
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسن غازي إبراھیم شاكرشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)
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 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٥ 
 

 الشركة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھا -۱
 

جلة في المملكة مسھي شركة مساھمة سعودیة  شركة" أو "الشركة األم")إن شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر ("ال
 العربیة السعودیة.

 
إلعالن  م،۲۰۰۸أغسطس  ۱۸ھـ الموافق ۱٤۲۹ن شعبا ۱۷) في ۲۷٥تم الحصول على القرار الوزاري رقم (

ملیون لایر  ۳٥۰تحویل الشركة األم من شركة ذات مسئولیة محدودة لشركة مساھمة سعودیة برأس مال قدره 
 لایر للسھم). ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۳٥سعودي (موزع على 

  
م، خالل فترة من رأس المال لإلكتتاب العا %۳۰في الشركة األم، قامت الشركة األم بطرح  لقرار المساھمین وفقاً 

 جمادى ۱۷م (الموافق ۲۰۱۰مایو  ۲ھـ) إلى ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱۱م (الموافق ۲۰۱۰أبریل  ۲٦من اإلكتتاب 
جمادى الثاني  ۳فق م (الموا۲۰۱۰مایو  ۱۷في البورصة بتاریخ  ألمالشركة ا أسھمھـ). تم بدء تداول ۱٤۳۱األولى 
بعد إكتمال الطرح العام األولي، تم إعالن الشركة كشركة مساھمة سعودیة برأس مال ھـ). وبناءاً على ذلك و۱٤۳۱
 لایر سعودي. ۱۰ملیون سھم قیمة السھم  ۳٥ملیون لایر سعودي موزع على  ۳٥۰

 
ملیون لایر سعودي بإصدار أربع  ٦۳۰م زیادة رأس المال لیصبح ۲۰۱٥ مارس ۲۹في اقترح مجلس إدارة الشركة 

أسھم مجانیة لكل خمس أسھم عادیة قائمة كما بتاریخ القرار. الحقاً لذلك، فقد اعتمد المساھمین اإلقتراح المقدم من 
ملیون  ۲۸على إصدار م ۲۰۱٥ مایو ۲۱في اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة بتاریخ مجلس اإلدارة وتمت الموافقة 

ودي ملیون لایر سع ۳٥۰لایر سعودي للسھم، وبالتالي تم زیادة رأس مال الشركة من  ۱۰سھم مجاني بقیمة اسمیة 
 م.۲۰۱٥یونیو  ۱٤تم استكمال اإلجراءات القانونیة المتعلقة بزیادة رأس المال في ملیون لایر سعودي. و ٦۳۰الى 

 
تصنیع المكیفات وتجارة الجملة والتجزئة في قطع الغیار واألجھزة المنزلیة  تزاول الشركة األم عملھا في

والكھربائیة وااللكترونیة ومكیفات الھواء وصیانة وإصالح األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة ومكیفات الھواء، 
 باإلضافة إلى الوكاالت التجاریة للشركات التي تزاول األنشطة نفسھا.

 
 للشركة ھو كما یلي: إن العنوان المسجل

 ٥مخرج  –الطریق الدائري الشمالي 
 ٥۱۲٤ص.ب 
 الریاض

 المملكة العربیة السعودیة
 

غلبیة / الخاضعة لسیطرة لدى الشركة األم إستثمارات في الشركات التابعة المملوكة بنسبة األ یونیو ۳۰كما في 
 الشركات التابعة "المجموعة"):الشركة (یشار إلى الشركة و

 
 االسم

 
 

 مجال النشاط الرئیس

 
 

 بلد التأسیس

رأس  نسبة الملكیة الفعلیة في
 المال 

 (بصورة مباشرة أو
 غیر مباشرة)

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   
شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات 

استیراد وتصدیر وصیانة  واألجھزة الكھربائیة 
 األجھزة الكھربائیة والمنزلیة

 
 

 األردن

 
 
٦۰% 

 
 
٦۰% 

  اكر المحدودة شركة إل جي ش
 تصنیع مكیفات الھواء 

 
 السعودیة

 
-- 

 
٥۱% 

 شركة إبراھیم شاكر المحدودة 
 بیع األجھزة المنزلیة بالجملة

 
 السعودیة

 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

شركة إبراھیم حسین شاكر للمشاریع 
خدمات االستیراد والتصدیر  والصیانة المحدودة 

 والتسویق
 

 السعودیة
 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٦ 
 

 كة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھا (تابع)الشرـ      ۱
 

 االسم
 
 

