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 حة الصف فھرس 
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 ۲ قائمة الدخل الموحدة 
  

 ۳ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة 
  

 ٤ قائمة التغییرات في حقوق الملكیة الموحدة 
  

 ۲۹-٥ إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
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٥ 
 

 الشركة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھا -۱
 
جلة في المملكة شركة مساھمة سعودیة مسھي  شركة" أو "الشركة األم")شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر ("ال ۱-۱

محدودة في المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري ذات مسئولیة وكانت مسجلة كشركة  سعودیةالعربیة ال
م. تحولت الشركة من شركة ذات ۱۹۹۸مارس  ۲٥ھـ الموافق ۱٤۱۸ذو القعدة  ۲٦بتاریخ  ۱۰۱۰۱٤۹۲٥۲رقم 

ھـ ۱٤۲۹شعبان  ۱۷في  ۲۷٥سعودیة مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم  مسؤولیة محدودة الى شركة مساھمة
 م. ۲۰۰۸أغسطس  ۱۸الموافق 

  
۱-۲  ً م، خالل فترة لإلكتتاب العاملیون سھم  ۱۰٫٥في الشركة األم، قامت الشركة األم بطرح  لقرار المساھمین وفقا

 جمادى ۱۷م (الموافق ۲۰۱۰مایو  ۲ ھـ) إلى۱٤۳۱جمادى األولى  ۱۱م (الموافق ۲۰۱۰أبریل  ۲٦من اإلكتتاب 
 ۳فق م (الموا۲۰۱۰مایو  ۱۷بتاریخ  السوق المالیة السعودیةفي  الشركة األم سھمألتداول الھـ). بدء ۱٤۳۱األولى 

، تم إعالن الشركة في اإلكتتاب العام الطرح األولي م عملیةبعد إتماھـ). وبناًء على ذلك و۱٤۳۱جمادى الثاني 
 ۱۰سھم كل ملیون سھم قیمة  ۳٥ملیون لایر سعودي موزع على  ۳٥۰ قدره ة برأس مالكشركة مساھمة سعودی

 لایر سعودي.
 
 .)۲٦إیضاح انظر لدى الشركة فروع تزاول اعمالھا بموجب سجالت تجاریة مستقلة ( ۱-۳

 
المنزلیة قطع الغیار واألجھزة مكیفات الھواء وتجارة الجملة والتجزئة في تزاول الشركة األم عملھا في  ٤-۱

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

 
 إن العنوان المسجل للشركة ھو كما یلي: ٥-۱

 مبنى مجموعة شاكر
 حي الصحافة

 طریق الملك فھد
 ۱۱٤۲۲، الریاض

 المملكة العربیة السعودیة
 
وفروعھا والشركات التابعة لھا ونتائج األعمال لكل من الشركة المركز المالي تتضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة  ٦-۱

 (یشار الیھا مجتمعة بـ"المجموعة") 
 الشركات التابعة المباشرة وغیر المباشرة 

 
 االسم

 
 

 يمجال النشاط الرئیس

 
 

 بلد التأسیس
رأس  سبة الملكیة الفعلیة فين

دیسمبر ۳۱المال   
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   

 شركة إبراھیم شاكر المحدودة 
 بیع األجھزة المنزلیة بالجملة

 
 السعودیة

 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

شركة إبراھیم حسین شاكر للمشاریع 
 والصیانة المحدودة 

خدمات االستیراد والتصدیر 
 والتسویق

 
 السعودیة

 
۱۰۰% 

 
۱۰۰% 

 ۱۰ الخلیج التجاریة (إیضاحاء شركة أسد
 ))أ(

 %۱۰۰ السعودیة بالجملة الكھربائیةجھزة األبیع 
 
۱۰۰% 

 
شركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات 

 اإلمارات تقدیم حلول الطاقة ))ب( ۱۰ (إیضاح
۷٤% ۲۰% 

 "زمیلة"
 

شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات 
 واألجھزة الكھربائیة 

استیراد وتصدیر وصیانة 
 األجھزة الكھربائیة والمنزلیة

 
 

 األردن

 
 
٦۰% 

 
 
٦۰% 
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٦ 
 

 الشركة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھا (تابع)      -۱
 :المدارة من قبل الشركات التابعةفیما یلي تفاصیل الشركات 

 مجال النشاط الرئیسي االسم

 
 

 بلد التأسیس

ة في نسبة الملكیة الفعلی
 رأس المال 

 (بصورة مباشرة أو
 مباشرة)غیر 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   
     

شركة خدمات إدارة الطاقة 
  العالمیة 

  لطاقةتوفیر حلول ا

 -- %۱۰۰ األردن 
لخدمات إدارة شركة جیرنین 

 الطاقة
  لطاقةاتوفیر حلول 

 -- %۱۰۰ المارات ا
 

 أسس االعداد  -۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ

ً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة  فقةالمر تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا
 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 
 أسس القیاس   )ب

باستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي وإستمراریة ، وحدة على أساس التكلفة التاریخیةالمعداد ھذه القوائم المالیة تم إ
 الشركة.

 
 توحید القوائم المالیةأسس  )ج

، یتم اعداد )۱للشركة وشركاتھا التابعة المذكورة في (إیضاح إن ھذه القوائم المالیة الموحدة تشمل القوائم المالیة 
 لنفس السنة التي تعد عنھا القوائم المالیة للشركة األم.القوائم المالیة للشركات التابعة 

 
 الشركات التابعة

. توجد السیطرة عندما یكون للمجموعة المجموعةمنشآت یتم السیطرة علیھا من قبل إن الشركات التابعة ھي 
القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشاة للحصول على منافع من أنشطتھا. لتقدیر السیطرة یتم 

التابعة اعتباراً من تاریخ یتم توحید الشركات األخذ في اإلعتبار حقوق التصویت المحتملة التي تمارس حالیاً. 
 .سیطرة الشركة األم حتى إنتھاء تلك السیطرة

 
كافة األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت المالیة الناتجة من المعامالت بین الشركة األم وشركاتھا التابعة 

ة الموحدة. یتم إستبعاد أي والمعامالت بین الشركات التابعة وبعضھا البعض، یتم إستبعادھا عند إعداد القوائم المالی
 أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة من المعامالت الداخلیة في المجموعة عند توحید القوائم المالیة. 
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 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۷ 
 

 أسس االعداد (تابع)  -۲
 

 )    أسس توحید القوائم المالیة (تابع)ج
 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة
نسبة كلمجموعة في الشركات التابعة والتي تقاس ل لمملوكةغیر ا حصةالتتمثل حقوق الملكیة غیر المسیطرة في 

المعامالت التي تتم مع األطراف ذات حقوق الملكیة غیر حصة الشركة في صافي موجودات الشركة التابعة.  في
 ذات عالقة مع المجموعة. غیر المسیطرة تعتبر معامالت مع أطراف

 
 عملة العرض والنشاط )د

وحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط. تم تقریب جمیع المبالغ ألقرب یتم عرض ھذه القوائم المالیة الم
 ألف، مالم یذكر خالف ذلك.

 
 إستخدام األحكام والتقدیرات )ه

یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق 
نة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه السیاسات والمبالغ المبی

 التقدیرات. 
تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار أثر التعدیالت التي تترتب عنھا 

 التي تتأثر بھذه التعدیالت.  مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة
فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات 

 :المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموحدة
 

 إنخفاض قیمة الذمم المدینة 
لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن یتم تكوین مخصص 

والتي من ضمنھا المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة لالتفاقیة. 
الفردیة وبالنسبة للمبالغ داد. مواجھة العمیل لصعوبات مالیة أو حالة إفالس او ترتیبات مالیة جدیدة أو تعثر في الس

الھامة، ولكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنیة وفقاً 
 .لمعدالت االسترداد السابقة

 
 مخصص مخزون بطيء الحركة 

قدیرات صافي القیمة االستردادیة تقوم اإلدارة بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند ت
للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التقلبات في 
األسعار أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن 

 كما في نھایة السنة.ظروف ھذه األحداث قائمة 
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۸ 
 

 (تابع)أسس اإلعداد       -۲
 

 (تابع)إستخدام األحكام والتقدیرات )    ه
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإلھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد 

ستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم اإلدارة األخذ باالعتبار اال
ً ویتم تعدیل التغیر في مصروفات اإلھالك (إن وجدت) في  بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا

 الفترات الحالیة والمستقبلیة.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
 عندما تشیرراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا یتم م

