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 االدارة جملس رئيس كلمة

على الرغم من الظروف  حنو التقدمواصلت الشركة مسريهتا حيث م، 2016اء الشركة  للعام املايل يسرين أن أقدم لكم التقرير السنوي الد
د املبذولة من قبل اإلدارة على اجلهو يف ذلك مرتكزًة سواق الدولية و احمللية، يعة و املتالحقة اليت مرت على األواملتغريات االقتصادية السر 

 لتنفيذية واملعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات جملس اإلدارة.ا

 ،قتصاديةاإلو  ةأوضاع خمتلف القطاعات املاليالذي إنعكس على و التباطؤ  يف االقتصاداملتغريات أتثريات تفادت الشركة قدر اإلمكان 
يف سوق  ا السوقيةو حصته على موقعها املتميزأن حتافظ فتمكنت الشركة بفضل من هللا  .السيما قطاع املقاوالت و القطاع العقاري

يف السوق.  ملنافسة ايف مواجهة نعكست بشكل واضح إالتحدايت والصعوابت اليت ن على الرغم م جهزة املنزليةقطاعي التكييف و األ
ستمرار يف تطوير واإل املقدمة جودة خدماهتا التسويقية يف امللموس التطور إىل على نسب رحبية جيدة ابإلضافة كما حافظت الشركة
 خدمات مابعد البيع.

كإرادة عازمة   2030إقرار رؤية اململكةإعالن و شهد م هو عام التحوالت اإلقتصادية االكثر أمهية، حيث 2016 عام شك فيه انمما ال 
ليل اإلعتماد على النفط. قوتنويع مصادر الدخل و تقتصادية للمملكة ولبناء إقتصاد قوي على إحداث تغيري جوهري يف هيكلة البنية اإل

القتصاد ليلعب دوراً أكرب يف ا دوراً  التنمية و إعطاء القطاع اخلاصقتصادية وحتقيق يشكل ذلك  حتول و توجه يف تنويع القاعدة اإلو 
 بلدان خدمة يف بدوران ابالضطالع واملتمثلة عاتقنا على امللقاة الكبرية املسؤولية هذه ندرك اننا . والتنمية فاعاًل يف عملية النمو و

 للمسامهني ، إن شاء هللا. متميز عائد حتقيق مع اقتصادان منو يف واملسامهة وجمتمعنا

 

 عبداإلله بن عبدهللا أبو نيان                                                                                 
 رئيس جملس االدراة                                                                                           
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 التنفيذي الرئيس و املنتدب العضو كلمة
 

 لية للعام املنصرم، حيث ي، أبرز النتائج التشغم2016 املايل للعام جمللس اإلدارة السنوي التقرير خالل  من معكم استعرض  أن يسرين

ق الرحبية هتا االسواق العاملية و احمللية. فقد واصلت الشركة حتقيابلرغم من الظروف اليت شهد جيد أبداء تشغيلي ومايل2016 ختتم العامإ
لى خفض عويف الوقت نفسه واصلت تركيزها مليون رايل، مع احملافظة على هوامش رحبية جيدة،  47,5حيث بلغ صايف الربح مبلغ 

لوطنية املنتجات، و إستمرار العمل على أتهيل كوادر العمل السيما ا يف التنوع قاعدة وتوسيع بكفاءة عالية نفقات وترشيد االنفاقال
 ليةاملعايري الدو  و االنتهاء من كافة املراحل لبدء العمل على تطبيق ،(ERP) املؤسسات موارد ختطيطظام نل منها والبدأ ابلتفعيل السليم

  .م2017إعتباراً من الربع االول  (IFRS) إلعداد التقارير املالية
 

عالية  من منتجاتية جهزة املنزلو األأحدث ما توصلت إليه صناعة وتكنولوجيا املكيفات للسوق احمللي  هاكما إستمرت الشركة يف تقدمي
من  ى البيئةستهالك الطاقة الكهرابئية مع احملافظة علإتوفري للمستهلك و الشركات للول احلتقدمي أفضل  و الكفاءة واجلودة والتحمل

 . ستدامة أكرب يف موارد الطاقةإتقدم حلول الطاقة  ملختلف املشاريع للمسامهة يف توفري  اليت "esco "عمالخالل وحدة األ
 

ى جهودهم وإخالصهم شركة علالالعاملني يف جلميع عمالئنا وشركائنا ملا قدموه من تعاون وتواصل مستمر، وجلميع الزمالء  أتوجه ابلشكر
 لتحقيق النجاح إن شاء هللا.يف تقدمي كل دعم ممكن للشركة جهداّ يف العمل، وإنين على يقني من أن اجلميع لن يدخر 

 وهللا املوفق،،   

 عبد هللا امللحمبن مجيل                                   
 التنفيذي الرئيس و املنتدب العضو                                                                                 
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 :عامة نظرة .1

لوزاري     مبوجب القرار ا سعوديةمسجلة يف اململكة العربية الهي شركة مسامهة  "شركة شاكر" احلسن غازي إبراهيم شاكر شركة     
رايل  مليون 630 مليون رايل اىل 350الشركة من  رأمسالم. مت زايدة 19/8/2008املوافق  ه17/8/1429( واتريخ 275)ق/ 

بعد ان أقرت اجلمعية العامة غري العادية زايدة رأس مال الشركة بتاريخ  قيمةسهم متساوية ال مليون 63سعودي مقسم إىل 
 من % 30متثل السعودي السوق يف العام لإلكتتاب سهم مليون 10,5  م2010 إبريل شهر يف الشركة م. طرحت21/05/2015

 فرتة من تتغري احلرة األسهم عدد  .م 17/5/2010 بتاريخ السعودية األسهم سوق يف للتداول الشركة أسهم وطرحت الشركة رأمسال

 شركة شاكر. أسهم تداول حلركة وفقاً  ألخرى
 

ية واملكيفات اهلوائية كرتونلتصنيع أجهزة التكييف املختلفة وجتارة األجهزة املنزلية والكهرابئية واإل جمال يف شاكر حالياً  شركة نشاط يرتكز
افة إىل الوكاالت ابإلض جهزة القياس و التحكمأو حلول الطاقة املتجددة و معدات ت وصيانة األجهزة الكهرابئية واإللكرتونية واملكيفا

 السعودية. صري ملكيفات إل جي يف اململكة العربيةاحل هي الوكيلالتجارية عن الشركات اليت تزاول األنشطة نفسها. حيث أن الشركة 
 

 :للشركة الرئيسية األنشطة .2
م ، وبنسبة 2016تشكل مبيعات و صيانة أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية املصدر الرئيسي ملبيعات وأرابح شركة شاكر عن العام      

 % 69,57 يعادل ماحيث بلغت مبيعات الشركة وشركاهتا التابعة من أجهزة التكييف ماركة إل جي تقريباً،  %100تصل إىل 
وإستحوذت مبيعات األجهزة املنزلية ماركة أرستون وإنديست وميتاج و وميداي و بيسل من قبل الشركتني التابعتني شركة إبراهيم شاكر 

فيما إستحوذت مبيعات اإلجهزة املنزلية من ماركة إل جي يف األردن نسبة  %21,41احملدودة و شركة أسداء اخلليج التجارية على نسبة 
 جهزة الكهرابئية.ألشركة الرؤية احلديثة لاللكرتونيات واشركتها التابعة من خالل  8,51%

يف خدمة مبيعاهتا من مكيفات إل جي على ما مت تصنيعه حمليا من قبل  % 93ومبا نسبته  2016إعتمدت الشركة خالل العام      
ت كة إل جي إلكرتونكس كوراي. فيما إستمر شركة "إل جي شاكر" يف حني مت إسترياد ابقي إحتياجاهتا من مكيفات إل جي من شر 

 شركاهتا التابعة ابسترياد األجهزة املنزلية من املصنعني الرئيسيني يف اخلارج.
تعتمد الشركة نشاط الصيانة خلدمة املبيعات وتقدمي خدمات ما بعد البيع وختصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة     

حتياجات املتنامية و تطوير نقاط الدعم الفين سواء من خالل مراكز اخلدمة التابعة للشركة او مراكز خدمة تغطية هذه اخلدمة ملواجهة اإل
 وتسهيل اإلنتاجية زايدة يف أسهم والذي العمالء وطلبات والشكاوى الصيانة، عمليات معتمدة و تطوير مركز خدمة العمالء ملتابعة

 األعمال وحدات و  طاقةال حلول ونشاط التربيد و مبقاوالت التكييف العاملة لديها و اليت تعىن الوحدات من الشركة وقد عززت املتابعة.

