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 :عامة نظرة .1

    لوزاري مبوجب القرار ا سعودية اململكة العربية المسجلة يفهي شركة مسامهة  "شركة شاكر" شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر     
لاير سعودي  مليون 630 مليون لاير اىل 350من  الشركة رأمسالمت زيادة م. 19/8/2008املوافق  ه17/8/1429( وتاريخ 275)ق/ 

م. 21/05/2015بعد ان أقرت اجلمعية العامة غري العادية زيادة رأس مال الشركة بتاريخ  سهم متساوية القيمة مليون 63مقسم إىل 
 وطرحت الشركة رأمسال من % 30متثل السعودي السوق يف العام لإلكتتاب سهم مليون 10،5  م2010 إبريل شهر يف الشركة طرحت

 تداول حلركة وفقاً  ألخرى فرتة من تتغري احلرة األسهم عدد  .م 17/5/2010 بتاريخ السعودية األسهم سوق يف للتداول الشركة أسهم

 .شاكر أسهم
 

ية واملكيفات اهلوائية كرتونلاملنزلية والكهربائية واإلتصنيع أجهزة التكييف املختلفة وجتارة األجهزة  جمال يف شاكر حالياً  شركة نشاط يرتكز
وصيانة األجهزة الكهربائية واإللكرتونية واملكيفات باإلضافة إىل الوكاالت التجارية عن الشركات اليت تزاول األنشطة نفسها. حيث أن 

 صري ملكيفات إل جي يف اململكة العربية السعودية.احل هي الوكيلالشركة 
 

 :للشركة ئيسيةالر  األنشطة .2
م ، وبنسبة تصل إىل 2015شركة شاكر عن العام تشكل مبيعات أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية املصدر الرئيسي ملبيعات وأرباح      

وإستحوذت مبيعات  %71.7 حيث بلغت مبيعات الشركة وشركاهتا التابعة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما يعادل  100%
حملدودة و شركة أسداء اشركة إبراهيم شاكر  تنيالتابع نديست وميتاج و وميديا و بيسل من قبل الشركتنيماركة أرستون وإاألجهزة املنزلية 
 من خالل % 7.9فيما إستحوذت مبيعات اإلجهزة املنزلية من ماركة إل جي يف األردن نسبة  %20.2 على نسبةاخلليج التجارية 
 جهزة الكهربائية.ألاة الرؤية احلديثة لاللكرتونيات و كشر شركتها التابعة 

بل يا من قيف خدمة مبيعاهتا من مكيفات إل جي على ما مت تصنيعه حمل % 92 ومبا نسبته 2015إعتمدت الشركة خالل العام      
ما إستمرت فيس كوريا. اد باقي إحتياجاهتا من مكيفات إل جي من شركة إل جي إلكرتونك"إل جي شاكر" يف حني مت إستري  شركة

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

االعمال لكل من نشاط مقاوالت  وحداتعززت الشركة من  2015و يف العام .املتنامية ملواجهة اإلحتياجات تغطية هذه اخلدمة 
للتعريف باخلدمات واملنتجات اليت   (B2Bاألعمال املوجهة لألعمال )و وحدات  حلول الطاقة البديلة التكييف و التربيد  و نشاط 

  . للشركة رحبيةدخل و  لتصبح مصدر تروج هلا تلك الوحدات يف املشاريع ذات العالقة
 
 
 

 تقرير مجلس ادارة شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر"
 م.31/12/2015عن العام المالي المنتهي بتاريخ                      
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 :2015المالي عاملل المالية النتائج ملخص .3
 : 2014مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام املايل السابق بتحقيق نتائج 2015إنتهت السنة املالية 

 . %21.2أي بنسبة منو مليار لاير للعام السابق  1.6مقابل مليار لاير تقريباً  1.9م 2015بلغت إيرادات املبيعات يف العام  .1

إحتساب ربح غري متكرر نتيجة إعادة و الذي كان يتضمن مليون لاير للعام السابق  436،9مليون لاير، مقابل  136،5بلغ صايف الربح املوحد  .2
 بعد احتساب خمصص الزكاة. مليون لاير 304.5تقييم حقوق امللكيه احملتفظ هبا يف شركة إل جي شاكر احملدوده مببلغ 

 مليون لاير للعام السابق.  386مليون لاير، مقابل  434،9  إمجايل الربح بلغ .3

 مليون لاير للعام السابق.   110،2مليون لاير، مقابل  91،5 بلغ الربح التشغيلي .4

ساس املتوسط مت إعادة احتساهبا على أ 2014، حيث أن رحبية السهم للعام  لاير للعام السابق 6.93لاير، مقابل  2.17بلغت رحبية السهم  .5
مليون سهم الذي متت املوافقة عليه يف إجتماع اجلمعية  63مليون سهم إىل  35املرجح لعدد األسهم ليعكس الزيادة يف رأس مال الشركة من 

 .2015مايو  21العمومية غري العادية للشركة واليت انعقدت بتاريخ 
 

 بيان تطورها خالل الفترة:و  2015و حتى   2011وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من 
نسبة التغير عن 
العام السابق 

)%( 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

 قائمة الدخل
 )االف الرياالت( 

 المبيعات 1.566.165 1.737.911 1,635.177 1.556.656 1.886.526 21.19%
 تكلفة المبيعات 1.099.532 1.218.226 1.271.953 1.170.635 1.451.669 24%

 مجمل األرباح 466.633 519.685 363.224 386.021 434.857 12.56%
 التسويق والتوزيعمصروفات  146.197 170.938 158.410 161.097 184.598 14.58%
 مصروفات عمومية 105.906 109.211 98.812 114.687 158.805 38.46%

 العمليات الرئيسيةالدخل من  214.530 239.536 106.002 110.237 91.454 (17.04%)

(72.18%) 134.204 482.449 633.178 226.204 205.595 
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 وحقوق األقلية
(68.74%)  536.136  896.364  صافي الدخل 180.217 187.640 125.089 
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 التغير نسبة
 العام عن

  (%)السابق

 
2015 

 
2014 

 
2013 2012 2011 

 المالي المركز
 )االف الرياالت( 

23.30%  1.578.631 1,280,343 729,175.1  متداولةال األصول 915.919 1.052.439 
13.96%  األصول غير المتداولة 295.973 304.901 313.057 748.060 852.480 
19.85%  األصول مجموع 1.211.892 1.357.340 1.488.786 2.028.403 2.431.111 
19.07%  متداولةال المطلوبات 570.096 650.399 623.611 1.058.333 1.260.180 
23.10%  المطلوبات مجموع 646.182 724.262 699.056 1.101.961 1.356.498 

91.41%  المساهمين حقوق إجمالي 480.789 528.429 653.518 915.414 1.051.950 
16%  الملكية حقوق إجمالي 565.710 633.078 789.730 926.442 1.074.613 