القیمة الدفتریة. ویتم إثبات خسارة االنخفاض في  إمكانیة عدم إسترداداألحداث أو التغیرات في الظروف إلى 
قیمتھا القابلة لالسترداد.  القیمة القابلة  القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة الدفتریة لألصل

لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتبقیة لالستخدام أیھما أعلى. یتم تجمیع 
الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة للتحدید. یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة 

ف الموجودات المالیة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة بخال
بتاریخ كل قائمة مركز مالي. وعندما یتم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة 

لالسترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا لألصل أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھا القابلة 
یجب أن ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لم یتم تسجیل أي خسارة 
 لالنخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في
القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تم إدراجھا 

 واألوراق المالیة المتاحة للبیع.  لشھرةل
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 .لكل الفترات مجموعةلموحدة للمع تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالیة السنویة ا المذكورة أدناهتتفق السیاسات المحاسبیة 

 .)۲۸(إیضاح  الحالیة السنةتم إعادة تصنیف بعض المبالغ المقارنة لتتوافق مع عرض 
 

 النقد وما في حكمھ  )أ
یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة لدى البنوك واالستثمارات األخرى 

للمجموعة بدون والمتوفرة . ت االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت)قصیرة األجل عالیة السیولة ذا
 أي قیود.

 
 الذمم المدینة )ب

مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم تكوین بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم  تظھر الذمم المدینة
مجموعة على تحصیل المبالغ مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل یشیر إلى عدم مقدرة ال

شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا، مقابل المخصص المتعلق بھا. یتم تحمیل المخصصات لقائمة المستحقة. ویتم 
حقا یتم احتسابھا في البند ذاتھ في قائمة الدحل الدخل الموحدة واي مبالغ مدینة تم شطبھا مسبقا ثم تم استردادھا ال

  . كالتقدیر األساسي
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۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -۳
 

 المخزون )ج
یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة لالسترداد أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة 
المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل 

 المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة.   إدخالف األخرى التي یتم تكبدھا من أجل والتكالی
 

من سعر البیع التقدیري خالل السیر االعتیادي لألعمال بعد خصم تكالیف  تتكون صافي القیمة القابلة لالسترداد
) بالمخزون المتقادم الضرورةاالنتاج االضافیة لإلكمال ومصروفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص (عند 

 وبطيء الحركة والتالف.
 

 االعمالج ادمان )د
یتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستثناء الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة باستخدام طریقة الشراء. ویتم 

أو  قیاس تكلفة الشراء بالقیمة العادلة للموجودات المقتناة، وأداة حقوق الملكیة الصادرة والمطلوبات المتكبدة
المفترض تحملھا في تاریخ التبادل، وتتضمن التكالیف العائدة مباشرة إلى الشراء. ویتم قیاس الموجودات 
والمطلوبات القابلة للتحدید وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملھا في عملیات اندماج األعمال مبدئیاً بالقیم العادلة 

 بتاریخ الشراء.
مال التي تزید على حصة المجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات المقتناة التكلفة في عملیات اندماج األع

 القابلة للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة، یتم تصنیفھا كشـھرة. 
 

وإذا كانت تكلفة الشركة المستثمر فیھا المقتناة أقل من قیمتھا العادلة بتاریخ الشراء، یتم تسویة ھذا الفرق من 
 خفیض القیم العادلة للموجودات المقتناة غیر المتداولة للشركة المستثمر فیھا بما یتناسب مع قیمتھا الدفتریة. خالل ت

 
 وشركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة  –ت في الشركات الزمیلة االستثمارا )ه

صة مسیطرة على الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي تملك الشركة فیھا تأثیرا جوھریا ولكن لیست ح
 %۲۰وح بین سیاساتھا التمویلیة والتشغیلیة. ویعتبر التأثیر الجوھري قائماً بشكل عام عندما تملك الشركة ما یترا

 . من حقوق التصویت %٥۰و
 

یتم احتساب االستثمارات في الشركات الزمیلة والمنشآت الخاضعة لسیطرة مشتركة باستخدام طریقة حقوق 
مر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) وتقید مبدئیا بسعر التكلفة بما في ذلك الشھرة المحددة عند الملكیة (شركات مستث

الشراء. یتم إدراج حصة الشركة في أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستثمر فیھا بعد الشراء في قائمة 
لكیة للشركة. وعندما تزید الدخل الموحدة، ویتم إدراج حصتھا في حركة االحتیاطیات بعد الشراء ضمن حقوق الم

حصة الشركة من الخسارة على حصتھا في االستثمار في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة فإن القیمة 
الدفتریة للشركة تنخفض إلى الصفر ویتم االستمرار بتحمیل أي خسائر إضافیة عندما تتكبد الشركة التزامات 

 مبالغ نیابة عن الشركة المستثمر فیھا. قانونیة أو تعاقدیة أو إذا دفعت أي
 

فیھا بطریقة حقوق الملكیة بالقدر ویتم استبعاد أیة أرباح غیر محققة للتعامالت بین الشركة والشركات المستثمر 
الذي تكون علیھ حصة الشركة في الشركات الزمیلة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة مالم توفر المعاملة 

 نخفاض قیمة الموجودات المحولة.دلیالً على ا
 حصة الشركة في الشركات الزمیلة في قائمة الدخل الموحدة. ضألرباح والخسائر الناتجة عن تخفییتم إثبات ا
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 الشھرة  )و
للموجودات القابلة تتمثل الشھرة في الفرق بین تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القیمة العادلة 

للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاریخ الشراء. ویتم مراجعة تلك الشھرة 
لالنخفاض في قیمتھا سنویاً او عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد تعرضت 

 ائر االنخفاض في قیمة الشھرة.لالنخفاض في قیمتھا. وال یتم عكس خس
 

 ممتلكات والمعدات )ز
یتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في 

االستھالك على تكلفة األصل بعد خصم قیمتھ  إحتسابالقیمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. یتم 
 تبقیة المقدرة المتوقعة في تاریخ استبعاده.الم
یتم تحمیل اإلستھالك على قائمة الدخل واحتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل  

 . وال یتم إحتساب إستھالك على األراضي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات
 وجودات التي سیتم إھالكھا:وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للم

 السنوات  
 ٤۰ مباني

 ٤ سیارات
 ٦٫٦۷ اثاث وتجھیزات 
 ٥ أدوات ومعدات 

 سنوات/ مدة عقد االیجار ٤ تحسینات على مباني مستأجرة
 أیھما اقل

 
الى  افعوالمنعندما یتم تحویل المخاطر یتم االعتراف بالربح من بیع الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة 

في تاریخ االستبعاد. یتم مراجعة  لألصلصافي القیمة الدفتریة ووالذي یمثل الفرق بین سعر البیع ، المشتري
 ویتم تعدیلھا مسبقا عند الحاجة.  كل فترة مالیةتاریخ  عندطرق االستھالك واالعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة 

 
 ذمم دائنة  )ح

سواءاً تم إصدار فواتیر  قبل للبضائع أو الخدمات المستلمةي سیتم دفعھا في المستیتم اثبات المطلوبات بالمبالغ الت
 بھا أم لم تصدر بواسطة المورد. 

 
 القروض )ط

 تكلفة المعاملة المتكبدة.  مخصوماً منھایتم احتساب القروض بالمتحصالت المستلمة، 
 
 المحتملة  اإللتزامات )ي

سابقة والتي سوف یتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع  جمیع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث
حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة والتي ال تخضع لسیطرة كاملة من قبل الشركة، أو جمیع 

بأن تدفق ) عدم وجود احتمال ۱االلتزامات الحالیة الناجمة عن أحداث سابقة ولكنھا غیر مثبتة لألسباب التالیة: (
) عدم إمكانیة قیاس مبلغ ۲الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادیة سیكون مطلوباً لتسویة االلتزام، أو (

االلتزام بموثوقیة كافیة؛ فانھ یجب تقییمھا جمیعا بتاریخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنھا في القوائم المالیة 
 ملة.   للشركة ضمن المطلوبات المحتالموحدة 
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 مخصصات  )ك

التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن  المجموعةیتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى 
 تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام.

 
 عقود ایجار  )ل

یتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الدخل الموحدة بطریقة القسط الثابت على 
 مدى فترة عقد االیجار.