 تقرير جملس ادارة شركة "احلسن غازي إبراهيم شاكر"
 م.31/12/2016عن العام املايل املنتهي بتاريخ                      
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                ملياهتاالعالقة لزايدة ع ذات املشاريع يف الوحدات تلك هلا تروج اليت واملنتجات ابخلدمات للتعريف(  B2B) لألعمال املوجهة
  .و إيراداهتا

 

 :م2016املايل  عاملل املالية النتائج ملخص .3
 : 2015مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة أبرقام العام املايل السابق بتحقيق نتائج م2016إنتهت السنة املالية 

  .مليار رايل تقريباً للعام السابق 1,9بل مليار رايل تقريباً مقا 1,6م 2016بلغت إيرادات املبيعات يف العام  .1

 .مليون رايل للعام السابق  136,5مليون رايل، مقابل  47,5بلغ صايف الربح املوحد  .2

 مليون رايل للعام السابق.  434,9مليون رايل، مقابل  397,96  بلغ إمجايل الربح .3

 مليون رايل للعام السابق.   91,5مليون رايل، مقابل  49,7 بلغ الربح التشغيلي .4

 ،  رايل للعام السابق 2,17رايل، مقابل  0,75بلغت رحبية السهم  .5
 بيان تطورها خالل الفرتة:و  2016و حىت   2012وفيما يلي ملخص النتائج املالية عن الفرتة من 

 نع التغري نسبة
 السابق العام
(%) 

 
2016 

 
 قائمة الدخل 2012 2013 2014 2015

 )االف الرايالت( 

 املبيعات 1.737.911 1,635.177 1.556.656 1.886.526 1,642,753 (13%)
 تكلفة املبيعات 1.218.226 1.271.953 1.170.635 1.451.669 1,244,789 (14,25%)

 جممل األرابح 519.685 363.224 386.021 434.857 397,964 (8,48%)
 مصروفات التسويق والتوزيع 170.938 158.410 161.097 184.598 192,281 4,16%

 عموميةمصروفات  109.211 98.812 114.687 158.805 155,936 (1,81%)
 الدخل من العمليات الرئيسية 239.536 106.002 110.237 91.454 49,747 (45,61%)

صايف الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل  226.204 178.633 482.449 134.204 49,192 (63,35%)
 وحقوق األقلية

(65,19%)  صايف الدخل 187.640 125.089 436.896 136.536 47,524 
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 التغري نسبة
 العام عن

  (%)السابق

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
 املايل املركز 2012 2013

 )االف الرايالت( 

(3,34%)  تداولةامل األصول 1.052.439 1.175,729 1,280,343 1.578.631 1,525,842 
2,50%  األصول غري املتداولة 304.901 313.057 748.060 852.480 873,839 

(1,29%)  األصول جمموع 1.357.340 1.488.786 2.028.403 2.431.111 2,399.681 
(0,89%)  تداولةامل املطلوابت 650.399 623.611 1.058.333 1.260.180 1,249,014 
(2,08%)  املطلوابت جمموع 724.262 699.056 1.101.961 1.356.498 1,328,336 

0,03%  املسامهني حقوق إمجايل 528.429 653.518 915.414 1.051.950 1,052,224 
(0,30%)  امللكية حقوق إمجايل 633.078 789.730 926.442 1.074.613 1,071,345 
(1,29%)  امللكية وحقوق املطلوابت إمجايل 1.357.340 1.488.786 2.028.403 2.431.111 2,399,681 

1,737,911 
1,635,177 

1,556,656 

1,886,526 

1,642,753 

187,640 
125,089 

436,896 

136,536 
47,524 

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات صافي الدخل
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304,901 313,057 

748,060 
852,480 873,839 

1,052,439 
1,175,729 

1,280,343 

1,578,631 1,525,842 

2012 2013 2014 2015 2016

تطور األصول المتداولة وغير المتداولة

األصول غير المتداولة األصول المتداولة

724,262 699,056 

1,101,961 
1,356,498 1,328,336 1,357,340 

1,488,786 

2,028,403 

2,431,111 2,399,681 

2012 2013 2014 2015 2016

تطور األصول والمطلوبات

المطلوبات األصول

724,262 699,056 

1,101,961 

1,356,498 1,328,336 

633,078 
789,730 

926,442 
1,074,613 1,071,345 

2012 2013 2014 2015 2016

تطور المطلوبات وحقوق أصحاب الملكية

المطلوبات حقوق الملكية



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

 

 م2016تقرير مجلس اإلدارة  للعام المالي  8 

 :الشركة خطط .4
ثيل املصانع مت فاق أعلى من خاللآحنو  املضي قدماالسوق و يف موقعها الرايدي على  ةفظاحمللبشكل مستمر  شركة شاكر تسعى

لول احلتقدمي أفضل  و عالية الكفاءة واجلودة والتحملاألجهزة املنزلية وتوفري منتجات نتجات أجهزة التكييف و م والرائدة يفالعاملية 
هتا التنافسية وتدعم يف ن تصون قدر أ شأهنااليت من ، و توفري استهالك الطاقة الكهرابئية مع احملافظة على البيئةللمستهلك و الشركات ل

عملياهتا  لدعم تية قويةتستمر الشركة يف تطوير بنية حت فيما، ة جيدةرحبي تمعدالحتقيق و  ايلاملداء آلا مستوىورفع  تعزيزحتقيق النمو و 
 . والتوريد وخدمات ما بعد البيع التشغيلية

 قاعدة موزعيها وعمالئها توسيع عرب السعودية العربية اململكة داخل سوقال يف السوقية حصتها رفع على الشركة اسرتاتيجية كما تنطوي
تعزيز  و جمموعة املنتجات اليت متثلها حالياً  اىل تضيفها جديدة تسويق وبيع منتجات. وكذلك تستهدف الشركة  مبيعاهتا لزايدة احلالية

متديد  م2016العام  يف مت اإلطار وهبذا جهزة الكهرابئية.تغطية مجيع قطاعات سوق األمن العالمات التجارية العاملية و حمفظة اجملموعة 
 ، حيثم1/1/2017عتبارا من إعقد التوزيع احلصري ملكيفات إلـ جي يف اململكة مع شركة إلـ جي الكرتونكس إنك ملدة ثالث سنوات 

درات شركة شاكر كشريك )العاملية( يف ق شركة إل جي إليكرتونيكس ضعهاأييت متديد عقد التوزيع احلصري جتسيدا للثقة الراسخة اليت ت
م بني 2006نذ العام م إسرتاتيجي هلا يف قطاع التكييف يف سوق اململكة العربية السعودية واليت توجت ابتفاقية الشراكة املربمة و النافذة

 (ـ جي شاكر) مصنع إل حملدودة يف اململكة العربية السعوديةشاكر ا -املتمثلة بتأسيس شركة إلـ جيم، 2026املستمرة لغاية  الشركتني و
إىل حمفظة منتجاهتا االجهزة املنزلية  العام املنصرمخالل  أضافت الشركةكما .تقوم بتصنيع املكيفات حتت عالمة التجارية إل جي اليت

  .معدات الطبخ منمجيع مستلزمات املطبخ   تغطييتالذات اجلودة العاملية KitchenAid ""كيتشن أيدحتت العالمة التجارية"
 الطاقة إدارة خدمات شركةحصتها يف  برفع م2015 عام مطلع يفألمهية تطوير منظومة حلول الطاقة يف شركة شاكر فقد قامت و 

 الوحدات من الشركة عززتطار و هبذا اإل .املذكورة الشركة حصص من %74 جمموعة ما اىل %20 من( EMSذ م م ) اإلمارات
فيما  املشاريع والوحدات سواء للمستهلك الفرد أ اليت تقدمها تلك ابخلدمات للتعريف الطاقة حلول بنشاط تعىنالعاملة لديها واليت 

  .حلوهلاخص كفاءة الطاقة و 
ونيات لكرت تها يف شركة الرؤية احلديثة لإلمسامهردنية من خالل قامت الشركة بدخول السوق األ 2010يف النصف الثاين من العام  و

، هذا ابالضافة إىل إستثمارها يف السوق اللبنانية من  %60واالجهزة الكهرابئية ، حيث تبلغ نسبة ملكيتها يف رأمسال الشركة املذكورة 
 .2009ش.م.ل يف العام  –يف رأمسال شركة شاكر لإللكرتونيات واألجهزة املنزلية لبنان )"سيلكو"(  %20 خالل مسامهتها بنسبة

 

األداء  مراقبة اإلدارة املستندة على جملس قبل من املرسومة اخلطط تعمل وفقللعام املايل املقبل، فان الشركة  االداء بتوقعاتيتعلق وفيما 
خفض النفقات وتعزيز االداء املايل للشركة وعكس مركز مايل و ميزانية عمومية قوية للشركة مبا وترشيد و  العمليات، كفاءة حتسني و

  حقوق املسامهني . يستهدف محاية
  الوطين صادقتاإل دعم مصادر تنويع وقتصادية للمملكة البنية اإل هيكلةمن خالل  اقتصادية، حتوالت فيه نواجه الذي الوقت ويف

 الالزمة الطاقة و اجلهود كل  بذل يف  الرتكيز نواصل سوف املاضية السنوات خالل اعتدان وكما فإنه النفط على عتماداإل وتقليل
 لتعايف نتطلع و وتنوعه استقراره على السعودية ابحلفاظ العربية اقتصاد اململكة الثقة بقدرة ملئ نناإ .ملسامهينا املناسبة العوائد لتحقيق

 .الشركة  عملياتعلى  إجياابً ما سينعكس أتثريه  االقتصادية القطاعات بعض
 



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

 

 م2016تقرير مجلس اإلدارة  للعام المالي  9 

 :الشركة قرارات .5
 

 : يلي ما برزهاأ ومنم 2016 العام خالل قرارات عدة الشركة اختذت
 م.30/9/2016توزيع أرابح نقدية على مسامهي الشركة  عن فرتة التسعة أشهر املنتهية بتاريخ  -1
( 3عقد التوزيع احلصري ملكيفات إل جي يف اململكة العربية مع شركة إل جي إليكرتونيكس إنك ملدة ثالث )ديد مت -2

م 1995علما أن عقد التوزيع األساسي مربم بني الشركتني منذ العام م. 1/1/2017سنوات جديدة اعتبارا من اتريخ 
 .ابلتمديد للفرتة احلالية اجلديدة وقد مت متديده لعدة مرات منذ ذلك احلني مروراً 

ذات  KitchenAid "  "أيد جهزة املنزلية حتت العالمة التجارية "كيتشناأل منتجاهتا حمفظة إىل الشركة أضافت  -3
 .معدات الطبخ من املطبخ مستلزمات مجيع تغطي يتاجلودة العاملية ال

هـ 18/8/1437لدورة اجمللس اجلديدة و اليت بدأت بتاريخ الشركة مت انتخاب جملس ادارة م 26/4/2016بتاريخ  -4
بونيان عبدهللا ا ن األستاذ/ عبداإللهكٌل مو قد عني جملس اإلدارة املنتخب   .م ملدة ثالث سنوات25/5/2016املوافق 

  .رئيساً تنفيذايً للشركةمجيل عبدهللا امللحم عضواً منتدابً و  /و االستاذيساً جمللس اإلدارة رئ
 املخاطر:  .6
 املخاطر من أي حدوث حال يف املستقبلية وتوقعاهتا النقدية وتدفقاهتا التشغيلية ونتائجها املايل ومركزهاشاكر  شركة نشاط يتأثر قد

 :احلاضر الوقت يف معروفة غري أخرى خماطر ةأي أو التالية
 

 :بنشاط الشركة متعلقة خماطر -أ  
  ة مالية. التسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسار  و ما ابلتزام الوفاء يف مالية أداة يف طرف إخفاقخماطر خماطر اإلئتمان و هي 

 .املستحقة املدينة ذمملل الدائمة واحلثيثة راقبةملابلعمالء اب يتعلق فيما اإلئتمان من خماطر للحد الشركة وتسعى
  واليورو الدوالر األمريكي بعمالت مثنها يدفع لبضائع شراء عملياتيف  األجنبية العمالت صرف أسعار تذبذبخماطر . 

