












 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٥ 

 

 الشركة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھا -١
 

جلة ھي شركة مساھمة سعودیة مسإن شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر ("الشركة" أو "الشركة األم") المعروفة 
 في المملكة العربیة السعودیة.

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

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

 
إلعالن م. ٢٠٠٨أغسطس  ١٨ھـ الموافق ١٤٢٩شعبان  ١٧ ) في٢٧٥القرار الوزاري رقم (تم الحصول على 

ملیون لایر  ٣٥٠تحویل الشركة األم من شركة ذات مسئولیة محدودة لشركة مساھمة سعودیة برأس مال قدره 
 .لایر للسھم) ١٠ملیون سھم بقیمة  ٣٥ موزع علىسعودي (

  
من رأس المال لإلكتتاب العام، خالل فترة  %٣٠ طرحاألم، قامت الشركة األم ب اء في الشركةلقرار الشرك وفقاً 

م (الموافق ٢٠١٠مایو  ٢ھـ) إلى ١٤٣١جمادى األولى  ١١م (الموافق ٢٠١٠أبریل  ٢٦اإلشتراك عن الفترة من 
جمادى  ٣م (الموافق ٢٠١٠مایو  ١٧ھـ). تم بدء تداول األسھم في البورصة بتاریخ ١٤٣١جمادى األولى  ١٧

مساھمة سعودیة برأس مال  تم إعالن الشركة كشركة، كتمال الطرح العام األوليإھـ). وعلیھ بعد ١٤٣١الثاني 
 لایر سعودي. ١٠ملیون سھم قیمة السھم  ٣٥ وزع علىملیون لایر سعودي م ٣٥٠

 
 كما یلي: ھو العنوان المسجل للشركةإن 

 ٥مخرج  –الطریق الدائري الشمالي 
 ٥١٢٤ص.ب 
 الریاض

 المملكة العربیة السعودیة
 

غلبیة / الخاضعة لسیطرة في الشركات التابعة المملوكة بنسبة األ مارس لدى الشركة األم إستثمارات ٣١في كما 
 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)

 م٢٠١٤ م٢٠١٥   
شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات 

استیراد وتصدیر وصیانة  واألجھزة الكھربائیة 
 األجھزة الكھربائیة والمنزلیة

 
 

 األردن

 
 
٦٠% 

 
 
٦٠% 

  شركة إل جي شاكر المحدودة 
 تصنیع مكیفات الھواء 

 
 السعودیة

 
-- 

 
٥١% 

 شركة إبراھیم شاكر المحدودة 
 نزلیة بالجملةبیع األجھزة الم

 
 السعودیة

 
١٠٠% 

 
١٠٠% 

شركة إبراھیم حسین شاكر للمشاریع 
خدمات االستیراد والتصدیر  والصیانة المحدودة 

 والتسویق
 

 السعودیة
 
١٠٠% 

 
١٠٠% 

التجاریة (انظر إیضاح شركة أسداء الخلیج 
 ب أدناه)

 -- %١٠٠ السعودیة بیع أجھزة منزلیة بالجملة
اإلمارات  اقةإدارة الطشركة خدمات 

 (إیضاح ج أدناه)
 -- %٧٤ اإلمارات تقدیم حلول الطاقة



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٦ 

 

 (تابع) الشركة، شركاتھا التابعة وطبیعة نشاطھاـ      ١
 

لالتفاقیة الموقعة بین  اً طبقالمحدودة في تصنیع مكیفات الھواء. و )إل جي شاكر(تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة  )أ
لإللكترونیات من أجل إنشاء شركة (إل. جي. شاكر) في  )ل.جيإ(وشركة  شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر

من أسھم شركة (إل. جي  ٪٢خیار الشراء لشراء حق م، كان لدى شركة (إل. جي) لإللكترونیات ٢٠٠٦سنة 
 حق لإللكترونیات استخدام )إل. جي(م، قررت شركة ٢٠١٣شاكر المحدودة ("إل. جى شاكر")). خالل سنة 

. وبناء على شركة الحسن غازي إبراھیم شاكرقیة شراء وبیع ("االتفاقیة ") مع الخیار المذكور وقد وقعت اتفا
من صافي القیمة الدفتریة للمساھمة في  ٪٢اتفاق أس. بى .أى، وافقت شركة (إل.جي) لإللكترونیات لشراء 

