببببببايير والتفسببببببيرات الصبببب ب ادرة وغيببببببر المفعلببببببة بعببببببد ،حتببببببى تبببببباري إصببببببدار القببببببوائم الماليببببببة للشببببببركة ،تكببببببون مدرجببببببة هدنببببببا ،
وتعتزم المجموعة إقرار هذ المعايير ،عندما تصبح نافذة المفعول.

الم يار الدول إللداد التقاري المالية رق  06بشأن لقود اإليجار:

تبببببم إصبببببدار المعيبببببار البببببدولي للتقريبببببر المبببببالي رقبببببم ( )06فبببببي ينببببباير  1106ويحبببببل هبببببذا المعيبببببار محبببببل التوجيهبببببات الماليبببببة لعقبببببود
االيجبببببار بمبببببا فبببببي ذلببب ب معيبببببار المحاسببببببة البببببدولي رقبببببم ( )07عقبببببود ا يجبببببار ،والتفسبببببير البببببدولي رقبببببم ( )4البببببذي يحبببببدد مبببببا إذا كبببببان
الترتيببببببن يحتببببببوي علببببببى عقببببببد إيجببببببار .وتفسببببببير لجنببببببة التفسببببببيرات الدوليببببببة رقببببببم ( )05حببببببوافز ا يجببببببارات التشببببببغيلية ورقببببببم ()17
تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن النموذج القانوني لعقد االيجار.
يحبببببدد المعيبببببار رقبببببم ( )06مبببببن المعبببببايير الدوليبببببة للتقريبببببر المبببببالي ،مببببببادا االعتبببببراف والقيببببباش والعبببببرض وا فصببببباح عبببببن عقبببببود
ا يجبببببار ويتطلبببببن مبببببن المسبببببتأجرين المحاسببببببة عبببببن افبببببة عقبببببود ا يجبببببار بموجبببببن نمبببببو ذج واحبببببد علبببببم قائمبببببة المر بببببز المبببببالي
مما لبببببة للمحاسببببببة عبببببن عقبببببود التبببببأجير التمبببببويلي بموجبببببن معيبببببار المحاسببببببة البببببدولي رقبببببم ( .)07توجبببببد اعفببببباءات اختياريبببببة لعقبببببود
االيجببببببار قصببببببيرة االجببببببل وعقببببببود االيجببببببار للموجببببببودات ذات القيمببببببة المنخفضببببببة إيجببببببارات األصببببببول "منخفضببببببة القيمببببببة" (ملببببببل
الحواسببببببين الشخصببببببية) وا يجببببببارات قصببببببيرة األجببببببل ( هي عقببببببود ا يجببببببار التببببببي تبلبببب ب مببببببدة إيجارهببببببا  01شببببببهرا هو هقببببببل) .فببببببي
تببببباري ببببببدء عقبببببد ا يجبببببار ،سبببببوف يعتبببببرف المسبببببتأجر ببببببااللتزام بتقبببببديم مبببببدفوعات ا يجبببببار (هي التبببببزام التبببببأجير) واألصبببببل البببببذي
يملببببببل الحببببببق فببببببي اسببببببتخدام األصببببببل األساسببببببي خببببببالل فتببببببرة ا يجببببببار (هي حببببببق االسببببببتخدام) .سببببببوف يطلببببببن مببببببن المسببببببتأجرين
االعتراف بشکل منفصل بمصروف الفوائد علم التزام ا يجار ومصروف ا هالك علم حق استخدام األصل.
كمببببببا سببببببيطلن مببببببن المسببببببتأجرين إعببببببادة قيبببببباش التببببببزام التببببببأجير عنببببببد وقببببببوع هحببببببدا معينببببببة (علببببببى سبببببببيل الملببببببال .تغييببببببر فتببببببرة
ا يجبببببار ،هو تغييبببببر مبببببدفوعات ا يجبببببار ا لمسبببببتقبلية الناجمبببببة عبببببن تغييبببببر فبببببي م شبببببر هو معبببببدل يسبببببتخدم لتحديبببببد تلببب ب المبببببدفوعات).
سوف يعترف المستأجر عموما بقيمة إعادة قياش التزامات التأجير كتسوية حق استخدام الموجودات.
إن محاسبببببببة المببببب جر بموجببببببن المعيببببببار الببببببدولي للتقريببببببر المببببببالي رقببببببم ( )06لببببببم تتغيببببببر بشببببببكل جببببببوهري عببببببن المحاسبببببببة الحاليببببببة
وفقببببببا لمعيببببببار المحاسبببببببة الببببببدولي رقببببببم ( .)07وسببببببوف يسببببببتمر المببببب جرون فببببببي تصببببببني جميببببببع عقببببببود ا يجببببببار باسببببببتخدام نفببببببس
مببببببده التصبببببني كمبببببا هبببببو الحبببببال فبببببي معيبببببار المحاسببببببة البببببدولي رقبببببم ( )07والتمييبببببز ببببببين نبببببوعين مبببببن عقبببببود ا يجبببببارات :عقبببببود
ا يجار التشغيلية والتمويلية.
يتطلبببببن المعيبببببار البببببدولي للتقريبببببر المبببببالي رقبببببم ( )06هيضبببببا مبببببن المسبببببتأجرين والمببببب جرين تقبببببديم إفصببببباحات هكلبببببر شبببببمولية ممبببببا
هببببببو منصببببببو عليببببببه فببببببي المعيببببببار المحاسبببببببي الببببببدولي رقببببببم ( .)07يسببببببري المعيببببببار الببببببدولي للتقريببببببر المببببببالي رقببببببم ( )06علببببببى
الفتببببببرات السببببببنوية التببببببي تبببببببده فببببببي هو بعببببببد  0ينبببببباير  .1109التطبيببببببق المبكببببببر مسببببببم وح بببببببه ولكببببببن لببببببيس قبببببببل هن تطبببببببق المنشببببببأة
المعيبببببار البببببدولي للتقريبببببر المبببببالي رقبببببم ( .)05يمكبببببن للمسبببببتأجر هن يختبببببار تطبيبببببق المعيبببببار باسبببببتخدام إمبببببا ببببببأ ر رجعبببببي كامبببببل هو
ه ر رجعي معدل .وتسمح هحكام االنتقال الخاصة بالمعيار بتخفيضات معينة.
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الم ايي األخ ى:

ال تتوقببببببببع إدارة المجموعببببببببة هن يكببببببببون لتطبيببببببببق المعببببببببايير والتعببببببببديالت والتحسببببببببينات التاليببببببببة تببببببببأ ير جببببببببوهري علببببببببى القببببببببوائم الماليببببببببة
الموحدة في الفترات المستقبلية وهي:
 تعووبببببببببببوديالت علوووبببببببببببوى المعيوووبببببببببببوار الوووبببببببببببودولي للتقريوووبببببببببببور المووبببببببببببوالي رقوووبببببببببببوم (" )9األدوات الماليوووبببببببببببوة" تتعلوووبببببببببببوقبخصووووائل الوووودفع المسبق مووووع التعووووويع السوووولبي) تاري السريان  0يناير .)1109
 تعوووببببببببوديالت علووووبببببببببوى معيوووببببببببوار المحاسببببببببببة الوووببببببببودولي رقووووبببببببببوم ( " )18االسببببببببتلمارات فوووبببببببببوي المنشووووببببببببوآت الزميلوووبببببببببوةوالمشووووببببببببوروعات المشوووببببببببوتركة" تتعلوووببببببببوق بنسببببببببن االسببببببببتلمار طويلببببببببة األجببببببببل فببببببببي الشببببببببركات الزميلببببببببة والمشببببببببروعات
المشتركة (تاري السريان  0يناير .)1109
 تعووووببببببببوديالت علووووببببببببوى معيووووببببببببوار المحاسووووببببببببوبة الووووببببببببودولي رقووووببببببببوم (" )09منببببببببافع المببببببببوظفين" تتعلووووببببببببوق بتعووووببببببببوديالتالخطوووووة ،تقليصوووووها هو تسوووووويتها (تووووواري السريان  0يناير .)1109
 تحسووبببببببببوينات علوووببببببب ب وى المعيووبببببببببوار الوووبببببببببودولي للتقريوووبببببببببور المووبببببببببوالي رقوووبببببببببوم (" )00الترتيببببببببببات المشووبببببببببوتركة” تتعلوووبببببببببوقبالحصوووة المحتفظ بهووووا سوووابقا في العملية المشتركة (تاري السريان  0يناير .)1109
 تحسوووببببببوينات علوووببببببوى معيوووببببببوار المحاسبببببببة الوووببببببودولي رقوووببببببوم (" )01ءوووببببببوريبة الوووببببببودخل" تتعلوووببببببوق بآ وووببببببوار ءوووببببببوريبةالوووودخل لمووودفوعات األدوات المالية المصنفة على هنها حقون ملكية (تاري السريان  0يناير .)1109
 تحسووووبببببببوينات علووووبببببببوى معيووووبببببببوار المحاسببببببببة الووووبببببببودولي رقووووبببببببوم (" )13تكلفبببببببة االقتبببببببراض" تتعلووووبببببببوق بتكلفبببببببة االقتبببببببراضالم هلوووووة للرسوووووملة (تووووواري السريان  0يناير .)1109
 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )07عقود التأمين" (تاري السريان  0يناير .)1110 -التفسير الدولي (" )13عدم التيقن بشأن معامالت ءريبة الدخل" (تاري السريان  0يناير .)1109

