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 .المحترمين   الحسن غازي إبراهيم شاكر" شركة مساهمي ادةـالس
 ،،، وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 

منو يف  فرص نتقاءوإللمجموعة  العالمات التجارية متكاملة من مواصلة تعزيز حمفظة، يف االستثمار و 4102ستمرت الشركة خالل العام إ
ملة النشطة الشركة ، بإعتبارها مناسبة ومكاجلغرايف عيمن تنوع النشاط والتوز  تعزز و للشركة،د ابع آفاقا   تفتح جديدة عمل أنشطة وجماالت

قيع و و شركاهتا التابعة وتعكس زيادة يف االيرادات و تعظيم العائد ملسامهيها، فكانت عملية االستحواذ على شركة أسداء اخلليج احملدودة و ت
و من ضمن االستثمارات املتاحة أيضا ،  .%42لتصبح  حصتها الطاقة اإلماراتية، لتزيد الشركةشركة خدمات إدارة  يفحصص  إتفاقية شراء

ضمن  ،رياضموعة يف اململكة العربية السعودية وعملياهتا يف منطقة الاجمليستخدم كمقر رئيسي إلدارة اتى شراء مبىن إداري يف مدينة الرياض ل
النفقات وحتسني  ة الشركة يف ختفيضسياسل ا  تطبيق ركاهتا اململوكة بالكامل يف موقع واحد،خطة الشركة لتجميع كافة وحداهتا العاملة وش

 على كافة االصعدة. املؤشرات املالية
 

هتدف اىل إعداد   بإضافة تطبيقات جديدة  ERPتطوير نظام إدارة املشاريع املؤسسية العمل على  4102كما بدأت الشركة خالل العام   
  .لشركةتبسيط العمليات التجارية وتوفري أفضل احللول التقنية لتلبية االحتياجات املختلفة ل نات الدقيقة يف مواعيدها واملعلومات والبيا

عمل الشركة نتائج  اسرتاتيجية أمثرت السوق اجلديد و متطلباته، حيث  مع واقع و التأقلم من احملافظة على مركزها املايل  كما متكنت الشركة  
لع العام و الذي بدأت به الشركة مع مطذو معايري الطاقة اليت مت رفع مستوى كفاءهتا  املكيفات خمزون من جزء تأهيل إعادة وعاجيابية ملشر 

فمن جهة شّكل  ، من قبل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة ، نتيجة صدور معايري الطاقة اجلديدة الجهزة التكييف4102
 صلحةم رت الرمسية الصادرة عن اجلهات الرقابية املختصة يف اململكة، و من جهة اخرى كان الوسيلة االفضل لتحقيقاملشروع إمتثال للقرا

صبح االمثل، ال سيما انه مع إنتهاء اعمال املشروع ا نحوالعلى  شركة و املسامهني فيها من خالل احملافظة على حقوقهم و إستثماراهتم ال
 ييف متوافق مع املواصفة املعدلة اجلديدة.خمزون الشركة من أجهزة التك

 

 .لشركة منوا ماليا اجيابياالنتائج اإلمجالية لشهدت ، و التشغيليةمستوى إداء إجيايب يف عملياهتا  من احملافظة علىشاكر متكنت شركة بشكل عام 
، م10/04/4101بتاريخ  مليون لاير 486لغ مليون لاير مقارنة مبب 649ما يزيد عن م  10/04/4102وبلغت صايف حقوق املسامهني بتاريخ 

تائج لناومسامهيها والعمالء الكرام على املسامهات اليت قدموها البراز  و نغتنم الفرصة لشكر موظفي الشركة. % 04،1اي بزيادة وقدرها 
 الشكر وخالص االمتنان على جهودهمجبزيل مجيعا   منهمود التقدم و ن،  م4102املايل  على مدار العام شاكر شركة اليت حققتها االجيابية
 .سائلني اهلل العزيز القدير أن يوفقنا إىل حتقيق املزيد من التقدم واإلزدهارنا إياها و اليت أولالعميقة لثقة او  الكبرية

 

 ورد ملا طبقا   املايل هاومنجزاهتا ومركز  أدائها على الضوء يلقي والذي السنوي هتقرير  الشركة ملسامهي يقدم أنشركة شاكر  إدارة جملسو يسر  

 حسب التقرير املرفق. ، وذلكم10/04/4102 يف املنتهي املايل العام عن للشركة املوحدة واملدققة اخلتامية احلسابات يف
 

       ------------------       
 عبد اإلله عبد اهلل أبو نيان                          جميل عبد اهلل الملحم      

 رئيس مجلس اإلدارة          العضو المنتدب والرئيس التنفيذي        
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 :عامة نظرة .1

    وزاري مبوجب القرار ال سعوديةقي اململكة العربية المسجلة هي شركة مسامهة  "شركة شاكر" شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر     
سهم  مليون 12لاير سعودي مقسم إىل  مليون 121 الشركة رأمسالم. 06/8/4118املوافق  ه04/8/0246( وتاريخ 442)ق/ 

من رأمسال  % 11السعودي متثل السوق يف العام كتتابلل  سهم مليون 01،2  م4101بريل إشهر  شركة يفال متساوية القيمة. طرحت
 .م 04/2/4101السعودية بتاريخ  األسهم سوق يف للتداول سهم الشركةأ طرحتو  الشركة
ية واملكيفات اهلوائية كرتونلتصنيع أجهزة التكييف املختلفة وجتارة األجهزة املنزلية والكهربائية واإل جمال يف شاكر حاليا   شركة نشاط يرتكز

رتونية واملكيفات باإلضافة إىل الوكاالت التجارية عن الشركات اليت تزاول األنشطة نفسها. حيث أن وصيانة األجهزة الكهربائية واإللك
 صري ملكيفات إل جي يف اململكة العربية السعودية.احل هي الوكيلالشركة 

 
 :للشركة الرئيسية األنشطة .2
م ، وبنسبة تصل إىل 4102شركة شاكر عن العام وأرباح  تشكل مبيعات أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية املصدر الرئيسي ملبيعات     

وإستحوذت مبيعات  % 42،0حيث بلغت مبيعات الشركة وشركاهتا التابعة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما يعادل  011%
ميديا ومكيفاهتا على اج و و الشركة التابعة شركة إبراهيم شاكر الوكيل احلصري يف اململكة لألجهزة املنزلية ماركة أرستون وإنديست وميت

ة شركشركتها التابعة  من خالل % 8،2فيما إستحوذت مبيعات اإلجهزة املنزلية من ماركة إل جي يف األردن نسبة  % 09،2نسبة 
 جهزة الكهربائية.ألاالرؤية احلديثة لاللكرتونيات و 

 

بل يا من قمن مكيفات إل جي على ما مت تصنيعه حمل يف خدمة مبيعاهتا % 84ومبا نسبته  4102إعتمدت الشركة خالل العام      
ما إستمرت فياد باقي إحتياجاهتا من مكيفات إل جي من شركة إل جي إلكرتونكس كوريا. "إل جي شاكر" يف حني مت إستري  شركة

 الرئيسيني يف اخلارج. اد األجهزة املنزلية من املصنعنيشركاهتا التابعة باستري 
 

الصيانة خلدمة املبيعات وتقدمي خدمات ما بعد البيع وختصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تعتمد الشركة نشاط     
نارة وحلول نظمة اإلبيعية ألجهزة وأالوحدات ال عززت الشركة من 4102يف العام املتنامية و ملواجهة اإلحتياجات تغطية هذه اخلدمة 

 املشاريع يف املنتجات اليت تروج هلا تلك الوحداتللتعريف باخلدمات و  ESCO  تجاريةال عالمةاللديها من خالل تسجيل  الطاقة البديلة
  .ذات العالقة

 
 
 
 

 تقرير مجلس ادارة شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر"
 م.11/12/2112عن العام المالي المنتهي بتاريخ                      
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 :2211عام الماليلل المالية النتائج ملخص .1
 : 4101مالية فيما يلي ملخصها مع إظهار املقارنة الالزمة بأرقام العام املايل السابق بتحقيق نتائج 4102إنتهت السنة املالية 