 ، بما في ذلكعلى االنتھاء من اإلجراءات القانونیة یعتمدالتاریخ الفعلي لالتفاقیة إن شركة (إل. جي شاكر). 
 في المملكة العربیة السعودیة. نظامیةموافقة السلطات ال الحصول على

 

ل. جي. شاكر إمن المساھمة في شركة ( ٪٢م، تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة لتحویل ٢٠١٤مایو  ٢٦في 
، ٪٤٩إلى  ٪٥١لإللكترونیات). ونتیجة لذلك، انخفضت حصة رأس المال الشركة األم في (إل. جي شاكر) من 

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

ي شاكر). لذلك، تم تصنیف الحصة المحتفظ بھا لدیھا تأثیر جوھري على عملیات وإدارة شركة (إل. ج شاكر
المحتفظ بھا في رأس مال شركة (إل. جي شاكر) كاستثمار في شركة شقیقة، وفي الفترة الالحقة تم  ٪٤٩بنسبة 

 ).٣المحاسبة وفقاً للحقوق الملكیة (انظر االیضاح 

 

. الجزء التجاریةة أسداء الخلیج شركمن أسھم  ٪٩٥م، قامت الشركة األم بشراء ٢٠١٤نوفمبر  ١٢اعتباراً من  )ب
مملوك من قبل شركة إبراھیم  %٥المتمثل في نسبة التجاریة شركة أسداء الخلیج المتبقي من المساھمة في 

من أسھم الشركة في شركة  ٪١٠٠ن الشركة األم تتملك إ. على ھذا النحو فشاكر لصالح الشركة ونیابة عنھا
 ).٧رقم  (أنظر االیضاحالتجاریة أسداء الخلیج 

 

، مسجلة في دولة اإلمارات خدمات إدارة الطاقةمن أسھم شركة  ٪٢٠م، قامت الشركة بشراء ٢٠١٣في عام  )ج
 على اتفاقیة مع شركة الحسن غازي إبراھیم شاكرم، وقعت شركة ٢٠١٤دیسمبر عام  ٢٩العربیة المتحدة. في 
إلى  ٪٢٠لزیادة حصتھا الحالیة من وذلك ، ٪٥٤صول على مساھمة إضافیة بنسبة ، للحخدمات إدارة الطاقة

م تم االنتھاء من اإلجراءات ٢٠١٥مارس عام  ١٠ملیون لایر سعودي. في  ١٫٥مقابل حصة نقدیة بمبلغ  ٪٧٤
 تمتلك الشركة األم أصبحت. وبناء على ذلك، خدمات إدارة الطاقة من أسھم شركة ٪٥٤القانونیة لنقل ملكیة 

تم اعتبارھا كشركة تابعة في ھذه القوائم وم ٢٠١٥مارس عام  ٣١، كما في قةخدمات إدارة الطامن أسھم  ٪٧٤
  المالیة األولیة الموحدة الموجزة من تاریخ استكمال اإلجراءات القانونیة.

 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٧ 

 

 (تابع) طبیعة نشاطھاالشركة، شركاتھا التابعة وـ      ١

 

 فیما یلي تفاصیل الشركات المنتسبة للشركة:

 نشاط الرئیسيمجال ال االسم

 

 

 بلد التأسیس

ة في نسبة الملكیة الفعلی
  رأس المال

 (بصورة مباشرة أو

 غیر مباشرة)

 م٢٠١٤ م٢٠١٥   

     

شركة شاكر لإللكترونیات 

 واألجھزة ـ لبنان ("سیلكو") 

تجارة األجھزة 

 المنزلیة والكھربائیة

 

 لبنان

 

٢٠% 

 

٢٠% 

 -- %٤٩ المملكة العربیة السعودیة الھواءتصنیع مكیفات  شركة إل جي شاكر المحدودة

دارة الطاقة ـ إشركة خدمات 

 اإلمارات ش.ذ.م.م. 

توفیر الدعم الفني 

ألجھزة التحكم في 

الطاقة والخدمات 

 االستشاریة

 

 اإلمارات العربیة المتحدة

 

 

-- 

 

 

٢٠% 

 
 أسس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة  -٢
 

 أسس االعداد  ١-٢
المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقاً لمعاییر المحاسبة السعودیة وتماشیاً مع معیار التقاریر  أعدت القوائم

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

المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. ویجب أن تتم قراءتھا مقرونة مع القوائم المالیة السنویة 
 م. ٢٠١٤دیسمبر  ٣١المراجعة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

 
الموجزة الموحدة مؤشراً دقیقاً على النتائج المالیة  قد ال تكون النتائج التي تم عرضھا في القوائم المالیة األولیة

 السنویة.
 