* سياسة توزيع األرباح:
وفقببببببا ل لنظببببببام األساسببببببي للشببببببركة والئحببببببة سياسببببببة تو يببببببع األرببببببباح بنظببببببام حوكمببببببة الشببببببركة الداخليببببببة تخضببببببع عمليببببببة تو يببببببع األرببببببباح
النقديببببببة لموافقببببببة الجمعيببببببة العامببببببة بنبببببباء علببببببى توصببببببيات مجلببببببس ا دارة مببببببع األخببببببذ فببببببي االعتبببببببار العوامببببببل المختلفببببببة فببببببي ذلبببب ب ملببببببل
الوءبببببع المبببببالي للشبببببركة وتعهبببببداتها التبببببي تقيبببببد تو يبببببع هربببببباح نقديبببببة بموجبببببن اتفاقيبببببات التسبببببهيالت االئتمانيبببببة التبببببي هبرمتهبببببا الشبببببركة مبببببع
البنببببببوك الممولبببببببة لهبببببببا وكبببببببذل نتبببببببائج األعمبببببببال الحاليبببببببة والمتوقعبببببببة ومتطلباتهبببببببا النقديبببببببة وخططهبببببببا التوسبببببببعية .وحسبببببببن المبببببببادتين ()44
و( )45من النظام األساسي للشركة فقد حدد سياسة تو يع األرباح ومكان وموعد الصرف وهي كما يلي:
 -0المادة ( )44تو يع األرباح :
تو ع هرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:
 يجنبببببببن عشبببببببرة فبببببببي المائببببببببة ( )%01مبببببببن األربببببببباح الصبببببببافية لتكببببببببوين االحتيببببببباطي النظبببببببامي .ويجبببببببو للجمعيببببببببةالعامة العادية وق هذا التجنين متى بل االحتياطي المذكور نص رهش المال.
يجبببببو للجمعيبببببة العامبببببة العاديبببببة بنببببباء علبببببى اقتبببببراح مجلبببببس ا دارة هن تجنبببببن نسببببببة مبببببن األربببببباح الصبببببافية لتكبببببوين
احتياطيات هخرر.
 يبببببو ع مبببببن البببببباقي بعبببببد ذلببب ب دفعبببببة هولبببببى للمسببببباهمين تعبببببادل ( )%5مبببببن رهش المبببببال المبببببدفوع بنببببباءا علبببببى توصبببببيةمجلس ا دارة وموافقة الجمعية العمومية.
يبببببببو ع البببببببباقي بعبببببببد ذلببببب ب علبببببببى المسببببببباهمين كحصبببببببة إءبببببببافية فبببببببي األربببببببباح وبحسبببببببن توصبببببببية مجلبببببببس ا دارة
وموافقة الجمعية العمومية.
 -1المادة ( )45حددت مكان وموعد صرف األرباح:
 تببببببدفع األربببببببباح المقبببببببرر تو يعهبببببببا علبببببببى المسببببببباهمين فببببببي المكبببببببان والمواعيببببببد التبببببببي يحبببببببددها مجلبببببببس ا دارة وفقببببببباللتعليمات التي تصدرها و ارة التجارة والصناعة.
-3الجدول التالي يوءح األرباح التاريخية للسنوات السابقة (القيمة مليون ريال):

البعد  /السعة
(القيمة بمليون ريال)
صاف ال بح
متوسط لدد األس
إجمال المبلغ الموزع
سبة التوزي ات إلى صاف ال بح

8104ن

8105ن

8106ن

8107ن

8102

089
081
75
%52

040
081
91
%64

75
081
1
%1

012
081
91
%23

91
081
-%1
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* الف وع التاب ة للش كة و شاط ا:
بحسن النظام األساسي للشركة فان نشاط الشركة يتركز داخل المملكة العربية السعودية.
والجبببببدول التبببببالي يوءبببببح فبببببروع شبببببركة الحمبببببادي للتنميبببببة واالسبببببتلمار داخبببببل مدينبببببة الريببببباض بالمملكبببببة العربيبببببة السبببببعودية وهبببببي
كما يلي:

اس الف ع

السجل التجاري

المديعة

الدولة محل ال مليات ومحل التأسيس

مستشفى الحمادي – ف ع ال ليا
مستشفى الحمادي – ف ع السويدي
مستشفى الحمادي – ف ع العزهة
اإل شاءات والصيا ه
ش كة الخدمات الطبية المسا دة
ش كة الخدمات الصيدال ية المحدودة

0101163116
0101374169
0101374171
0101374173
0101096704
0101071094

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

* أ شطة األس

وأدوات الدين:

الش كة :ش كة الحمادي للتعمية واإلستثمار
.0
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لم تصدر الشركة هسهم هو ادوات دين ألي من الشركات التابعة لها.
ال يوجببببببد خببببببالل العببببببام المببببببالي المنتهببببببي فببببببي  30ديسببببببمبر  1108م هيببببببة مصببببببلحة تعببببببود ألشببببببخا مببببببن غيببببببر (هعضبببببباء
مجلس ا دارة وكبار التنفيذيين وه واجهم واوالدهم القصر) في ف ة األسهم ذات األحقية في التصويت.
لببببببم تصببببببدر هو تمببببببنح الشببببببركة خببببببالل عببببببام  1108م هيببببببة هدوات ديببببببن قابلببببببة للتحويببببببل إلببببببى هسببببببهم هو هيببببببة هوران ماليببببببة
تعاقدية هو مذكرات حق اكتتاب هو حقون مشابهة وال يوجد هي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذل .
لببببببم تصببببببدر هو تمببببببنح الشببببببركة خببببببالل عببببببام  1108م هي حقببببببون تحويببببببل هو اكتتبببببباب بموجببببببن هدوات ديببببببن قابلببببببة للتحويببببببل
إلى هسهم هو هية هوران مالية تعاقدية هو مذكرات حق اكتتاب هو حقون مشابهة.
لم تقم الشركة هو هي من الشركات التابعة لها بأي شراء هو إسترداد هو إلغاء ألية هدوات دين قابلة لالسترداد.
لم تقم الشركة بأية ترتيبات هو إتفان يتنا ل بموجبه هي من مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.
لبببببم تقبببببم الشبببببركة بأيبببببة ترتيببببببات هو إ تفبببببان يتنبببببا ل بموجببببببه هحبببببد اعضببببباء مجلبببببس ا دارة هو هحبببببد كببببببار التنفيبببببذيين عبببببن
راتن هو تعويع.
لم تقم الشركة خالل عام 1108م بأي إستلمارات هو إنشاء إحتياطيات هخرر لمصلحة موظفي الشركة.

* الم لوماااااات المت لقاااااة باااااأي قااااا و للاااااى المجمولاااااة (ساااااواء أكا ااااات واجباااااة الساااااداد لعاااااد الطلاااااب أن غيااااا
ذلااااااك) ،وكشااااااف بالمديو يااااااة اإلجماليااااااة للشااااا كة والشاااا ا كات التاب ااااااة ل ااااااا وأي مبااااااالغ دف ت ااااااا الشااااا كة سااااااداداً
واس الج ة الما حة ل ا ومدته والمبلغ المتبق .
لق و خالل السعة ومبلغ أصل الق
الق و

المقدمة من البعوك التجارية:

الج ة الما حة
البن العربي
بن ساب

أصل الق
411.111.111
051.111.111

البن العربي

35.111.111

المجموع

585.111.111

مدة الق
 5سنوات
 3سنوات
قرض قصير
األجل

رصيد بداية السعة
101.511.111
019.011.177

المضاف خالل السعة
051.111.111
15.891.977

المسدد خالل السعة
-58.314.777

المبلغ المتبق
361.511.111
76.671.177

--

35.111.111

35.111.111

--

380.618.177

801.298.977

93.384.777

439.071.877
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المقدمة من وزارة المالية:

الج ة الما حة
و ارة المالية

مدة الق
 11سنة

أصل الق
374.141.111

رصيد بداية السعة
359.577.151

المضاف خالل السعة
04.661.751

المسدد خالل السعة
7.457.151

المبلغ المتبق
*366.781.751

*يم لببببببل هببببببذا المبلببببب الرصببببببيد المتبقببببببي مببببببن القببببببروض الممنوحببببببة مببببببن و ارة الماليببببببة ،والببببببذي يببببببتم تقسببببببيمه إلببببببى قببببببروض ومببببببنح
حكوميببببببة فببببببي القببببببوائم الماليببببببة الموحببببببدة ويببببببتم معالجتهببببببا وفببببببق للسياسببببببات المحاسبببببببية المنصببببببو عليهببببببا فببببببي معيببببببار التقببببببارير
المالية الدولي رقم (.)11

بيان بالمديو ية للى المجمولة:
البعد
قروض طويلة االجل والمنح الحكومية
القروض قصيرة االجل والمنح الحكومية
المصاري المستحقة ومطلوبات اخرر
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الذمم الدائنة التجارية
كاة مستحقة
التزامات تعاقدية
تو يعات هرباح مستحقة
ا جمالي

القيمة بال يال
704.529.348
014.790.347
64.639.761
56.814.506
46.468.102
04.900.820
3.717.731
827.735
0.115.593.789

* المخاط الت يمكن أن تواجه المجمولة:
ت تقسي المخاط الت تت

ل ا المجمولة إلى ثالثة أقسان رئيسية ه كما يل :

أ.

المخاط المت لقة بعشاط ولمليات ا (على سبيل الملال ال الحصر):

.0

التقدن الس يع ف االج زة الطبية والتقعيات وض ورة تحديث ا دورياً:
يتميز القطاع الصحي بالتقدم السريع في االجهزة والمعدات الطبية والتطورات التقنية لذا على المجموعة هن تقوم بتحديووو
هجهزتها بصفه دائمة بالرغم من ارتفاع قيمتها وذل حتى تتمكن من تقديم خدمة متميز وسريعة لعمالئها مما قد ي ر علوى
هعمال الشركة نتيجة التقادم التكنولوجي.