 
 ضمانات  )م

عند بیع المنتجات والخدمات األساسیة بموجب ضمانات معینة تترتب على  الضمانیجب احتساب مخصص 
انات العمل السابقة وقیاس جمیع النتائج المحتملة مقابل االحتماالت المرتبطة عملیة البیع. ویستند المخصص إلى بی

 في قائمة الدخل الموحدة. الضمانبھا. ویتم تحمیل مخصص 
 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )ن

ویحمل على  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة قید استحقاقیتم 
ھذا االلتزام على أساس المزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في  احتسابویتم . قائمة الدخل

 .تاریخ قائمة المركز المالي
 
 تحقق اإلیرادات )س

یفاء معاییر یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب كذلك است
 التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات.

 
 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة:

 وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة. •
 یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا. •
 تاریخھ وامكانیة قیاسھا بشكل موثوق. امكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى •

 
یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع الھامة 
المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة مستمرة 

والخصم التجاري وخصم  المرتجعاتعادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم  بالدرجة التي ترتبط
 الكمیة.

 
 مصروفات  )ع

التي تقوم بھا إدارات التسویق  المجموعةمصروفات البیع والتسویق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود 
ة المبیعات وأعباء التمویل، كمصروفات والبیع والتوزیع. ویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء تكلف

عمومیة وإداریة. ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات البیع والتسویق 
 والمصروفات العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت.
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  والضرائب الزكاة  )ف
 الدخل الزكاة وضریبة  -أ

ً ألنظمة مصلحة الزكاة وضریبة الدخل  تخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقا
تخضع الشركات التابعة األجنبیة لألنظمة المعمول بھا في تلك  بالمملكة العربیة السعودیة ("المصلحة")

الزكاة المستحقة على الشركة وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة على  . ویتم تحمیلالبلدان
قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة وضریبة الدخل اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق 

 بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
 

 ضریبة استقطاع  -ب
تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة وعلى توزیعات األرباح 

 وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة وضریبة الدخل. ،ت، إن وجداألجانب للمساھمینالمدفوعة 
 

 األدوات المالیة المشتقة والتحوط )ص
المالیة المشتقة غیر المؤھلة لمحاسبة تحوط التدفقات النقدیة في قائمة یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة لألدوات 

الدخل الموحدة عند ظھورھا ویتم تسجیل القیمة العادلة السالبة والموجبة لتلك األدوات المالیة ضمن الموجودات 
 والمطلوبات المتداولة على التوالي في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
ي القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المؤھلة لمحاسبة تحوط التدفقات النقدیة في قائمة یتم إدراج التغیرات ف

 .الملكیةإلى االحتیاطیات األخرى ضمن حقوق المركز المالي الموحدة وتؤخذ 
 

ي عندما تستحق أداة التحوط أو تنتھي صالحیتھا أو تتوقف فعالیة التحوط، فان أیة أرباح أو خسائر متراكمة ف
االحتیاطیات األخرى یتم إعادة تصنیفھا في األرباح أو الخسائر في الفترة نفسھا التي من خاللھا یؤثر عنصر 

 التحوط على األرباح والخسائر.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة  )ق
 المعامالت واألرصدة

ى أساس أسعار التحویل السائدة یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للشركة عل
بتاریخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا لتعكس ما 
یعادلھا بالعملة الوظیفیة للشركة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات التحویل 

 عمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة.الناتجة عن تحویل ال
 

 الشركات األجنبیة التابعة والزمیلة
عمالت أخرى خالف المالیة ب تصدر قوائمھایتم ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة والزمیلة األجنبیة التي 

كبند  العمالت األجنبیة ة. یتم تسجیل الفروقات الناجمة عن ترجمللشركة ، إلى العملة الوظیفیةالعملة الوظیفیة
 منفصل في حقوق الملكیة.

  
ولو جزئیا، یتم إدراج فروقات الترجمة  عند استبعاد أو بیع االستثمار في الشركات التابعة والزمیلة األجنبیة،

العائدة لھا والمسجلة سابقا ضمن حقوق الملكیة، في قائمة الدخل الموحدة كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد أو 
 البیع.

 
یتم تحویل توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الزمیلة األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة 

 وتدرج فروقات التحویل الناجمة عن التحویل في قائمة الدخل الموحدة.



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)      -۳
 

 التقاریر القطاعیة  )ر
ة من األصول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد قطاع األعمال ھو مجموع

تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ویشمل القطاع الجغرافي تقدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة 
 أخرى. اقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة

 
 توزیعات األرباح   )ش

یتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. یتم تسجیل 
 توزیعات األرباح النھائیة في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل المساھمین.

 
 المقاصة  )ت

المطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات و
وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة لتسویتھا على 

 أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.
 

 النقد وما في حكمھ -٤
 دیسمبر من التالي:  ۳۱في حكمة كما في  وما یتكون النقد

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥  
 ٦۳،۳۹۲  ۸۰٫۰۲٦  البنوك  أرصدة لدى

 ۱،٥۲۱  ٥،۲٤٤  النقد في الصندوق
  ۸٥٫۲۷۰  ٦٤،۹۱۳ 

 
 ذمم مدینة -٥

  دیسمبر من التالي:  ۳۱تتكون الذمم المدینة كما في  ۱-٥
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥  

 ۳۷۳,۱۱۲  ٥۰٤٫۲۸۷  ذمم مدینة تجاریة 
 (۷،۰۰۰)  )۲۹٫۹۷۳(  ) ۲-٥ (إیضاح مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

  ٤۷٤٫۳۱٤  ۳٦٦،۱۱۲ 
 

 تم عرضھا في قائمة المركز المالي كما یلي: 
 ۳٦٦،۱۱۲  ٤٦۱٫۳۰۳  الجزء المتداول المدرج تحت الموجودات المتداولة 

 --  ۱۳،۰۱۱ الجزء غیر المتداول المدرج تحت الموجودات غیر المتداولة
 
 
 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱٤ 
 

 (تابع) ذمم مدینة      -٥
 

 الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ھي كالتالي:  ۲-٥
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥  
     

 ۳،۷٦٦  ۷،۰۰۰   رصید البدایة 
 --  ۱۳،۲٤۷  من قبل شركة تابعة علیھ المستحوذ 

 ۳،۳٥٤  ۱۰،۲۰۹   ) ۱۸لسنة (إیضاح خالل امحمل ال
 (۱۲۰)  (٤۸۳)  مخصص تم شطبھ

 ۷،۰۰۰  ۲۹،۹۷۳  رصید االقفال
 

 المخزون  -٦
 دیسمبر مما یلي: ۳۱یتكون المخزون كما في  ۱-٦

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥  
 ٦٥٤٫۳۱٦  ۸٥۲،٥۰۰  بضاعة جاھزة

 ۷۳٫۸۲۰  ۸٥،۳٦۳  قطع غیار
 ۹،۸۲۸  ۸،۱٥٥  بضاعة في الطریق

  ۹٤٦،۰۱۸  ۷۳۷،۹٦٤ 
 (۱۰،۳۰۰)  (۱۰،٥۲٥)  ) ۲-٦اح (إیض مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة 
  ۹۳٥،٤۹۳  ۷۲۷،٦٦٤ 

 
 الحركة كالتالي:  ءمتقادم وبطيال المخزون الحركة في مخصص ۲-٦

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥  
 ٥٥،۷۸۸  ۱۰،۳۰۰  الرصید في البدایة 

 ٤،٥۲۸  ٤،٥٥۹  خالل السنة  المكون
 (٥۰،۰۱٦)  (٤،۳۳٤)  مخصص تم شطبھ

 ۱۰،۳۰۰  ۱۰،٥۲٥  رصید االقفال
 

 مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى  -۷
 دیسمبر من التالي:  ۳۱تتكون المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى كما في 

 م٤۲۰۱  م٥۲۰۱  
 ۲۹٫۲٤۲  ۳۲،۷٥۰  من الموردین  مصروفات دعایةمطالبات مقابل 

 ۲٥٫۳٦۰  ۱۹،٦۰۷  مصروفات مدفوعة مقدما 
 ٤٫۸٥٦  ۱۳،۳۷۱  دفعات مقدمة للموردین 
 ۱۷۷  ٥٫۹٥٦  تأمین رسوم الجمارك 

 ٤٫۷٦۹  ٥٫٦۷۳  دفعات للموظفین 
 ۱٫٥۸۱  ۱٥۱  )۲٤طراف ذات عالقة (إیضاح أمبالغ مستحقة من 
 ٥٥٫٦٦۹  ۱۹٫۰٥۷  ذمم مدینة أخرى 