   وتبقى العمالت أبسعار خاصة عناية تتعامل معها اليت البنوك مبساعدة ابلشركة املالية اإلدارة تويل املخاطر هذه من وللحد            
 .ةضافة اىل إدارة املخزون بكفاءابإل األجنبية والعمالت املال أسواق مستمر مع اتصال على            
  سعار الفائدة  أبب طة بتأثري تذالتدفقات النقدية و هي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبو السعار الفائدة القيمة العادلة  خماطر

 عملياتدارة اخلزينة يف الشركة تتوىل إن أعلماً  على املركز املايل و التدفقات النقدية للشركة. على القروض السائدةالعموالت و 
ل عائد قيق أفضاملخاطر املتعلقة هبا هبدف حتالعمل على تقليل  وو التخطيط و التنظيم للتحكم ابلسيولة النقدية  اخلزينة

 .تمويلممكن وتقليل تكلفة ال
 مالية. أبدوات رتبطةم ابلتزامات للوفاء الالزم التمويل على احلصول يف لصعوابت الشركة تعرض يف تمثلةامل السيولة خماطر 
 اململكة يغطي حنو احلصري على التوزيع حبق يتمتع موزع أي لديها ليس الشركة فإن ولذلك .عتماد على موزعني رئيسينياإل 

 ملنتجاهتا. التوزيع قاعدة لتوسعة التوزيع وقنوات موزعيها عدد زايدة على ابستمرار تعمل كوهنا عن بكاملها، فضالً 
 أساس إبرام إتفاقيات على هو الشركة قبل من املتبعة املمارسة .خماطر تذبذب أسعار املواد اخلام لتصنيع أجهزة التكييف 

 .اخلام املواد أسعار تذبذب على املرتتب السليب األثر من احلد يف يساعد مما سنوي
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 :املخاطر املتعلقة ابلسوق -ب
 لقطاعات اإلقتصادية.كافة ابشكل مباشر على  واملتوقع إنعكاسها النفط تباطؤ النشاط االقتصادي  نتيجة قتصاديةاإل املخاطر 
 ركات احملليةمن منتجات الش عددب عمليوجد عدد من الشركات املنافسة ت حيث الشركة هبا تعملاليت  البيئة التنافسية 

جودة املنتجات و االستثمار يف  على الشركة ابلرتكيز فتقوم السوق يف املنافسة عن  الناشئة املخاطر من وللحد والعاملية.
ما تتطلب ان تكون البضائعة املوردة  عادة اليت الكبرية، لمشاريعتوسيع شبكة توزيع و خدمات ما بعد البيع ابإلضافة ل

 يف لتكون تؤهلها واليت ،الشركة به تتمتع ما وهي قوية مالية وموارد عريقة خربة سجل ذات جودة عاملية و معتمدة و وجود
 املشاريع هذه مثل تنفيذ على القادرةالشركات  مقدمة

 يف خمتلف شاريع ملاتنفيذ  الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى الطلب يف السوق وأتخري تباطؤ منو قطاع اإلنشاءات والعقار
 .و التجارية الصناعيةو القطاعات العقارية 

 والقوانني: ابألنظمة املتعلقة املخاطر -ج

 أن ومن املمكن .للتغيري واألنظمة القوانني هذه ختضع وقد اململكة، يف هبا املعمول والقوانني لألنظمة شاكر شركة أعمال ختضع
 لكي عملياهتا أو منتجاهتا بتعديل الشركة تقوم وقد  .بشكل جوهري املالية ونتائجها الشركة عمليات على القانونية التغريات تؤثر

 النقدية وتدفقاهتا الشركة إيرادات على أتثري له يكون قد الذي األمر األنظمة ، تلك يف مستقبلية تغيريات أية مع نشاطها يتماشى
 املستقبلية.

 لحدلالوعي  مستوى رفع يف تسهم اليت الوقائية اإلجراءات وعمل و االجراءات املتبعة املخاطر تلك إلدارة املستمرة ابملتابعة الشركة وتقوم
دات العاملة بشكل مجيع اإلدارات و الوح ، حيث تعمد إدارة التدقيق الداخلي و اليت تتبع مباشرة للجنة املراجعة، إبستبيانأتثريها من

أثرها  تقليل منلاتقييم املخاطر اجلوهرية اليت قد تؤثر على عمليات الشركة و اإلجراءات املناسبة إلدارة تلك املخاطر و لتحديد و دوري 
ية خماطر و حتديد حد حاسم له و أإن وجدت. و ذلك من خالل مؤشرات حمددة و قابلة للقياس تسمح بتقييم إحتماالت حدوث 

 .درجة اخلطر املقبول
 

 الشركة و إمجايل إيرادات الشركات التابعة خارج اململكة: إليرادات اجلغرايف التحليل .7
 و األردن و االمارات العربية املتحدة: السعودية العربية اململكة يفيظهر اجلدول أدانه التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة وشركاهتا التابعة 

 البيان
 )االف الرايالت(

2015 2016 
 صايف الربح املبيعات صايف الربح املبيعات

0956,4 1,494,575 162.012 1,733,369 السعوديـــة  

(8,798) 139,806 (25.975) 149.474 األردن  

 (87) 8,372 (501) 3.683 اإلمارات العربية املتحدة

 47,524 1,642,753 136.536 1.886.526 اجملمـوع
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 السابقة: السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح .8

 :2015مقارنة ابلعام السابق  2016يوضح اجلدول املبني أدانه النتائج التشغيلية للعام املايل 
 البيـــــان

 )االف الرايالت(
 % التغري نسبة 2016 2015

 تمن املبيعا % املبلغ

 

 من املبيعات% املبلغ 
 املبيعات

 

1.886.526 - 1,642,753 - (13%) 
 (%14,25) %75,77 (1,244,789) %76.95 (1.451.669) كلفة املبيعات
 (%8,48) %24,22 397,964 %23.05 434.857 الربح اإلمجايل

 املصروفات

 

(343.403) 18.21 % (348,217) 21,20% 1,40% 
 الدخل من العمليات التشغيلية

 

91.454 4.85% 49,747 3,02% (45,60%) 
%0.56 10.521 الربح العائد حلقوق األقلية  3,542 0,21% (66,33%) 

 (%36,38) %0,31 (5,210) %0.43 (8.189) الزكاة وضريبة الدخل
 صايف دخل الفرتة

 

136,536 7.24% 47,524 2,89% (65,19%) 
ب ، وإخنفضت تكلفة املبيعات مبا يتناسقتصادية يف السوقنشطة اإلنتيجة تباطؤ بعض األ  %13أخنفاض مبيعات الفرتة احلالية مقارنة ابلفرتة السابقة بنسبة سبب يعود  

ارتفاع مصروفات ، و نظراً لزايدة النفقات نتيجة  %8,4نعكس ذلك يف أخنفاض امجايل الربح بنسبة اىل حتسن يف نسبة هامش الربح. و إمع أخنفاض املبيعات تقريباً ابالضافة 
. ويعود سبب اخنفاض الربح العائد حلقوق  %45,6فقد اخنفض الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة  ركةالبيع والتوزيع لتحفيز املبيعات و احملافظة على احلصة السوقية للش

خنفاض املبيعات إخارج اململكة العربية السعودية. أضف إىل أن صايف دخل السنة يظهر اخنفاضاً نتيجة  التابعة لشركاتاإخنفاض اخلسائر يف  وأ داءآلااألقلية نتيجة لتحسن 
ىل االخنفاض يف الزكاة و . االمر الذي أدى ارتفاع املصاريف التمويليةإ خنفاض حصة الشركة يف أرابح الشركات الزميلة وإضافة اىل إلاب مصروفات البيع والتوزيع، رتفاعإو 

 ضريبة الدخل.
 