.8

مخاط ارتفاع تكاليف استقطاب االطباء وطاق التم يض والكوادر الطبية:
إ ن اسببببببببتقطاب وتوظيبببببب ب الكببببببببوادر الطبيببببببببة والتمريضببببببببية الم هلببببببببة للعمببببببببل بالمجموعببببببببة يعببببببببد مببببببببن ءببببببببمن
المصبببببا عن التبببببي تواجههبببببا نظبببببرا لمحدوديبببببة هعبببببداد الكبببببوادر الطبيبببببة المتبببببوفرة فبببببي السبببببون السبببببعودي .وعليبببببه فببب ب ن
عببببببببدم تمكببببببببن المجموعببببببببة مببببببببن اسببببببببتقطاب وتوظيبببببب ب هفضببببببببل الكفبببببببباءات الطبيببببببببة مببببببببن ذوي السببببببببمعة والشببببببببهرة
والخبرات للعمل في المستشفيات سي ر على العملية التشغيلية وتحقيقها لألهداف المهنية والمالية.

.3

مخاط األخطاء الطبية:
إ ن المجموعبببببببة معرءبببببببه لوقبببببببوع هخطببببببباء طبيبببببببة يمكبببببببن هن يرتكبهبببببببا الكبببببببادر الطببببببببي التبببببببابع لهبببببببا وبالتبببببببالي ال
تسببببببتطيع المجموعببببببة ءببببببمان عببببببدم وقببببببوع ملببببببل هببببببذ مببببببن قبببببببل كوادرهببببببا الطبيببببببة فببببببي المسببببببتقبل .وعليببببببه فبببب ب ن
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المجموعبببببة ملزمبببببة (وفقبببببا للمبببببادة  )40مبببببن نظبببببام مزاولبببببة المهبببببن ال صبببببحية بتحمبببببل التعويضبببببات الماليبببببة التبببببي يجبببببن
دفعهبببببا للمبببببريع المتضبببببرر نتيجبببببة الخطبببببأ الطببببببي البببببذي ارتكببببببه هحبببببد تابعيهبببببا مبببببن الممارسبببببين الصبببببحيين ،كمبببببا هنبببببه
مبببببن الممكبببببن ان التبببببنجح المجموعبببببة فبببببي إ ببببببات اسببببباش مطالبتهبببببا لشبببببركة التبببببأمين ألي سببببببن فببب ب ن مبببببن شبببببأن ذلببب ب
هن ي ر سلبا على المجموعة ووءعها المالي.
مخاط المعافسة الس ية واالحتفاظ بال القة الت اقدية:
.4
المنافسببببببة هصبببببببحت محببببببل اهتمببببببام الجميببببببع والسببببببون يوجببببببد بببببببه العديببببببد مببببببن مببببببزودي الخدمهببببببة الطبيببببببة وتجتهببببببد
المجموعبببببة مبببببن هجبببببل اكتسببببباب هكببببببر شبببببريحة وذلببب ب مبببببن خبببببالل تقبببببديم خبببببدمات طبيبببببة وعالجيبببببة مميبببببزة وغيبببببر متبببببوفرة
لبببببدر الغيبببببر وتحقيبببببق قبببببدر هو هخبببببر مبببببن الميبببببزة التنافسبببببية والتميبببببز علبببببى هقبببببرانهم ومنافسبببببيهم وصبببببوال إلبببببى تحقيبببببق هعلبببببى
المستويات من العائد.
.5

مخاط التمويل وتأثي ه للى الم كز المال للش كة:

باالءبببببافة البببببى إعتمببببباد المجموعبببببة علبببببى مصبببببادر تمويلهبببببا الذاتيبببببة ،تعتمبببببد المجموعبببببة فبببببي تغطيبببببة احتياجاتهبببببا مبببببن
رهش المبببببال علبببببى التمويبببببل البببببذي تحصبببببل عليبببببه مبببببن البنبببببوك التجاريبببببة ،ومبببببن الممكبببببن هن اليكبببببون بمقبببببدور المجموعبببببة
الحصول على هذ القروض سواء بصورة مطلقة هو بشروط تفضيلية.
ب المخاط المت لقة بالقطاع الطب (ال لاية الصحية):
 .0البي ة التنافسية بشكل عام من حي الخدمات المقدمة ومقارنتها بمليالتها بالجهات األخرر.
 .1إعادة الهيكلة لسون الرعاية الطبية بالمملكة العربية السعودية.
 .3التبببببوطين حيببب ب تببببببذل المجموعبببببة كليبببببرا مبببببن الجهبببببد لتطبيبببببق النسببببببة المقبببببررة مبببببن قببببببل و ارة العمبببببل ببببببالرغم مبببببن
قلة الكوادر الصحية الوطنية .
ج المخاط المت لقة باألس