  ۹٦٫٥٦٥  ۱۲۱٫٦٥٤ 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱٥ 
 

 استثمار في شركات محاسب علیھا بطریقة حقوق الملكیة  -۸
 یلي:  یمافبطریقة حقوق الملكیة  عنھاارات في الشركات المحاسب تتمثل االستثم ۸-۱
 

 مجال النشاط الرئیسي االسم

 
 

 بلد التأسیس

ي نسبة الملكیة الفعلیة ف
 رأس المال 

 (بصورة مباشرة أو
 غیر مباشرة)

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   
     

 %٤۹ %٤۹  عودیةلمملكة العربیة السا  لھواءاصناعة مكیفات  شركة إل جي شاكر المحدودة 
شركة شاكر لإللكترونیات 

 واألجھزة ـ لبنان 
تجارة االلكترونیات 

 %۲۰ %۲۰ لبنان واألجھزة المنزلیة 

 االمارات  طاقةتوفیر حلول ال شركة خدمات ادارة الطاقة 
 
۷٤% 

 (شركة تابعة)
۲۰% 

 
 یلي:  فیما بطریقة حقوق الملكیة عنھاالمحاسب الشركات االستثمارات في  تتمثل ۸-۲

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ االسم
   

 ٤۹۳،۳۷۱ ٥٥۱،۱۳٤ (أ)) ۲-۸(إیضاح شركة إل جي شاكر المحدودة 
 ٤،۸۹۸ ٤،۳۲٥ (ب)) ۲-۸(إیضاح شركة شاكر لإللكترونیات واألجھزة ـ لبنان 

 ٥،۹۹٥ -- (ج)) ۲-۸(إیضاح طاقة ـ اإلمارات ش.ذ.م.م. شركة خدمات ادارة ال
 ٥٥٥،٤٥۹ ٥۰٤،۲٦٤ 

 
ھي  دیسمبر ۳۱ المنتھیة في السنةخالل  المحاسب علیھا بطریقة حقوق الملكیةتثمار في الشركات حركة االسإن  ۸-۳

 على النحو التالي:
 شركة إل جي شاكر المحدودة  )أ
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

   
 -- ٤۹۳،۳۷۱ ینایر ۱الرصید في 

 ۲۲،۹۷۰ ٥۷،۷٦۳ الفترةالسنة / الحصة في أرباح 
 ۱۸،۹۳٤ -- استثمار في شركة تابعةتكلفة تحویل استثمار من 

 (۳،۲۳٤) -- االستبعاد خالل السنة 
 ۳۱۱،۹۸٤ -- الربح من القیمة العادلة لفوائد حقوق الملكیة المبقاة

حصة الشركة من نتائج ما بعد الشراء الستثمارات شركة ال جي 
 ۱٤۲،۷۱۷ -- شاكر وحتى التغییر في الملكیة

 ٤۹۳,۳۷۱ ٥٥۱،۱۳٤ دیسمبر ۳۱كما في 
 

شركة ال جي  استخدمت ۲۰۱۳ سنة . وخاللءتزاول شركة ال جي شاكر المحدودة اعمالھا في انتاج مكیفات الھوا
من األسھم بما فیھا الحصة المسیطرة بقیمتھا  %۲ شراءوقامت رسمیا ب %۲بنسبة  حق الخیارلاللكترونیات 
ومنذ ذلك الوقت لم تعد شركة ال جي شاكر موحدة في  انھاء اإلجراءات القانونیة تم ،۲۰۱٤مایو  ۲٦الدفتریة. وفي 

 بطریقة حقوق الملكیة.  عنھا تم المحاسبةعلیھ و القوائم المالیة الموحدة للمجموعة



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱٦ 
 

 (تابع) ستثمار في شركات محاسب علیھا بطریقة حقوق الملكیةا      -۸
 

 شركة شاكر لإللكترونیات واألجھزة ـ لبنان  )ب
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

   

 ٤،۸۱٥ ٤،۸۹۸ ینایر ۱في الرصید 
 ۸۳ (٥۷۳) السنةالحصة في أرباح 

 ٤،۸۹۸ ٤،۳۲٥ دیسمبر ۳۱كما في 

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

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
   

 ٦،۷٦٥ ٥،۹۹٥ ینایر ۱الرصید في 
 (۷۷۰) (۱۱۸) تاریخ التوحید/ السنة حتى الحصة في أرباح الفترة 

 -- (۸٥٦) الملكیة المحتفظ بھا المحولة إلى الشركات التابعة إعادة تقییم حقوق
 -- (٥،۰۲۱) المحول لشركة تابعة موحدة

 ٥،۹۹٥ -- دیسمبر ۳۱كما في 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱۷ 
 

 ممتلكات ومعدات  -۹

 دیسمبر كالتالي: ۳۱ومعدات خالل السنة المنتھیة في  وآالتتتمثل الحركة في ممتلكات 

 
 

 أراضي
 حر  ملك

 
 

 مباني

 
 

 سیارات 

ث اثا
وتجھیزات 

 مكاتب

 
 

 أدوات ومعدات

 
تحسینات على 
 مباني مستأجرة

 
 عمال رأسمالیةأ

 قید التنفیذ

 
 

 اإلجمالي
         التكلفة: 
م ۲۰۱٥ینایر  ۱كما في   ۹٥،۰۸۲ ۹٦،۷۹٤ ٥۱،۰۸٥ ۲۲،۸٤٥ ۱٦،۱٦۰ ۲۰،۷۳۰ ۳۳،۹۸۸ ۳۲٦،٦۸٥ 

ةالمستحوذ علیھ من خالل شركة تابع  -- -- -- ۱،٤۱۰ ٤۲٦ -- -- ۱،۸۳٦ 
 ۳۸،٤۸٤ ٦،۳۹۰ ۲،٥۷۸ ٤۱۰ ۱۳،۸۳٥ ۹٦۳ ۱٤،۳۰۸ -- إضافات 

ذسمالیة قید التنفیأمحول من اعمال ر  ۱۲،٥٥۹ ۱۳،٥۸۲ -- -- -- -- (۲٦،۱٤۱) -- 
 (۲٤،۳٥۱) -- (٥٥) (۹٤٦) (۹،۹۰۳) (۱۳،۱۸۱) (۲٦٦) -- استبعاد
م۲۰۱٥دیسمبر ۳۱كما في   ۱۰۷،٦٤۱ ۱۲٤،٤۱۹ ۲۸،۸٦۷ ۲۸،۱۸۷ ۱٦،۰٥۰ ۲۳،۲٥۳ ۱٤،۲۳۷ ۳٤۲،٦٥٤ 

         
         االستھالك المتراكم: 

 ۹۲،۷٤۳ -- ۱۲،۲۸۱ ۸،٥۷٦ ۱۹،٦۳۷ ۳٤،۱۷۷ ۱۸،۰۷۲ -- م۲۰۱٥ینایر  ۱كما في 
ةالمستحوذ علیھ من خالل شركة تابع  -- -- -- ۱،۳۹۸ ۳۱۷ -- -- ۱،۷۱٥ 

ب)-۹محمل السنة (إیضاح   -- ۳،۱۷٦ ۳،٦٤٦ ۳،۰۸٤  ۱،۰۸۹ ۲،٤۹٥ -- ۱۳،٤۹۰ 
 (۲۳،٦۰٥) -- (۳۷) (۹٤٤) (۹،٥۷۳) (۱۲،۷۸٥) (۲٦٦) -- استبعاد
م۲۰۱٥دیسمبر ۳۱كما في   -- ۲۰،۹۸۲ ۲٥،۰۳۸ ۱٤،٥٤٦ ۹،۰۳۸ ۱٤،۷۳۹ -- ۸٤،۳٤۳ 

         
         القیمة الدفتریة: 

 ۲٥۸،۳۱۱ ۱٤،۲۳۷ ۸،٥۱٤ ۷،۰۱۲ ۱۳،٦٤۱ ۳،۸۲۹ ۱۰۳،٤۳۷ ۱۰۷،٦٤۱ م۲۰۱٥دیسمبر ۳۱كما في  
م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في   ۹٥،۰۸۲ ۷۸،۷۲۳ ٦،۹۰۸ ۳،۲۰۸ ۷،٥۸٤ ۸،٤٤۹ ۳۳،۹۸۸ ۲۳۳،۹٤۲ 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱۸ 
 