 أسس القیاس   ٢-٢
إعادة تبویب بعض أرقام تم  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة.

 المقارنة بما یتماشى مع عرض القوائم المالیة للفترة الحالیة.
 

 عملة العرض والنشاط  ٣-٢

یمثل عملة العرض والنشاط تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة باللایر السعودي الذي 
 .للشركة. البیانات المالیة تم تقریبھا ألقرب ألف

 
 
 

 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٨ 

 

 (تابع)أسس االعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة ـ      ٢
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢
جزة مع تتفق السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المو

 ةم بإستثناء السیاس٢٠١٤دیسمبر  ٣١تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 التالیة: 

 
 لتحوط المحاسبة لاألدوات المالیة المشتقة و

ف تستخدم المجموعة عقود كأدوات تحوط لتغطیة تعرضھا إلى التغیرات في التدفقات النقدیة. یتم االعترا
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.
 

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

 االعتراف بأي جزء غیر فعال مباشرة في قائمة الدخل األولیة الموحدة في ضمن األعباء المالیة.
 
د البدء في ارتباطات التحوط، تقوم المجموعة بتحدید وتوثیق ارتباطات التحوط التي ترغب المجموعة في عن

تطبیق المحاسبة عنھا وألھداف إدارة المخاطر للقیام بالتحوط. وتشمل الوثائق تحدید أداة التحوط، والمعاملة، 
فعالیة أداة التحوط ومواجھة مخاطر التعرض  وطبیعة المخاطر التي یتم التحوط لھا وكیفیة قیام الشركة بتقییم

ومن المتوقع أن تكون لھا فعالیة في تحقیق مواجھة التغیرات في التدفقات النقدیة  .للتغیرات في التدفقات النقدیة
 من ھذه التحوطات ویتم تقییمھا على أساس مستمر لتحدید أنھا أذا كانت فعالة في جمیع الفترات المالیة.

 
ما یكون قیمة المعترف بھا ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة عندیتم تحویل ال

 .ائراألرباح أو الخس أثیر فيتعامالت التحوط لم
 

 زمیلةاستثمار في شركات  -٣
عدیلھا وفقاً یتم توفي قائمة المركز المالي األولیة الموحدة بالتكلفة المعدلة  زمیلةیسجل االستثمار في الشركات ال

الدخل الموحدة تعكس حصة  مةئقاإن . لزمیلةالتغیرات في حصة الشركة األم في صافي موجودات الشركات ل
 كما یلي:   زمیلة ھيتفاصیل استثمارات الشركة في الشركات الإن . زمیلةالشركة األم في نتائج نشاط الشركات ال

 
 م٢٠١٤ م٢٠١٥ االسم

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 -- ٥٠٢،٨١٥ شركة إل جي شاكر المحدودة

 ٤،٣٤٥ ٤،٣٢٥ شركة شاكر لإللكترونیات واألجھزة ـ لبنان 

 ٦،٥٧٨ -- شركة خدمات ادارة الطاقة ـ اإلمارات ش.ذ.م.م.

 ١٠،٩٢٣ ٥٠٧،١٤٠ االجمالي

 
 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

٩ 

 

 (تابع) زمیلةاستثمار في شركات ـ      ٣
 

 على النحو التالي: ھي مارس ٣١خالل الفترة المنتھیة في  زمیلةحركة االستثمار في الشركات الإن 
 

 شركة إل جي شاكر المحدودة  )أ

 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

   
 -- ٤٩٣،٣٧٢ ینایر ١الرصید في 

 -- ٩،٤٤٣ الحصة في نتائج الفترة

   

 -- ٥٠٢،٨١٥ مارس ٣١كما في 

 
 ات واألجھزة ـ لبنان شركة شاكر لإللكترونی )ب

 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٤،٨١٥ ٤،٨٩٨ ینایر ١الرصید في 

 (٤٧٠) (٥٧٣) الحصة في نتائج الفترة

   
 ٤،٣٤٥ ٤،٣٢٥ مارس ٣١كما في 

 
 رات ش.ذ.م.م.امدارة الطاقة ـ اإلإشركة خدمات  )ج

 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٦،٧٦٥ ٥،٩٩٥ ینایر ١الرصید في 