  .%426،4قدره  رتفاعمليون لاير للعام السابق وذلك بإ042،0مليون لاير، مقابل  219،6. بلغ صايف الربح املوحد 0
 . %9،1قدره  رتفاعمليون لاير للعام السابق وذلك بإ 191،4مليون لاير، مقابل  189. بلغ إمجايل الربح 4
 .%2قدره  إرتفاعون لاير للعام السابق وذلك بملي 019مليون لاير، مقابل  001،4. بلغ الربح التشغيلي 1
 لاير للعام السابق.  1،24لاير، مقابل    04،28. بلغت رحبية السهم  2

 امش الرحبيه على الرغمو يعود سبب اإلرتفاع يف كافة مستويات الرحبيه خالل الفرته احلاليه مقارنة مع الفرته املماثله من العام السابق بشكل رئيسي إىل حتسن ه
ظ . كما يعزى اإلرتفاع يف الربح الصايف إىل الربح املتأيت نتيجة إعادة تقييم حقوق امللكيه احملتفمليون لاير 48،2من إخنفاض مبيعات الفرته احلاليه مببلغ يقارب 

، حيث بلغ صايف تأثريه املايل  4102العام احلايل  هبا يف شركة إل جي شاكر احملدوده واليت سبق اإلشارة إليه يف إعالن الشركه لنتائجها املاليه للربع الثاين من
أي مليون لاير للفرته املماثله من العام السابق  042مليون لاير مقابل  020بلغ ما يقارب ي وعليه فإن صايف الربح للفرته احلاليهمليون لاير  112،2ما قيمته 

مت إعتماد مليون لاير  08،2وإضافة مبلغ  قوق امللكيه احملتفظ هبا يف شركة إل جي شاكرأرباح القيمة العادله حل بعد إستبعاد،  %41،8 قدرها بنسبة إرتفاع
ألدوات املاليه القائمة يف شتقات اغري حمققة ناحتة عن تقييم القيمة العادلة مل ئرخساتأثريه يف القوائم املاليه املدققة للفرتة احلاليه ميثل قيمة خمصص ملواجهة 

10/04/4102. 
كمخصص ملواجهة   40/0/4102مليون لاير واليت سبق للشركة أن أعلنت عنه على موقع تداول بتاريخ  21ن توضح أنه خبصوص مبلغ ألشركه تود اكما 

 لناجته عن عملية التعامل مع املخزون ذو معايري الطاقة اليت مت رفع مستوى كفاءهتا فقد مت إستخدامه خال 4102أية خسائر حمتملة خالل السنة املالية 
مليون لاير ميثل معاجلة  0012بالكامل على عمليات إعادة تأهيل املخزون املذكور ليتوافق مع املواصفه اجلديده باإلضافة إىل كلفه إضافيه مببلغ  الرابعالربع 

ا كقطع غيار خلدمة  ميكن إستخدامهقيمة قطع غيار متأتيه عن إعادة تأهيل خمزون املكيفات ذات املواصفه القدميه ليتوافق مع املواصفة اجلديدة واليت ال
 لكلفة املبيعات للربع احلايل كما سبق ذكره أعاله. امت حتميله قدكيفات ذات املواصفه اجلديده و امل

 %26بسبب إخنفاض ملكية شركة شاكر إىل  49/2/4102مل يتم توحيد القوائم املاليه لشركة إل جي شاكر مع قوائم شركة شاكر إعتبارا من كما أنه 
 .مت إعادة تبويب أرقام املقارنة لتتفق مع عرض أرقام السنة احلاليةو . األمر الذي مت اإلعالن عنه سابقا على موقع تداول بالتاريخ املذكور

 

 لبيان تطورها خالل الفرتة: 4102و حىت   4101يلي ملخص النتائج املالية عن الفرتة من  وفيما
نسبة التغير عن 
العام السابق 

)%( 
 قائمة الدخل 2111 2111 2112 1112 2112

 )االف الرياالت( 

 المبيعات 151115118 151665161 151115111 1،6115111 151165616 % (2،8)
 تكلفة المبيعات 1685122 151115112 152185226 111515211 151115611 %(8،1)

 مجمل األرباح 1865812 2665611 1115681 1615222 1865121 % 1،6
 التسويق والتوزيعمصروفات  1115126 1265111 1115118 1185211 1615111 % 1،1

 مصروفات عمومية 115221 1115116 1115211 185812 1125681 % 16،1
 الدخل من العمليات الرئيسية 1815128 2125111 2115116 1165112 1115211 2،1%

قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل  1825112 2115111 2265212 6115118 2825221 111،1%
 وحقوق األقلية

1،212 %  8165162  1215181 6215181  2115181  2115121  صافي الدخل 
 )املصنع(.ه احملدودئم املاليه لشركة إل جي شاكر واه ااحلالية نتيجة عدم توحيد القمت اعادة تبويب بعض ارقام املقارنه للفرته االسابقه لتتوافق مع العرض يف الفرت 
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 التغير نسبة
 العام عن

  (%)السابق

 
2112 

 
2111 2112 2111 2111 

 المالي المركز
 )االف الرياالت( 

1،8 %  111511521  121،11151  211511251  1115111  8115621  متداولةال األصول 
1،111 %  األصول غير المتداولة 2285121 2115111 1125111 1115111 1115118 

16،2 %  األصول مجموع 8115811 152115812 151115121 152885186 251285211 
1،16 %  متداولةال المطلوبات 1215821 1115116 6115111 6215611 151185111 
 6،11 %  المطلوبات مجموع 1815112 6265182 1225262 6115116 151115161 

1،12 %  المساهمين حقوق إجمالي 2215112 2815181 1285221 6115118 1115212 
1،11 %  الملكية حقوق إجمالي 2825111 1615111 6115118 1815111 1265222 

16،2 %  الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي 8115811 152115812 151115121 152885186 251285211 
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 :الشركة خطط .2

ثيل املصانع مت افاق أعلى من خالل حنو املضي قدمايف السوق و موقعها الريادي على  ةفظاحمللبشكل مستمر  شركة شاكر تسعى
 أداء مايل على مستوى احملافظةمن شأهنا نتجات أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية وتوفري منتجات ذات جودة عالية م والرائدة يفالعاملية 
  .والتوريد وخدمات ما بعد البيع ةيعملياهتا التشغيل لدعم تستمر الشركة يف تطوير بنية حتتية قوية فيما، ة أعلىرحبي تمعدالحتقيق  متنامي

 

 عمالئهاقاعدة موزعيها و  توسيع عرب السعودية العربية اململكة داخل سوقال يف السوقية حصتها رفع على الشركة اسرتاتيجية كما تنطوي
تعزيز  و يت متثلها حاليا  اىل جمموعة املنتجات ال تضيفها جديدة تسويق وبيع منتجات. وكذلك تستهدف الشركة  مبيعاهتا لزيادة احلالية

 4102 العام يف مت اإلطار وهبذا و تغطية مجيع قطاعات سوق االجهزة الكهربائية.من العالمات التجارية العاملية  حمفظة اجملموعة
ودية عقوق توزيع حصرية وغري حصرية يف اململكة العربية السحل املالكة التجارية اخلليج أسداء شركة حصص من %011االستحواذ على 

تخصصة يف إنتاج وتوريد املكانس املمريكية اال Bissellلعدد من العالمات التجارية العاملية من أمهها عقد توزيع حصري مع شركة 
 االستخدامات باالضافة اىل منتجات العناية باألرضيات. مبخلفالكهربائية 

ة شركيف  على إتفاقية شراء حصص بالتوقيع 4102 مربديس اململكة حيث قامت يف خارج اإلقليمي التوسع الشركة تستهدف وكذلك
ن يف الشركة املذكورة م، لتزيد حصتها مارات العربية املتحدة، يف إمارة ديب دولة اإل(EMS)الطاقة اإلمارات ذ م م خدمات إدارة 

 ىل شركة شاكر. إ احلصص ملكية عملية نقللغاية تارخيه ستكمل مل تهذا و ، % 42 لتصبح 41%
تها يف شركة الرؤية احلديثة لاللكرتونيات مسامهبدخول السوق االردنية من خالل الشركة قامت  4101العام  صف الثاين منالنو يف 

ستثمارها يف السوق اللبنانية من إىل إ، هذا باالضافة  %91 يف رأمسال الشركة املذكورة ملكيتها نسبة، حيث تبلغ  واالجهزة الكهربائية
 .4116يف العام  ش.م.ل –شاكر لللكرتونيات واألجهزة املنزلية لبنان )"سيلكو"( شركة  مسالأيف ر  %41 خالل مسامهتها بنسبة

ستوى األداء املايل الذي مب مقارنة 4102خالل العام املايل  حتقق أداء مايل أفضلأن  احلالية واملرتقبة السوق تتوقع الشركة يف ظل ظروف
وتدعيم لطاقة يف ذات املعايري اجلديدة لن هوامش الرحبية املتأتية من بيع أجهزة التكيمرار حتسإستمع إنشاء اهلل  4102حتقق يف العام 

لوحدات ت الشركاهتا التابعة لتحقيق مستويات أعلى يف مبيعاهتا و رحبيتها من اإلجهزه املنزليه باإلضافة لتدعيم عملياالعمليات التشغيلية 
تغريات يف مستويات آخذين بعني اإلعتبار أية م للمجموعه إجيابا على األداء املايل بشكل عام البيعية ملختلف نشاطات الشركة مبا ينعكس

 التكلفة إرتفاعا مع توقع إستمرار مستويات الطلب على معدالهتا لكافة املنتجات اليت يتم تسويقها من خالل شركات اجملموعة حاليا.
 