 :احملاسبة معايري .9
 

 العربية اململكة يف عليها املتعارف احملاسبة ملعايري طبقاً  م2016 ديسمرب 31 يف املنتهي املايل العام خالل للشركة املالية القوائم إعداد مت

 .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة السعودية
ربع االول ال من املدرجة بدءً  الشركات مجيع على إلزامياً  يكون سوف الذي املالية للتقارير الدولية املعايري لتطبيق الشركة جهود و ضمن
 لتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية و ما يتضمنه من ضرورة مراجعة و نظرا لضرورة االستعداد املبكر م، 2107املايل  من العام

 :التالية ابخلطوات الشركة للشركة قامت احملاسبيةالسياسات 
و يونغ  رنستإتعيني وعلى ،  الدولية معايري احملاسبيةللتحول لعلى خطة عمل عملية ا شاكرشركة وافق جملس إدارة  (1

(E&Y كمكتب خربة للمساعدة يف التحضري لالستعداد املبكر )عن الصادرة كةري احملاسبية املتبعة يف الشر تحويل املعايل 

 .ىل املعايري احملاسبية الدوليةإ القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة

 .اإلدارة جمللس عنها تقارير ورفع اخلطة هبذه العمل سريل املراجعة جلنةمتابعة  (2
السياسات احملاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع معايري  م2016هناية شهر نوفمرب  يفجملس االدارة  إعتمد  (3

 . احملاسبة الدولية
 . IFRSم حسب املعايري الدولية 2016( مت اإلنتهاء من إعداد القوائم املالية للربع األول 2
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 :م الفروقات التالية1/1/2016فتتاحي ملسودة القوائم املالية املعدة وفق املعايري الدولية كما يف الرصيد اإلضمن ( 3

سب املعايري ا حبستثمارات املشرتاة حديثاً وفق طريقة إحتساهبمليون رايل نتيجة قيد اإل 12صايف إخنفاض يف قيمة الشهرة مببلغ  -
 .ثر على املوجوداتأالدولية، الذي 

  .ثر يف زايدة املطلوابتأمليون رايل الذي  5موظفني مببلغ إرتفاع خمصص مكافأة هناية اخلدمة لل-

 .مليون 7قلية مببلغ مليون رايل و حقوق األ 10نتيجة ملا ذكر أعاله اخنفض رصيد االرابح املبقاة مببلغ  -
 إلعداد جاهزة والشركة .املالية للتقارير الدولية املعايري وفق املالية قوائمها إعداد على الشركة قدرة يف تؤثر قد معوقات أي توجد ال

 .احملددة النظامية خالل الفرتة املالية للتقارير الدولية املعايري وفق م، 2017عام من األول للربع املالية قوائمها
 

 :مراجعي احلساابت   .10
 

الفوزان  –اختيار مراجعي احلساابت السادة/ كي يب ام جي  م26/04/2016عقدت  بتاريخ  اليتاجلمعية العامة الغري عادية  قررت
  القوائم  أن 2016العام  و يظهر تقرير مراجع احلساابت عن م.31/12/2016و السدحان  ملراجعة القوائم املالية للسنة املنتهية يف 

 املوحدة للشركة : املالية
ديسمرب  31احلسن غازي إبراهيم شاكر وشركاهتا التابعة كما يف تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل لشركة  (1

بية م، ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقاً ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العر 2016
 .عودية املالئمة لظروف اجملموعةالس

 األساسي للشركة فيما يتعلق إبعداد وعرض القوائم املالية. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام (2

 
 واملراحبات القروض .11

 :األجل قصريةقروض و مراحبات  ( أ
 لشركة احلسن غازي شاكر وفقا ملا يلي: 2016يظهر اجلدول أدانه حركة القروض قصرية األجل )املراحبات( خالل العام املايل 

 اإلمجايل
 بنك 
 اخلليج

بنك 
املؤسسه 
العربيه 

املصرفيه 
 )البحرين(

البنك 
 األهلي 

البنك 
السعودي 
 الفرنسي 

البنك 
السعودي 
 الربيطاين 

 البنك العريب
 الوطين 

البنك 
السعودي 
 األمريكي 

البنك السعودي 
 لإلستثمار 

البنك 
السعودي 
 اهلولندي 

بنك 
 الرايض 

 حركة القروض
 قصرية األجل

 )االف الرايالت(

)إمجايل  1/1/2016الرصيد يف  23,000 - 95,000 61,000 44,685 113,600 66,000 157,833 60,000 - 621,118
 أصل املراحبات(

   2016 املسحوب خالل عام 268,000 20,000 490,000 321,100 147,685 431,200 - 533,742 228,803 105,000 2,545,530
 )مراحبات جديدة(

 2016املسدد خالل عام  291,000 - 485,000 303,100 149,370 403,800 66,000 529,408 202,530 45,000 2,475,208
 31/12/2016الرصيد يف  - 20,000 100,000 79,000 43,000 141,000 - 162,167 86,273 60,000 691,440

و  .مدهتا ثالثة اشهر او ستة أشهر مت سدادها خالل فرتة االستحقاق  كانت غالبيتها من خالل عقود متويل مراحبةم   6201املراحبات املشار إليها يف اجلدول التفصيلي أعاله مت احلصول عليها خالل العام املايل 

 .سايبورو ذلك الستفادة من إخنفاض سعر ال احبات مدة كل منها شهر واحد فقطـ مت سدادها خالل فرتة شهر من اتريخ احلصول عليهايف بداية الربع الرابع مت احلصول على بعض املر 
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 :لشركة الرؤيه احلديثه وفقا ملا يلي 2016( خالل العام املايل ه حركة قرض قصري األجل )مراحبةيظهر اجلدول أدان

 حركة القروض قصرية األجل بنك املؤسسة العربيه املصرفيه اإلسالمي
 )االف الرايالت( البحرين

 1/1/2016رصيد القروض يف  31,837
 2016قيمة القروض املسحوبة خالل عام  104,482
 2016قيمة القروض املسددة خالل عام  74,593
  31/12/2016رصيد القروض يف  61,726

مليون دوالر ممنوح للشركة من قبل بنك املؤسسة العربية املصرفية اإلسالمي )البحرين( وذلك لتمويل  25الرصيد اخلتامي للمراحبات املشار إليه أعاله ميثل احلد املستغل من متويل مراحبة إعتمادات مستندية بسقف 

 خ فتح اإلعتماد.يشهر من اتريخ دفع اإلعتماد املستندي املتعلق بتمويل املراحبة على أن ال تتجاوز عشرين شهرًا من اتر نيت عشرة ثامشرتايت الشركة من املوردين . يتم تسديد كل عملية متويل على 

 

 :األجل طويلة ومراحبات قروض ( ب
 للشركة لشركة احلسن غازي شاكر وفقا ملا يلي: م2016يظهر اجلدول أدانه حركة القرض طويل األجل خالل العام املايل 

 حركة القرض طويل األجل البنك األهلي 
 )االف الرايالت( 

 1/1/2016رصيد القرض اإلفتتاحي يف  53,750
 2016قيمة القرض املسحوبة خالل عام  -

 2016قيمة القرض املسددة خالل عام  15,000
 31/12/2016رصيد القرض يف  38,750

قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتبارًا من  46سيتم تسديده مبوجب  رايل مليون 57.5 ، قيمة أصل القرض 2015يف سبتمرب  األهلي البنك  مت احلصول عليه من األجل طويل قرض  أعاله اجلدول يظهر

 م   2019م و آخر قسط يف شهر يوليو 2015أكتوبر 

 
 للشركة التابعة الرؤية احلديثة وفقا ملا يلي: م2016يظهر اجلدول أدانه حركة القرض طويل األجل خالل العام املايل 

 بنك املال
 حركة القرض طويل األجل

 )االف الرايالت( 
 1/1/2016رصيد القرض اإلفتتاحي يف  9,274

  2016 قيمة القرض املسحوبة خالل عام -
 2016قيمة القرض املسددة خالل عام  3,971
 31/12/2016رصيد القرض يف  5,303

القيمة تبلغ ما يعادل  قسط شهري متساوية 48 مبوجب القرض تسديد وسبتم ، مليون رايل 15.9  واملعادل دينار مليون 3القرض  وقيمة أصل 11/5/2013 بتاريخ احلصول عليه مت قرض بنك املال األردين
 .2018ابريل  شهر يف منه قسط وأخر 2014/مايو شهر من ألف رايل إعتبارا 325

 
 

 :للشركة التابعة خدمات الطاقة اإلماراتية وفقا ملا يلي م2016يظهر اجلدول أدانه حركة القروض طويل األجل  خالل العام املايل 
 األجل طويلة  حركة القروض  البنك العريب ديب

 )االف الرايالت( 
 1/1/2016رصيد القروض يف  13,784
 2016قيمة القروض املسحوبة خالل عام  3,560
 2016قيمة القروض املسددة خالل عام  1,781

  31/12/2016رصيد القروض يف  15,563
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 مليون درهم وفقا للتفصيل التايل:   21.4رات على ثالثة قروض بقيمة امجالية  اماستحصلت شركة خدمات الطاقة اإل
قسط شهري متساوي  60مليون رايل يتم تسديده مبوجب  11.75مليون درهم و املعادل  11.5قيمة أصل القرض  23/4/2015القرض األول مت احلصول عليه بتاريخ  -

أشهر من سحب قيمة  6خالل ( أن الدفعة األوىل تستحق 1القيمة. مل تبدأ الشركة بسداد القرض لكون القيمة مل تسحب ابلكامل حيث أن شروط السداد تشري إىل: 
 .    2017يوليو  16حق اعتبارا من تو الدفعة األوىل ستس 2017إبريل  مت متديد فرتة سحب القرض إىل( 2القرض ابلكامل. 