 (١٨٧) (١٢٠) م٢٠١٥مارس  ١٠الحصة في نتائج حتى 
 -- (٨٥٦) المحولة إلى الشركات التابعة حتفظ بھاإعادة تقییم حقوق الملكیة الم

 (٥،٠١٩) -- 

   
 ٦،٥٧٨ -- مارس ٣١كما في 

 

  قروض ألجلو مبالغ مستحقة للبنوك -٤
 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 

 غیر مراجعة)( (غیر مراجعة) 

   ) قروض قصیرة األجل:١(
 ٢،٧٧٨ ٤،٩٩٤ بنوك سحب على المكشوف

 ٣٦٧،٢٢١ ٥٨٢،٧٦٥ ) أدناه)دة األجل (أنظر اإلیضاحین (أ) و (قروض قصیر

 ٢٤،٨٧٤ ٣٥،٦٦٣ أوراق دفع

 ٣٩٤،٨٧٣ ٦٢٣،٤٢٢ 

 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

١٠ 

 

 (تابع)مبالغ مستحقة للبنوك وقروض ألجل ـ      ٤
 

 م٢٠١٤ م٢٠١٥ 

 (غیر مراجعة) )(غیر مراجعة 

   ) قروض طویلة األجل:٢(
 ٥٤،٤٤٩ ٢٠،٢٦٣ مارس (أنظر اإلیضاحات (ب) إلى (د) أدناه) ٣١الرصید القائم كما في 

 (١،٥٥٩) -- الجزء غیر المطفأ من األتعاب اإلداریة المدفوعة مقدماً 

   

 ٥٢،٨٩٠ ٢٠،٢٦٣ مارس  ٣١رصید القروض ألجل كما في 

   

 (٣٤،٦٣٩) (٩،٢٢٨) ر المتداول من قروض ألجلیطرح: الجزء غی

   

 ١٨،٢٥١ ١١،٠٣٥ المتداول من قروض ألجل الجزء

 
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
 ٣٤ بحدجل وتسھیالت مرابحة ألا(شركة تابعة)، على تسھیل متجدد قصیر  لإللكترونیات واألجھزة الكھربائیة

 المستخدمةتم ادراج الرصید القائم للتسھیالت  .على التوالي ،ملیون لایر سعودي ٧٥ملیون لایر سعودي و
ضمن رصید قروض قصیرة  ملیون لایر سعودي) ٧٢ م:٢٠١٤مارس  ٣١( ملیون لایر سعودي ٦٩ ةوالبالغ

ملیون لایر  ٣٦٧م: ٢٠١٤مارس  ٣١( م٢٠١٥ مارس ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٥٨٣األجل والبالغ 
  .للمعدالت التجاریة عمولة طبقاً بالتسھیالت  حملت .سعودي)

 
على تسھیل  شركة تابعة، ،، حصلت شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات واألجھزة الكھربائیةم٢٠١٣خالل  )ب

تم إدراج الرصید القائم ملیون لایر سعودي وقد تم سحبھ بالكامل،  ١٥٫٩طویل األجل من بنك محلي بقیمة 
یتم سداد القرض  ملیون لایر سعودي. ٢٠٫٢ملیون لایر سعودي ضمن رصید القروض ألجل البالغ  ٧٫٣والبالغ 

أعباء تمویلیة حسب أسعار السوق السائدة. القرض مضمون بقسطاً شھریاَ متساویاً. ویحمل القرض  ٤٨على 
 واألجھزةشركة وضمانات شخصیة من الشركاء في شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات من البضمانات 
 الكھربائیة. 

 
 

على  ، شركة تابعة،م حصلت شركة الرؤیة الحدیثة لإللكترونیات واألجھزة الكھربائیة٢٠١٤خالل نوفمبر  )ج
قسطاً  ٤٨على یسدد سحبھ بالكامل وتم ملیون لایر سعودي  ١٥٫٩ل األجل من بنك محلي بقیمة تسھیل طوی

تم أعباء تمویلیة حسب أسعار السوق المحلیة. بم ویحمل القرض ٢٠١٤شھریاً متساویاً بدایة من شھر مایو 
ملیون لایر  ٢٠٫٢ ةالبالغ ةجلآلاض والقر رصید ملیون لایر سعودي ضمن ١٢٫٩مبلغ بالرصید القائم  إدراج

شركة وضمانات شخصیة من الشركاء في شركة الرؤیة الحدیثة ال من القرض مضمون بضمانات سعودي.
 لإللكترونیات واألجھزة الكھربائیة.