 :الشركة قرارات .1
 

 : يلي ما ابرزها ومنم 4102 عامال خالل قرارات عدة الشركة اختذت
وات اعتبارا  من يف اململكة ملدة ثالث سن LGمتديد عقد التوزيع احلصري ملكيفات ل جي على إاالتفاق مع شركة   -0

ل إركة ش بني شركة شاكر وتفاقيات موقعة إىل عدة إيضاف  املشار إليه عقد التوزيع م ، علما بأن0/0/4102تاريخ 
كر شا  شركتني واملتمثلة بتأسيس شركة إل جيم بني ال4119لشراكة املربمة و النافذة منذ العام اجي إنك منها إتفاقية 

) مصنع إلـ جي شاكر يف الرياض( واليت تقوم بتصنيع املكيفات حتت عالمة  احملدودة يف اململكة العربية السعودية
 التجارية إل جي.
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إلدارة  يستخدم كمقر رئيسيل شر طابقا  مبنطقة الرياضثين عإن مليون لاير سعودي مكون م 28شراء مبىن مكتيب بقيمة   -4
 جمموعة شاكر يف اململكة. 

شركة ع باالتفاق ميم شاكر، شركة تابعة و مملوكة بالكامل لشركة احلسن غازي إبراه احملدودة، شاكر شركة إبراهيم قامت  -1
بني  ارية ملكيفات "ميديا" بإهناء عقد التوزيع"جي دي ميديا الجهزة التكييف احملدودة" الصني، صاحبة العالمة التج

وال يتوقع أن يكون  .4102سبتمرب  زوهنا من مكيفات ميديا لغايةعلى أن تستمر شركة إبراهيم شاكر يف بيع خم الشركتني
 ات "ميديا" دونفهناء تناول فقط مكيتفاق اإلإ على مبيعات اجملموعة. ملحوظلتوقف مبيعات مكيفات ميديا أي تأثري 

  ية تغيريات.أ مل يطرأ على عقود توزيعهاكة إبراهيم شاكر تقوم بتوزيعها و جهزة املنزلية ماركة "ميديا" اليت ما زالت شر األ
م و تعيني السيد خالد فهد اخلطاف   01/6/4102يف دارة من عضوية جملس اإلقبول استقالة السيد أمحد توفيق موسى   -2

 ةعلى اجلمعيني ين يعرض التعأعلى  حىت هناية الدورة احلالية للمجلسو  يخ املذكورالتار عتبارا  من إكعضو مبجلس اإلدارة 
 ول إجتماع هلا.أيف  العامة

 شركة أسداء اخلليج التجارية. من حصص   %011على  ستحواذإلا  -2
 . %42 فيها شاكر شركةحصة  لتصبحراتية ايف شركة خدمات إدارة الطاقة اإلمإتفاقية شراء حصص   -9

 : المخاطر .6
 املخاطر من أي حدوث حال يف املستقبلية وتوقعاهتا النقدية وتدفقاهتا التشغيلية ونتائجها املايل ومركزهاشاكر  ةشرك نشاط يتأثر قد

 :احلاضر الوقت يف معروفة غري أخرى خماطر ةأي أو التالية
 

 :بنشاط الشركة متعلقة مخاطر -أ  
 واليورو األمريكي الدوالر بعمالت مثنها يدفع لبضائع شراء ياتعمليف  األجنبية العمالت صرف أسعار خماطر تذبذب  . 
 خماطر تذبذب أسعار املواد اخلام لتصنيع أجهزة التكييف. 
 عتماد على موزعني رئيسينياإل. 

 

 :المخاطر المتعلقة بالسوق -ب
 ة القطاعات اإلقتصادية.كافباشر على  بشكل مواملتوقع إنعكاسها يف أسعار النفط  حمتملة ية تقلباتأل نتيجة قتصاديةاملخاطر اإل 
 والعاملية. احمللية من منتجات الشركات عددب عملت سةالشركات املنافعدد من  يوجد حيث الشركة هبا تعملاليت  البيئة التنافسية 
 عدد كبري من ذ تنفي من يف الفرتة احلالية اململكة هتشهدوالذي من شأنه أن يؤثر على ما  تباطؤ منو قطاع اإلنشاءات والعقار

 حاليأ. قيد التنفيذ إما يف طور أو اليت هي اوغريه الصناعيةيف خمتلف القطاعات العقارية و شاريع امل
 

 :والقوانين باألنظمة المتعلقة المخاطر -ج

 تؤثر أن مكنومن امل .للتغيري واألنظمة القوانني هذه ختضع وقد اململكة، يف هبا املعمول والقوانني لألنظمة شاكر شركة أعمال ختضع
 يتماشى لكي عملياهتا أو منتجاهتا بتعديل الشركة تقوم وقد  .بشكل جوهري املالية ونتائجها الشركة عمليات على القانونية التغريات
 ية.املستقبل النقدية وتدفقاهتا الشركة إيرادات على تأثري له يكون قد الذي األمر األنظمة ، تلك يف مستقبلية تغيريات أية مع نشاطها
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 الشركة و إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة: إليرادات الجغرافي التحليل .1
 :و األردن السعودية العربية اململكة يف للشركة وشركاهتا التابعة يظهر اجلدول أدناه التحليل اجلغرايف إليرادات املبيعات

 البيان
 (االف الرياالت)

2111 2112 
 صافي الربح المبيعات ربحصافي ال المبيعات  

 2115211 *152265161 1285166 * 152165111 السعوديـــة

 (165111) 1115216 (25111) 1185661 األردن

 2165816 151165616 1215181 156115111 المجمـوع
 
األمر الذي تأتى عنه  %26ب إخنفاض ملكية شركة شاكر إىل بسب 49/2/4102مل يتم توحيد القوائم املاليه لشركة إل جي شاكر مع قوائم شركة شاكر إعتبارا من  *

ساب وعرض أرقام املبيعات حتواليت مت بناء عليه إ عدم إحتساب مبيعات التصدير ملصنع إل جي شاكر واليت كانت توحد يف الفرتات املاضيه مع أرقام مبيعات اجملموعه
 .4102تلك الفرتة املاليه لغايات إظهار أرقام مقارنه متجانسه مع أرقام العام املايل للمصنع يف  بدون إحتساب أرقام مبيعات التصدير 4101لعام ل

 :السابقة السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح .8
 

 :4101مقارنة بالعام السابق  4102يوضح اجلدول املبني أدناه النتائج التشغيلية للعام املايل 
 البيـــــان

 )االف الرياالت(
 نسبة التغير % 2112 2111

 تعامن المبي % المبلغ من المبيعات % المبلغ

 
 المبيعات

 

156115111 - 151165616 - (2،8) % 
 ( %8،1) % 11،2 (151115611) % 11،8 (152115111) كلفة المبيعات
 % 6،1 % 2258 1865121 % 22،2 1615222 الربح اإلجمالي

 المصروفات

 

(2115222) 11،1 % (2115182) 11،1 % 1،2% 
 الدخل من العمليات التشغيلية

 

1165112 6،1 % 1115211 1،1 % 2،1 % 
% 1،1 (215812) % 1،1 (11،161) الربح العائد لحقوق األقلية  (12،1% ) 

 % 1،12 % 1،6 (225111) % 1،1 (21،181) الزكاة وضريبة الدخل
 صافي دخل الفترة

 