19.85%  الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي 1.211.892 1.357.340 1.488.786 2.028.403 2.431.111 
 
 
 
 

 
 

1,566,165 

1,737,911 
1,635,177 

1,556,656 

1,886,526 

180,217 187,640 
125,089 

436,896 

136,536 

2011 2012 2013 2014 2015

المبيعات صافي الدخل
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852,480 

915,919 
1,052,439 

1,175,729 
1,280,343 
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2011 2012 2013 2014 2015

تطور األصول المتداولة وغير المتداولة

األصول غير المتداولة األصول المتداولة

646,182 
724,262 699,056 
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1,356,498 
1,211,892 

1,357,340 
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2011 2012 2013 2014 2015

تطور األصول والمطلوبات

المطلوبات األصول

646,182 
724,262 699,056 

1,101,961 

1,356,498 

565,710 
633,078 

789,730 
926,442 

1,074,613 

2011 2012 2013 2014 2015

تطور المطلوبات وحقوق أصحاب الملكية

المطلوبات حقوق الملكية
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 :الشركة خطط .4
ثيل املصانع مت حنو افاق أعلى من خالل 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  ليةعملياهتا التشغي لدعم تستمر الشركة يف تطوير بنية حتتية قوية فيما، ة أعلىرحبي تمعدالحتقيق و  متنامي

 . البيع
 عمالئهاقاعدة موزعيها و  توسيع عرب السعودية العربية اململكة داخل سوقال يف السوقية حصتها رفع على الشركة اسرتاتيجية كما تنطوي

تعزيز  و اىل جمموعة املنتجات اليت متثلها حالياً  تضيفها جديدة تسويق وبيع منتجات. وكذلك تستهدف الشركة  مبيعاهتا لزيادة احلالية
متديد  2015 العام يف مت اإلطار وهبذا و تغطية مجيع قطاعات سوق االجهزة الكهربائية.من العالمات التجارية العاملية  حمفظة اجملموعة

 -ي شاكر)مصنع ال ج شاكر احملدودةإتفاقية عقد الشراكة املربم مع شركة إل جي إليكرتونيكس اخلاصة بشركة اإلئتالف إل جي 
يأيت توقيع متديد إتفاقية الشراكة جتسيدا للثقة الراسخة اليت تضعها شركة إل جي  م، حيث2026حىت  ملدة عشر سنوات الرياض(

ية و الوكيل دإليكرتونيكس إنك )العاملية( يف قدرات شركة شاكر كشريك إسرتاتيجي هلا يف قطاع التكييف يف سوق اململكة العربية السعو 
  .املعتمد والوحيد ملكيفات إل جي ألكثر من عشرين عاما

من  %54بإستكمال اجراءات نقل ملكية  2015يف مطلع عام قامت و ألمهية تطوير منظومة حلول الطاقة يف شركة شاكر فقد 
من  %74اىل ما جمموعة  %20لرتفع حصتها يف الشركة املذكورة من ، (EMS)ذ م م  حصص شركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات

 حصص الشركة املذكورة.
تها يف شركة الرؤية احلديثة لاللكرتونيات مسامهبدخول السوق االردنية من خالل قامت الشركة  2010العام  النصف الثاين منو يف 

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

احملافظة اقاهتا من أجل بيل بذل كل طمسامهيها، بأال تألو جهداً يف سفان الشركة تعد  للعام املايل املقبل، بتوقعات االداءوفيما يتعلق 
لى االساسية اليت ستؤثر اجيابًا ع عناصر ال والعوامل ال بل تعزيزه إن شاء اهلل إذا توفرت  م 2016للعام  األداء الريادي للشركةعلى 

إجيابية ستنعكس  دوث تغرياتح فاؤيل احلذر، املنبعث من التالشركة  القطاع االقتصادي على املستوى احمللي ، وذلك انطالقا من منظور
على غالبية الدول سلباَ ر يؤثيف الوقت احلايل أن تراجع أسعار النفط العاملية  إعتبارعلى ، قتصاد احمللى واالقليمي والعامليعلى أداء اال

بشكل  ات كافةطاعسوق و القاس تأثريه على أداء الدرجيي ألسعار النفط ، ما سينعكتظهور بوادر تعايف   و نأملاملصدرة للنفط. 
 .و بشكل خاص على مؤشر ثقة املستهلك و بالتايل زيادة مستوى االنفاق اجيايب

 

 :الشركة قرارات .5
 

 : يلي ما ابرزها ومنم 2015 العام خالل قرارات عدة الشركة اختذت
ة البدء باملفاوضات و مناقش و ذلك هبدفمذكرة تفاهم غري ملزمة مع شركة إل جـي الكـرتونيكــس التوقيع على   -1

جوانب العمل املشرتك بني الشركتني لتوفري حلول التربيد ملفاعالت الطاقة املتقدمة حملطات الطاقة النووية املزمع إنشائها 
  .يف اململكة العربية السعودية
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 مليون 63ليون سهم إىل م 35بزيادة أسهم الشركة من  لاير، مليون 630 إىل لاير مليون 350 من الشركة رأمسال زيادة -2
م 31/12/2014مليون لاير من حساب االرباح املبقاة كما يف 280، عن طريق رمسلة %80نسبة زيادة قدرها  سهم

كسور األسهم الناجتة عن زيادة رأس مال الشركة البالغ عددها و قد بيعت   أسهم قائمة 5أسهم لكل  4وذلك مبنح 
لاير )مائتان ومخسة آالف وسبعمائة وثالثة عشر لاير ومخسون هلله(،  205،713.50سهم، بإمجايل مبلغ  4،405

و  م2015مايو  31لاير )ستة وأربعون لاير و سبعون هلله( للسهم الواحد، وذلك بتاريخ  46.70ومبتوسط سعر بيع 
 م.18/6/2015قد أودعت بيع عائد كسور األسهم يف حسابات املسامهني بتاريخ 

 اخلاصة بشركة اإلئتالف إل جي شاكر احملدودة يفمع إلـ جي الكرتونيكس و تفاقية الشراكة مديد إبتشركة شاكر قامت  -3
اململكة العربية السعودية )مصنع إل جي شاكر الرياض( واليت تقوم بتصنيع املكيفات حتت العالمة التجارية إل جي، ملدة 

  .م12/9/2026حىت و 13/9/2016من ( سنوات جديدة إعتبارا 10عشر )

  .مليون دينار 12.5مليون دينار أردين إىل  10دة رأس مال شركة الرؤوية احلديثة باألردن من زيا -4