 

 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

١١ 

 

 مبالغ مستحقة للبنوك وقروض ألجل (تابع)ـ      ٤
 

غیر مستمرة لشركة ابعة كشركة تشاكر إل جي شركة  فلقد تم إعتبار" ٩كما ھو موضح في اإلیضاح رقم " )د
، فإن الموجودات وبالتاليولم یتم توحیدھا ضمن القوائم المالیة الموحدة.  الحسن غازي إبراھیم شاكر

القروض  المتعلقة بھا لم یتم تضمینھا في المركز المالي الموحد، ولكن تضمنت أرقام المقارنة أعالهواإللتزامات 
 كما یلي: ل جي شاكرقصیرة األجل وقروض طویلة األجل لشركة إ

 
 م٢٠١٤مارس  ٣١ 
 باألف لایر سعودي 
 (غیر مراجعة) 
  

  ٥١،٦٥٦ قروض قصیرة األجل

 ٣١،٠٠٠ قروض ألجل

  

 ٨٢،٦٥٦ 

 

 رأس المال  -٥

من  مكونوملیون لایر سعودي في نھایة الفترة  ٣٥٠والمدفوع للشركة ھو المصدر ورأس المال المرخص  -
 لایر للسھم. ١٠بقیمة  ملیون سھم ٣٥

ملیون لایر سعودي  ٦٣٠م بزیادة رأس المال إلى ٢٠١٥مارس  ٢٩إقترح مجلس اإلدارة في إجتماعھ بتاریخ  -
األسھم المجانیة قید اإلعتماد من قبل  إصدار إن عن كل خمسة أسھم عادیة. مجانیةعن طریق إصدار أسھم 

 .الجمعیة العمومیة المقبل اجتماعالمساھمین في 

 

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

  .خالل الفترة مرجح لعدد األسھم القائمالرئیسیة على المتوسط ال
 

خالل  ةمرجح لعدد األسھم القائمصافي الدخل على المتوسط ال بقسمةمن صافي الدخل لسھم ا یةربح تم احتساب
  .الفترة

 
 .األم شركةسھم على الللالمخفضة  یةربحالحتساب ینطبق ا ال
 

 الشھرةالموجودات غیر الملموسة و -٧

 %١٠٠م، قامت الشركة االم باالستحواذ على ٢٠١٤نوفمبر  ١٢ في(ب)،  ١كما ھو مشار الیھ في االیضاح رقم 
قیمة المحاسبة عن الزیادة في  تمتملیون لایر سعودي.  ٢٠بمبلغ نقدي التجاریة شركة أسداء الخلیج من أسھم 

 ملیون لایر سعودي ٩٫٩ والبالغةالتجاریة شركة أسداء الخلیج القیمة العادلة للموجودات المقتناة في  عن الشراء
 الموجودات قامت المجموعة بتسجیل القیمة العادلة لصافي الموحدة الموجزة.األولیة القوائم المالیة كشھرة في 

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

 من %٥٤م باالستحواذ على األ م قامت الشركة٢٠١٥مارس  ١٠ ، في(ج) ١وھذا وباإلضافة الى االیضاح رقم 
 قة الشراءتم االستحواذ بإستخدام طری ملیون لایر سعودي. ١٫٥دبي بقیمة اإلمارات  إدارة الطاقةشركة خدمات 

تبلغ القیمة العادلة لصافي الموجودات المكتسبة في شركة خدمات إدارة الطاقة بما في ذلك الموجودات  .المحاسبیة
 ملیون لایر سعودي. ١٥٫٨غیر الملموسة المتعلقة بالعقود مع العمالء 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

١٢ 

 

 مراحل إندماج األعمال -٨

 حصصمن  %٥٤ اإلستحواذ علىت الشركة م)، أكمل٢٠١٥مارس  ١٠الموافق ( ھـ١٤٣٦جماد األول  ١٩بتاریخ 
ملیون  ١٫٥ متفق علیھا بلغت ستثمار ش.ذ.م.م. بقیمةشركة تیكوم لإل لدىدارة الطاقة المحتفظ بھا إشركة خدمات 
من اإلمارات  إدارة الطاقةخدمات القوائم المالیة األولیة الموجزة نتائج أعمال شركة تضمنت تلك لایر سعودي، 