ال ادية :

تو يببببببع األرببببببباح مببببببن عدمببببببه والببببببذي يعتمببببببد علببببببى الموقبببب ب

المببببببالي للمجموعببببببة وعوامببببببل هخببببببرر وقببببببد التتببببببوفر تلبببب ب

العوامل التي تساعد على قيام المجموعة بتو يع ارباح على مساهميها.
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 )0سياسات اإلفصاح:
تطبببببببق الشببببببركة الئحببببببة الحوكمببببببة الداخليببببببة الخاصببببببة بهببببببا لتطبيببببببق المزيببببببد مببببببن ا فصبببببباح والشببببببفافية عببببببن معلومببببببات الشببببببركة
واعتمبببببدت الشبببببركة نظبببببام حوكمبببببة ولبببببوائح الحوكمبببببة الداخليبببببة بموجبببببن موافقبببببة المسببببباهمين عليبببببه بالجمعيبببببة العامبببببة العاديبببببة والتبببببي
عقبببببببدت بتببببببباري 1107-01-16م الموافبببببببق  0439/4/8هبببببببو .والئحبببببببة سياسبببببببة ا فصببببببباح عبببببببن المعلومبببببببات جبببببببزء ال يتجبببببببزه مبببببببن نظبببببببام
حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية ويمكن ألي مساهم االطالع عليه بمقر الشركة.
ومن هذ ا فصاحات ما يلي:
 -1التزمت الشركة ب عالن النتائج المالية األولية والسنوية في المواعيد المحددة من قبل الهي ة.
 -2عقببببببدت الشببببببركة جمعيببببببة عامببببببة عاديببببببة للمسبببببباهمين فببببببي تبببببباري 1108-6-3م الموافببببببق  0439/9/09هببببببو وفببببببق متطلبببببببات السببببببون
الماليبببببة "تبببببداول" وهي بببببة السبببببون الماليبببببة مبببببن حيببببب االعبببببالن بموقبببببع الشبببببركة علبببببى موقبببببع "تبببببداول" وعمبببببل تصبببببويت إلكترونبببببي
على موقع تداوالتي للتصويت على بنود كل منها :
الموافقة على تقرير مجلس ا دارة للسنة المالية المنتهية في 1107/01/30م .

ه-

ب -الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 1107/01/30م
ت -الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 1107/01/30م .
 إبراء ذمة هعضاء مجلس ا دارة للسنة المالية المنتهية في 1107/01/30م .ج -الموافقببببب بة علبببببببى اختيبببببببار مكتبببببببن العظبببببببم والسبببببببديري محاسببببببببون قبببببببانونيون كمراقبببببببن للحسبببببببابات الخبببببببارجي للشبببببببركة للرببببببببع
اللاني واللال والرابع والسنوي من عام  1108والربع األول من العام  1109م .
ح -الموافقبببببة علببببببى تعيببببببين األسببببببتاذ  /عزيببببببز بببببببن محمببببببد القحطبببببباني عضببببببوا بمجلببببببس ا دارة ( مسببببببتقل ) وعضببببببو بلجنبببببة المراجعببببببة
اعتبارا من تاري  1108/1/0م بدال من العضو المستقيل االستاذ  /عبد العزيز بن صالح الربدي .
خ -الموافقببب بة علبببببى االعمبببببال والعقبببببود التبببببي سبببببتتم ببببببين الشبببببركة وم سسبببببة الحمبببببادي لتقنيببب بة المعلومبببببات والتبببببرخيل بهبببببا لعبببببام قبببببادم
 ،المملبببببببوك بعضبببببببها ملكيبببببببة مباشبببببببرة لببببببببعع هعضببببببباء مجلبببببببس إدارة (شبببببببركة الحمبببببببادي للتنميبببببببة واالسبببببببتلمار) هوكبببببببونهم مبببببببن
كبار التنفيذيين في تل الشركات،حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 1108/01/30م .
د-

الموافقببببة علبببببى العقبببببود والتعبببببامالت التبببببي سبببببتتم مبببببع األطبببببراف ذات العالقبببببة والتبببببرخيل بهبببببا لعبببببام قبببببادم (مبببببدة العقبببببد سبببببنة ماليبببببة
وتجبببببدد مبببببن قببببببل الجمعيبببببة العامبببببة للمسببببباهمين) .وال يوجبببببد بالعقبببببد هيبببببة شبببببروط تفضبببببيلية وهبببببي كمبببببا يلبببببي :الجهبببببة ذات العالقبببببة:
صالح محمد الحمادي وعبدالعزيز محمد الحمادي طبيعة العقد :ايجار مبنى سكني للموظفين .