قسط شهري متساوي القيمة.  60مليون رايل يتم تسديده مبوجب  7.56مليون درهم و املعادل  7.4قيمة أصل القرض  23/6/2015القرض الثاين مت احلصول عليه بتاريخ  -
أشهر من سحب قيمة القرض  6الل ( أن الدفعة األوىل تستحق خ1مل تبدأ الشركة بسداد القرض لكون القيمة مل تسحب ابلكامل حيث أن شروط السداد تشري إىل: 

 .    2016سبتمرب  22حق اعتبارا من تو الدفعة األوىل ستس 2016مارس  22مت متديد فرتة سحب القرض إيل ( 2ابلكامل. 
ي متساوي القيمة و قد قسط شهر  24مليون رايل  مبوجب  2.55مليون درهم و املعادل   2.5قيمة أصل القرض   23/6/2015القرض الثالث مت احلصول عليه بتاريخ  -

 ابعتبار قد مت سحب قيمة القرض ابلكامل.     2015بدأت الشركة يف سداد القرض اعتبارا من يونيو 

 احلكومية: للجهات النظامية املدفوعات .12
 :م 2015م  مقارنة مع العام 2016يظهر اجلدول أدانه املبالغ املدفوعة من قبل الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة خالل العام 

 الوصف املوجز األسباب
البيان )االف  2015 2016

 الرايالت(
362.46 18,502 ما يتم سداده من رسوم وتعرفات مقررة من اجلهات احلكومية املختصة متطلب نظامي  الرسوم اجلمركية 
ما يتم إحتساب خمصصاته وسداده وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة  متطلب نظامي

 والدخل
6,878 549.6  الزكاة والضريبة املستحقة 

 متطلب نظامي
ما يتم إحتسابه وسداده وفقا ألحكام وقواعد املؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجتماعية
4,420  

4.188 
العامة للتأمينات املؤسسة 

 اإلجتماعية

 متطلب نظامي
ما يتم سداده وفقا ألحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة اجلوازات 

 للمقيمني
 أتشريات وجوازات 3.504 2,586

لشركة احلسن غازي  م2006ديسمرب  31مت االنتهاء من الربوط الزكوىة مع اهليئة العامة للزكاة والدخل )"اهليئة"( حىت السنة املنتهية يف 
لشركة إبراهيم شاكر احملدودة ولشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة، ويف  م2007ديسمرب  31إبراهيم شاكر، ويف 

 داء.سلشركة أ م2011ديسمرب  31
ركة إبراهيم شاكر احملدودة، لشركة احلسن غازي إبراهيم شاكر، ش م2015إىل  م2008قدمت الشركة إقرارات زكاة على أساس موحد من 

نوفمرب  13داء يف اإلقرار املوحد من اتريخ سداء. مت تقرير نتائج شركة أسوشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة أ
 .م2014

اس مستقل، سستلمت الشركة الربط النهائي لشركة احلسن غازي إبراهيم شاكر، شركة إبراهيم شاكر احملدودة على أإ، م2014خالل 
وشركة احلسن غازي إبراهيم شاكر وشركة إبراهيم شاكر احملدودة وشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة على أساس 

عرتضت الشركة إمليون رايل سعودي.  0.31ية بلغت من اهليئة مبطالبات زكاة وضريبة استقطاع إضاف م2011إىل  م2008موحد من 
 لدى اهليئة وبرأي اإلدارة أن نتيجة االعرتاضات سوف تكون لصاحل الشركة.على هذه الربوط 

 حىت اترخيه. م2015إىل  م2012مل تصدر اهليئة الربط الزكوي للسنوات 
 

  :م2016 عام خمصصات .13
 

 م.2016املايل من األرابح الصافية للعام  %10مليون رايل لالحتياطي النظامي للشركة و ميثل ما نسبته  4,7مت ختصيص مبلغ  (أ
 مليون رايل. 281,3بلغ  31/12/2016رصيد األرابح املبقاة كما هو يف  (ب
 مليون رايل.  5,2خمصصات زكاة بلغت قيمتها  (ت
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 :التابعة الشركات ..14
 :يبني الرسم البياين أدانه هيكل ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر يف الشركات التابعة

هزة شركات نشاطها الرئيس يرتكز يف تصنيع أجهزة التكييف واملتاجرة ابجلملة يف أجستة تتألف شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر من 
 :. وهذه الشركات التابعة هيو كفاءة الطاقة التكييف واألجهزة املنزلية

 شركة إبراهيم شاكر احملدودة. 
، %90تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر فيها و شركة إبراهيم شاكر احملدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة  

 من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر.  %90لصاحل شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة اململوكة أيضاً بنسبة  %10و
اهتا هو اململكة احملل الرئيس لعمليرايل سعودي ، يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدة، و اليني م عشرةيم شاكر ويبلغ رأمسال شركة إبراه
 نشاطها يف جتارة أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية واألجهزة الكهرابئية والوكاالت التجارية.العربية السعودية ويتمثل 

 .شركة إل جي شاكر احملدودة 
شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست بني إل جي لاللكرتونيات الكورية وبني شركة احلسن غازي أبراهيم شاكر  شركة إل جي شاكر هي 

 شاكرمال شركة إل جي  ويبلغ رأسجنيب أستثمار إ. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة  يف اململكة العربية السعودية
ي احملل الرئيس لعمليات شركة ال ج .(مليوانً ومائة ومخسة وعشرون ألف رايل سعوديسبعة وثالثون ) رايل سعودي 37.125.000

 شاكر هو اململكة العربية السعودية حيث يقع املقر الرئيس و املصنع. 
ما يعادل إثنني شركة ال جي الكرتونيكس على بيع ة شركة شاكر جملس إدار  قم واف24/11/2013املوافق  هـ21/1/1435بتاريخ 

. م 2012 وفقاً لقيمتها الدفرتية للعام املايل احملدودة إل جي شاكر شركةيف املائة من إمجايل احلصص اململوكة لشركة شاكر يف ( 2%)
يف رأمسال  إل جيشركة نسبة حصة  و ابلتايل اصبحتمام اجلهات املختصة أستكمال عملية نقل احلصص مت إ 26/5/2014و بتاريخ 

 24/11/2013. مت اإلعالن عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ  %49حصة شركة شاكر ونسبة  %51إل جي شاكر شركة 
عن توحيد القوائم املالية لشركة إل جي شاكر احملدودة ضمن  فسوف تتوق، حيث اعلنت شركة شاكر اهنا 26/5/2014وبتاريخ 

 .قوائمها املالية 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% 

شركة الرؤية الحديثة 

لاللكترونيات و االجهزة 

 الكهربائية

 شركة أسداء الخليج  

  5% 

95% 
إدارة خدمات شركة 

 الطاقة اإلماراتية

47  % 

% 
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 نةشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيا. 
إبراهيم  تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازيو  شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة

 .من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر %90لصاحل شركة إبراهيم شاكر احملدودة اململوكة أيضاً بنسبة  %10، و%90شاكر فيها 
 .بية السعوديةواحملل الرئيس لعملياهتا هو اململكة العر  يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدةو ألف رايل سعودي  مخسمائة الشركة يبلغ رأمسال

يف  حيث توفر خدمات تسويقية لشركة احلسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشاركخبدمات التسويق للغري  الرئيس نشاطهايتمثل 
 شاكر.شركات وجمموعة  تنفيذ العقود املباشرة بني احلكومة

 .شركة الرؤية احلديثة لاللكرتونيات و االجهزة الكهرابئية 
لكرتونيات واألجهزة الكهرابئية شركة مسامهة خاصة حمدودة وهي شركة مؤسََّسة مبوجب قوانني اململكة األردنية إللشركة الرؤية احلديثة 

املكيفات ، وتشمل أنشطتها صناعة األجهزة املنزلية والكهرابئية واإللكرتونية و و هي الدولة اليت تتخذ منها حمل رئيس لعملياهتا اهلامشية
ردين تبلغ أمليون دينار ( 12.5) ( مليون دينار أردين إىل10م مت رفع مال شركة الرؤية احلديثة من )2015يف منتصف العام وتوزيعها. 

 .الشركة المن رأمس % 60 ، ما نسبته رايل سعودي مليون   (39.7)  دينار أردين ما يعادل ( مليون7.5)حصة شركة شاكر فيه 
ويكون لكل  احدمسية هي دينار أردين و إمن فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم يف الشركة قيمة هي  الرؤية احلديثة األسهم يف شركة

 .جتماعات اهليئة العامةإسهم صوت واحد يف 
  أسداء اخلليج التجاريةشركة. 

 %5و  %95شركة أسداء اخلليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة و تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر فيها 
من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأمسال الشركة مخسمائة   %90لصاحل شركة إبراهيم شاكر احملدودة و اململوكة أيضا بنسبة 

ع مقرها الرئيسي يف الرايض واحملل الرئيس لعملياهتا هو اململكة العربية السعودية. و يتمثل نشاطها الرئيسي يف ألف رايل سعودي و يق
 بيسل ةلالجهزة الكهرابئية اليت حتمل العالمة التجارية ماركحصري  هي موزعوشركة أسداء جتارة اجلملة و التجزئة لألجهزة الكهرابئية. 

Bissell. 

 راتيةااإلم الطاقة خدمات إدارة شركة: 
( هي شركة مؤسسة مبوجب قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة و تتخذ من إمارة ديب EMSشركة إدارة خدمات الطاقة اإلماراتية )

للبيئة وخدمات  للمباين الصديقةللمشاريع و هي شركة متخصصة يف إدارة الطاقة و توفري اخلدمات الشاملة حمل رئيسي لعملياهتا، و 
 درهمدرهم إمارايت )ثالثة ماليني و ثالمثائة ومخسة وسبعون الف  3.375.000الطاقه هو خدمات رأمسال شركة  . يبلغ إدارة الطاقة

 .من رأس مال الشركة %74( و تبلغ حصة شركة شاكر فيها إمارايت
ددة والطاقة البديلة، الطاقة، مصادر الطاقة املتجستهالك إوترتكز نشاطات الشركة يف تنفيذ املشاريع املتعلقة ابلطاقة ومن ضمنها ترشيد 

تصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة واإلانرة والتكييف، حيث تقدم خدماهتا للقطاع التجاري والصناعي واحلكومي على املستويني 
 .احمللي واإلقليمي
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  :تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة اتبعة . 15
 اململكة داخل شاكر لشركة التابعة الشركات أصدرهتا دين وأدوات أسهم توجد النه إسهم شركة الرؤية احلديثة فأإبستثناء ما ذكر عن 

 .خارجها أو

 

 األرابح: توزيع يف الشركة سياسة. 16
 توزع أرابح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت: 

 ( من األرابح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي%10جينب عشرة ابملائة ) ، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
 التجنيب مىت بلغ اإلحتياطي املذكور نصف رأس املال.