 ممتلكات ومعدات (تابع)  -۹
ملیون لایر سعودي ودفعة مقدمة المتالك  ۲٫٤(ساب) قید االنشاء بمبلغ تمثل االعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تكلفة  -أ

 . ملیون لایر سعودي ۱۰٫۹٦ارض في الریاض بمبلغ 
 

 یلي:  دیسمبر مما ۳۱ یة فيالمحمل للسنة المنتھ االستھالك -ب
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

 -- ۷٥٤ تكلفة المبیعات   
 ۱۱،۸۹٤ ۱۲،۷۳٦ ) ۱۸مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح 

 ۱۳،٤۹۰ ۱۱،۸۹٤ 

 
 الشھرة  -۱۰

 یلي:  دیسمبر مما ۳۱تتكون الشھرة كما في 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

 ۹،۸٥٤ ۹،۸٥٤ أسداء 
 -- ۱٥،۸٤٥ قة شركة خدمات إدارة الطا

 ۲٥،٦۹۹ ۹،۸٥٤ 

 
من أسھم شركة أسداء  %۱۰۰باالستحواذ على  شركة الحسن غازي إبراھیم شاكرم، قامت ۲۰۱٤نوفمبر  ۱۲في  )أ

ملیون  ۲۰بمبلغ نقدي ) %٥، وشركة إبراھیم شاكر: %۹٥(شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر: الخلیج التجاریة 
شركة أسداء في قیمة الشراء عن القیمة العادلة للموجودات المقتناة في لایر سعودي. تمت المحاسبة عن الزیادة 

 ملیون لایر سعودي كشھرة في القوائم المالیة الموحدة.  ۹٫۹والبالغة الخلیج التجاریة 
 

تقوم اإلدارة بمراجعة انخفاض الشھرة سنویا بغرض تقییم االنخفاض، وقامت الشركة المستثمرة بتوزیع الشھرة 
على القیمة المستخدمة  تقلة موفرة للنقد). وتم تحدید مبلغ وحدة توفیر النقد القابلة لالسترداد بناءً (كوحدة مس

 . التقدیریةباستخدام عرض التدفق النقدي بناء على المیزانیة 
 

شركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات إضافیة من  %٥٤باالستحواذ على  شركة الحسن غازي إبراھیم شاكرقامت  )ب
ملیون لایر سعودي. تم استكمال إجراءات تحویل ملكیة  ۱٫٥ مبلغمقابل  %۷٤الى  %۲۰من حصتھا من  لتزید
 ت بتوحید نتائجھا كشركة تابعة. أوبد م۲۰۱٥مارس  ۱۰من األسھم في شركة خدمات إدارة الطاقة في  %٥٤

 
اء على الموجودات المحددة تم االستحواذ بإستخدام طریقة الشراء المحاسبیة. سیتم استكمال توزیع سعر الشر

 .األول من السنة القادمةوالمطلوبات بنھایة الربع 
 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۱۹ 
 

 قروض طویلة االجل  -۱۱
 جلیة مع بنوك تجاریة محلیة واجنبیة، وذلك لقروض طویلة وقصیرة األلدى الشركة اتفاقیات تسھیالت ائتمان -أ

ً على ھذه التسھیالت . وتم الحصول والدینار األردني باللایر السعودي، والدرھم اإلماراتي تحت اتفاقیات  أساسیا
تم . متساویة . یمكن سداد الجزء المستخدم من القروض طویلة االجل بصورة دفعات شھریة/ تورق بحةامر

تحمل ضمان التسھیالت بواسطة سندات ألمر وضمانات تجاریة وشخصیة من المساھمین في المجموعة. 
 . لسائدةالتسھیالت رسوم مالیة على معدالت السوق ا

 
 یلي:  مافیتتمثل القروض قصیرة االجل  -ب

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 ۳،۱٥۲ -- مكشوفحساب بنكي 

 ٥۸۸،۲۸۳ ٦٥۲،۹۱۲ جل ة األقروض قصیر
 ٤۳،٤۹۹ ۲۸،۳۸۸ إیضاحات دائنة 

   
 ٦۸۱،۳۰۰ ٦۳٤،۹۳٤ 

 
 یلي:  مادیسمبر فی ۳۱تتمثل القروض طویلة االجل كما في  -ج

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 ۲۱،٤٥۳ ۷۷،۰۰۹ بنوك تجاریة 

   تم عرضھا في قائمة المركز المالي كما یلي: 
 ۱۲،۱٦۸ ۲۰،٥۰٤  الجزء المتداول المدرج تحت مطلوبات متداولة 

 ۹،۲۸٥ ٥٦،٥۰٥ الجزء غیر المتداول المدرج تحت المطلوبات غیر المتداولة 
   
 ۷۷،۰۰۹ ۲۱،٤٥۳ 

 
 ذمم دائنة  -۱۲

 تالي: دیسمبر من ال ۳۱تتكون الذمم الدائنة كما في 

 
 
 
 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
   
 ۲۳۰،۸۱٤ ۳۹۷،۰٤۲  )۲٤ طراف ذات عالقة (إیضاحأ
 ۲۳،۹٦۷ ۲۷،۱٤۱ خرین آطراف أ
 ٤۲٤،۱۸۳ ۲٥٤،۷۸۱ 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۰ 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى -۱۳
 یلي:  دیسمبر مما ۳۱تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى كما في 

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥

   
 ۳۰،۷۲۲ ٤۲،۲۲۳ مصروفات مستحقة
 ۲۱،٥٦۸ ۲۷،۰۷۱ مخصص ضمانات 

 ۱٥،٥۹٦ ۲۲٫۸٥۰ ) ۲٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ٤٦،۷۷۳ ۱٥،٦۷٦ دفعات مقدمة من عمالء 

 ۱۸،٥۰۰ -- (ب)) ۲۳(إیضاح القیمة العادلة السالبة للمشتقات 
 ۷،۳٤٥ ۸٫۷۸۷ ذمم دائنة أخرى

 
۱۱٦٫٦۰۷ ۱٤۰،٥۰٤ 

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین -۱٤

 إن الحركة في مكافآت نھایة الخدمة للموظفین خالل السنة ھي كما یلي:

 
 م۲۰۱٤ م ۲۰۱٥

   
 ۳٤،٦۱٤ ۳٤،۳٤۳ الرصید في البدایة 

 -- ۱،۹٥۱ المحول خالل االستحواذ على شركة تابعة 
 ٦،٦۱۹ ۷،٤۱۱ مخصص السنة 

 (٥،۲۱٤) (۳،۸۹۲) مدفوعات خالل السنة 
 (۱،٦۷٦) -- ت نھایة الخدمة للموظفین متعلقة بالعملیات غیر المستمرة آمكاف

 ۳٤،۳٤۳ ۳۹،۸۱۳ االقفال رصید 
 

 رأس المال  -۱٥
 ملیون لایر سعودي ٦۳۰ مبلغ وقدرهوالمدفوع المصدر والمرخص  الشركة رأس مالبلغ  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 

لایر  ۱۰ قیمة كل سھم ملیون سھم) ۳٥م: ۲۰۱٤( یون سھممل ٦۳من  مكونو ملیون لایر سعودي) ۳٥۰م: ۲۰۱٤(
 .سعودي

 
ن خالل مملیون لایر سعودي  ٦۳۰م زیادة رأس المال لیصبح ۲۰۱٥مارس  ۲۹ تاریخبمجلس إدارة الشركة  وصىأ

ً لذلك، الجمعیة اجتماعائمة للمساھمین المسجلین یوم قلكل خمس أسھم  جانیةمأربع أسھم  منح  قرت جمعیةأ. الحقا
مایو  ۲۱عادیة بتاریخ  الغیر مجلس اإلدارة وتمت الموافقة في اجتماع الجمعیة العمومیةمن  ةالمقدم لتوصیةاالمساھمین 

لایر سعودي للسھم، وبالتالي تم زیادة رأس مال الشركة من  ۱۰بقیمة اسمیة  منحھملیون سھم  ۲۸م على إصدار ۲۰۱٥
یة المتعلقة بزیادة رأس المال ملیون لایر سعودي. وتم استكمال اإلجراءات القانون ٦۳۰لى إملیون لایر سعودي  ۳٥۰
 م.۲۰۱٥یونیو  ۱٤في 

 
 اإلحتیاطي النظامي -۱٦

ً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، فإن على الشركة تحویل  لكل سنة إلى  الدخلمن صافي  %۱۰وفقا
للتوزیع على  من رأس المال المدفوع. ھذا اإلحتیاطي غیر قابل %٥۰اإلحتیاطي النظامي حتى یبلغ ذلك اإلحتیاطي 