 مجال النشاط الرئیس

 
 

 بلد التأسیس

رأس  نسبة الملكیة الفعلیة في
 المال 

 (بصورة مباشرة أو
 غیر مباشرة)

 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥  
شركة أسداء الخلیج التجاریة (انظر إیضاح 

 ب أدناه)
 -- %۱۰۰ السعودیة بیع أجھزة منزلیة بالجملة

ركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات ش
 (إیضاح ج أدناه)

 -- %۷٤ اإلمارات تقدیم حلول الطاقة
 

 في تصنیع مكیفات الھواء. ("إل جي شاكر") تتمثل أنشطة شركة إل جي شاكر المحدودة
 

ء لإللكترونیات من أجل إنشا )إل.جي(وشركة  شركة الحسن غازي إبراھیم شاكرطبقاً لالتفاقیة الموقعة بین  )أ
 ٪۲لشراء لشراء خیار احق م، كان لدى شركة (إل. جي) لإللكترونیات ۲۰۰٦شركة (إل. جي. شاكر) في سنة 

الخیار  حق لإللكترونیات استخدام )إل. جي(م، قررت شركة ۲۰۱۳. خالل سنة ي شاكرج من أسھم شركة إل
. وبناء على اتفاق براھیم شاكرشركة الحسن غازي إالمذكور وقد وقعت اتفاقیة شراء وبیع ("االتفاقیة ") مع 

من صافي القیمة الدفتریة للمساھمة في شركة  ٪۲أس. بى .أى، وافقت شركة (إل.جي) لإللكترونیات لشراء 
(إل. جي شاكر). إن التاریخ الفعلي لالتفاقیة یعتمد على االنتھاء من اإلجراءات القانونیة، بما في ذلك الحصول 

 ي المملكة العربیة السعودیة.على موافقة السلطات النظامیة ف
 

ل. جي. شاكر إمن المساھمة في شركة ( ٪۲م، تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة لتحویل ۲۰۱٤مایو  ۲٦في 
، ٪٤۹إلى  ٪٥۱لإللكترونیات). ونتیجة لذلك، انخفضت حصة رأس المال الشركة األم في (إل. جي شاكر) من 

. وفقاً لذلك، لم لشركة الحسن غازي إبراھیم شاكرولیست تابعة  واصبحت (إل. جي شاكر) كنشاط غیر مستمر
شركة الحسن غازي إبراھیم یتم توحیدھا ضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة للمجموعة. ومع ذلك، تزال 

لدیھا تأثیر جوھري على عملیات وإدارة شركة (إل. جي شاكر). لذلك، تم تصنیف الحصة المحتفظ بھا شاكر 
المحتفظ بھا في رأس مال شركة (إل. جي شاكر) كاستثمار في شركة شقیقة، وفي الفترة الالحقة تم  ٪٤۹بنسبة 

 ).۳المحاسبة وفقاً للحقوق الملكیة (انظر االیضاح 
 

. الجزء شركة أسداء الخلیج التجاریةمن أسھم  ٪۹٥م، قامت الشركة األم بشراء ۲۰۱٤ر نوفمب ۱۲اعتباراً من  )ب
مملوك من قبل شركة إبراھیم  %٥المتمثل في نسبة شركة أسداء الخلیج التجاریة المتبقي من المساھمة في 

ركة في شركة من أسھم الش ٪۱۰۰شاكر لصالح الشركة ونیابة عنھا. على ھذا النحو فإن الشركة األم تتملك 
 ).۷(أنظر االیضاح رقم أسداء الخلیج التجاریة 

 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

۷ 
 

 الشركة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھا (تابع)ـ      ۱
 

من أسھم شركة خدمات إدارة الطاقة، مسجلة في دولة اإلمارات  ٪۲۰م، قامت الشركة بشراء ۲۰۱۳في عام  )ج
 على اتفاقیة مع شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر م، وقعت شركة۲۰۱٤دیسمبر عام  ۲۹العربیة المتحدة. في 
إلى  ٪۲۰لزیادة حصتھا الحالیة من وذلك ، ٪٥٤صول على مساھمة إضافیة بنسبة ، للحخدمات إدارة الطاقة