ذ-

الموافقبببببة علببببببى العقببببببود والتعببببببامالت التببببببي سبببببتتم مببببببع األطببببببراف ذات العالقببببببة والتببببببرخيل بهبببببا لعببببببام قببببببادم (مببببببدة العقببببببد سببببببنة
ماليبببببة وتجبببببدد مبببببن قببببببل الجمعيبببببة العامبببببة للمسببببباهمين) .وال يوجبببببد بالعقبببببد هيبببببة شبببببروط تفضبببببيلية وهبببببي كمبببببا يلبببببي :الجهبببببة ذات
العالقة :صالح محمد الحمادي طبيعة العقد :ايجار مبنى سكني للموظفين .

ر -و الموافقببببببببة علببببببببى صببببببببرف مكافببببببببوأت ألعضبببببببباء مجلببببببببس ا دارة للسببببببببنه المنتهيببببببببة فببببببببي  1107/01/30وب جمببببببببالي قببببببببودر
 0.811.111.ريال (مليون و مانمائه ال

ريال ).

 -3تطببببببق وتلتبببببزم الشبببببركة بالئحبببببة حوكمبببببة الشبببببركات الصبببببادر عبببببن هي بببببة السبببببون الماليبببببة ونظبببببام حوكمبببببة الشبببببركة ولبببببوائح الحوكمبببببة
الداخلية.
 -4كما وفرت الشركة كل السبل تاحة المعلومات وتوفيرها للمساهمين متى طلبت.
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 )1ال قود واالتفاقيات الم مة مع األط اف ذات ال القة:
 -0ي كببببببببد هعضبببببببباء مجلببببببببس إدارة الشببببببببركة هن جميببببببببع االتفاقيببببببببات التببببببببي تمببببببببت مببببببببع األطببببببببراف ذات العالقببببببببة ال تشببببببببمل هي شببببببببروط
تفضيلية ،وهن هذ العقود تجدد سنويا من الجمعية العامة للمساهمين ألخذ الموافقة عليها.
 -8ال توجببببببد خببببببالل العببببببام  1108م هيببببببة عقببببببود كانببببببت المجموعببببببة طرفببببببا بهببببببا وفيهببببببا مصببببببلحة جوهريببببببة ألي مببببببن رئببببببيس وهعضبببببباء
المجلس هو المدراء التنفيذيين بالشركة هو المدير المالي وا داري هو ألي شخل ذو عالقة بخالف ما ذكر بالتقرير.
-3

ي كببببببد هعضبببببباء مجلببببببس ا دارة هنببببببه ال يجببببببو ألي عضببببببو مببببببن اعضبببببباء المجلببببببس بغيببببببر تببببببرخيل مببببببن الجمعيببببببة العامببببببة يجببببببدد

كل سنة هن يشترك في هي عمل من شأنه منافسة الشركة هو هن يتجر في هحد فروع النشاط الذي تزواله.
 -4يوءح الجدول التالي عقود الشركات وا يجار مع األطراف ذات العالقة (القيمة حالف الرياالت):
م سسبببببببة الحمبببببببادي لتقنيبببببببة المعلومبببببببات تعبببببببود ملكيتهبببببببا لعضبببببببو مجلبببببببس ا دارة األسبببببببتاذ /محمبببببببد صبببببببالح الحمبببببببادي (عضبببببببو تنفيبببببببذي)،
وطبيعة التعامل رسائل  SMSوالدعم الفني با نترنت وتطبيقات جوجل.

ن.

البعد

القيمه بال يال

وصف طبي ة ال قد

0

م سسة الحمادي لتقنية المعلومات

570.913

رسائل قصير ودعم فني

1

هيا وسار الحمادي

631.111

ايجار سكني

3

صالح الحمادي وعبد العزيز الحمادي

855.111

ايجار سكني

4

صالح الحمادي

7.384.111

ايجار سكني

ا جمالي

9.441.913

-5

يوءببببببح الجببببببدول التببببببالي عقببببببود ا نشبببببباء مببببببع األطببببببراف ذات العالقببببببة حيبببببب هبرمببببببت الشببببببركة "عقببببببد تنفيببببببذ هعمببببببال إنشبببببباء

مستشببببببفى الحمببببببادي السببببببويدي" "ومستشببببببفى الحمببببببادي النزهببببببة" مببببببع االئببببببتالف المكببببببون مببببببن م سسببببببة الحمببببببادي للمقبببببباوالت والمملوكببببببة
لعضببببببو مجلببببببس ا دارة األسببببببتاذ /محمببببببد صببببببالح الحمببببببادي وشببببببركة تطببببببوير الريبببببباض والتببببببي يملبببب ب فيهببببببا حصببببببة عضببببببو مجلببببببس ا دارة
الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي وتسمى "المقاول " (القيمة حالف الرياالت):