 المساھمین.
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 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۱ 
 

 مصروفات بیع وتوزیع  -۱۷
 دیسمبر مما یلي: ۳۱تتكون مصروفات البیع والتوزیع للسنة المنتھیة في 

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥

   
 ٦۲،۲۰۱ ۷۱،۹٤٦ موظفین  تكالیف

 ۳٦،۲٥٥ ٤٥،۹۸۳ اعالن ودعایة 
 ۲۲،٦٥۷ ۲٥،۰۸۷ عمولة مبیعات

 ۱٤،٥۲٥ ۱٤،۲۸۹ ایجارات 
 ۹،۳٦۰ ۱۰،٤۹٦ مصروفات ضمان

 ۷،۳٥۳ ٥،۸۱۲ سفر وتنقالت
 ۲،٥٥۹ ۳،۲۱٦ صیانة واصالحات 

 ۱،٤٦٤ ۱،٤٥۱ اتصاالت 
 ۱،٤۳۳ ۱،٤۰۱ مرافق وخدمات 

 ۹۲۲ ۱،۰٥۲  ومطبوعاتقرطاسیة 
 ۹۳۷ ۸۰۰ تأمین 
 ۲۲٥ ۳٤۸  وتجھیزاتمواد 

 ۱،۲۰٦ ۲،۷۱۷ أخرى 
 ۱۸٤٫٥۹۸ ۱٦۱،۰۹۷ 

 
 مصروفات عمومیة وإداریة  -۱۸

 دیسمبر مما یلي:  ۳۱ت العمومیة واإلداریة للسنة المنتھیة في تتكون مصروفا

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥

   
 ٦٤،٥۸٤ ۹۰،۰٥٤ تكالیف موظفین 

 ۱۱،۸۹٤ ۱۲،۷۳٦ استھالك 
 ۸،۲۷۰ ۱۰،٦۰۷ ایجار 

 ۳،۳٥٤ ۱۰،۲۰۹ )٥دیون معدومة ومشكوك في تحصیلھا (إیضاح 
 ۷،۹۱۹ ۹،۷۲۹  وتنقالتسفر 

 ۲,۱۹۰ ۸،۳٥۸ إصالحات وصیانة 
 ۱،۹۳٦ ۲،۰۲۸ خدمات ومرافق 

 ۱،۳۸۷ ۱،۹۳۱  ومطبوعاتقرطاسیة 
 ۱،۲۹۹ ۱،٦۰۸ اتصاالت 

 ۱،٦۰۰ ۱،٦۰۰ )۲٤مكافات مجلس اإلدارة (إیضاح 
 ۱،۱۷۳ ۱،۲۷۱ تأمین 

 ٦۸٥ ۷۳۹ ضیافة 
 ۸،۳۹٦ ۷،۹۳٥ أخرى 

 ۱٥۸٫۸۰٥ ۱۱٤،٦۸۷ 
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۲ 
 

 بالصافي  –إیرادات أخرى  -۱۹
 دیسمبر مما یلي: ۳۱المنتھیة في تتكون اإلیرادات األخرى للسنة 

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥

   
 ۹۳٤ (۱۸۸) (خسارة) / ربح من صرف العمالت األجنبیة 

 ۷۷۸ ۲٫۱۷۹ الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 ۱،٤٦٦ ۱٫۱٥۸ إیرادات متنوعة 

 ۳٫۱٤۹ ۳،۱۷۸ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل  -۲۰
 الزكاة وضریبة الدخل  اتمخصص )أ

 مما یلي: المتضمنة في قائمة الدخل الموحدة الدخلالزكاة وضریبة تتكون 
 

 الزكاة: 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
   

 ۱۷،٥٥٥ ۸،۱۸۹ الزكاة
 ۷،۱۸٤ -- ضریبة الدخل 

 ۸،۱۸۹ ۲٤،۷۳۹ 
 

 الحركة في استحقاق الزكاة وضریبة الدخل كما یلي: 
 الزكاة:

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   
    

 ۱٤،٥۲۹ ۱٥،۹٤٦  الرصید في بدایة السنة  
 ۱۷،٥٥٥ ۸،۱۸۹  للسنة محمل

 ۲۲۸ --  إضافات من استحواذ على شركة تابعة 
 (۱۱،٦۳٦) (٦،٥٤۹)  مسدد خالل السنة

 (٤،۷۳۰) --  الزكاة المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة 
    

 ۱٥،۹٤٦ ۱۷،٥۸٦  الرصید في نھایة السنة 
 

 ضریبة الدخل:
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥  

 ٤،۳۳۸ --  الرصید في بدایة السنة
 ۷،۱۸٤ --  لسنةلمحمل 

 -- --  مسدد خالل السنة
 (۱۱،٥۲۲) --  ضریبة الدخل متعلقة بالعملیات غیر المستمرة 

    
 -- --  لرصید في نھایة السنةا
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 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۳ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل (تابع) -۲۰
 

 الربط الزكوي والضریبيموقف  )ب
 الزكاة

دیسمبر  ۳۱ حتى السنوات"المصلحة" لجمیع م وضعھا الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل أنھت الشركة األ
م فیما ۲۰۱۱م وحتى ۲۰۰۸م الربط الزكوي عن السنوات من ۲۰۱٤ سنةم. أصدرت المصلحة خالل ۲۰۰۷

ً (شركة إبراھیم شاكر المحدودة وشركة إبراھیم حسین شاكر للمشاریع  یخص الشركة وشركاتھا التابعة معا
لایر  ۳۱٤٫۰۲۱بھا بزكاة إضافیة وضریبة استقطاع مقدارھما معاً والصیانة المحدودة)، وطالبت المصلحة بموج

وتعتقد اإلدارة أن نتیجة الدعوى ستكون لصالح  سعودي. تقدمت اإلدارة باعتراض على الربوط الزكویة السابقة.
م بعد من قبل مصلحة الزكاة وضریبة ۲۰۱٤ إلى م۲۰۱۲ من الشركة. ولم یتم تقییم الربوط الزكویة للسنوات

 الدخل.
 

 ضریبة الدخل 
للشركة (شركة الرؤیة الحدیثة باألردن وشركة إدارة خدمات الطاقة باإلمارات) لضریبة تخضع الشركات التابعة 

. تم اإلنتھاء من تقدیرات ضریبة الدخل وضریبة القیمة المضافة باألردن ٦-۱باإلیضاح  حالدخل كما ھو موض
نسبة لشركة الرؤیة الحدیثة لم یتم الربط الضریبي للسنوات م. بال۲۰۱۲وتم استالم شھادة نھائیة للسنوات حتى 

 م من مصلحة الضرائب باألردن.۲۰۱٤م و۲۰۱۳
 

 لسھم ا یةربح -۲۱
الدخل من العملیات  بقسمة متضمنة حقوق الملكیة غیر المسیطرة من العملیات الرئیسیةلسھم ا یةربحتم احتساب 

  .السنةخالل  ةالقائمالعادیة مرجح لعدد األسھم الرئیسیة على المتوسط ال
 

خالل  ةالقائم العادیة مرجح لعدد األسھمصافي الدخل على المتوسط ال بقسمةمن صافي الدخل لسھم ا یةربح تم احتساب
  .السنة

 
 المنحةتم تعدیل المتوسط المرجح لألسھم للفترة بأثر رجعي لیعكس تأثیر التغیرات في عدد األسھم نتیجة إلصدار أسھم 

 .)۱٥إیضاح السنة (خالل 
 
 .األم شركةسھم على الللالمخفضة  یةربحالحتساب ینطبق ا ال
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 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲٤ 
 

 معلومات قطاع التشغیل -۲۲
 تقوم اإلدارة بمراقبة عملیات المجموعة على أساس وحدتي عمل كما ھو مبین أدناه:

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
 إل جي مكیفات 

 منزلیة وأجھزة
 من مكیفات ومنتجات

 إل جي إنتاج غیر
 
 لياإلجما

    
 ۱،۸۸٦،٥۲٦ ۳۸٤٫۲۲٦ ۱،٥۰۲،۳۰۰ المبیعات

 )۱٫٤٥۱٫٦٦۹( )۲۷٤٫۸۰٥( )۱٫۱۷٦٫۸٦٤( تكلفة المبیعات
 ٤۳٤٫۸٥۷ ۱۰۹٫٤۲۱ ۳۲٥٫٤۳٦ مجمل الدخل

    
    مصروفات وإیرادات غیر موزعة:

 (۱۸٤،٥۹۸)   بیع وتوزیع
 )۱٥۸٫۸۰٥(   عمومیة وإداریة

 ۳٫۱٤۹   إیرادات أخرى، بالصافي
 )۱٦٫٦۱٥(   اء تمویلیةأعب

إلستثمارات محاسب عنھا بطریقة حقوق إعادة قیاس 
 الملكیة

  
(۸٥٦) 

صافي دخل شركات محاسب عنھا بطریقة حصة في ال
 حقوق الملكیة

  
٥۷٫۰۷۲ 

 )۸،۱۸۹(   زكاة وضریبة دخل
    

 ۱۲٦،۰۱٥   صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 
 إل جي یفاتمك 

 منزلیة وأجھزة
 من مكیفات ومنتجات

 إل جي إنتاج غیر
 

 اإلجمالي
    

 ۱،٥٥٦،٦٥٦ ٤۲۷،۰۱۱ ۱،۱۲۹،٦٤٥ المبیعات
 (۱،۱۷۰،٦۳٥) (۳۱۲،٥۲۰) (۸٥۸،۱۱٥) تكلفة المبیعات

 ۳۸٦،۰۲۱ ۱۱٤،٤۹۱ ۲۷۱،٥۳۰ مجمل الدخل
    

    مصروفات وإیرادات غیر موزعة:
 (۱٦۱،۰۹۷)   بیع وتوزیع

 (۱۱٤،٦۸۷)   عمومیة وإداریة
 (۱۸،٥۰۰)   خسارة غیر محققة على األدوات المالیة المشتقة
 عنھاحصة الشركة من صافي دخل شركة محاسب 

 بطریقة حقوق الملكیة 
  

۲۲،۲۸۳ 
 ۳،۱۷۸   إیرادات أخرى بالصافي 

 (۱۳،۸۰۸)   اتعاب تمویلیة
ق إلستثمارات محاسب عنھا بطریقة حقوإعادة قیاس 

 الملكیة
   

۳۱۱،۹۸٤ 
 ٦٦،٥۰۷   الدخل من العملیات غیر المستمرةصافي 

 ٥٦۸    ربح من استبعاد عملیات غیر مستمرة
 (۲٤،۷۳۹)   زكاة وضریبة دخل

 ٤٥۷،۷۱۰   صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 

 التشغیل. اتقطاع ما بینتم توزیعھا المجموعة وال ی مستوى شركاتتتم إدارة مطلوبات وموجودات المجموعة على 
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 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲٥ 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة -۲۳
ال : ۲۰۱٤لایر سعودي ( ٤٫٤٦۰بمبلغ سمالیة رأارتباطات یوجد لدى المجموعة م ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  )أ

 ).یوجد
 

 ملیون لایر ۲۳٥٫٥: ۲۰۱٤جنبیة (أآجلة لشراء عمالت  عمالت أجنبیة عقود صرف المجموعة ال توجد لدى )ب
ملیون لایر سعودي) وتم عرضھ في قائمة الدخل  ۱۸٫٥: ۲۰۱٤( ال یوجدسعودي) وبلغ التغییر في القیمة العادلة 

 الموحدة. 
 

التي تم للتحوط من مخاطر سعر الفائدة المحتملة على القروض ألجل الفائدة  مقایضة أسعارعقد  أبرمت المجموعة )ج
لایر سعودي) ولم یتم  ملیون ۳۳: ۲۰۱٤لایر سعودي ( یونمل ۱٦٫٦۷ بقیمة إسمیة الحصول علیھا من البنوك

ئمة الدخل الموحدة على قا لایر سعودي) ۳۱۸: ۲۰۱٤لایر سعودي ( ۱۰وھو  عرض التغییر في القیمة العادلة
ً أم تعتقد ن الشركة األأل  . ن التغییر في القیمة العادلة ال یعد جوھریا
 

لایر سعودي  ملیون ۹٥٫۲۲ت ضمان بنكیة قائمة بمبلغ خطابا م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المجموعة كما في لدى  )د
یراد بضائع جاھزة ستإب صدارھا من خالل بنوك أجنبیة ومحلیة تتعلقإلایر سعودي) تم  ملیون ٦۳م: ۲۰۱٤(

 .اخرى ومواد
 

لایر سعودي ملیون  ۱٤اعتمادات مستندیة بنكیة قائمة بمبلغ  المجموعةم، لدى ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  )ه
 األخرى.  والموادلایر سعودي) أصدرت الستیراد البضائع الجاھزة  ملیون ۳۲م: ۲۰۱٤(

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -۲٤

وتشمل األطراف ذات العالقة مساھمي الشركة وأقاربھم حتى الجیل الرابع والشركات الزمیلة والشقیقة وأعضاء مجلس 
قة على شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. تتم المواف. اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للشركة

فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة  ۱۸و  ۱۳ ،۱۲ ،۱۰، ۷، ۱ االیضاحاتالواردة في  االفصاحاتباإلضافة إلى 
 ت العالقة واألرصدة المتعلقة بھا:التي تمت مع الجھات ذا

 
 :وموجودات متداولة أخرىأرصدة األطراف ذات العالقة تحت مدفوعات مقدمة  )أ

   رصید االقفال مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة العالقة اإلسم

 
   

 م۲۰۱٥
 

 م۲۰۱٤
 

 م۲۰۱٥
 

 م۲۰۱٤
       

شركة خدمات إدارة 
 الطاقة 

 شركة تابعة
)۲۰۱٤ :

 زمیلة)

مصروفات 
مدفوعة نیابة 
 ٥۹۰ -- ٥۹۰ -- عن الشركة 

       
مصروفات  شركة زمیلة  سیلكو

وعة نیابة مدف
 ۱٥۱ ۱٥۱ ۱٥۱ -- عن الشركة 

       
شریك في شركة 

شركة الرؤیة  -تابعة 
الحدیثة لإللكترونیات 
 واألجھزة الكھربائیة

ً  اإلدارة العلیا  مدفوعات مقدما

-- ۸٤۰ -- ۸٤۰ 
     ۱٥۱ ۱٫٥۸۱ 

 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲٦ 
 

 (تابع) معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  -۲٤
 

 :تجاریة ت ذمم دائنةطراف ذات العالقة تحاألرصدة أ )ب
 رصید االقفال مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة العالقة اإلسم
   ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 

شراء بضاعة  شركة زمیلة  ال جي شاكر 
 ۲۳۰،۸۱٤ ۳۹۷،۰٤۲ ۸۰٥،۷۸٦ ۹٤۲،۸۰۳ جاھزة 

 
 :أرصدة األطراف ذات العالقة تحت مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى )ج

   رصید االقفال مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة العالقة اإلسم

 
   

 م۲۰۱٥
 

 م۲۰۱٤
 

 م۲۰۱٥
 

 م۲۰۱٤
      
 

  اإلدارة العلیا مجلس اإلدارة 
تعاب حضور أ

 -- ۱،٦۰۰ ۱،٦۰۰ ۱،٦۰۰ اجتماع
شریك في 

 -شركة تابعة 
شركة الرؤیة 

الحدیثة 
لإللكترونیات 

واألجھزة 
ً مدفوعات مق اإلدارة العلیا الكھربائیة دما  ٤،٦۲٥ ۹،۹٥۲ ۲۰٫۲۲۰ ۱٥،٥۹٦ 
شریك في 

 -شركة تابعة 
شركة خدمات 

ً  اإلدارة العلیا إدارة الطاقة  -- ۱،۰۳۰ -- ۹٥ مدفوعات مقدما

     ۲۲٫۸٥۰ ۱٥،٥۹٦ 

 
 د) مكافآت: 
 مبلغ المعاملة   طبیعة المعاملة  االسم 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥   
 ۳٫۹۰۰ ۳٫۹۰۰  مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا 

     
 ۱٫٦۰۰ ۱٫٦۰۰  اتعاب حضور اجتماع  مجلس اإلدارة 

 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۷ 
 

 العملیات الغیر مستمرة -۲٥
من الملكیة في شركة ال جي شاكر الى شركة ال جي  %۲أ)، حولت الشركة االم – ۸كما ھو مذكور في إیضاح ( )أ

الى  %٥۱لاللكترونیات. ونتیجة لذلك، انخفضت نسبة حصة ملكیة الشركة االم في شركة ال جي شاكر من 
تابعة لشركة الحسن غازي إبراھیم شركة شركة ال جي شاكر من كونھا  التوقف عن اعتباروتبعا لذلك، تم  ٤۹%