121،181 1،1 % 2165816 1،82 % 1،212 % 
لى الرغم من إخنفاض مبيعات الفرته وامش الرحبيه عيعود سبب اإلرتفاع يف كافة مستويات الرحبيه خالل الفرته احلاليه مقارنة مع الفرته املماثله من العام السابق بشكل رئيسي إىل حتسن ه

بق اإلشارة إليه ح املتأيت نتيجة إعادة تقييم حقوق امللكيه احملتفظ هبا يف شركة إل جي شاكر احملدوده واليت سمليون لاير. كما يعزى اإلرتفاع يف الربح الصايف إىل الرب 48،2احلاليه مببلغ يقارب 
 020بلغ ما يقارب ي اليهوعليه فإن صايف الربح للفرته احلمليون لاير  112،2، حيث بلغ صايف تأثريه املايل ما قيمته  4102يف إعالن الشركه لنتائجها املاليه للربع الثاين من العام احلايل 

إضافة و  أرباح القيمة العادله حلقوق امللكيه احملتفظ هبا يف شركة إل جي شاكر بعد إستبعاد،  %41،8 قدرها بنسبة إرتفاعأي مليون لاير للفرته املماثله من العام السابق  042مليون لاير مقابل 
لقائمة يف ليه املدققة للفرتة احلاليه ميثل قيمة خمصص ملواجهة خسائر غري حمققة ناحتة عن تقييم القيمة العادلة ملشتقات األدوات املاليه امليون لاير مت إعتماد تأثريه يف القوائم املا 08،2مبلغ 

10/04/4102. 
 4101 مقارنة بالفرتة املماثلة من العام 4102من العام  الربع األولبشكل رئيسي إىل تراجع مبيعات  مليون لاير 48،2 مببلغ ت الفرته احلاليه مقارنة بالفرته السابقهيعزى تراجع مبيعايف حني 

 م.4101ملعتمدة حىت هناية عام ا نتجات ذات معايري الطاقةبسبب إرتفاع أسعار املنتجات احلديثة املطابقة ملعايري الطاقة اجلديدة مقارنة مع أسعار امل هزة التكييفنتيجة لرتاجع الطلب على أج
 

 :ةالمحاسب معايير .1
 

 السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف احملاسبة ملعايري طبقا   م4102 ديسمرب 10 يف املنتهي املايل العام خالل للشركة املالية القوائم إعداد مت
 .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة

 :مراجعي الحسابات .11
 

 م. 4102احملاسب القانوين للشركة خالل العام املايل  مل تصدر أية توصية عن جملس اإلدارة بإستبدال



                             .AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO             رشركة الحسن غازي إبراهيم شاك

 

 م4112تقرير مجلس اإلدارة  للعام المالي  9 

 والمرابحات القروض .11
 :األجل قصيرةقروض و مرابحات  ( أ

 لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلي: 2112يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة األجل )المرابحات( خالل العام المالي 

 اإلجمالي
بنك المؤسسه 
ه العربيه المصرفي

 حرين()الب

البنك األهلي 
  *التجاري 

البنك السعودي 
 الفرنسي 

البنك السعودي 
 البريطاني 

البنك العربي 
 الوطني 

البنك السعودي 
 األمريكي 

البنك السعودي 
 لإلستثمار 

البنك 
السعودي 
 الهولندي 

 بنك الرياض 
 حركة القروض
 قصيرة األجل

 )االف الرياالت(

 1/1/2112الرصيد في  115111 115816 21،111 18،111 21،111 11،111 16،111 112،111 1 2185116
 )إجمالي أصل المرابحات(

   2112المسحوب خالل عام 1115622 1115111 2165111 2115111 2165116 2115111 152115116 1125116 1125211 152225261
 )مرابحات شهرية جديدة(

 2112المسدد خالل عام  185622 1185816 1615111 2225111 1815616 2115111 151115116 1625816 615112 251115612
 11/12/2112الرصيد في  125111 115111 185111 115111 115811 265111 1115111 1125111 115116 1265111

فقطـ تم سدادها خالل فترة مدة كل منها شهر واحد  شهريه خالل عقود تمويل مرابحة منلبيتها اغانت ك  2112تم الحصول عليها خالل العام المالي  أعاله في الجدول التفصيلي المشار إليها المرابحات

وتشمل   في عقودها المحددة عيه( تم سدادها عند إنقضاء فترة الثالثة أشهرمدتها ثالثة أشهر )ربمن خالل البنك األهلي التجاري الحصول على بعض المرابحات  كما تم* . تاريخ الحصول عليهاشهر من 

ياستخدام حدود التسهيالت اإلتمانيه الممنوحه أصال بإنتظار استكمال عقد التمويل  2112مليون لاير لتمويل صفقة شراء مبنى في الرياض كمقر للشركة تم الحصول عليه في مطلع شهر سبتمبر  11بلغ م

   إنشاء اهلل. 2111ع اإلول من العام المالي طويل األجل الذ تم اإلتفاق على تنفيذه والمتوقع اإلنتهاء من توقيعه خالل فترة الرب

 :وفقا لما يلي لشركة الرؤيه الحديثه 2112يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة األجل )المرابحات( خالل العام المالي 
 حركة القروض قصيرة األجل مصرف الراجحي بنك المؤسسة العربيه المصرفيه اإلسالمي اإلجمالي

 )االف الرياالت( األردن البحرين
 1/1/2112في  رصيد القروض 936.00 496.03 396.04
 4102قيمة القروض المسحوبة خالل عام  346040 9969.9 0.0993
 4102قيمة القروض المسددة خالل عام  3969.9 9464.3 0.6440
  11/12/2112رصيد القروض في  * 946.94 ** 4.6.99 ..3964

ممنوح للشركة من قبل مصرف الراجحي )األردن( وذلك لتمويل  مليون لاير سعودي 21المعادل لمبلغ مليون دينار أردني  2تمويل مرابحة بسقف المستغل من  أعاله يمثل الحد يد الختامي للمرابحاتالرص*

 يستحق القسط األول بعد شهر من تاريخ السحب.قساط شهرية متساوية و أ 1وجب يوم بم 211يتم تسديد كل عملية تمويل من ضمن السقف خالل  .من الموردين ومشتريات الذمم المدينة للشركة

ممنوح للشركة من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي )البحرين( مليون دوالر  11المستغل من تمويل مرابحة إعتمادات مستندية بسقف  الحد الرصيد الختامي للمرابحات المشار إليه أعاله يمثل **

 ن تاريخ فتح اإلعتماد.ميتم تسديد كل عملية تمويل على ثمانية أشهر من تاريخ دفع اإلعتماد المستندي المتعلق بتمويل المرابحة على أن ال تتجاوز عشرين شهراً . يل مشتريات الشركة من الموردين وذلك لتمو 

 :األجل طويلة ومرابحات قروض ( ب
 للشركة التابعة الرؤية الحديثة وفقا لما يلي: 2112العام المالي يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل األجل خالل 

 بنك المال اإلجمالي
 األردن

 حركة القرض طويل األجل
 )االف الرياالت( 

 1/1/4102ض اإلفتتاحي في رصيد القر  *996099  996099
 4102ض المسحوبة خالل عام قيمة القر  9  9

 4102عام ض المسددة خالل قيمة القر   46.94  46.94
 11/12/4102في  رصيد القرض  .94643  .94043

 121القيمة تبلغ ما يعادل  قسط شهري متساوية 28 بموجب القرض تسديد وسبتم ، لايرمليون  1151  والمعادل دينار مليون 1القرض  وقيمة أصل 11/1/2111 بتاريخ الحصول عليه تم قرض بنك المال األردني*
 .2118 ابريل شهر في منه قسط وأخر 2112/مايو رشه من ألف لاير إعتبارا

 
مايو  رلم يتم إظهار جدول بحركة القروض قصيرة و طويلة األجل لشركة إل جي شاكر نتيجة التوقف عن توحيد قوائمها الماليه إعتبارا من نهاية شه

2112. 
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 :الحكومية للجهات النظامية المدفوعات .12

 :م4101مقارنة مع العام  م4102خالل العام  ن قبل الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكةم يظهر اجلدول أدناه املبالغ املدفوعة
 البيان )االف الرياالت( *2111 2112 الوصف الموجز األسباب

 الرسوم الجمركية 215281  115216 ما يتم سداده من رسوم وتعرفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة متطلب نظامي
 المستحقة والضريبة الزكاة 11،611  185111 ا يتم إحتساب مخصصاته وسداده وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخلم متطلب نظامي