 ( من األرابح الصافية لتكوين %10للجمعية العامة العادية بناًء على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب عشرة ابملائة )
 تفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.إإحتياطي 

 ( من رأس املال املدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل مخسة ابملائة ) 
  العامة أن توزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرابح بناء على اقرتاح جملس جيوز للجمعية

 اإلدارة.
على مسامهي الشركة مليون رايل  47,250مببلغ ابلتمرير بتوزيع أرابح نقدية  الشركةأوصى جملس إدارة  17/10/2016بتاريخ 

 شهر املنتهية بتاريخأالتسعة فرتة  م عن3/11/2016بنهاية تداول يوم ملسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية )تداول( ا
بتاريخ و  من القيمة األمسية للسهم. %7,5و اليت متثل  رايل )مخسة و سبعون هلله( للسهم الواحد 0.75واقع ب 30/9/2016
  م قد مت صرف األرابح النقدية للمسامهني .23/11/2016

 

 :االكتتاب ومذكرات اخليار وحقوق ألسهم للتحويل القابلة الدين ألدوات وصف. 17
 أو الشركة أصدرهتا مشاهبة حقوق أو إكتتاب حق مذكرات أو خيار حقوق أي أو أسهم إىل للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال

 .م31/12/2016 يف املنتهية املالية السنة خالل منحتها
 

 . أسهم اخلزينة: 18
 . م31/12/2016 يف املنتهية املالية السنة خاللتفظ هبا سهم خزينة حمال توجد أي أ

 

 :اخليار وحقوق واإلكتتاب التحويل حقوق وصف. 91
 مشاهبة حقوق شهادات أو خيار حقوق أو أسهم إىل للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب إكتتاب أو حتويل حقوق أي توجد ال

 .م2016 عام خالل الشركة منحتها أو أصدرهتا
 

 :لإلسرتداد القابلة الدين ألدوات وصف. 20
 .لإلسرتداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو سرتدادإ أي يوجد ال
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  :دارةتكوين أعضاء جملس اإل. 21

رتة املمتدة لفاجلديدة الثالثة دورته م ،بدأ جملس االدارة املؤلف من مثانية أعضاء  25/5/2016 هـ املوافق18/8/1437إعتباراً من 
 م.24/5/2016نقضت الدورة الثانية للمجلس و اليت امتدت لثالث سنوات إنتهت يف إن ثالث سنوات، بعد أ

 تصنيف عضويتهم :  ودارة يبني اجلدول التايل امساء أعضاء جملس اإل
 العضويةتصنيف  االسم الصفة

 غري تنفيذي هللا أبونيان اإلله عبد عبد  رئيس جملس اإلدارة
  املنتدب عضو جملس اإلدارة
 و الرئيس التنفيذي

 تنفيذي مجيل عبد هللا امللحم

 غري تنفيذي عبدالرؤوف وليد البيطار عضو جملس اإلدارة
 مستقل مصعب سليمان املهيدب عضو جملس اإلدارة

 
 مستقل عيد بن فاحل الشامري *عضو جملس إدارة

 مستقل عبد الرمحن عبد هللا السكران *عضو جملس إدارة

 مستقل فارس ابراهيم احلميد *عضو جملس إدارة

 مستقل انصر بن عبد هللا البداح *عضو جملس إدارة

 مستقل مجال عبدالرزاق املديهيم  **عضو جملس اإلدارة

 مستقل رائد عبد احلميد الربيكان **عضو جملس اإلدارة

 مستقل عبدالرمحن سليمان الطريقي  ** عضو جملس االدارة

 مستقل خالد صاحل اخلطاف **عضو جملس االدارة
      24/5/2016إنتهاء عضوية جملس االدارة بتاريخ **                2016مت إنتخابه لعضوية اجمللس يف شهر مايو  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-أ-2  
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 األخرى: املسامهة يف الشركات اإلدارة جملس أعضاء عضوية. 22
 :األخرى املسامهة الشركات يف لدورته الثالثة اإلدارة جملس أعضاء يبني اجلدول أدانه عضوية

 أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في العضوية االسم

 عبداإلله عبدهللا أبونيان
 )مبكو( شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 شركة إثراء كابيتال/ شركة رافال للتطوير العقاري
 رافال شركة برج/ شركة لفاان القابضة

 جولدمان ساكس السعودية/ شركة مصدر للبناء مصعب سليمان املهيدب 
 )مبكو(  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورقشركة دور للضيافة/ 

 عبدالرؤوف وليد البيطار
 شركة مسك

 شركة تربيد املناطق / شركة جمموعة العزل اخلليجية
 املتحدة(/ شركة سرااي العقبة )األردن(شركة تربيد الوطنية )االمارات العربية 

 
 

 تكوين مجيل عبد هللا امللحم 
 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة/ صندوق الرايض العقاري )مسقط املالية( * فارس إبراهيم الراشد

 شركة الدريس للخدمات البرتولية/ شركة الدريس للصناعة و التجارة * عيد بن فاحل الشامري  
 شركة عقارات اخلليج * انصر بن عبد هللا البداح

 أمانة للتأمني / الشركة الوطنية للطاقة * عبد الرمحن بن عبد هللا السكران
 شركه درع الرعايه القابضه /عذيب لالتصاالتإحتاد شركة 

 ال يوجد **مجال عبدالرزاق املديهيم 
 ال يوجد **رائد عبد احلميد الربيكان

 الدرع العريب للتأمني التعاوين/شركة اخلليج للتطوير الصناعي/ **سليمان الطريقيعبدالرمحن 
 صندوق التنمية الزراعية

 / شركة رفال للتطوير العقاريمؤسسة اخلليج لالستثمار  **خالد صاحل اخلطاف
     24/5/2016إنتهاء عضوية جملس االدارة بتاريخ **               2016 مت إنتخابه لعضوية اجمللس يف شهر مايو *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-أ-2  
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 . اجتماعات جملس اإلدارة23
 عضاء كما يلي:وكان حضور األ ،م2016 املايل العام خالل اجتماعات (5)مخسة   الشركة إدارة جملس عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   24/5/2016دارة بتاريخ إنتهاء عضوية جملس اإل**                         2016إنتخابه لعضوية اجمللس يف شهر مايو مت *

  لس االدارة.جماملنبثقة عن إجتمع اعضاء اجمللس املنتخبني و عينوا رئيس جملس االدارة و العضو املنتدب و االلجان  م11/5/2016بتاريخ 

 

 

 

 

 االسم

 اتريخ إجتماع جملس االدارة

 اجملموع ديسمرب 21 ديسمرب 4 اكتوبر 16 يونيو 15  فرباير 21

 5/5 √ √ √ √ √ عبداإلله عبد هللا أبونيان

 5/5 √ √ √ √ √ مجيل عبد هللا امللحم

 3/5 × × √ √ √ عبدالرؤوف وليد البيطار

 5/5 √ √ √ √ √ مصعب سليمان املهيدب

 4/5 √ √ √ √ × *الشامري فاحل بن عيد

 4/5 √ √ √ √ × *نالسكرا هللا عبد الرمحن عبد

 4/5 √ √ √ √ × * احلميد ابراهيم فارس

 4/5 √ √ √ √ × *البداح هللا عبد بن انصر

 1/5 × × × × √ **رائد عبد احلميد الربيكان

 1/5 × × × × √ **عبدالرمحن سليمان الطريقي

 1/5 × × × × √ **مجال عبد الرزاق املديهيم 

 1/5 × × × × √ **اخلطاف صاحل خالد
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 الشركة: دين وأدوات أسهم يف التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس ألعضاء واحلقوق املصاحل. 24
 تغري وأي الشركة أسهم يف القصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء وملكية قائمة أبمساء يتاأل اجلدول يوضح

 م:2016 خالل تهمملكي يف

 أية مصلحة يف أسهم الشركة.عدا األشخاص املذكورين يف اجلدول أعاله ال يوجد ألي من كبار التنفيذيني أو أزواجهم أو أوالدهم القصر 
      24/5/2016إنتهاء عضوية جملس االدارة بتاريخ  **                   2016مت إنتخابه لعضوية اجمللس يف شهر مايو  *

يف شركة لفاان القابضة )املعروفة  %13,3ملكية غري مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل شركة عبد اإلله عبد هللا أبو نيان احملدودة املالكة ملا نسبته  ***
إلضافة إىل ملكية مباشرة م اب31/12/2016سهم كما يف  7.695.000سابقاً بشركة براهيم عبد هللا ابونيان وأوالده( املساهم مباشرة يف شركة شاكر بعدد 

  سهم. 1.800لعدد 
يف شركة ملاء القابضة املساهم يف  %75سهم وملكية غري مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل ملكية مباشرة بنسبة  1.800ملكية مباشرة لعدد  ****

و ملكية غري مباشرة من خالل زوجته السيدة/ ملا أبو خضرة الشريك يف شركة أضواء  2016/ 31/12سهم كما هي  3.600.000شركة شاكر بعدد 
 م.31/12/2016كما يف   1.800.000املساهم يف شركة شاكر بعدد  %33االمساعلية بنسبة 

 *من تعود له املصلحة  اسم
 2016التغيري خالل العام  2016بداية العام   

 2016عام هناية ال

 عدد االسهم نسبة امللكية
 عدد األسهم يريالتغنسبة  عدد األسهم نسبة امللكية

  ***عبد اإلله عبدهللا أبو نيان
 )رئيس جملس اإلدارة( 

1.63% 1.027.800 - - 1.63% 1.027.800 

  ****عبد الرؤوف وليد البيطار

 ()عضو جملس اإلدارة 
6.13% 4.201.800 - 4.201.800 6.13% 4.201.800 

 مصعب سليمان املهيدب
 )عضو جملس إدارة( 

0.003% 1800 - 1800 0.003% 1800 

 مجيل عبدهللا امللحم
)العضو ماملنتدب و الرئيس 

 التنفيذي(
0.003% 1800 - 1800 0.003% 1800 

 1000 %0,002 1000  - - *عيد بن فاحل الشامري
 1000 %0,002 1000  - - *عبد الرمحن عبد هللا السكران