 والذي أصبحت للشركة األم سیطرة فیھ على شركة خدمات إدارة الطاقة.م، ٢٠١٥مارس  ١٠تاریخ 
 

 اإلمارات إدارة الطاقةشركة خدمات في  %٢٠الحالیة البالغة لمجموعة لحصة لالقیمة العادلة  قیاسإعادة  نتج عن
 وجودات وااللتزاماتللم الدفتریةملیون لایر سعودي. بتاریخ االستحواذ كانت القیمة  ٠٫٨بقیمة  لمرة واحدة خسائر

 . مقاربة لقیمتھم العادلة بإستثناء عقد العمیل
 

 العملیات الغیر مستمرة -٩

 :وفیما یلي نتائج توقف العملیاتتم تبویب استبعاد شركة إل جي شاكر 
  ٣١ مارس ٢٠١٤م

  (غیر مراجعة)

  

 المبیعات ٢٣٠،٣١٦

 تكلفة المبیعات  (١٨٩،٠٠٨)

 مجمل الدخل  ٤١،٣٠٨

  

  
 المصروفات 

 بیع وتوزیع (٨،٢٢٠)
 عمومیة وإداریة  (٤،٥٢٩)

(١٢،٧٤٩)  

  

 الدخل من العملیات  ٢٨،٥٥٩

 إیرادات أخرى  (٢٥)
 تكالیف تمویلیة (٢٢١)

  
 الدخل من العملیات الغیر مستمرة  ٢٨،٣١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة

 م٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 (المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة)
 

١٣ 

 

 معلومات قطاع التشغیل -١٠
 :أدناه كما ھو مبینالمجموعة أنشطة  اإلدارةتصنف 

 المنتھیة في شھرأالثالثة لفترة  
 م٢٠١٥ مارس ٣١

 وأجھزة مكیفات 
 إل جي منزلیة

 مكیفات ومنتجات
 غیر إل جي

 
 المجمــــوع

  (غیر المراجعة)  
    

 ٤٢٦،٤٣٥ ٨٥،٣٩٢ ٣٤١،٠٤٣ المبیعات
)٢٦٨٫٨٥٢( تكلفة المبیعات  (٥٩،٢٦٤) (٣٢٨،١١٦) 
 ٩٨،٣١٩ ٢٦،١٢٨ ٧٢٫١٩١ مجمل الدخل

    
    مصروفات وإیرادات غیر موزعة:

 (٣٧،٦٧١)   بیع وتوزیع
 (٣٦،١٤٢)   عمومیة وإداریة
 ٥١٥   إیرادات أخرى

 (٩،٣٩٤)   تمویلیةأعباء 
 (٨٥٦)   حقوق ملكیة بالقیمة العادلة قیاسإعادة 

 ٨،٧٥٠   زمیلةحصة الشركة في نتائج شركات 
 --   الدخل من العملیات الغیر مستمرة

 (١،٦٦٠)   زكاة وضریبة دخل
    صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

   ٢١،٨٦١ 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 م٢٠١٤مارس  ٣١
 مكیفات وأجھزة 

 منزلیة إل جي
 مكیفات ومنتجات

 غیر إل جي
 

 المجمــــوع
  (غیر المراجعة)  
    

 ٣١٢،١٧٦ ٦٦،١٦٦ ٢٤٦،٠١٠ المبیعات
 (٢٤٢،١٤٣) (٤٥,٤٩٥) (١٩٦,٦٤٨) تكلفة المبیعات
 ٧٠،٠٣٣ ٢٠،٦٧١ ٤٩،٣٦٢ مجمل الدخل

    
    مصروفات وإیرادات غیر موزعة:

 (٢٩،٥١٦)   بیع وتوزیع
 (٢٦،١٠٧)   عمومیة وإداریة
 ٢٢٨   إیرادات أخرى

 (٢،٩٣٩)   تمویلیةأعباء 
 (٦٥٧)   زمیلةحصة الشركة في نتائج شركات 

 ٢٨،٣١٣   وضریبة دخلزكاة 
 (٦،٣٧٠)   الدخل من األنشطة العملیات الغیر مستمرة

    
 ٣٢،٩٨٥   صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

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

 
 موافقة مجلس اإلدارة -١١

 جمادى الثاني ٣٠في بواسطة مجلس اإلدارة غیر المراجعة الموجزة لیة األولیة الموحدة القوائم الما تم إعتماد
 .م٢٠١٥ أبریل ١٩ ھـ الموافق١٤٣٦