 1،211  25111 ما يتم إحتسابه وسداده وفقا ألحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجتماعية
 تأشيرات وجوازات 1،162  1،126 ما يتم سداده وفقا ألحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين ميمتطلب نظا

رضه ما تم ع سسأمع  تناسبترض بيانات مقارنة لعبيانها بعد إستثناء المبالغ التي دفعت من طرف شركة إل جي شاكر )المصنع( وذلك إعادة تم  2111عة خالل عام و المبالغ المدف*

 .2112عام لمن بيانات 

اصدرت املصلحة خالل  1م4119ديسمرب  10وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( جلميع السنوات حىت  شاكرأهنت شركة 
للشركة م 4100م حىت 4118الربوط الزكوية عن السنوات من  شاكر كما أصدرتم فيما خيص شركة 4114سنة  الربط الزكوي عن 4102 السنة

مبوجبها بزكاة اضافية  ، وطالبت املصلحة وشركاهتا التابعة معا  )شركة إبراهيم شاكر احملدودة وشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة(
صلحة مل تصدر املكما .بشأن املبلغ املذكور ومل يتم البت به بعدقدمت االدارة باعرتاض  1لاير سعوديألف  102وضريبة استقطاع مقدارمها معا  
وشركاهتا التابعة معا  )شركة إبراهيم شاكر احملدودة وشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع للشركة  م4101م و 4104بعد الربوط الزكوية عن السنتني 

 .والصيانة احملدودة(
ومل تصدر  1م4101ديسمرب  10م حىت 4118 قدمت شركة اسداء اخلليج التجارية االقرار الزكوي ملصلحة الزكاة والدخل عن السنوات من

جاري العمل على إستحصال موافقة مصلحة الزكاة لضم شركة أسداء اخلليج ضمن اإلقرار  1املصلحة بعد الربط الزكوي عن السنوات املذكورة
 .4102الزكوي املوحد جملموعة شركات شاكر إعتبارا من الربط الزكوي عن العام 

 

  :م2112 عام مخصصات .11
 

 .4102 للعام املايل رباح الصافيةمن األ %01ما نسبته وميثل حتياطي النظامي للشركة لل مليون لاير 21،4 غ مبل مت ختصيص (أ  
 مليون لاير. 224،6بلغ  4102/ 10/04كما هو يف   بقاةاملرباح رصيد األب( 
 مليون لاير. 42،4 خمصصات زكاة بلغت قيمتها ج( 
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 :التابعة الشركات ..12
 :الرسم البياين أدناه هيكل ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر يف الشركات التابعة يبني

 .اكراملشرتاة حاليا  من قبل شركة ش  %22مل يتم بعد نقل ملكية  هكونكشركه تابعه يف اجلدول أعاله أو يف التفصيل أدناه    شركة خدمات إدارة الطاقة اإلماراتمل تدرج *

أجهزة  نشاطها الرئيس يرتكز يف تصنيع أجهزة التكييف واملتاجرة باجلملة يف شركاتمخس ي إبراهيم شاكر من تتألف شركة احلسن غاز 
 :التكييف واألجهزة املنزلية. وهذه الشركات التابعة هي

 شركة إبراهيم شاكر المحدودة. 
، %61ها شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر في تبلغ نسبة ملكيةو شركة إبراهيم شاكر احملدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة  

 من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر.  %61لصاحل شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة اململوكة أيضا  بنسبة  %01و
ملكة العربية لياهتا هو املاحملل الرئيس لعمن لاير سعودي ، يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدة، و يو مل 01ويبلغ رأمسال شركة إبراهيم شاكر 

 الكهربائية والوكاالت التجارية. نشاطها يف جتارة أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية واألجهزةالسعودية ويتمثل 
 .شركة إل جي شاكر المحدودة 

ن غازي ( وبني شركة احلس%26شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية حمدودة تأسست بني إل جي لاللكرتونيات الكورية )
ويبلغ رأس جنيب أستثمار إ. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة  ( يف اململكة العربية السعودية%20أبراهيم شاكر )

لرئيس احملل ا .(ألف لاير سعودي سبعة وثالثون مليونا  ومائة ومخسة وعشرون) لاير سعودي 1410421111 شاكرمال شركة إل جي 
  و املصنع.شاكر هو اململكة العربية السعودية حيث يقع املقر الرئيس  لعمليات شركة ال جي

شركة ال جي على بيع ة شركة شاكر جملس إدار  قم واف42/00/4101املوافق  هـ40/0/0212بتاريخ و جتدر االشارة اىل انه 
يمتها وفقا  لق احملدودة إل جي شاكر ةشركحلصص اململوكة لشركة شاكر يف ( يف املائة من إمجايل ا%4ما يعادل إثنني )الكرتونيكس 

 49/2/4102. و بتاريخ واحد الف ومثانية ومثانون لاير(لاير )ثالثة ماليني ومثامنائة و  118101188م أي مببلغ 4104الدفرتية للعام املايل 
ل جي شاكر إشركة  إل جي يف رأمسالشركة نسبة حصة  و بالتايل اصبحتمام اجلهات املختصة أستكمال عملية نقل احلصص إمت 

وبتاريخ  42/00/4101. مت اإلعالن عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ  %26ونسبة حصة شركة شاكر  20%
عن توحيد القوائم املالية لشركة إل جي شاكر احملدودة ضمن قوائمها املالية  فسوف تتوق، حيث اعلنت شركة شاكر اهنا 49/2/4102

 .املوحدة
 
 
 

 شركة إل جي شاكر المحدودة

شركة الحسن غازي إبراهيم 

رــــشاك  

شركة إبراهيم حسين غازي شاكر 

 للمشاريع والصيانة المحدودة

شركة إبراهيم شاكر 

 المحدودة

90% 90% 49% 

10% 

10% 

60% 

ات شركة الرؤية الحديثة لاللكتروني

 و االجهزة الكهربائية

 شركة أسداء الخليج  

  5% 

95% 
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 هيم حسين شاكر للمشاريع والصيانةشركة إبرا. 
إبراهيم  تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازيو  شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة

 .م شاكرمن قبل شركة احلسن غازي إبراهي %61لصاحل شركة إبراهيم شاكر احملدودة اململوكة أيضا  بنسبة  %01، و%61شاكر فيها 
يتمثل  .ةواحملل الرئيس لعملياهتا هو اململكة العربية السعودي يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدةو ألف لاير سعودي  211 الشركة يبلغ رأمسال

تشارك يف تنفيذ و  ت تسويقية لشركة احلسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكرحيث توفر خدما خبدمات التسويق للغري الرئيس نشاطها
 شاكر.شركات ود املباشرة بني احلكومة وجمموعة العق

 .شركة الرؤية الحديثة لاللكترونيات و االجهزة الكهربائية 
ملكة األردنية  املقواننيوهي شركة مؤسََّسة مبوجب  شركة مسامهة خاصة حمدودةلكرتونيات واألجهزة الكهربائية للشركة الرؤية احلديثة 

واملكيفات  وتشمل أنشطتها صناعة األجهزة املنزلية والكهربائية واإللكرتونية، نها حمل رئيس لعملياهتاو هي الدولة اليت تتخذ م اهلامشية
 ( مليون9)مليون دينار اردين تبلغ حصة شركة شاكر فيه ( 01)شركة الرؤية احلديثة  صبح رأمسالأ م4/01/4104بتاريخ وتوزيعها. 

 من فئةهي  الرؤية احلديثة األسهم يف شركة .الشركة المن رأمس % 91 أي ما نسبته لاير سعوديمليون  (10،8) دينار أردين ما يعادل
اعات اهليئة جتمإويكون لكل سهم صوت واحد يف  مسية هي دينار أردين واحدإواحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم يف الشركة قيمة 

 .العامة
  أسداء الخليجشركة. 

 %2و  %62مسؤولية حمدودة و تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر فيها شركة أسداء اخلليج هي شركة سعودية ذات 
 211من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأمسال الشركة  %61لصاحل شركة إبراهيم شاكر احملدودة و اململوكة أيضا بنسبة 

الرئيسي يف  ملياهتا هو اململكة العربية السعودية. و يتمثل نشاطهاألف لاير سعودي و يقع مقرها الرئيسي يف الرياض واحملل الرئيس لع
قد جنحت شركة أسداء يف احلصول على حقوق توزيع حصرية وغري حصرية يف اململكة العربية  وجتارة اجلملة لألجهزة الكهربائية. 