 1000 %0,002 1000  - - *فارس إبراهيم احلميد

 1000 %0,002 1000  - - *انصر عبد هللا البداح

 **رائد عبد احلميد الربيكان

 )عضو جملس إدارة( 
0.003% 1800 - - - - 

 * *مجال عبد الرزاق املديهيم

 (جملس إدارة)عضو  
0.013% 8,280 - - - - 

 **عبدالرمحن سليمان الطريقي
 )عضو جملس إدارة(

0.003% 1800 - - - - 

 **خالد صاحل اخلطاف
 )عضو جملس إدارة(

0.0097% 12500 -  - - - 
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اإلدارة وكبار ية مصلحة يف أسهم الشركة تعود ألشخاص عدا أعضاء جملس م أب2016 مل تتبلغ الشركة خالل العام املايل مالحظة:

 التنفيذيني.
 :والتعويضات الرواتب عن لتنازالتا. 25

 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد أو الشركة إدارة جملس أعضاء أحد تنازل مبوجبه مت تنازل إتفاق أو ترتيبات توجد ال
 :األرابح يف احلقوق عن املسامهني تنازالت.  26

 .األرابح يف حقوقه عن املسامهني من أي مبوجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات توجد ال
 التنفيذيني: وكبار اإلدارة جملس أعضاء مكافآت. 27

 يانـالب
 االف الرايالت

  اجمللس أعضاء
 التنفيذيني

   اجمللس أعضاء
 غري التنفيذيني/املستقلني

 التنفيذيني كبار من مخسة
 تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات ممن

744.8 - - والتعويضات الرواتب  
 1.835 463  71 البدالت
 500 1.360 200  السنوية املكافآت

 1,275 - - اخرى مزااي عينية أو تعويضات أى
 - - - التحفيزية اخلطط

 رئيس التنفيذي  واملدير املايل.الالعضو املنتدب /  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:

 اآليت: على األساسي النظام من (20)  املادة نصت حيث اإلدارة جملس أعضاء مكافآت للشركة األساسي النظام حدد

( 200.000هبا من مبلغ مقطوع قدره ) تتكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مبا فيهم الرئيس مقابل اخلدمات اليت يقومون" 
( رايل عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء 3.000رايل لكل عضو، ابإلضافة إىل بدل حضور جلسات اجمللس قدره )

( رايل لكل عضو عن إجتماعات الّلجان املنبثقة عن اجمللس ، ابإلضافة إىل 50.000جملس اإلدارة ، ومبلغ مقطوع قدره )
( رايل عن كل جلسة من إجتماعات الّلجان لكل عضو وذلك وفقا لألنظمة و القرارات والتعليمات 1.500بدل حضور قدره )

 "....ال سيما نظام الشركات ولوائحه ،املرعية يف اململكة العربية السعودية الصادرة من اجلهات املختصة
 / صفقات مع اطراف ذات عالقة:االدارة جملس أعضاء مصاحل. 28

 

م اعتربت شركة إلـ جي شاكر 26/5/2014فت الشركة من توحيد القوائم املالية لشركة إلـ جي شاكر احملدودة يف اتريخ قبعد أن تو 
و املتعارف عليه يف األصول احملاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شركة اتبعة حتت مسمى طرف  شركة اتبعة )طرف ذات عالقة( 

مليون رايل و هي عبارة عن مشرتايت مكيفات  492من شركة اتبعة إلـ جي شاكر بقيمة ذوو عالقة و ابلتايل فقد بلغت مشرتايت 
مليون رايل مستحقة للشركة  244و ذلك يف سياق األعمال و النشاط التجاري يف جمال الشركة و قد بلغ الرصيد بنهاية السنة 

 التابعة. 
قود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء عدا ما ذكر أعاله تقر الشركة أنه مل تكن هناك أية أعمال أو ع

 جملس إدارة اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذوو عالقة هبم.
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 :االدارة جملس جلان. 29
دمي تقارير ختصصهم ومن مث تقمن أجل احلصول على إشراف فعال عني جملس اإلدارة ثالث جلان ملراجعة عمليات الشركة ضمن جماالت 

 عضوية ومدة أعضاء إختيار قواعد بشأن اإلدارة جملس قرتاحإ على للشركة اجلمعية العامة وقد وافقت قرتاحات للمجلس.النتائج واإل
 هذه اللجان. عمل وأسلوب
 جلنة املراجعة 

قرت تشكيل جلنة املراجعة واملوافقة أو 16/8/2016بتاريخ  العاديةاجلمعية العامة انعقدت ، من نظام الشركات( 101)مادةللستناداً إ
 على الئحة عملها املتضمنة )مهامها ومسئولياهتا وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها( للدورة اجلديدة اليت بدأت بتاريخ

على  وىل جلنة املراجعة اإلشرافتتو قد تضمنت الئحة جلنة املراجعة و املشار إليها أعاله أن ت. وملدة ثالث سنواهـ  18/8/1437
اإلدارة  عضاء جملسأمن كحد أدىن، أعضاء   إجراءات التقارير املالية، وإجراءات إدارة املخاطر. جيب أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة 

من أبرز  و ةة واحملاسبييعلى أن يكون من بينهم خمتص يف الشؤون املال، الغري تنفيذيني أو من غري أعضاء اجمللس من املسامهني او غريهم
 مهام اللجنة اآليت:

الرقابة و االشـــــراف على أداء و أنشـــــطة املراجع الداخلي و إدارة التدقيق الداخلي للشـــــركة من أجل ضـــــمان فاعليتها يف  .1
 تنفيذ األنشطة واملهام احملددة من قبل جملس اإلدارة. 

مراجعة مالئمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة و  دراسة نظام الرقابة الداخلية و املالية و إدارة املخاطر  .2
 الرقابة اخلاصة بنظام املعلومات احلاسوبية واألمن.

املوافقة على أي و  مراجع احلساابتلى أنشطة اإلشراف ع و إبختيار مراجع احلساابت التوصية جمللس االدارة فيما يتعلق .3
 نشاط يكون خارج إطار التدقيق املنوط هبم خالل أداء مهامهم.

 دراسة تقارير مراجع احلساابت .ي مالحظات حيال ذلكأوإبداء  مراجع احلساابتمع  ة مراجعة احلساابتعة خطمراج .4
 على القوائم املالية ومتابعة اإلجراءات اليت اختذت بشأهنا همالحظاتو 

  التوصيات لذلك.؛ مع إبداء الرأي و لضمان نزاهتها وعدالتهالس اجملاملالية املؤقتة والسنوية قبل عرضها على  مراجعة القوائم .5
 راجعة وعدد جلسات احلضور:امل أعضاء جلنةدانه  أم ويوضح اجلدول 2016( إجتماعات خالل العام 5عقدت جلنة املراجعة )

 صفةال االسم

 رئيس *خالد حممد الصليع
 عضو سليمان املهيدبمصعب 

 عضو *محن عبد هللا السكرانر عبد ال

 عضو *عيد بن فاحل الشامري

 رئيس **مجال بن عبد الرزاق املديهيم

 عضو **رائد بن عبد احلميد الربيكان

 عضو **عبد الرمحن سليمان الطريقي
   24/5/2016إنتهاء عضوية جلنة مراجعة بتاريخ **       16/8/2016لعضوية جلنة املراجعة يف من قبل اجلمعية العامة  مت تعيينه *



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

 

 م2016تقرير مجلس اإلدارة  للعام المالي  24 

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

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

املراجعة وتقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن سياسة تقييم أداء الشركة وسياسات احلوافز والتعويضات اليت تنطبق على املدراء  .1
 والرئيس التنفيذي وكل من يعمل حتت إداراهتم.

 تقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن خطط احلوافز والتعويضات. .2

رة؛ وجيب على اللجنة التأكد ر تقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن التعيني لعضوية اجمللس مبا يتوافق مع السياسات واملعايري املق .3
 من عدم ترشيح أي شخص متت إدانته يف املاضي أبي جرمية متس الشرف والنزاهة.

 وتقدمي التوصيات والتعديالت على هيكل جملس اإلدارة.مراجعة  .4

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض للمصاحل يف حال كان أحد أعضاء اجمللس  .5
 عضوا جمللس إدارة شركة أخرى.

ادانه امساء أعضاء جلنة  يوضح اجلدولم، 2016خالل العام  ( إجتماعني2)عدد عقدت جلنة الرتشيح و املكافآت 
 الرتشيح واملكافآت وعدد جلسات احلضور

 صفةال االسم
 رئيس عبد االله بن عبدهللا أبونيان

 عضو مجيل عبد هللا امللحم
 عضو *فارس إبراهيم احلميد 

 عضو **مصعب سليمان املهيدب
 2016عضوية يف مايو  انتهاء **    2016مايو تعيني لعضوية اللجنة يف   *                    

 اللجنة التنفيذية 

ركة الشاملة ما يتعلق بتوفري توجيهات بشأن اسرتاتيجية الشياهلدف من هذه اللجنة هو مساعدة جملس اإلدارة على أداء مسؤولياته ف
 والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها هلا اجمللس خالل اجتماعاته. ةوتنمية األعمال التجارية للشرك

التأكد من أن الشركة تقوم بتطوير اخلطط االسرتاتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة مبراجعة ذلك وتقدميها  .1
 للموافقة من جملس اإلدارة.