م تم االنتھاء من اإلجراءات ۲۰۱٥مارس عام  ۱۰ملیون لایر سعودي. في  ۱٫٥مقابل حصة نقدیة بمبلغ  ٪۷٤
 تمتلك الشركة األم أصبحت. وبناء على ذلك، خدمات إدارة الطاقة من أسھم شركة ٪٥٤القانونیة لنقل ملكیة 

تم اعتبارھا كشركة تابعة في ھذه القوائم وم ۲۰۱٥عام  یونیو ۳۰من أسھم خدمات إدارة الطاقة، كما في  ٪۷٤
  .)۷(إیضاح  الموحدة من تاریخ استكمال اإلجراءات القانونیة الموجزة المالیة األولیة

 
 ا یلي تفاصیل الشركات المنتسبة للشركة:فیم

 مجال النشاط الرئیسي االسم

 
 

 بلد التأسیس

ة في نسبة الملكیة الفعلی
 رأس المال 

 (بصورة مباشرة أو
 غیر مباشرة)

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   
     

شركة شاكر لإللكترونیات 
 واألجھزة ـ لبنان ("سیلكو") 

تجارة األجھزة 
 المنزلیة والكھربائیة

 
 نلبنا

 
۲۰% 

 
۲۰% 

 -- %٤۹ المملكة العربیة السعودیة تصنیع مكیفات الھواء شركة إل جي شاكر المحدودة
دارة الطاقة ـ إشركة خدمات 

 اإلمارات ش.ذ.م.م. 
الدعم  حلول توفیر
  الفني 

 اإلمارات العربیة المتحدة

 
 
-- 

 
 
۲۰% 

 
 أسس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة  -۲
 

 أسس االعداد  ۲-۱
الموحدة وفقاً لمعاییر المحاسبة السعودیة وتماشیاً مع معیار التقاریر  الموجزة أعدت القوائم المالیة األولیة

المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة 
للقوائم المالیة الكاملة التي تعد وفقاً لمعاییر المحاسبة  الموحدة على جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة

المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. ویجب أن تتم قراءتھا مقرونة مع القوائم المالیة السنویة 
 م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المراجعة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 
ة الموجزة الموحدة قد ال تمثل مؤشر دقیق على النتائج المالیة إن النتائج المعروضة ضمن القوائم المالیة األولی

 السنویة.
 

 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

۸ 
 

 (تابع)أسس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة ـ      ۲
 

 أسس القیاس   ۲-۲
 الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة. الموجزة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة

 
 عملة العرض والنشاط  ۲-۳

باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض والنشاط  الموحدةالموجزة ض ھذه القوائم المالیة األولیة تم عر
 .لایر سعودي البیانات المالیة ألقرب ألفتم تقریب للشركة. 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-۲

الموحدة مع الموجزة ولیة تتفق السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه القوائم المالیة األ
 ةم بإستثناء السیاس۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 التالیة: 
 

 األدوات المالیة المشتقة والمحاسبة للتحوط 
قدیة. یتم االعتراف تستخدم المجموعة عقود كأدوات تحوط لتغطیة تعرضھا إلى التغیرات في التدفقات الن

بأدوات التحوط مبدئیا بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم فیھ إتمام العقد في ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة. ویتم 
ادارج أدوات التحوط كموجودات مالیة عندما تكون القیمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة 

 العادلة سالبة.
 

بة للتحوط، یتم تصنیف أداة التحوط على أنھا تحوط للتدفقات النقدیة. یتم إدراج الجزء الفعال لغرض المحاس
من االرباح أو الخسارة من أداة التحوط مباشرة في حقوق الملكیة في االحتیاطیات االخرى، في حین یتم 

 عباء المالیة.االعتراف بأي جزء غیر فعال مباشرة في قائمة الدخل األولیة الموحدة في ضمن األ
 

عند البدء في ارتباطات التحوط، تقوم المجموعة بتحدید وتوثیق ارتباطات التحوط التي ترغب المجموعة في 
تطبیق المحاسبة عنھا وألھداف إدارة المخاطر للقیام بالتحوط. وتشمل الوثائق تحدید أداة التحوط، والمعاملة، 

یام الشركة بتقییم فعالیة أداة التحوط ومواجھة مخاطر التعرض وطبیعة المخاطر التي یتم التحوط لھا وكیفیة ق
ومن المتوقع أن تكون لھا فعالیة في تحقیق مواجھة التغیرات في التدفقات النقدیة  للتغیرات في التدفقات النقدیة.