-6

المقاول

المش وع

 8102ن

اتحاد م سسة الحمادي للمقاوالت وشركة تطوير الرياض

مستشفى الحمادي النزهة

51.384.614

الجببببببدول التببببببالي يوءببببببح الرصببببببيد المطلببببببوب مببببببن هطببببببراف ذوي عالقببببببة مقابببببببل خببببببدمات طبيببببببة المقدمببببببة لهببببببم (القيمببببببة

حالف الرياالت):

البعد/السعة

 8102ن

المطلوب من هطراف ذوي عالقة

887.533
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 ) 3المااااااااادفولات العظامياااااااااة المساااااااااتحقة والمساااااااااددة (وهااااااا ا الزكااااااااااة – التأميعاااااااااات اإلجتمالياااااااااة –
ال سون الحكومية – ض ائب القيمة المضافة):
تخضببببببع المجموعبببب بة ألنظمببببببة ولببببببو ائح مصببببببلحة الزكبببببباة والببببببدخل ويببببببتم دفببببببع الزكبببببباة وفقببببببا للتعليمببببببات الموءببببببحة مببببببن قبببببببل
المصلحة .وفيما يلي مخصل الزكاة المستحقة على الشركة عن العام المالي  1108م.

 -0الجدول التال يظ

مخصص الزكاة المستحقة والمسددة خالل ال ان المال 8102ن (آالف ال ياالت):

البعد/السعة

8103ن

8104ن

8105

8106

8107

8102

الرصيد في  0يناير

3.463

3.619

4.341

01.131

01.164

01.013

مخصل الزكاة للسنة

4.111

5.111

9.111

00.111

05.150

04.919

المسدد

()4.154

()4.469

()3.318

()8.768

()05.101

()01.010

الرصيد في  30ديسمبر

3.619

4.341

01.131

01.164

01.013

04.900

 -8الجدول التال يظ

المدفولات العظامية المسددة خالل ال ان المال ( 8102القيمة بااللف ريال):

البعد/السعة

8107

8102

الزكاة

05.101

01.010

ءرائن القيمة المضافة

--

13.163

التأمينات ا جتماعية

04.178

04.119

الرسوم الحكومية

5.371

06.178

ا جمالي

34.668

65.450
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 )4اإلج اءات الت أتخذها المجلس للتواصل مع المساهمين:
قببببببام المجلببببببس بتعيببببببين إدارة شبببببب ون المسبببببباهمين وذلبببببب لإلجابببببببة عببببببن هي استفسببببببارات للمسبببببباهمين عببببببن مسبببببباهمتهم
في الشركة على االرقام التالية:
هات

 - 1319999فاكس 1309999

 )5إق ار ألضاء مجلس اإلدارة:
يقر هعضاء مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واالستلمار بما يلي:
 -1هن نظام الرقابة الداخلية هعد على هسس سليمة وتم تنفيذ بفعالية.
 -2ان سجالت الحسابات هعدت بالشكل الصحيح.
 -3ال يوجد هدنى ش يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة هنشطتها المختلفة.
 -4ال توجببببببد ه يببببببة عقوبببببببات ذات ه ببببببر جببببببوهري هو قيببببببود احتياطيببببببة هخببببببرر مفروءببببببة علببببببى الشببببببركة مببببببن هي جهببببببة
إشرافية هو تنظيمية هو قضائية هخرر ،باستلناء ما ورد بالبند رقم (.)10
 -5ال توجببببببد لببببببدر لجنببببببة المراجعببببببة هيببببببة مالحظببببببة علببببببى المراجببببببع الخببببببارجي للشببببببركة ولببببببم ترفببببببع توصببببببية لمجلببببببس
ا دارة الستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.

 )6ق ارات وتوصيات مجلس اإلدارة:
ال توجد توصيات من مجلس ا دارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي  1108م.
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الخاتمة
يسر مجلس إدارة الشركة هن يتقدم بالشبكر للسباد المسباهمين علبى اللقبة التبي منحوهبا لهبم ممبا
تجعلها حبافزا لتقبديم المزيبد مبن العطباء والجهبد لتحقيبق هبدف الشبركة المنشبود  ،كمبا يشبكر المجلبس
جميع منسوبي الشركة على المجهود الذي يقومبون ببه مبن هجبل تقبديم خدمبه طبيبة متميبز وحرصبهم
الببدائم علببى تطببوير اآلداء وتحسببين الخدمببه ممببا مكببن الشببركة مببن الحفبباى علببى مكانتهببا كاهحببد هفضببل
مقدمي الرعايه الصحيه بالمملكة  ،وهيضا الشكرموصول لشبركائنا فبي النجباح مبن الجهبات الحكوميبة
واألهلية والقطاعات األخرر .

والسالن لليك ورحمة اهلل وب كاته،

صالح بن محمد الحمادي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن صالح الحمادي
ال ضو المعتدب
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