 والبعيد.الشروع يف إجراء خطط جتارية على املدى املتوسط  .2

 اإلشراف على اخلطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة امليزانية السنوية املقدمة من اإلدارة ألخذ توصيات اجمللس بشأهنا. .3
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أشهر، ومقارنة األداء الفعلي ابألهداف  3شهراً، وفرتة  12مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة األداء لفرتة  .4
 احملققة.

وعدد  نفيذيةجنة التللاأعضاء مساء أدانه أيوضح اجلدول و  م2016خالل العام  ( إجتماعني2)عدد جنة التنفيذية وقد عقدت الل
 :جلسات احلضور

 الصفة االسم
 رئيس وليد البيطار الرؤوف عبد

 عضو مجيل عبد هللا امللحم
 عضو *عيد فاحل الشامري

 عضو *خالد صاحل اخلطاف

 عضو *انصر عبد هللا البداح

 عضو *فارس إبراهيم الراشد

 رئيس   **هللا أبونيان عبد اإلله عبد

 عضو **حكم مصطفى ابو ريشة
   24/5/2016إنتهاء عضوية اللجنة بتاريخ **        2016لعضوية اللجنة يف شهر مايو  مت تعيينه *                    

 :الشركة على املفروضة واجلزاءات العقوابت  .30

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

  الداخلية: الرقابة إجراءات فاعلية مراجعة تائجن. 31
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 إجراءاتكيفية حتسني األداء فيما خيص و  املالحظات معاجلة كافة
، حيث تقوم جلنة املراجعة مبتابعة تصحيح املالحظات اليت سجلتها التنفيذية األعمال عن إستقاللية اتمةهلا و  من خالل جلنة املراجعة اإلدارة جمللس

خزون ملتقارير إدارة املراجعة الداخلية بعد مراجعة عامة ملختلف عمليات الشركة وعلى سبيل املثال وليس احلصر تلك اليت تتعلق ابلرقابة على ا
لنفقات و سياسة املخصصات للتأكد من النسب املأخوذة من قبل اإلدارة و مدى مطابقتها للسياسات املعتمدة،  والذمم املدينة واإليرادات وا

 . العامل املال رأس كفأة  ابالضافة اىل مراجعة دورية لتقارير إدارة املراجعة الداخلية عن االداء املايل للشركة و املالحظات لتحسني
و ، (ERP)  اجلديد املؤسسات موارد ختطيطظام سالمة و فعالية نللتأكد من  خارجيستشار مب إدارة املراجعة الداخليةإستعانت 

  استخدام النظام.تفعيل و يف  ءالبد بعدذلك 

 دارات و األقسام و أنشطة الشركة و  كافةم املعتمدة على كافة اإل2016نفذت إدارة املراجعة الداخلية خطة املراجعة السنوية لعام 
إبستبيان  نة املراجعة، قامت دأبت عليه جل كما  ختصاصيني يف تقنية املعلومات و املعايري احملاسبية الدولية.مواقعها و قد  تضمن فريق عملها إ

ل من أثرها  يد و تقييم املخاطر اجلوهرية اليت قد تؤثر على عمليات الشركة و اإلجراءات املناسبة إلدارة تلك املخاطر و تقلمجيع اإلدارات لتحدي
 إن وجدت.
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 الرقابة نظام المةساملراجعة ابلنظر يف إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل متابعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية عن  تقوم جلنة
ومتابعة تنفيذ  الشركة ألصول الالزمة احلماية ققحي معقوالً  أتكيداً  لتوفر الشركة إدارة هبا تعمل اليت واإلجراءات السياسات و الداخلية

 ابألنظمة والتقيد العمليات وفاعلية كفاءة من والتأكدالتوصيات يف مراحل الحقة لضمان سالمة وحسن تطبيق هذه التوصيات 
 .منتظمة وبطريقة بكفاءة الشركة أهداف لتحقيق والسياسات والتعليمات

 

تعكس فعالية إجراءات  م2016اعة أبن دورة الرقابة الداخلية لعمليات الشركة للعام يتوفر لدى جلنة املراجعة املنبثقة عن جملس اإلدارة القن
ابألنظمة و أنه ال يوجد أية مالحظات  مبا حيقق احلماية الالزمة ألصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد ابلشركةالرقابة الداخلية 

 فصاح عنه.جوهرية  يقتضي اإل
 

 :الشركات حوكمة. 32
 وضعت الشركة الئحة حوكمة داخلية أتخذ بعني االعتبار أحكام ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات يف اململكة الصادرة عن هيئة

من جملس اإلدارة واجلمعية العامة العادية للشركة اليت انعقدت يف  ةحوكمة الشركة الداخليالئحة عتماد إاملالية، وقد مت  السوق
 م.20/05/2009

. وضعت الشركة الئحة اإلفصاح وإجراءاهتا املالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة أحكام تطبيق على الشركة وتعمل 
 ختيارإل الرتاكمي التصويت ليةآهبدف إتباع  شركةلل االساسي نظامال م مت تعديل2012/ 11/4و سياسة تنظيم تعارض املصاحل وبتاريخ

أعضاء جملس نتخبت اجلمعية العامة إم 26/4/2016( من الئحة احلوكمة وبتاريخ ب( الفقرة )6) مادةاستناداً لل اإلدارة جملس أعضاء
 .بطريقة التصويت الرتاكمي دة ثالث سنواتملدورته اجلديدة لاإلدارة 

( الفقرة)د( من الئحة 10)مادةلل م اقرت اجلمعية العامة سياسة ومعايري إجراءات العضوية جمللس االدارة استناداً 12/6/2013وبتاريخ  
 احلوكمة.

السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب املصاحل  ةسياسفيما يتعلق ابلفقرة )هـ( من املادة العاشرة من الئحة احلوكمة فقد وضعت الشركة 
على أنه بقي العمل على وضع آليات التعويض وتسوية الشكاوى مع أصحاب املصاحل واليت مل يتم اإلنتهاء من العمل هبا أو وضعها 

املادة الثانية عشر من  ( منموضع التنفيذ.و فيما يتعلق بتطبيق الفقرتني )د( من املادة السادسة من الئحة حوكمة الشركات و الفقرة )ط
 ذات الالئحة فإن الفقرتني املذكورتني أعاله ال تنطبقان على شركة شاكر. 

 

  :االجتماعية ملسامهةا. 33
يبية املنتشرة يف كادميياهتا التدر من خالل أ السيما وضع كفائتها ومواردهايف خدمة اجملتمع  تهامسامهحترص الشركة وبشكل دؤوب على 

الوة على التعاقد ع، مناطق اململكة الستقبال مهندسني و فنيني من خمتلف القطاعات اخلاصة و احلكومية عرب حلقات تدريب جمانية 
يل الشباب هالوظيفي مع طالب الكليات التقنية يف اململكة وذلك لتحفيز الطالب على العمل يف جماالت الشركة بعد خترجهم و لتأ

السعودي ابملهارات الفنية فقد قامت الشركة ابلتعاقد مع معاهد سعودية متخصصة يف جمال تقنية و صيانة أجهزة التربيد و التكييف و 
توفري  واألجهزة املنزلية و ذلك لتدريب طالهبا و التزام الشركة مبنح طالهبا املتدربيني يف الشركة مكافأة مالية شهرية أثناء فرتة التدريب 

 فرص عمل للخرجيني من هذه املعاهد.
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ما توصلت اليه  ريديهم و يف تصرفهم آخأالتقنية واضعة بني  اتبواب مراكز الصيانة لديها الستقبال طالب الكليأح الشركة تكما تف
جتماعية من عمال اإلالعديد من األىل مسامهة الشركة يف إ. هذا ابالضافة املنزلية جهزةيف جمال أجهزة التكييف واأل احلديثة التكنولوجيا

هذه األعمال   حيث إنأجهزة التكييف لبعض املراكز االجتماعية و الصحية  حاللإب خالل الدعم العيين و يتمثل يف معظم احلاالت
ية جتاه عكما أسهمت الشركة يف عدد من األنشطة يف جمال املسؤولية االجتما  كافة تصب يف خانة مسؤولية الشركة يف خدمة جمتمعها.

يف خمتلف أحناء اململكة  مسجدوحدة تكييف خلمسة آلالف  5000عدد ل اجملانية الصيانة محلةاجملتمع و الوطن حيث أطلقت الشركة 
 ."مسؤوليتنا مساجدان" شعار حتت املبارك رمضان لشهر استعداداً و ذلك 

استمرت مسامهة الشركة يف محالت التوعيه لرفع إستخدام كفاءة الطاقه من خالل إرشاد املستهلك النهائي ألفضل السبل لرتشيد  كما
 Retrofitاملؤمتر السعودي للتحديث والتطوير ) عدة ورش عمل و مؤمترات آخرهايف  الشركةشاركت  و يف هذا اجملال إستهالك الطاقه

Tech KSA) 2016تجارة والصناعة، من وزارة ال املعتمدو تكثيف العمل يف خمترب شركتها التابعة إلـ جي شاكر للطاقة والسالمة .  م
الضافة اىل عدة اب وكذلك اللجنة السعودية العتماد املختربات لتحقيق أعلى معايري اجلودة والسالمة ولضمان عملية ترشيد الطاقة.

ز و تطوير مستوى يو لرغبة الشركة يف خلق بيئة عمل ابداعية ملوظفيها و لتحف .دة مجعيات خرييةفعاليات إجتماعية خريية ابلتعاون مع ع
   وير األداء. لتط هاملوظفي املختلفة تدريبيةال خالل الدورات سياسة إالعداد الدائم لكادرها الوظيفي منالشركة  أدائهم نتتهج
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 احلساابت أعدت ابلشكل الصحيحأن سجالت  الشركة إدارة تقر.  
 بفعالية و نفذ سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن الشركة إدارة تقر . 
 نشاطها مواصلة على يف قدرة املصدر   يذكر شك أي يوجد ال أنه الشركة إدارة تؤكد. 

 

 

 