 یة.من ھذه التحوطات ویتم تقییمھا على أساس مستمر لتحدید أنھا أذا كانت فعالة في جمیع الفترات المال
 

یتم تحویل القیمة المعترف بھا ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة عندما یكون 
 لمعامالت التحوط تأثیر في األرباح أو الخسائر.

 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

۹ 
 

 استثمار في شركات زمیلة -۳
یتم تعدیلھا وفقاً ولمعدلة یسجل االستثمار في الشركات الزمیلة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة بالتكلفة ا

كس حصة الدخل الموحدة تع مةئقا. إن الزمیلةللتغیرات في حصة الشركة األم في صافي موجودات الشركات 
 الشركات الزمیلة. إن تفاصیل استثمارات الشركة في الشركات الزمیلة ھي كما یلي:   الشركة األم في أرباح

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ االسم

 مراجعة)(غیر  (غیر مراجعة) 
   

 ٤۷٤،۷۸٥ ٥۳۱،۸۲۷ (إیضاح (أ) أدناه) شركة إل جي شاكر المحدودة
 ٤،۲۷٥ ٤،۳۲٥ (إیضاح (ب) أدناه)شركة شاكر لإللكترونیات واألجھزة ـ لبنان 

 ٦،۳٦۸ -- (إیضاح (ج) أدناه) شركة خدمات ادارة الطاقة ـ اإلمارات ش.ذ.م.م.
 ٤۸٥،٤۲۸ ٥۳٦،۱٥۲ االجمالي

 
 ھي على النحو التالي: یونیو ۳۰ثمار في الشركات الزمیلة خالل الفترة المنتھیة في إن حركة االست

 شركة إل جي شاكر المحدودة  )أ
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

   
 ٤۷۰،٤۰۰ ٤۹۳،۳۷۲ ینایر ۱الرصید في 

 ٤،۳۸٥ ۳۸،٤٥٥ الفترة الحصة في أرباح
   

 ٤۷٤،۷۸٥ ٥۳۱،۸۲۷ یونیو ۳۰كما في 
 

 شركة شاكر لإللكترونیات واألجھزة ـ لبنان  )ب
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٤،۸۱٥ ٤،۸۹۸ ینایر ۱الرصید في 
 (٥٤۰) (٥۷۳) الفترةالحصة في أرباح 

   
 ٤،۲۷٥ ٤،۳۲٥ یونیو ۳۰كما في 

 
 رات ش.ذ.م.م.امشركة خدمات إدارة الطاقة ـ اإل )ج

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٦،۷٦٥ ٥،۹۹٥ ینایر ۱الرصید في 
)۱۱۸( م۲۰۱٥مارس  ۱۰الفترة حتى الحصة في أرباح   (۳۹۷) 

 -- (۳،۹۰۹) إعادة تقییم حقوق الملكیة المحتفظ بھا المحولة إلى الشركات التابعة
 -- (۱،۹٦۸) المحول لشركة تابعة موحدة

   
 ٦،۳٦۸ -- ویونی ۳۰كما في 

 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۰ 
 

  قروض ألجلو مبالغ مستحقة للبنوك -٤
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   ) قروض قصیرة األجل:۱(

 ۳،۱۷۰ ۳،٦۷۹ حساب بنكي مكشوف
 ۲٦۳،۳۰۹ ٤۲۹،۷۲۷ قروض قصیرة األجل (أنظر اإلیضاح (أ))

 ۸۲،۲۷۰ ۹٦،۹٦٤ أوراق دفع
 ٥۳۰،۳۷۰ ۳٤۸،۷٤۹ 

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (غیر مراجعة) ر مراجعة)(غی 
   ) قروض طویلة األجل:۲(