مليون لاير لتوريد أنظمة تكييف  48.5وقيع عقد مع شركة الفوزان للتجارة واملقاوالت العامة بقيمة قامت شركة شاكر بت -5
،  مع الدوائر احلكومية يف مدينة الرياض )املشروع(متطورة ملشروع البنية التحتية جمل (LG Chillers) مربدات إلـ جي

  . اململوك لوزارة املالية

 إطار التفاعل مع األمر امللكي الكرمي الذي أصدره خادم احلرمنييف  صرف راتب شهرين أساسيني للموظفني السعوديني -6
 الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل

 اىل املبىن اجلديد للمجموعة. إنتقال املقر الرئيسي للشركة مبدينة الرياض  -7
 ركةششراء احلصص يف شركة خدمات إدارة الطاقة اإلماراتية و بالتايل أصبحت حصة استكملت شركة شاكر إجراءات   -8

 .%74 فيها شاكر
 : 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  
  سارة مالية.خخماطر اإلئتمان و هي  خماطر إخفاق طرف يف أداة مالية يف الوفاء بالتزام ما و التسبب يف تكبد الطرف اآلخر 
  واليورو األمريكي الدوالر بعمالت مثنها يدفع لبضائع شراء عملياتيف  األجنبية العمالت صرف أسعار تذبذبخماطر  . 
   خماطر القيمة العادلة و التدفقات النقدية السعار الفائدة و هي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبطة بتأثري تذبب اسعار الفائدة

 املايل و التدفقات النقدية للشركة.السائدة على املركز 
 مالية بأدوات تبطةمر  بالتزامات للوفاء الالزم يلو التم على احلصول يف لصعوبات الشركة تعرض يف تمثلةامل السيولة خماطر. 

 عتماد على موزعني رئيسينياإل. 
 خماطر تذبذب أسعار املواد اخلام لتصنيع أجهزة التكييف. 
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 :المخاطر المتعلقة بالسوق -ب
 ة القطاعات اإلقتصادية.كافبشكل مباشر على  واملتوقع 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 
  ذ عدد كبري من تنفي من يف الفرتة احلالية اململكة هتشهدوالذي من شأنه أن يؤثر على ما  اإلنشاءات والعقارتباطؤ منو قطاع

 حاليأ. قيد التنفيذ إما يف طور أو اليت هي وغريها الصناعيةيف خمتلف القطاعات العقارية و شاريع امل
 :والقوانين باألنظمة المتعلقة المخاطر -ج

 تؤثر أن ومن املمكن .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
 املستقبلية. النقدية وتدفقاهتا الشركة إيرادات على تأثري له يكون قد الذي األمر األنظمة ، تلك يف مستقبلية تغيريات أية مع نشاطها

 الشركة و إجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة: إليرادات الجغرافي التحليل .7
 :و األردن و االمارات العربية املتحدة السعودية العربية اململكة يف لشركة وشركاهتا التابعةايظهر اجلدول أدناه التحليل اجلغرايف إليرادات 

 البيان
 (االف الرياالت)

2014 2015 
 صافي الربح المبيعات صافي الربح المبيعات   

012.162 1.733.369 453.273 1.426.160 السعوديـــة  

(975.25) 149.474 (16.377) 130.496 األردن  

 (501) 3.683 - - اإلمارات العربية المتحدة

536.136 1.886.526 436.896 1.556.656 المجمـوع  
 السابقة: السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح .8  

 :2014مقارنة بالعام السابق  2015يوضح اجلدول املبني أدناه النتائج التشغيلية للعام املايل 
 البيـــــان

 )االف الرياالت(
 نسبة التغير % 2015 2014

 تعامن المبي % المبلغ

 

 من المبيعات% المبلغ
 المبيعات

 

1.556.656 - 1.886.526 - 21.19% 
 %24 %76.95 (1.451.669) % 75.2 (1.170.635) كلفة المبيعات
 %12.65 %23.05 434.857 % 24.8 386.021 الربح اإلجمالي

 المصروفات

 

(275.784) 17.7 % (343.403) 18.21 % 24.51% 
 من العمليات التشغيليةالدخل 

 

110.237 7.1 % 91.454 4.85% (17.04%) 
% 3.1 (20.814) الربح العائد لحقوق األقلية  10.521 0.56% (150.54%) 

 (%66.90) %0.43 (8.189) % 6.1 (24.739) الزكاة وضريبة الدخل
 صافي دخل الفترة

 

436.896 1,82 % 136,536 7.24% (68.74%) 
نعكس مع زيادة املبيعات. و أ مبا يتناسبنتيجة لزيادة الطلب و حتسن شروط البيع كما زادت تكلفة املبيعات  %21ارتفاع مبيعات الفرتة احلالية مقارنة بالفرتة السابقة بنسبة سبب يعود ي

يعود سبب اخنفاض و  %17.04ت فقد اخنفض الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة و نظراً لزيادة النفقات التشغيلية املرتبطة بزيادة املبيعا %12.65ذلك يف زيادة امجايل الربح بنسبة 
لعدم توحيد القوائم املالية مع شركة إلـ جي شاكر. أضف إىل أن صايف دخل السنة يظهر اخنفاضًا نتيجة إعادة الربح العائد حلقوق األقلية و كذلك االخنفاض يف الزكاة و ضريبة الدخل 

  .مليون لاير بعد إحتساب خمصص الزكاة 304.5نتيجة إعادة تقييم حقوق امللكيه احملتفظ هبا يف شركة إل جي شاكر احملدوده مببلغ  رراحتساب ربح غري متك
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 :المحاسبة معايير .9
 

 السعودية العربية اململكة يف عليها املتعارف احملاسبة ملعايري طبقاً  م2015 ديسمرب 31 يف املنتهي املايل العام خالل للشركة املالية القوائم إعداد مت
 .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة

م املبين على كتاب سعادة 25/3/2014( و تاريخ 2978/4و جتدر اإلشارة إىل انه صدر عن هيئة السوق املالية التعميم رقم )
م املتضمن أن جملس إدارة 11/2/2014( و تاريخ 2014/ 4579األمني العام للهيئة السعودية للمحاسبني القانونني رقم )صادر/ 

( دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من اهليئة IFRSاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني أقر تطبيق معايري احملاسبة الدولية )
بعده، و تعميم هيئة السوق املالية  أو 1/1/2017السعودية للمحاسبني القانونني على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية تبدأ يف 

/ املتضمن التأكيد على جملس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق املعايري 12/8/2015( و تاريخ 1/12231/15رقم )ص/
 م. 2015الدولية و االنتهاء منها قبل السنة امليالدية 

راجعة يري الدولية إلعداد التقارير املالية و ما يتضمنه من ضرورة مو عليه إنفاذا لذلك و نظرا لضرورة االستعداد املبكر لتطبيق املعا
( كمكتب خربة E&Y)ارنست و يونغ تعيني ، على  م24/12/2015بتاريخ السياسات احملاسبية،  فقد وافق جملس إدارة شاكر، 