 . Bissell سللالسعودية لعدد من العالمات التجارية العاملية من أمهها عقد توزيع حصري مع شركة بي

 

  :تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة . 11
 اململكة داخل شاكر شركةل التابعة الشركات أصدرهتا دين وأدوات أسهم توجد النه إسهم شركة الرؤية احلديثة فأبإستثناء ما ذكر عن 

 .خارجها أو

 
 
 
 
 
 



                             .AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO             رشركة الحسن غازي إبراهيم شاك

 

 م4112تقرير مجلس اإلدارة  للعام المالي  13 

 :األرباح توزيع في الشركة سياسة. 16
 الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت:  توزع أرباح

 ( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي%01جينب عشرة باملائة ) ، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
 التجنيب مىت بلغ اإلحتياطي املذكور نصف رأس املال.

 ( من األرباح الصافية لتكوين %01العادية بناءا  على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب عشرة باملائة ) للجمعية العامة
 إحتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 ( من رأس املال املدفوع.%2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل مخسة باملائة ) 
 ( من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك %01ن عشرة باملائة )خيصص بعد ما تقدم نسبة التزيد ع

 على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح.
( 4،2مليون لاير بواقع ) 84،2مببلغ إمجايل 4101عن العام املايل  نقدية توزيع ارباحان أوصى ب 40/0/4102بتاريخ سبق للمجلس 

ية األرباح ملسامهي الشركة املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد أحقو كانت لاير للسهم الواحد. 
 .44/2/4102ريخ او مت توزيع االرباح بت 1/2/4102عقدت بتاريخ  واليت اجلمعية العامة

 11/6/4102فرتة التسعة أشهر املنتهيه يف بتوزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن  41/00/4102بتاريخ  دارةالجملس إ كما قرر
تداول يوم  ةاملسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية )تداول( بنهايو كانت احقية االرباح للمسامهني  ،مليون لاير 8412إمجايل مببلغ 

جملس اإلدارة آخذا  ه من قبل ن قرار التوزيع قد مت إعتمادعلما بأ .02/04/4102 االرباح بتاريخ توزيع و مت   11/00/4102األحد 
لى ع بعني اإلعتبار الرحبية اجليدة واملنتظمة من عمليات الشركة واليت وفرت لديها سيولة كافية يسمح هلا بتنفيذ هذا التوزيع دون أي تأثري

  وضع الشركة املايل والوفاء بالتزاماهتا ومتطلباهتا التشغيلية.

 

 :االكتتاب ومذكرات الخيار وحقوق ألسهم للتحويل القابلة الدين ألدوات وصف. 11
 

 أو الشركة أصدرهتا مشاهبة حقوق أو إكتتاب حق مذكرات أو خيار حقوق أي أو أسهم إىل للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال
 .م10/04/4102 يف املنتهية املالية السنة خالل منحتها

 

 :الخيار وحقوق واإلكتتاب التحويل حقوق وصف. 18
 

 مشاهبة حقوق شهادات أو خيار حقوق أو أسهم إىل للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب إكتتاب أو حتويل حقوق أي جدتو  ال
 .م4102عام خالل الشركة منحتها أو أصدرهتا

 

 :لإلسترداد القابلة الدين ألدوات وصف. 11
 

 .سرتدادلل قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو سرتدادإ أي يوجد ال
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  :تكوين أعضاء مجلس االدارة. 21

 تصنيف عضويتهم :  ويبني اجلدول التايل امساء أعضاء جملس االدارة 
 العضويةتصنيف  االسم الصفة

 غير تنفيذي اهلل أبونيان اإلله عبد عبد  رئيس مجلس اإلدارة
 تنفيذي جميل عبد اهلل الملحم عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 غير تنفيذي عبدالرؤوف وليد البيطار جلس اإلدارةعضو م
 مستقل مصعب سليمان المهيدب عضو مجلس اإلدارة

 
 مستقل جمال عبدالرزاق المديهيم عضو مجلس اإلدارة 
 مستقل رائد عبد الحميد البريكان عضو مجلس اإلدارة
 مستقل عبدالرحمن سليمان الطريقي   عضو مجلس االدارة

 مستقل احمد توفيق موسى *رةعضو مجلس اإلدا

 مستقل خالد صالح الخطاف **عضو مجلس االدارة
 م  01/16/4102بتاريخ  من قبل جملس االدارة مت تعيينه**                          م01/6/4102مت قبول استقالته يف  *

       
 :األخرى المساهمة الشركات في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية. 21

 :األخرى املسامهة الشركات يف لدورته الثانية اإلدارة جملس أعضاء أدناه عضوية يبني اجلدول
 أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في العضوية االسم

 عبداإلله عبداهلل أبونيان

 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 شركة رافال للتطوير العقاريشركة إثراء كابيتال/ 

 ابونيان وإخوانهشركة إبراهيم عبد اهلل 
 شركة برج رافال

 / شركة مصدر للبناءجولدمان ساكس السعودية مصعب سليمان المهيدب 
 الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

 
 عبدالرؤوف وليد البيطار

 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
 شركة العزل الخليجية/  شركة تبريد المناطق
 )االمارات العربية المتحدة(شركة تبريد الوطنية 

 (الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء جميل عبد اهلل الملحم 
 ال يوجد جمال عبدالرزاق المديهيم
 ال يوجد رائد عبد الحميد البريكان

 مؤسسة الخليج لالستثمار )الكويت( خالد صالح الخطاف

 عربي للتأمين التعاونيشركة الدرع ال عبد الرحمن سليمان الطريقي
 شركة الخليج للتطوير الصناعي.

 أخرى مسامهة شركات إدارات جمالس أية عضوية يف املستقيل السيد امحد موسى جملس اإلدارة  مل يكن يوجد لعضو 
 

4-أ-2  

 

4-أ-2  
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 :االدارة مجلس اجتماعات. 22
 ر االعضاء كما يلي:وكان حضو  م،4102 املايل العام خالل اجتماعات (4)سبعة   الشركة إدارة جملس عقد

 

                       4102 يف شهر سبتمرب قبول استقالته من  جملس االدارةمت  **               4102لعضوية اجمللس يف شهر سبتمرب  همت تعيين * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم

 تاريخ إجتماع مجلس االدارة

 المجموع نوفمبر 21 أكتوبر 22 سبتمبر 11 يونيو 18 مارس 21 فبراير 11 يناير  21

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ عبداإلله عبد اهلل أبونيان

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ جميل عبد اهلل الملحم

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ عبدالرؤوف وليد البيطار

 5/7 √ √ √ × × √ √ مصعب سليمان المهيدب

 4/7 √ √ √ × × √ × جمال عبدالرزاق المديهيم

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ رائد عبد الحميد البريكان

 2/4 - - - √ × √ × **احمد توفيق موسى

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ عبدالرحمن سليمان الطريقي

 2/2 √ √ - - - - - *الخطاف صالح خالد
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 :الشركة دين وأدوات أسهم في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق المصالح. 21
 تغري وأي الشركة أسهم يف القصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء يةوملك قائمة بأمساء يتاأل اجلدول يوضح

 :م4102 خالل تهمملكي يف

 التنفيذيني أو أزواجهم أو أوالدهم القصر أية مصلحة يف أسهم الشركة.ل أعاله ال يوجد ألي من كبار عدا األشخاص املذكورين يف اجلدو  *
يف شركة ملاء القابضة املساهم يف شركة  %42ملكية مباشرة لعدد ألف سهم وملكية غري مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل ملكية مباشرة بنسبة  **

 .4102/ 10/04مليون سهم كما هي  4شاكر بعدد 
يف شركة ابراهيم عبد اهلل ابونيان وأوالده املساهم يف شركة شاكر  %01،1ملكية غري مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل ملكية مباشرة بنسبة  ***

 لعدد ألف سهم. م باإلضافة إىل ملكية مباشرة10/04/4102سهم كما يف  2،442،111بعدد 
 .4102الدارة يف شهر سبتمرب قبول استقالته من  جملس امت  ****

أية مصلحة يف أسهم الشركة تعود ألشخاص عدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار م ب2410 مل تتبلغ الشركة خالل العام املايل مالحظة:
 التنفيذيني.