 ۱٥،۸۹٦ ۱٦،۷۱۸ یونیو (إیضاح (ب) أدناه) ۳۰الرصید القائم كما في 
   

 (۱۱،۹۲٤) (۱۲،۲۸٦) ض ألجلیطرح: الجزء غیر المتداول من قر
   

 ۳،۹۷۲ ٤،٤۳۲ ض ألجلالجزء المتداول من قر
 

البنوك  نإسالمیة مضمن تسھیالت تمویل األم الشركة  اض حصلت علیھوتتضمن القروض قصیرة األجل قر )أ
شركة الرؤیة الحدیثة  الشركة األم. باإلضافة إلى حصولمن صادرة عند الطلب بسندات ألمر  مضمونة المحلیة

 بحدجل وتسھیالت مرابحة ألا(شركة تابعة)، على تسھیل متجدد قصیر  لإللكترونیات واألجھزة الكھربائیة
تم ادراج الرصید القائم للتسھیالت  .على التوالي ،لایر سعودي ملیون ٥٦٫۳۷وسعودي  ملیون لایر ۱۹٫٥

ضمن رصید قروض قصیرة  ملیون لایر سعودي) ٤۹: م۲۰۱٤( ملیون لایر سعودي ٤۱ ةوالبالغ المستخدمة
 ملحت .ملیون لایر سعودي) ۲٦۳: م۲۰۱٤( م۲۰۱٥ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ٤۳۰األجل والبالغ 

  .للمعدالت التجاریة عمولة طبقاً بالتسھیالت 
 

على تسھیل  ، شركة تابعة،، حصلت شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات واألجھزة الكھربائیةم۲۰۱۳خالل  )ب
تم إدراج الرصید القائم ملیون لایر سعودي وقد تم سحبھ بالكامل،  ۱٥٫۹طویل األجل من بنك محلي بقیمة 

یتم سداد  ملیون لایر سعودي. ۱٦٫۷ سعودي ضمن رصید القروض ألجل البالغ ملیون لایر ۱۱٫٥۹والبالغ 
أعباء تمویلیة حسب أسعار السوق السائدة. القرض بقسطاً شھریاَ متساویاً. ویحمل القرض  ٤۸القرض على 

شركة وضمانات شخصیة من الشركاء في شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات من المضمون بضمانات 
 الكھربائیة.  ةواألجھز

 
 رأس المال  -٥

ملیون لایر  ۳٥۰م: ۲۰۱٤( ملیون لایر سعودي ٦۳۰والمدفوع للشركة ھو المصدر ورأس المال المرخص 
 لایر للسھم. ۱۰بقیمة  ملیون سھم) ۳٥م: ۲۰۱٤( ملیون سھم ٦۳من  مكونوفي نھایة الفترة  سعودي)
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 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۱ 
 

 لسھم ا یةربح -٦
الدخل من العملیات  بقسمة متضمنة حقوق الملكیة غیر المسیطرة یةمن العملیات الرئیسلسھم ا یةربحتم احتساب 

 بقسمةمن صافي الدخل لسھم ا یةربح تم احتساب .خالل الفترة مرجح لعدد األسھم القائمالرئیسیة على المتوسط ال
للفترة بأثر تم تعدیل المتوسط المرجح لألسھم  .خالل الفترة ةمرجح لعدد األسھم القائمصافي الدخل على المتوسط ال

 یةربحالحتساب ینطبق ا ال رجعي لیعكس تأثیر التغیرات في عدد األسھم نتیجة إلصدار أسھم مجانیة خالل الفترة.
 .األم شركةسھم على الللالمخفضة 

 
 الشھرةالموجودات غیر الملموسة و -۷

 %۱۰۰ستحواذ على م، قامت الشركة االم باال۲۰۱٤نوفمبر  ۱۲ في(ب)،  ۱كما ھو مشار الیھ في االیضاح رقم 
قیمة تمت المحاسبة عن الزیادة في ملیون لایر سعودي.  ۲۰بمبلغ نقدي شركة أسداء الخلیج التجاریة من أسھم 

 ملیون لایر سعودي ۹٫۹ والبالغةشركة أسداء الخلیج التجاریة القیمة العادلة للموجودات المقتناة في  عن الشراء
 الموجودات قامت المجموعة بتسجیل القیمة العادلة لصافي وحدة الموجزة.الماألولیة القوائم المالیة كشھرة في 

 لموجودات.ا ھا بقیمة مؤقتة لحین إستالم التقییم النھائي لتلكعنوالشھرة الناتجة  المستحوذ علیھا
 