إىل  القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرةتحويل املعايري احملاسبية املتبعة يف الشركة  لللمساعدة يف التحضري لالستعداد املبكر 
 كالتايل:  مؤلفة من ثالث مراحلمدهتا الزمنية سته اشهر املعايري احملاسبية الدولية و عليه مت وضع خطة 

  المرحلة األولى: تشخيص مدى تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد القوائم المالية:

( للتعرف على االختالفات و الفروقات يف املبادىء احملاسبية املتبعة E&Yخيص أويل من قبل مكتب )يف هذه املرحلة يتم إجراء تش
اسبية الدولية إستناداً على مع املعايري احملو املبنية على املعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني حالياً يف شركة شاكر 

ة عن املتأتي. و عليه سيتم حتديد االختالفات و الفروق اجلوهرية )إن وجدت( م2015و م 2014للعام القوائم املالية املوحدة املدققة 
 . املعايري احملاسبية ذات العالقة بعمليات الشركة

 لشركة:اعمليات لمعايير المحاسبية و على التحول من االمرحلة الثانية: تقييم األثار المترتبة على 

عداد إل تقدم هذه املرحلة لإلدارة حتليل أكثر تفصيالً لعملية التحول من املعايري احملاسبية املتبعة حالياً يف الشركة إىل املعايري الدولية
القوائم املالية. و الناتج الرئيسي عن ذلك هو خطة انتقال مفصلة و اليت تتضمن تقييم مفصل على تأثيري هذا التحول على مستوى 

 ، و الزكاة/ الضريبة، و أمور إدارية أخرى غري مالية.ات التشغيلية العملي

 المرحلة الثالثة: تنفيذ خطة التحول: 

لى أن الدولية. عاحملاسبية  توافقه مع املعايريالبدء يف اعداد السياسات احملاسبية اجلديدة لتطبيقها يف القوائم املالية املتشمل هذه املرحلة 
 م1/1/2017لدولية هو يكون تطبيق املعايري ا
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 :مراجعي الحسابات .10
 

الفوزان  –م اختيار مراجعي احلسابات السادة/ كي يب ام جي 21/05/2015عقدت  بتاريخ  اليتاجلمعية العامة الغري عادية  قررت
 م.31/12/2015و السدحان  ملراجعة القوائم املالية للسنة املنتهية يف 

 والمرابحات القروض .11
 :األجل قصيرةقروض و مرابحات  ( أ

 لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلي: 2015يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة األجل )المرابحات( خالل العام المالي 

 اإلجمالي
بنك المؤسسه 
ه العربيه المصرفي

 )البحرين(
 البنك األهلي 

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(

 1/1/2015الرصيد في  32,000 19,000 78,000 31,918 51,800 46,000 135,000 114,000 39,196 546,915
 )إجمالي أصل المرابحات(

   2015المسحوب خالل عام 274,750 50,900 939,150 290,532 515,525 843,382 1,167,700 727,139 355,356 5,164,433
 )مرابحات شهرية جديدة(

5,090,230 334,552 683,306 1,236,7000
00 

 2015المسدد خالل عام  283,750 69,900 922,150 261,451 525,640 775,782
 31/12/2015الرصيد في  23,000 - 95,000 61,000 44,685 113,600 66,000 157,833 60,000 621,118

كانت غالبيتها من خالل عقود تمويل مرابحة شهريه مدة كل منها شهر واحد فقطـ تم سدادها خالل فترة   م 2015حصول عليها خالل العام المالي المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعاله تم ال

  و في بداية الربع الرابع تم الحصول على بعض المرابحات مدتها ثالثة أشهر )ربعية( و ذلك للتحوط من سعر صرف السايبور.شهر من تاريخ الحصول عليها. 
 

 :لشركة الرؤيه الحديثه وفقا لما يلي 2015يظهر 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
 1/1/2015القروض في رصيد  12,653 28,715 41,358
 2015قيمة القروض المسحوبة خالل عام  13,569 83,619 94,066

 2015قيمة القروض المسددة خالل عام  26,223 80,497 109,842
  31/12/2015رصيد القروض في          -       31 .837 31,837

مليون دوالر ممنوح للشركة من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي )البحرين(  15تمويل مرابحة إعتمادات مستندية بسقف  الرصيد الختامي للمرابحات المشار إليه أعاله يمثل الحد المستغل من

 راً من تاريخ فتح اإلعتماد.على أن ال تتجاوز عشرين شهيل المرابحة وذلك لتمويل مشتريات الشركة من الموردين . يتم تسديد كل عملية تمويل على ثمانية أشهر من تاريخ دفع اإلعتماد المستندي المتعلق بتمو 

 
 :األجل طويلة ومرابحات قروض ( ب

 للشركة لشركة الحسن غازي شاكر وفقا لما يلي: 2015يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل األجل خالل العام المالي 
 حركة القرض طويل األجل البنك األهلي  اإلجمالي

 )االف الرياالت( 
 1/1/2015رصيد القرض اإلفتتاحي في  -  - 

 2015قيمة القرض المسحوبة خالل عام  57,500  57,500 
 2015قيمة القرض المسددة خالل عام  3,750  3,750 

 31/12/2015رصيد القرض في  53,750 53,750

بدأت اعتباراً قسط شهري متساوي القيمة  46بموجب سيتم تسديده  لاير مليون 57.5 , قيمة أصل القرض 2015في سبتمبر  األهلي البنك  تم الحصول عليه من األجل طويل قرض  أعاله الجدول يظهر

   م 2019و آخر قسط في شهر يوليو  م2015من أكتوبر 
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 يلي: للشركة التابعة الرؤية الحديثة وفقا لما 2015يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل األجل خالل العام المالي 

 بنك المال اإلجمالي
 حركة القرض طويل األجل

 )االف الرياالت( 
 1/1/2015رصيد القرض اإلفتتاحي في  *13,248  13,248 

 2015قيمة القرض المسحوبة خالل عام  - -
 2015قيمة القرض المسددة خالل عام  3,974  3,974 

 31/12/2015رصيد القرض في  9,274 9,274
 325القيمة تبلغ ما يعادل  قسط شهري متساوية 48 بموجب القرض تسديد وسبتم , مليون لاير 15.9  والمعادل دينار مليون 3القرض  وقيمة أصل 11/5/2013 بتاريخ الحصول عليه تم األردنيقرض بنك المال *

 .2018ابريل  شهر في منه قسط وأخر 2014/مايو شهر من ألف لاير إعتبارا
 

 :وفقا لما يلي للشركة التابعة خدمات الطاقة اإلماراتية 2015يظهر الجدول أدناه حركة القروض طويل األجل  خالل العام المالي ج( 
 األجل طويلة  حركة القروض  دبي البنك العربي اإلجمالي