 
 
 
 

 *من تعود له المصلحة  سما
 2112التغيير خالل العام  2112بداية العام   

 2112عام ال نهاية

 عدد االسهم نسبة الملكية
 عدد األسهم رتغييالنسبة  عدد األسهم نسبة الملكية

 عبد اإلله عبداهلل أبو نيان 
 )رئيس مجلس اإلدارة( 

1،61% 1115111 - - 1،61% 1115111*** 

 عبد الرؤوف وليد البيطار 
 (مجلس اإلدارة عضو) 

8،112 % 151115111 (2،811%) (151115111) 1،111 % 251115111** 

 مصعب سليمان المهيدب
 )عضو مجلس إدارة( 

1،111 % 1،111 - - 1،111 % 15111 

 جمال عبد الرزاق المديهيم
 ()عضو مجلس إدارة 

1،111 % 25611 - - 1،111 % 2،611 

 رائد عبد الحميد البريكان
 )عضو مجلس إدارة( 

1،111 % 15111 - - 1،111 % 15111 

  **** أحمد توفيق موسى
 )عضو مجلس إدارة(

1،118 % 15111  1،111 % 115111 1،11 % 165111 

 جميل عبداهلل الملحم
 )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(

1،111% 15111 - - 1،111% 15111 

 عبدالرحمن سليمان الطريقي
 )عضو مجلس إدارة(

1،111% 15111 - - 1،111% 1،111 

 خالد صالح الخطاف
 )عضو مجلس إدارة(

1% 1 151111% 15211 151111% 15211 
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 :والتعويضات الرواتب عن لتنازالتا. 22
 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد أو الشركة إدارة لسجم أعضاء أحد تنازل مبوجبه مت تنازل إتفاق أو ترتيبات توجد ال

 

 :األرباح في الحقوق عن المساهمين تنازالت . 21
 .األرباح يف حقوقه عن املسامهني من أي مبوجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات توجد ال

 

 :التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت. 26
 يانـالب

 االف الرياالت
  المجلس عضاءأ

 التنفيذيين
   المجلس أعضاء

 غير التنفيذيين
 التنفيذيين كبار من خمسة

 تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ممن
62651 1 15121 والتعويضات الرواتب  
 15611 15121 681 البدالت

 25121 1 1،221 السنوية المكافآت
 1 1 1 اخرى مزايا عينية أو تعويضات أى

 1 1 1 يةالتحفيز  الخطط
 املدير املايل.و  التنفيذيرئيس ال عليه حصل ما من بينهم التنفيذيني كبار من مخسة عليه حصل يشمل ما

 اليوجد أية إستثمارات أو إحتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة. مالحظة:

 / صفقات مع اطراف ذات عالقة:االدارة مجلس أعضاء مصالح. 21
 

مرت املربع الواحد، يف مدينة لللاير  242مرت مببلغ  ( الف29)قطعة ارض مبساحة إمجالية ان اشرتت  4104م سبق للشركة يف العا
حينه على موقع  و قد اعلن عن الصفقة يف من الشركة العربية لتنمية املياه و الطاقة )طرف ذو عالقة(، يف الرياض يةالتطوير الصناع
على الصفقة. ما زالت تظهر يف القوائم املالية للشركة  04/9/4101ة العامة بتاريخ ، و وافقت اجلمعي4/2/4104تداول بتاريخ 

 .التنفيذ قيد الشركة باسم املذكورة األرض إلفراغ النظامية اإلجراءات تزال على اهنا صفقة مع طرف ذو عالقة  لكوهنا ما
ة ألحد حطرفا  فيها، وفيها أو كانت فيها مصل شركةال كونتأعمال أو عقود  ية أ تقر الشركة انه مل تكن هناكعدا ما ذكر اعاله 

 أو املدير املايل أو ألي شخص ذو عالقة هبم. أو للرئيس التنفيذيالدارة أعضاء جملس إدارة ا

 
 :االدارة مجلس لجان. 28

تقدمي  ومن مثمن أجل احلصول على إشراف فعال عني جملس اإلدارة ثالث جلان ملراجعة عمليات الشركة ضمن جماالت ختصصهم 
 ومدة أعضاء إختيار قواعد بشأن اإلدارة جملس اقرتاح على للشركة اجلمعية العامة وقد وافقت تقارير النتائج واالقرتاحات للمجلس.

 هذه اللجان. عمل وأسلوب عضوية



                             .AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO             رشركة الحسن غازي إبراهيم شاك

 

 م4112تقرير مجلس اإلدارة  للعام المالي  18 

 لجنة المراجعة 
حد . جيب أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ك املخاطر تتوىل جلنة املراجعة اإلشراف على إجراءات التقارير املالية، وإجراءات إدارة

 اآليت:مهام اللجنة من أبرز  و ةاملالية واحملاسبيأدىن، على أن يكون من بينهم خمتص يف الشؤون 
 مراجعة نظام الرقابة الداخلية يف الشركة. .0
 جملس اإلدارة. اإلشراف على قسم املراجعة الداخلية للتأكد من فعالية تنفيذ األنشطة واملهام اليت حددها  .4
اإلشراف على مجيع أنشطة املدققني اخلارجيني واملوافقة على أي نشاط يكون خارج إطار التدقيق املنوط هبم خالل أداء  .1

 مهامهم.
 مراجعة خطط التدقيق مع املدقق اخلارجي وإبداء التعليقات هبذا الشأن. .2
 اإلدارة؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.مراجعة القوائم املالية املؤقتة والسنوية قبل عرضها على جملس  .2

 :راجعة وعدد جلسات احلضورامل أعضاء جلنة ويوضح اجلدول ادناه  م4102خالل العام  ( إجتماعات2)عقدت جلنة املراجعة 
 الحضور عدد جلسات صفةال االسم

 1 رئيس جمال بن عبد الرزاق المديهيم
 1 عضو رائد بن عبد الحميد البريكان

 1 عضو يمان المهيدبمصعب سل
 1 عضو عبد الرحمن سليمان الطريقي

 لجنة الترشيح والمكافآت 
ام يتتوىل جلنة الرتشيح واملكافآت مسؤولية تقدمي املرشحني جمللس اإلدارة، ومراجعة وحتديد تعويضات اإلدارة. كما تتوىل أيضا مسؤولية الق

 مهام من أبرز و وضع حوافز مناسبة للدارة واملوظفني على مجيع املستويات. بدراسة اهليكل التعويضي الشامل للشركة وذلك للتأكد من
 اآليت: اللجنة

املراجعة وتقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن سياسة تقييم أداء الشركة وسياسات احلوافز والتعويضات اليت تنطبق على املدراء  .0
 والرئيس التنفيذي وكل من يعمل حتت إداراهتم.

 ية جمللس اإلدارة بشأن خطط احلوافز والتعويضات.تقدمي التوص .4

تقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن التعيني لعضوية اجمللس مبا يتوافق مع السياسات واملعايري املقرة؛ وجيب على اللجنة التأكد  .1
 من عدم ترشيح أي شخص متت إدانته يف املاضي بأي جرمية متس الشرف والنزاهة.

 ات والتعديالت على هيكل جملس اإلدارة.مراجعة وتقدمي التوصي .2

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض للمصاحل يف حال كان أحد أعضاء اجمللس  .2
 عضوا جمللس إدارة شركة أخرى.

ء جلنة الرتشيح يوضح اجلدول ادناه امساء أعضا ،م4102خالل العام إجتماعات  (2)عقدت جلنة الرتشيح و املكافآت 
 واملكافآت وعدد جلسات احلضور
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 عدد جلسات الحضور صفةال االسم
 2 رئيس عبد االله بن عبداهلل أبونيان

 2 عضو جميل عبد اهلل الملحم
 2 عضو مصعب سليمان المهيدب

 اللجنة التنفيذية 

ة الشاملة توفري توجيهات بشأن اسرتاتيجية الشركما يتعلق بيف جملس اإلدارة على أداء مسؤولياتهاهلدف من هذه اللجنة هو مساعدة 
 والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها هلا اجمللس خالل اجتماعاته. ةوتنمية األعمال التجارية للشرك

ا هالتأكد من أن الشركة تقوم بتطوير اخلطط االسرتاتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة مبراجعة ذلك وتقدمي .0
 للموافقة من جملس اإلدارة.