 من %٥٤م باالستحواذ على األ م قامت الشركة۲۰۱٥مارس  ۱۰ ، في(ج) ۱وھذا وباإلضافة الى االیضاح رقم 
 تم االستحواذ بإستخدام طریقة الشراء ملیون لایر سعودي. ۱٫٥بقیمة ة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات شرك

موجودات غیر القیمة العادلة لصافي الموجودات المكتسبة في شركة خدمات إدارة الطاقة  تتضمن .المحاسبیة
سیتم استكمال توزیع سعر الشراء على  ملیون لایر سعودي. ۱٥٫۸ والتي تبلغمتعلقة بالعقود مع العمالء لموسة م

 بنھایة السنة.والمطلوبات الموجودات المحددة 
 

 مراحل إندماج األعمال -۸
 حصصمن  %٥٤ اإلستحواذ علىم)، أكملت الشركة ۲۰۱٥مارس  ۱۰الموافق ( ھـ۱٤۳٦جماد األول  ۱۹بتاریخ 

ملیون  ۱٫٥ متفق علیھا بلغت .م. بقیمةستثمار ش.ذ.ملدى شركة تیكوم لإلدارة الطاقة المحتفظ بھا إشركة خدمات 
من خدمات إدارة الطاقة اإلمارات القوائم المالیة األولیة الموجزة نتائج أعمال شركة تضمنت تلك لایر سعودي، 

 والذي أصبحت للشركة األم سیطرة فیھ على شركة خدمات إدارة الطاقة.م، ۲۰۱٥مارس  ۱۰تاریخ 
 

 شركة خدمات إدارة الطاقة اإلماراتفي  %۲۰الحالیة البالغة لمجموعة لحصة لالقیمة العادلة  قیاسإعادة  نتج عن
 للموجودات وااللتزامات الدفتریةملیون لایر سعودي. بتاریخ االستحواذ كانت القیمة  ۰٫۸بقیمة  لمرة واحدة خسائر

 . مقاربة لقیمتھم العادلة بإستثناء عقد العمیل
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 الموحدة (غیر مراجعة)الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر الم

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۲ 
 

 العملیات الغیر مستمرة -۹
 :وفیما یلي نتائج توقف العملیاتب استبعاد شركة إل جي شاكر تم تبوی

  ۳۰ یونیو ۲۰۱٤م
  (غیر مراجعة)

  
 المبیعات ۲۷۹،٤۳٤

 تكلفة المبیعات  (۸۳٤،۳٤٥)
 مجمل الدخل  ٤٤٥،۸۸

  
 المصروفات (۸۳۱،۱٤)
 بیع وتوزیع (٦،٤٦۹)

 عمومیة وإداریة  (۲۱،۳۰۰)
  

٦۷،۱٤٥  
 لیات الدخل من العم (٤۱)

 إیرادات أخرى  (٥۹۷)
 تكالیف تمویلیة 
  

 الدخل من العملیات الغیر مستمرة  ٦٦،٥۰۷
 

 معلومات قطاع التشغیل -۱۰
 :أدناه كما ھو مبینالمجموعة أنشطة  اإلدارةتصنف 

 المنتھیة في شھرأالستة لفترة  
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰

 وأجھزة مكیفات 
 إل جي منزلیة

 مكیفات ومنتجات
 غیر إل جي

 
 جمالياإل

  (غیر المراجعة)  
    

 ۱،۰٦۹،٦۸۷ ۲۰٥،٥۱۲ ۸٦٤،۱۷٥ المبیعات
 (۸۱۰،٦۰۰) (۱۳۷،٤٦٥) (٦۷۳،۱۳٥) تكلفة المبیعات
 ۲٥۹،۰۸۷ ٦۸،۰٤۷ ۱۹۱،۰٤۰ مجمل الدخل

    
    مصروفات وإیرادات غیر موزعة:

 (۸۷،۷۲۹)   بیع وتوزیع
 (۸٥،۲٦٤)   عمومیة وإداریة
 ٦۲٦   صافي، بالإیرادات أخرى
 (۱۷،۳٦٦)   أعباء تمویلیة

 (۸٥٦)   إعادة قیاس حقوق ملكیة بالقیمة العادلة
 ۳۷،۷٦٤   شركات زمیلة حصة الشركة في أرباح