 )االف الرياالت( 
 1/1/2015رصيد القروض في  - -

 2015قيمة القروض المسحوبة خالل عام  14,423 14,423
 2015قيمة القروض المسددة خالل عام  639 639

  31/12/2015رصيد القروض في  13,784 13,784

  مليون درهم وفقا للتفصيل التالي:  21.4قروض بقيمة اجمالية   ثالثةعلى م 2015استحصلت شركة خدمات الطاقة االمراتية خالل العام 
. لم تبدأ الشركة قسط شهري متساوي القيمة 60موجب ب هلاير يتم تسديد مليون 11.75درهم و المعادل  مليون 11.5قيمة أصل القرض  23/4/2015القرض األول تم الحصول عليه بتاريخ  -

سحب قيمة القرض أن ال يتجاوز ( 2. أشهر من سحب قيمة القرض بالكامل 6خالل أن الدفعة األولى تستحق ( 1إلى: بسداد القرض لكون القيمة لم تسحب بالكامل حيث أن شروط السداد تشير 
  . م  2016بالكامل يوليو 

قسط شهري متساوي القيمة. لم تبدأ الشركة بسداد  60مليون لاير يتم تسديده بموجب  7.56درهم و المعادل  مليون 7.4قيمة أصل القرض  23/6/2015تم الحصول عليه بتاريخ  ثانيالقرض ال -
سحب القرض بالكامل أن ال يتجاوز قيمة ( 2 أشهر من سحب قيمة القرض بالكامل. 6أن الدفعة األولى تستحق خالل ( 1إلى: القرض لكون القيمة لم تسحب بالكامل حيث أن شروط السداد تشير 

   م 2016مارس 

قد بدأت الشركة في سداد و قسط شهري متساوي القيمة  24بموجب  مليون لاير  2.55 درهم و المعادل مليون  2.5قيمة أصل القرض   23/6/2015تم الحصول عليه بتاريخ  الثالثالقرض  -
     قد تم سحب قيمة القرض بالكامل.باعتبار  2015اعتبارا من يونيو القرض 

 :الحكومية للجهات النظامية المدفوعات .12
 :م 2014مقارنة مع العام  م 2015خالل العام  من قبل الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة يظهر اجلدول أدناه املبالغ املدفوعة

 البيان )االف الرياالت( 2014 2015 الوصف الموجز األسباب
362.46 المختصة ما يتم سداده من رسوم وتعرفات مقررة من الجهات الحكومية متطلب نظامي  الرسوم الجمركية  33.296 
549.6 ما يتم إحتساب مخصصاته وسداده وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل متطلب نظامي  المستحقة والضريبة الزكاة  18.191 

 ما يتم إحتسابه وسداده وفقا ألحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية متطلب نظامي
 

188.4  2.911  
المؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجتماعية
 تأشيرات وجوازات  3,126 3.504 ما يتم سداده وفقا ألحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين متطلب نظامي

اصدرت املصلحة خالل  0م2006ديسمرب  31وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( جلميع السنوات حىت  شاكرأهنت شركة 
للشركة م 2011م حىت 2008الربوط الزكوية عن السنوات من  شاكر كما أصدرتم فيما خيص شركة 2007الربط الزكوي عن سنة  2014 السنة

ية شاكر احملدودة وشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة( ، وطالبت املصلحة مبوجبها بزكاة اضاف وشركاهتا التابعة معاً )شركة إبراهيم
صلحة مل تصدر املكما  بشأن املبلغ املذكور ومل يتم البت به بعد.قدمت االدارة باعرتاض  0لاير سعوديألف  314وضريبة استقطاع مقدارمها معاً 

وشركاهتا التابعة معاً )شركة إبراهيم شاكر احملدودة وشركة إبراهيم حسني م للشركة 2014و  م2013م و 2012 واتالسن بعد الربوط الزكوية عن
 .شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة(
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ر صدمل ت 0م2013ديسمرب  31م حىت 2008من  قدمت شركة اسداء اخلليج التجارية االقرار الزكوي ملصلحة الزكاة والدخل عن السنوات
مت احلصول  على إ موافقة مصلحة الزكاة لضم شركة أسداء اخلليج ضمن اإلقرار الزكوي املوحد  0املصلحة بعد الربط الزكوي عن السنوات املذكورة

 .2014جملموعة شركات شاكر على أن يكون الربط الزكوي إعتبارا من  نوفمرب 
 
 

  :م2015 عام مخصصات .13
 

 م2015من األرباح الصافية للعام املايل  %10لالحتياطي النظامي للشركة و ميثل ما نسبته مليون لاير  13،6مت ختصيص مبلغ  (أ
 مليون لاير. 285،8بلغ  31/12/2015رصيد األرباح املبقاة كما هو يف  (ب
 مليون لاير.  8،2خمصصات زكاة بلغت قيمتها  (ت
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 :التابعة الشركات ..14
 :احلسن غازي إبراهيم شاكر يف الشركات التابعةيبني الرسم البياين أدناه هيكل ملكية شركة 

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

 شركة إبراهيم شاكر المحدودة. 
، %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 العربية احملل الرئيس لعمليو  لاير سعودي ، يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدة،اليني م عشرةويبلغ رأمسال شركة إبراهيم شاكر 

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

 يم شاكر  شركة احلسن غازي أبراهنيشركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية حمدودة تأسست بني إل جي لاللكرتونيات الكورية وب
 شاكرمال شركة إل جي  ويبلغ رأسجنيب أستثمار إ. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة  يف اململكة العربية السعودية

جي  احملل الرئيس لعمليات شركة ال .(ألف لاير سعودي سبعة وثالثون مليونًا ومائة ومخسة وعشرون) لاير سعودي 37.125.000
  و املصنع.شاكر هو اململكة العربية السعودية حيث يقع املقر الرئيس 

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 شركةحلصص اململوكة لشركة شاكر يف ( يف املائة من إمجايل ا2%)

يف رأمسال  إل جيشركة نسبة حصة  و بالتايل اصبحتمام اجلهات املختصة أستكمال عملية نقل احلصص إمت  26/5/2014و بتاريخ 
 24/11/2013 اإلعالن عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ . مت %49ونسبة حصة شركة شاكر  %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% 
شركة إدارة خدمات 

 الطاقة اإلماراتية

47  % 

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

 .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 لاير سعودي  مخسمائة الشركة يبلغ رأمسال

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

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

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

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

 .جتماعات اهليئة العامةإلكل سهم صوت واحد يف 
  أسداء الخليج التجاريةشركة. 