 :من االستبعاد كاالتيالمتحقق شاكر. بلغ الربح 
  ۲۰۱٤م

  
 إجمالي ثمن البیع ۳،۸۰۲

  القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة المستبعدة  (۳،۲۳٤)
 ادالربح من االستبع ٥٦۸

 
شاكر كعملیات غیر مستمرة، وتم عرض النتائج من ینایر الى مایو جي ل إشركة  حصة الشركة فيتم تصنیف  )ب

 : كما یلي
  م۲۰۱٤

 مبیعات ۲۷۹،٤۳٤
 تكلفة مبیعات  (۸۳٤،۳٤٥)

 مجمل الدخل ٤٤٥،۸۸
  
 مصروفات 
 بیع وتوزیع  

 عمومیة وإداریة  (۸۳۱،۱٤)
(٦،٤٦۹)  

(۲۱،۳۰۰)  
  

 الدخل من العملیات ٦۷,۱٤٥
 إیرادات أخرى  (٤۱)

 تكالیف تمویلیة (٥۹۷)
  

 الدخل من العملیات الغیر مستمرة  ٦٦،٥۰۷
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۸ 
 

 الفروع  -۲٦
 دیسمبر كالتالي:  ۳۱تفاصیل فروع المجموعة كما في 

 
 التاریخ السجل التجاري موقع الفرع

   
  الشركة االم  –شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر 

 ھـ)۱٤۰۸شعبان  ۷( ۱۹۸۸مارس  ۲٥ ۱۰۱۰۱٤۹۲٥۲ الریاض 
 ھـ)۱٤۲۰ربیع الثاني  ۷( ۱۹۹۹یولیو  ۲۰ ۱٤٥٦٦ بریدة 

 ھـ)۱٤۲٦ربیع األول  ٤( ۲۰۰٥ابریل  ۱۳ ۲٥۹۹۱ خمیس مشیط 
 ھـ)۱٤۲٥ربیع األول  ۱۳( ۲۰۰٤مایو  ۲ ۲۹٤۳۱ الخبر 

 ھـ)۱٤۱٤شوال  ۲۱( ۱۹۹٤ابریل  ۳ ۱۰۲٦۸٥ جدة
 ھـ)۱٤۲٥شوال  ۲۱( ۲۰۰٤ر بدیسم ٤ ۱٥۲٤۷٦ جدة 
 ھـ)۱٤۲٤ربیع الثاني  ۲۳( ۲۰۰۳یونیو  ۲۳ ۱۸۷۸۳٤ جدة 

 )۱٤۳٥جمادى اآلخر  ۲۰( ۲۰۱٤ابریل  ۲۰ ٤۱۱۳٦۲ الریاض 
   

  شركة تابعة  –شركة إبراھیم شاكر المحدودة 
 ھـ)۱٤۰۲رجب  ۱٦( ۱۹۸۲مایو  ۱۰ ٤۰۳۰۰۳٤٤۷٥ جدة 

 ھـ)۱٤۲٤صفر  ۱۹( ۲۰۰۳ ابریل ۲۱ ٤۰۳۰۰٥٦۸۸۱ جبیل 
 ھـ)۱٤۰٤شوال  ۱٥( ۱۹۸٤یولیو  ۱٤ ٤۰۳۰۰۱۰۱۲٤ خبر 
 ھـ)۱٤۳۰شوال  ۲۸( ۲۰۰۹أكتوبر  ۱۷ ٤۰۳۰۰۱۱۸۷٥ ینبع 

 ھـ)۱٤۳٦ذو القعدة  ۲٤( ۲۰۱٥سبتمبر  ۸ ٤۰۳۰۰۱۹٥۲۸ سكاكا 
 ھـ)۱٤۲٦رمضان  ۱۹( ۲۰۰٥أكتوبر  ۲۲ ٤۰۳۰۰۲۰۱٦۲ الباحة 
 ھـ)۱٤۲٦جمادى األولى  ۷( ۲۰۰٥یونیو  ۱٤ ٤۰۳۰۰۲۰۹۲٥ بریدة 

 ھـ)۱٤۲۸محرم  ۱۱( ۲۰۰۷ینایر  ۳۰ ٤۰۳۰۰۲۷٦٥۹ خمیس مشیط 
 ھـ)۱٤۳٤ذو الحجة  ۲۹( ۲۰۱۳نوفمبر  ۳ ٤۰۳۰۰۲۸۱٥٥ نجران 

 ھـ)۱٤۲٦محرم  ۲٥( ۲۰۰٥مارس  ٦ ٤۰۳۰۰۳۰۷۲٥ خبر 
 ھـ)۱٤۳٤رمضان  ۲٥( ۲۰۱۳أغسطس  ۲ ٤۰۳۰۰۳۱۲۲۷ تبوك 
 ھـ)۱٤۲٥محرم  ۲۱( ۲۰۰٤ مارس ۱۲ ٤۰۳۰۱٥۲٤۷۷ جدة 

 ھـ)۱٤۲۷ذو القعدة  ٦( ۲۰۰٦نوفمبر  ۲۷ ٤۰۳۰۲۲٥۳۹۷ ریاض 
   

 شركة تابعة  –شركة إبراھیم حسین شاكر للمشاریع والصیانة المحدودة 
 ھـ)۱٤۲۷محرم  ۱( ۲۰۰٦فبرایر  ٦ ٤۰۳۰۱٥۹۷۲۸ جدة 

 ھـ)۱٤۲۷جمادى األولى  ۹( ۲۰۰٦یونیو  ٥ ٤۰۳۰۲۲۰۰۲۸ ریاض 
 ھـ)۱٤۳٦جمادى اآلخر  ۲٤( ۲۰۱٥ابریل  ۱۳ ٤۰۳۰۲۸۱۸۱٤ جده 

 ھـ)۱٤۳٦شعبان  ۲۸( ۲۰۱٥یونیو  ۱٥ ٤۰۳۰٤۳٤۹۳۲ ریاض 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ةالموحدالیة إیضاحات حول القوائم الم
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة، إال إذا ذكر خالف ذلك)
 

۲۹ 
 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر -۲۷
تتضمن األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمھ، ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى، 

وذمم وقروض قصیرة االجل وقروض قصیرة االجل حاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة في شركات مواستثمارات 
 ومطلوبات أخرى.تجاریة دائنة 

 
 مخاطر االئتمان

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. لیس 
ن. ویتم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة ودولیة ذات تصنیف لدى الشركة تركیز جوھري لمخاطر االئتما

ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدینة التجاریة والحسابات المدینة األخرى بصورة رئیسیة من عمالء في السوق 
 . المحلیة وأطراف ذات عالقة وتظھر بقیمتھا القابلة للتحصیل التقدیریة

 
  لتدفقات النقدیة ألسعار الفائدةمخاطر القیمة العادلة وا

وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدیة 
للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من الودائع البنكیة قصیرة األجل. وتخضع جمیع الودائع إلعادة 

مة. وتراقب اإلدارة التغیرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأیھا أن مخاطر القیمة العادلة التسعیر بصورة منتظ
 والتدفقات النقدیة ألسعار الفائدة غیر جوھریة بالنسبة للمجموعة. 

 
 مخاطر السیولة

رتبطة بأدوات ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات م
مالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. وتدار 

 مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفایة السیولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالیة للشركة. 
 

 القیمة العادلة
م استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بین المشاركین ھي القیمة التي سیت

في السوق بتاریخ القیاس. وحیث یتم إعداد القوائم المالیة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء إعادة تقییم 
قیمة العادلة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیم الدفتریة والقیم األوراق المالیة لالتجار والمتاحة للبیع والتي تقاس بال

 ال تختلف بصورة كبیرة عن قیمتھا الدفتریة. المجموعةالعادلة. وبرأي اإلدارة أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبات 
 

 ارقام مقارنة  -۲۸
 الحالیة.  ةالسنالسابقة للتوافق مع عرض للسنة لقوائم المالیة أرقام ا تم إعادة تصنیف

 
 فیما یلي إعادة التصانیف الھامة: 

 المبلغ  إعادة التصنیف الى الحساب  إعادة التصنیف من الحساب 

 ۱۰،۹٦۲ ممتلكات ومعدات  مدفوعات مقدما وموجودات متداول أخرى 
 

 موافقة مجلس اإلدارة -۲۹
 .م۲۰۱٦ فبرایر ۲۱ ھـ الموافق۱٤۳۷ ولىجمادى األ ۱۲في بواسطة مجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدة  تم إعتماد
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