 الشروع يف إجراء خطط جتارية على املدى املتوسط والبعيد. .4

 اإلشراف على اخلطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة امليزانية السنوية املقدمة من اإلدارة ألخذ توصيات اجمللس بشأهنا. .1

أشهر، ومقارنة األداء الفعلي باألهداف  1شهرا ، وفرتة  04مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة األداء لفرتة  .2
 احملققة.

وعدد جلسات  نفيذيةجنة التللاأعضاء مساء أدناه أيوضح اجلدول و  م4102إجتماعات خالل العام  (4) وقد عقدت اللجنة التنفيذية
 :احلضور

 عدد جلسات الحضور الصفة االسم
 2 رئيس   اهلل أبونيان عبد اإلله عبد

 2 عضو ل عبد اهلل الملحمجمي
 2 عضو وليد البيطار الرؤوف عبد

 2 عضو حكم مصطفى ابو ريشة
          
 :الشركة على المفروضة والجزاءات العقوبات  .21

 .أخرى ةقضائي أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي من أو املالية السوق هيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي يوجد مل
 

  :الداخلية الرقابة إجراءات فاعلية مراجعة تائجن. 11
حبيث تتابع اللجنة  العليا واإلدارة اإلدارة جمللس رفعت اليت الداخلية املراجعةإدارة  تقارير هتضمنتتقوم جلنة املراجعة املنبثقة عن جملس اإلدارة مبتابعة ما 

 مباشرة تتبعيف الشركة  الداخلية املراجعة إدارة ن. و من املعلوم أالداخلية الرقابة إجراءاتا خيص كيفية حتسني األداء فيمو  املالحظات معاجلة كافة
، حيث تقوم جلنة املراجعة مبتابعة تصحيح املالحظات اليت سجلتها التنفيذية األعمال عن هلا إستقاللية تامةو  من خالل جلنة املراجعة اإلدارة جمللس

 رادات والنفقات.مم املدينة واإلياخلية وعلى سبيل املثال وليس احلصر تلك اليت تتعلق بالرقابة على املخزون والذتقارير إدارة املراجعة الد
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مليون  21بتخصيص مبلغ  4101يف العام املايل جلنة املراجعة  و متابعّة للتوصية املرفوعة اىل جملس االدارة من قبلو يف هذا الشأن 
الطاقة اليت مت رفع مستوى كفاءهتا من قبل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة و من املركز  لتعامل مع املخزون ذو معايريل

بالكامل على عمليات إعادة تأهيل  مليون 21مبلغ ال  مت إستخدامفقد ، 4101السعودي لكفاءة الطاقة يف شهر مايو من العام 
مليون لاير ميثل معاجلة قيمة قطع غيار متأتيه عن  0012ضافة إىل كلفه إضافيه مببلغ املخزون املذكور ليتوافق مع املواصفه اجلديده باإل

و مت االعالن عن ذلك على  4102و قد مت إحتساب الكلفة النهائية خالل الربع الرابع من العام املايل  إعادة تأهيل خمزون املكيفات
 م.40/0/4102موقع تداول بتاريخ 

 الرقابة نظام المةسيف إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل متابعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية عن  املراجعة بالنظر تقوم جلنة
ومتابعة تنفيذ  الشركة ألصول الالزمة احلماية ققحي معقوال   تأكيدا   لتوفر الشركة إدارة هبا تعمل اليت واإلجراءات السياسات و الداخلية

 باألنظمة والتقيد العمليات وفاعلية كفاءة من والتأكدقة لضمان سالمة وحسن تطبيق هذه التوصيات التوصيات يف مراحل الح
 .منتظمة وبطريقة بكفاءة الشركة أهداف لتحقيق والسياسات والتعليمات

 

مبا  بالشركةة الداخلية ت الرقاباملنبثقة عن جملس اإلدارة القناعة بأن دورة الرقابة الداخلية تعكس فعالية إجراءا يتوفر لدى جلنة املراجعة
يقتضي االفصاح   مالحظات جوهرية ةيأيوجد  أنه ال باألنظمة و حيقق احلماية الالزمة ألصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد

 .عنه
 

 :الشركات حوكمة .11
 ةالشركات يف اململكة الصادرة عن هيئوضعت الشركة الئحة حوكمة داخلية تأخذ بعني االعتبار أحكام ومتطلبات الئحة حوكمة 

من جملس اإلدارة واجلمعية العامة العادية للشركة اليت انعقدت يف  ةحوكمة الشركة الداخليالئحة املالية، وقد مت اعتماد  السوق
 م.41/12/4116

ركة الئحة اإلفصاح وإجراءاهتا وضعت الش. املالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة أحكام تطبيق على الشركة تعملو  
 الختيار الرتاكمي التصويت هبدف إتباع الية شركةلل االساسي نظامال م مت تعديل4104/ 00/2بتاريخسياسة تنظيم تعارض املصاحل و و 

أعضاء جملس م أنتخبت اجلمعية العامة 04/9/4101( من الئحة احلوكمة وبتاريخ ب( الفقرة )9) مادةاستنادا  لل اإلدارة جملس أعضاء
 .بطريقة التصويت الرتاكمي دة ثالث سنواتملدورته اجلديدة لاإلدارة 

( الفقرة)د( من الئحة 01)مادةم اقرت اجلمعية العامة سياسة ومعايري إجراءات العضوية جمللس االدارة استنادا  لل04/9/4101وبتاريخ  
 احلوكمة.

السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب املصاحل  ةسياسفقد وضعت الشركة ة احلوكمة من الئحيتعلق بالفقرة )هـ( من املادة العاشرة فيما 
مل هبا أو وضعها ن الع يتم اإلنتهاء ممل ع أصحاب املصاحل واليتالشكاوى م على أنه بقي العمل على وضع آليات التعويض وتسوية

 .ذيموضع التنف
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  المساهمة االجتماعية:. 12
ريبية املنتشرة يف كادميياهتا التدمن خالل أ السيما وضع كفائاهتا ومواردهايف خدمة اجملتمع  تهامسامهدؤوب على حترص الشركة وبشكل 

عالوة  قامةقات تدريب جمانية شاملة االمناطق اململكة الستقبال مهندسني و فنيني من خمتلف القطاعات اخلاصة و احلكومية عرب حل
 ات التقنية يف اململكة وذلك لتحفيز الطالب على العمل يف جماالت الشركة بعد خترجهم.على التعاقد الوظيفي مع طالب الكلي

كية يف العديد طالب اهلندسة يف كليات اهلندسة امليكانيالستقبال طالب الكلية التقنية و  بواب مراكز الصيانة لديهاأح الشركة تكما تف
. املنزلية االجهزةيف و يف جمال أجهزة التكي احلديثة ا توصلت اليه التكنولوجيام يديهم و يف تصرفهم آخرأمن جامعات اململكة واضعة بني 

تحديث أجهزة ب جتماعية من خالل الدعم العيين و يتمثل يف معظم احلاالتعمال اإلىل مسامهة الشركة يف العديد من األإهذا باالضافة 
 افة تصب يف خانة مسؤولية الشركة يف خدمة جمتمعها.حيث إن هذه األعمال كو الصحية لبعض املراكز االجتماعية التكييف 

كما سامهت الشركة يف محلة التوعيه لرفع إستخدام كفاءة الطاقه للمكيفات والذي باشرها املركز السعودي لكفاءة الطاقه حيث تضمنت 
ت قطاع عمل عن دور شركا ألفضل السبل لرتشيد إستهالك الطاقه. باإلضافة إىل مشاركة الشركه يف عدة ورشإرشادات للجمهور 

 السعودي لكفاءة الطاقه.التكييف يف احلملة الوطنيه لرتشيد إستهالك الطاقة حتت إشراف املركز 
افتتحت الشركة يف هذا العام خمتربا  جديدا  ومتطورا  للطاقة والسالمة برتخيص واعتماد من وزارة وإنطالقا من دورها يف خدمة اجملتمع 

مرتا مربعا، لتحقيق أعلى معايري اجلودة  0،992ذلك اللجنة السعودية العتماد املختربات وعلى مساحة كبرية تبلغ التجارة والصناعة، وك
  .والسالمة ولضمان عملية ترشيد الطاقة
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 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح الشركة إدارة تقر.  
 بفعالية و نفذ سليمة أسس على أعد خليةالدا الرقابة نظام أن الشركة إدارة تقر . 
 نشاطها مواصلة على يف قدرة املصدر   يذكر شك أي يوجد ال أنه الشركة إدارة تؤكد. 