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

 ئيسي يف الرياض واحملل الرئيس لعملياهتا هو اململكة العربية السعودية. و يتمثل نشاطها الرئيسي يفألف لاير سعودي و يقع مقرها الر 
 بيسلل ةلالجهزة الكهربائية اليت حتمل العالمة التجارية ماركحصري  هي موزعوشركة أسداء لألجهزة الكهربائية.  و التجزئة جتارة اجلملة
Bissell. 

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

للبيئة وخدمات  للمباين الصديقةللمشاريع و هي شركة متخصصة يف إدارة الطاقة و توفري اخلدمات الشاملة حمل رئيسي لعملياهتا، و 
م درهدرهم إمارايت )ثالثة ماليني و ثالمثائة ومخسة وسبعون الف  3.375.000الطاقه هو خدمات رأمسال شركة  . يبلغ الطاقةإدارة 
 .من رأس مال الشركة %74و تبلغ حصة شركة شاكر فيها  (إمارايت

جددة والطاقة البديلة، ، مصادر الطاقة املتوترتكز نشاطات الشركة يف تنفيذ املشاريع املتعلقة بالطاقة ومن ضمنها ترشيد استهالك الطاقة
تصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة واإلنارة والتكييف، حيث تقدم خدماهتا للقطاع التجاري والصناعي واحلكومي على املستويني 

 .احمللي واإلقليمي
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  :تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة . 15
 اململكة داخل شاكر شركةل التابعة الشركات أصدرهتا دين وأدوات أسهم توجد النه إسهم شركة الرؤية احلديثة فأبإستثناء ما ذكر عن 

 .خارجها أو

 

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

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

 ( من األرباح الصافية لتكوين %10للجمعية العامة العادية بناءاً على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب عشرة باملائة )
 ياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.إحت

 ( من رأس املال املدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل مخسة باملائة ) 
 ( من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك %10خيصص بعد ما تقدم نسبة التزيد عن عشرة باملائة )

 ية يف األرباح.على املسامهني كحصة إضاف
جمانية أسهم  4و منح مليون لاير،  630فع رأس مال الشركة إىل ر م 21/5/2015الغري عادية لشركة شاكر بتاريخ  امةأقرت اجلمعية الع

لعامة المسامهني املسجلني بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم اجلمعية لأسهم قائمة  5لكل 
  . م21/5/2015أي بنهاية تاريخ  غري العادية

و  م وذلك لدعم املركز املايل للشركة 2015العام املايل   بعدم توزيع أرباح نقدية عنأوصى جملس اإلدارة الشركة  21/2/2016بتاريخ 
 النمو املستقبلي بأعماهلا.

 

 :االكتتاب ومذكرات الخيار 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

 .م31/12/2015 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 توجد ال

 .م2015عام خالل الشركة منحتها أو أصدرهتا
 

 :لإلسترداد القابلة الدين ألدوات وصف. 19
 .لإلسرتداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو سرتدادإ أي يوجد ال
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  :أعضاء مجلس االدارة تكوين. 20

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

 غير تنفيذي اهلل أبونيان اإلله عبد عبد  رئيس مجلس اإلدارة
  عضو مجلس اإلدارة 

 و الرئيس التنفيذي العضو المنتدب
 تنفيذي جميل عبد اهلل الملحم

 غير تنفيذي عبدالرؤوف وليد البيطار مجلس اإلدارةعضو 
 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 خالد صالح الخطاف مجلس االدارةعضو 
 

 األخرى: المساهمة في الشركات اإلدارة مجلس أعضاء عضوية. 21
 :األخرى املسامهة الشركات يف لدورته الثانية اإلدارة جملس أعضاء يبني اجلدول أدناه عضوية

 أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في العضوية االسم

 عبداإلله عبداهلل أبونيان

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

 شركة لفانا القابضة
 شركة برج رافال

 جولدمان ساكس السعودية/ شركة مصدر للبناء مصعب سليمان المهيدب 
 شركة دور للضيافة

 عبدالرؤوف وليد البيطار
 شركة مسك

 العزل الخليجيةمجموعة شركة /  شركة تبريد المناطق
 شركة تبريد الوطنية )االمارات العربية المتحدة(/ شركة سرايا العقبة )األردن(

 
 

 (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( صالح الخطاف خالد
 للتطوير العقاري شركة رفال  

 عبد الرحمن سليمان الطريقي
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
 شركة الخليج للتطوير الصناعي.

 صندوق التنمية الزراعية
  

 

4-أ-2  

 

4-أ-2  
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 :االدارة مجلس اجتماعات. 22
 وكان حضور االعضاء كما يلي: ،م2015 املايل العام خالل اجتماعات (7)سبعة   الشركة إدارة جملس عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم

 تاريخ إجتماع مجلس االدارة

 المجموع ديسمبر 24 سبتمبر 14 مايو 20 مارس 29 مارس 03 فبراير 25 يناير  15

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

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

 5/7 √ √ √ √ × √ × عبدالرؤوف وليد البيطار

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ مصعب سليمان المهيدب

 6/7 √ √ √ √ × √ √ جمال عبدالرزاق المديهيم

 6/7 √ √ √ √ × √ √ رائد عبد الحميد البريكان

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

 7/7 √ √ √ √ √ √ √ الخطاف صالح خالد
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 الشركة: دين وأدوات أسهم في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق المصالح. 23
 تغري وأي الشركة أسهم يف القصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء وملكية قائمة بأمساء يتاأل اجلدول يوضح

 :م2015 خالل تهمملكي يف

 مصلحة يف أسهم الشركة.التنفيذيني أو أزواجهم أو أوالدهم القصر أية عدا األشخاص املذكورين يف اجلدول أعاله ال يوجد ألي من كبار 
  %80أسهم قائمة أي بنسبة  5أسهم جمانية لكل  4مت توزيع  21/5/2015بتاريخ *

قابضة املساهم يف يف شركة ملاء ال %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  2015/ 31/12م كما هي سه 3.600.000شركة شاكر بعدد 
 .م31/12/2015كما يف   1.800.000املساهم يف شركة شاكر بعدد  %33االمساعلية بنسبة 

لفانا القابضة )املعروفة يف شركة  %13،3دودة املالكة ملا نسبته شركة شاكر من خالل شركة عبد اإلله عبد اهلل أبو نيان احمل ملكية غري مباشرة يف أسهم ***
م باإلضافة إىل ملكية 31/12/2015سهم كما يف  7.695.000يف شركة شاكر بعدد مباشرة املساهم  (براهيم عبد اهلل ابونيان وأوالدهسابقاً بشركة 

 سهم. 1.800لعدد  مباشرة
أية مصلحة يف أسهم الشركة تعود ألشخاص عدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار ب م2015 مل تتبلغ الشركة خالل العام املايل مالحظة:

 التنفيذيني.
 :والتعويضات الرواتب عن لتنازالتا. 24

 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد أو الشركة إدارة جملس أعضاء أحد تنازل مبوجبه مت تنازل إتفاق أو ترتيبات توجد ال

 *من تعود له المصلحة  سما
 2015التغيير خالل العام  2015بداية العام   

 2015عام ال نهاية

 عدد االسهم نسبة الملكية
 عدد األسهم رالتغيينسبة  عدد األسهم نسبة الملكية

 عبد اإلله عبداهلل أبو نيان 
 )رئيس مجلس اإلدارة( 

1.63% 571.000*** - 1.027.800* 1.63% 1.027.800 

 عبد الرؤوف وليد البيطار 
 (مجلس اإلدارة عضو) 

6.13% 2.331.000** - 4.201.800* 6.13% 4.201.800 

 مصعب سليمان المهيدب
 )عضو مجلس إدارة( 

0.003% 1.000 - 1800* 0.003% 1800 

 جمال عبد الرزاق المديهيم
 ()عضو مجلس إدارة 

0.013% 4.600 - 8.280* 0.013% 8.280 

 رائد عبد الحميد البريكان
 )عضو مجلس إدارة( 

0.003% 1.000 - 1800* 0.003% 1800 

 جميل عبداهلل الملحم
)العضو مالمنتدب و الرئيس 

 التنفيذي(
0.003% 1.000 - 1800* 0.003% 1800 

 عبدالرحمن سليمان الطريقي
 )عضو مجلس إدارة(

0.003% 1.000 - 1800* 0.003% 1800 

 خالد صالح الخطاف
 )عضو مجلس إدارة(

0.0097% 3.400 0.02% 6120*+6380 0.02% 12500 
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 :األرباح في الحقوق عن المساهمين تنازالت . 25
 .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 أعضاء

 التنفيذيين
   المجلس أعضاء

 تقلين/المسالتنفيذيين غير
 التنفيذيين كبار من خمسة

 تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ممن
 4.892 - - والتعويضات الرواتب
 1.814 255  39 البدالت

 2.290 1.400 200  السنوية المكافآت
 2.700 - - اخرى مزايا عينية أو تعويضات أى

 - - - التحفيزية الخطط
 املدير املايل.رئيس التنفيذي  و 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:

 / صفقات مع اطراف ذات عالقة:االدارة مجلس أعضاء مصالح. 27
 

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

مليون لاير و هي عبارة عن مشرتيات مكيفات  942بقيمة  مشرتيات من شركة تابعة إلـ جي شاكرت ذوو عالقة و بالتايل فقد بلغ
مليون لاير مستحقة للشركة  397و ذلك يف سياق األعمال و النشاط التجاري يف جمال الشركة و قد بلغ الرصيد بنهاية السنة 

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

 جملس إدارة اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذوو عالقة هبم.

 
 :االدارة مجلس لجان. 28

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

 هذه اللجان. عمل وأسلوب عضوية
 لجنة المراجعة 

حد . جيب أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة كاملخاطر  إدارة تتوىل جلنة املراجعة اإلشراف على إجراءات التقارير املالية، وإجراءات
 اآليت:مهام اللجنة من أبرز  و ةاملالية واحملاسبيأدىن، على أن يكون من بينهم خمتص يف الشؤون 

 مراجعة نظام الرقابة الداخلية يف الشركة. .1
 اإلشراف على قسم املراجعة الداخلية للتأكد من فعالية تنفيذ األنشطة واملهام اليت حددها جملس اإلدارة.  .2
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اإلشراف على مجيع أنشطة املدققني اخلارجيني واملوافقة على أي نشاط يكون خارج إطار التدقيق املنوط هبم خالل أداء  .3
 مهامهم.

 وإبداء التعليقات هبذا الشأن.مراجعة خطط التدقيق مع املدقق اخلارجي  .4
 مراجعة القوائم املالية املؤقتة والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك. .5

 

 :راجعة وعدد جلسات احلضورامل أعضاء جلنة م ويوضح اجلدول ادناه 2015خالل العام  ( إجتماعات7)عقدت جلنة املراجعة 
 الحضور جلساتعدد  صفةال االسم

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

 7 عضو مصعب سليمان المهيدب
 7 عضو عبد الرحمن سليمان الطريقي

 لجنة الترشيح والمكافآت 
 أيضا مسؤولية القيام تعويضات اإلدارة. كما تتوىلتتوىل جلنة الرتشيح واملكافآت مسؤولية تقدمي املرشحني جمللس اإلدارة، ومراجعة وحتديد 

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

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

 تقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن خطط احلوافز والتعويضات. .2

لجنة التأكد لتقدمي التوصية جمللس اإلدارة بشأن التعيني لعضوية اجمللس مبا يتوافق مع السياسات واملعايري املقرة؛ وجيب على ا .3
 من عدم ترشيح أي شخص متت إدانته يف املاضي بأي جرمية متس الشرف والنزاهة.

 مراجعة وتقدمي التوصيات والتعديالت على هيكل جملس اإلدارة. .4

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

يوضح اجلدول ادناه امساء أعضاء جلنة الرتشيح  م،2015خالل العام إجتماعات  (4)عقدت جلنة الرتشيح و املكافآت 
 واملكافآت وعدد جلسات احلضور

 عدد جلسات الحضور صفةال االسم
 4 رئيس عبد االله بن عبداهلل أبونيان

 4 عضو جميل عبد اهلل الملحم
 4 عضو المهيدبمصعب سليمان 
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 اللجنة التنفيذية 

شاملة ما يتعلق بتوفري توجيهات بشأن اسرتاتيجية الشركة اليف جملس اإلدارة على أداء مسؤولياتهاهلدف من هذه اللجنة هو مساعدة 
 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.

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

 .السنوية املقدمة من اإلدارة ألخذ توصيات اجمللس بشأهنااإلشراف على اخلطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة امليزانية  .3

أشهر، ومقارنة األداء الفعلي باألهداف  3شهراً، وفرتة  12مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة األداء لفرتة  .4
 احملققة.