 (٥،۳۷۲)   زكاة وضریبة دخل
    

 ۱۰۰،۸۹۰   صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة
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۱۳ 
 

 معلومات قطاع التشغیل (تابع) -۱۰
 أشھر المنتھیة في الستةلفترة  

 م۲۰۱٤ یونیو ۳۰
 مكیفات وأجھزة 

 منزلیة إل جي
 مكیفات ومنتجات

 غیر إل جي
 

 جمالياإل
  (غیر المراجعة)  
    

 ۷۹٦،٥۸٤ ۱۳۲،۷۲۹ ٦٦۳،۸٥٥  المبیعات
 (٥۹٥،۱۲٤) (۹۰،٦٥٤) (٥۰٤،٤۷۰) تكلفة المبیعات
 ۲۰۱،٤٦۰ ٤۲،۰۷٥ ۱٥۹،۳۸٥ مجمل الدخل

    

    دات غیر موزعة:مصروفات وإیرا
 (۷۰،۷۹۹)   بیع وتوزیع

 (٥۷،٤٦٤)   عمومیة وإداریة
 ٥۸۸   ، بالصافيإیرادات أخرى
 (٥،۹۰۹)   أعباء تمویلیة

 ۳،٤٤۸   شركات زمیلة حصة الشركة في أرباح
 ۳۱۱،۹۸٤   أرباح القیمة العادلة لحقوق الملكیة المحتفظ بھا

 ٦٦،٥۰۷   الدخل من العملیات غیر المستمرة
 ٥٦۸   أرباح بیع

 (۲۱،۲۰٦)   زكاة وضریبة دخل
    

 ٤۲۹،۱۷۷   صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 

 .قطاعات تشغیل على توزیعھایتم  إن موجودات ومطلوبات المجموعة یتم إدارتھا بشكل مجمع وال
 

 تسویات فترات سابقة -۱۱
 أشھر والستة الثالثة لفترتي للمجموعة المراجعة غیر الموحدة وجزةالم األولیة المالیة القوائم إلصدار الحقاً 

 مدرج سعودي لایر ملیون ۳۸۳٫۷٥٤ مبلغب مقاصةوجود  المجموعة الحظت م،۲۰۱٤و یونی ۳۰ في المنتھیتین
 ال مقدماً، كونھا المدفوعة والمصروفات التجاریة المدینة الذمم مقابل والمستحقات التجاریة الذمم الدائنة ضمن

تم تجمیع مبالغ المقارنة وإعادة  ،بناًء على ذلك .المحاسبي اإلطار في علیھا المنصوص معاییر المقاصة مع تتطابق
 تصنیف إعادة تم لذلك، باإلضافة .المبقاة لألرباح اإلفتتاحي الرصید على تأثیر لھ لیس ھذا العرض وإن عرضھا

 على التصنیف وإعادة التعدیل لھذا األثر ملخص یلي وفیما .یةالحال للفترة العرض مع المقارنة لتتوافق أرقام بعض
 :م۲۰۱٤ یونیو ۳۰ في المنتھیة للفترة الموحدة األولیة الموجزة المالیة القوائم

 
تم كما الرصید   

 ۳۰في  التقریر عنھ
 تصنیفإعادة ال مبلغ المعدل المبلغ م۲۰۱٤یونیو 

الرصید كما تم إعادة 
 ۳۰ي عرضھ ف

 م۲۰۱٤یونیو 
ذمم مدینة تجاریة 

 ٥۲۷٫۸۷۳ )۱۰٫۹٦۲( ۳۸۳٫۷٥٤ ۱٥٥٫۰۸۱ مصروفات مدفوعة مقدماً و
 ۱۷٦٫۲۲۹ ۱۰٫۹٦۲ -- ۱٦٥٫۲٦۷ ممتلكات ومعدات

 ٥٤۰٫۱۹٤ -- ۳۸۳٫۷٥٤ ۱٥٦٫٤٤۰ ذمم دائنة تجاریة ومستحقات
 

 موافقة مجلس اإلدارة -۱۲
ھـ ۱٤۳٦ رمضان ۲۷في اسطة مجلس اإلدارة بوغیر المراجعة الموجزة القوائم المالیة األولیة الموحدة  تم إعتماد
 .م۲۰۱٥ یولیو ۱٤ الموافق