وعدد جلسات  نفيذيةجنة التللاأعضاء مساء أدناه أيوضح اجلدول و  م2015إجتماعات خالل العام  (2) وقد عقدت اللجنة التنفيذية
 :احلضور

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

 2 عضو جميل عبد اهلل الملحم
 2 عضو وليد البيطار الرؤوف عبد

 2 عضو حكم مصطفى ابو ريشة
          

 :الشركة على المفروضة والجزاءات العقوبات  .29
( املدخل من 5يف منوذج اإلفصاح اإللكرتوين رقم ) هاإفصاحلعدم  شركةالعشرة آالف لاير، على غرامة مالية مقدارها هيئة السوق املالية  تفرض

( %75فيها ما نسبته )اليت ميلك ذات مسؤولية حمدودة م عن تفاصيل ملكية أحد أعضاء جملس إدارهتا يف شركة 02/01/2013قبلها بتاريخ 
 م 1/4/2015ص و قد مت نشر قرار الغرامة على موقع تداول و موقع هيئة السوق املالية بتاريخ عدد احلصمن 

 

  الداخلية: الرقابة إجراءات فاعلية مراجعة تائجن. 30
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 هلا إستقاللية تامةو  من خالل جلنة املراجعة اإلدارة جمللس

رادات والنفقات و سياسة مم املدينة واإليتقارير إدارة املراجعة الداخلية وعلى سبيل املثال وليس احلصر تلك اليت تتعلق بالرقابة على املخزون والذ
 و مدى مطابقتها للسياسات املعتمدة.  املخصصات للتأكد من النسب املأخوذة من قبل اإلدارة

م املعتمدة على كافة االدارات و األقسام و أنشطة 2015االطار نفذت إدارة املراجعة الداخلية خطة املراجعة السنوية لعام و يف هذا 
كما قامت بوضع استبيان   .ةوليالشركة و  كافة مواقعها و قد دعمت فريق عملها باختصاصيني يف تقنية املعلومات و املعايري احملاسبية الد
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من أثرها   لجلميع اإلدارات لتحدييد و تقييم املخاطر اجلوهرية اليت قد تؤثر على عمليات الشركة و اإلجراءات املناسبة إلدارة تلك املخاطر و تقلي
 إن وجدت.
 الرقابة نظام المةساملراجعة بالنظر يف إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل متابعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية عن  تقوم جلنة
ومتابعة تنفيذ  الشركة ألصول الالزمة احلماية ققحي معقوالً  تأكيداً  لتوفر الشركة إدارة هبا تعمل اليت واإلجراءات السياسات و الداخلية
 باألنظمة والتقيد العمليات وفاعلية كفاءة من والتأكدات يف مراحل الحقة لضمان سالمة وحسن تطبيق هذه التوصيات التوصي

 .منتظمة وبطريقة بكفاءة الشركة أهداف لتحقيق والسياسات والتعليمات
 

تعكس فعالية إجراءات  2015املنبثقة عن جملس اإلدارة القناعة بأن دورة الرقابة الداخلية لعمليات الشركة للعام  يتوفر لدى جلنة املراجعة
مالحظات  ةيأيوجد  أنه ال باألنظمة و مبا حيقق احلماية الالزمة ألصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد بالشركةالرقابة الداخلية 

 عنه. يقتضي االفصاح  جوهرية
 

 :الشركات حوكمة .31
 وضعت الشركة الئحة حوكمة داخلية تأخذ 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 املالية، وقد مت اعتماد  السوق
 م.20/05/2009

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

أعضاء جملس م أنتخبت اجلمعية العامة 12/6/2013( 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)مادةم اقرت اجلمعية العامة سياسة ومعايري إجراءات العضوية جمللس االدارة استناداً لل12/6/2013وبتاريخ  
 احلوكمة.

السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب املصاحل  ةسياسفقد وضعت الشركة من الئحة احلوكمة يتعلق بالفقرة )هـ( من املادة العاشرة فيما 
ا الشكاوى مع أصحاب املصاحل واليت مل يتم اإلنتهاء من العمل هبا أو وضعه على أنه بقي العمل على وضع آليات التعويض وتسوية

بتطبيق الفقرتني )د( من املادة السادسة من الئحة حوكمة الشركات و الفقرة )ط( من املادة الثانية عشر من و فيما يتعلق .موضع التنفيذ
  الفقرتني املذكورتني أعاله ال تنطبقان على شركة شاكر. ذات الالئحة فإن
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ريبية املنتشرة يف كادميياهتا التدمن خالل أ السيما وضع كفائاهتا ومواردهايف خدمة اجملتمع  تهامسامهحترص الشركة وبشكل دؤوب على 

عالوة  قامةقات تدريب جمانية شاملة االالقطاعات اخلاصة و احلكومية عرب حلمناطق اململكة الستقبال مهندسني و فنيني من خمتلف 
على التعاقد الوظيفي مع طالب الكليات التقنية يف اململكة وذلك لتحفيز الطالب على العمل يف جماالت الشركة بعد خترجهم و لتأهيل 

تربيد و سعودية متخصصة يف جمال تقنية و صيانة أجهزة ال الشباب السعودي باملهارات الفنية فقد قامت الشركة بالتعاقد مع معاهد



                             .AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO             رشركة الحسن غازي إبراهيم شاك
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لتدريب ا التكييف و األجهزة املنزلية و ذلك لتدريب طالهبا و التزام الشركة مبنح طالهبا املتدربيني يف الشركة مكافأة مالية شهرية أثناء فرتة
 و توفري فرص عمل للخرجيني من هذه املعاهد.

ما توصلت اليه  ريديهم و يف تصرفهم آخأواضعة بني التقنية  اتالستقبال طالب الكلي الصيانة لديهابواب مراكز أح الشركة تكما تف
جتماعية من عمال اإلىل مسامهة الشركة يف العديد من األإ. هذا باالضافة املنزلية االجهزةيف جمال أجهزة التكييف و  احلديثة التكنولوجيا

ث إن هذه األعمال  حيو الصحية لبعض املراكز االجتماعية بتحديث أجهزة التكييف  التخالل الدعم العيين و يتمثل يف معظم احلا
 كافة تصب يف خانة مسؤولية الشركة يف خدمة جمتمعها.

كما استمرت مسامهة الشركة يف محالت التوعيه لرفع إستخدام كفاءة الطاقه من خالل إرشاد املستهلك النهائي ألفضل السبل لرتشيد 
قه. باإلضافة إىل مشاركة الشركه يف عدة ورش عمل عن دور شركات قطاع التكييف يف احلملة الوطنيه لرتشيد إستهالك إستهالك الطا

لك اللجنة من وزارة التجارة والصناعة، وكذاملعتمد للطاقة والسالمة الطاقة. و تكثيف العمل يف خمترب شركتها التابعة إلـ جي شاكر 
 . حقيق أعلى معايري اجلودة والسالمة ولضمان عملية ترشيد الطاقةالسعودية العتماد املختربات لت
ورات تدريبية فقد قامت الشركة بإعداد عدة د أدائهمابداعية ملوظفيها و لتحفيز و تطوير مستوى عمل و لرغبة الشركة يف خلق بيئة 

 خدمة، األداء والتطوير إدارة، القيادةو اليت كان منها على سبيل املثال: و تطوير األداء الوظيفي حصرية ملوظفيها هتتم بتطوير الذات 
   ، و احلاسب اآليل.التخطيط، العمالء
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 أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح 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. 

 

 


