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:عامةنظرة.١
مبوجب القرار الوزاري (ق/ سعوديةمسجلة قي اململكة العربية الهي شركة مسامهة "شركة شاكر"شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر

سهم مليون٣٥لایر سعودي مقسم إىل مليون٣٥٠الشركةرأمسالم. ١٩/٨/٢٠٠٨املوافق ه١٧/٨/١٤٢٩) وتاريخ ٢٧٥
% من ٣٠السعودي متثلالسوقيفالعامكتتابلإل سهممليون١٠،٥م٢٠١٠بريل إشهر شركة يفالمتساوية القيمة. طرحت

.م١٧/٥/٢٠١٠السعودية بتاريخ األسهمسوقيفللتداولسهم الشركةأطرحتو رأمسال الشركة
كرتونية واملكيفات لوالكهربائية واإلتصنيع أجهزة التكييف املختلفة وجتارة األجهزة املنزلية جماليفشاكر حاليًاشركةنشاطيرتكز

اهلوائية وصيانة األجهزة الكهربائية واإللكرتونية واملكيفات باإلضافة إىل الوكاالت التجارية عن الشركات اليت تزاول األنشطة نفسها.
صري ملكيفات إل جي يف اململكة العربية السعودية.احلهي الوكيلحيث أن الشركة 

:للشركةالرئيسيةاألنشطة.٢
م ، وبنسبة تصل إىل ٢٠١٣تشكل مبيعات أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية املصدر الرئيسي ملبيعات وأرباح شركة شاكر عن العام 

ا التابعة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما يعادل١٠٠ إستحوذت مبيعات و %٧٣% حيث بلغت مبيعات الشركة وشركا
ا على لالوكيل احلصري يف اململكةشاكرالشركة التابعة شركة إبراهيم ألجهزة املنزلية ماركة أرستون وإنديست وميتاج و وميديا ومكيفا

ة الرؤية شركمن خالل شركتها التابعة %٧فيما إستحوذت مبيعات اإلجهزة املنزلية من ماركة إل جي يف األردن نسبة %٢٠نسبة 
جهزة الكهربائية.ألااحلديثة لاللكرتونيات و 

ا من مكيفات إل جي على ما مت تصنيعه حمليا من قبل ٨٣ومبا نسبته ٢٠١٣إعتمدت الشركة خالل العام  % يف خدمة مبيعا
ا التابعة باسترياد األجهزة املنزل ا من املكيفات فيما إستمرت شركا ية شركتها التابعة "إل جي شاكر" يف حني مت إسترياد باقي إحتياجا

الرئيسيني يف اخلارج.من املوزعني 

تعتمد الشركة نشاط الصيانة خلدمة املبيعات وتقدمي خدمات ما بعد البيع وختصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية 
تأسيس وحدات بيعية آلجهزة و انظمة االنارة وحلول بقامت الشركة٢٠١٣هذه اخلدمة ملواجهة اإلحتياجات املتنامية. و يف العام 

.الطاقة البديلة

تقرير مجلس ادارة شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر"
م.٣١/١٢/٢٠١٣عن العام المالي المنتهي بتاريخ 
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:٢٠١٣عام الماليللالماليةالنتائجملخص.٣

: ٢٠١٢مالية فيما يلي ملخصها مع إظهار املقارنة الالزمة بأرقام العام املايل السابقبتحقيق نتائج٢٠١٣إنتهت السنة املالية 
%. ٣٣،٣مليون لایر للعام السابق وذلك بإخنفاض قدره ١٨٧،٦مليون لایر، مقابل ١٢٥،١. بلغ صايف الربح املوحد ١
لایر للعام السابق.٥،٣٦لایر، مقابل   ٣،٥٧. بلغت رحبية السهم  ٢
%. ٣،٩قدره مليون لایر للعام السابق وذلك بإخنفاض ٥١٩،٧مليون لایر، مقابل ٤٩٩،٥. بلغ إمجايل الربح ٣

%.١٨مليون لایر للعام السابق وذلك بإخنفاض قدره ٢٣٩،٥مليون لایر، مقابل ١٩٦،٣. بلغ الربح التشغيلي ٤

مليون لایر سعودي ٥٠يعود سبب الرتاجع على كافة مستويات الرحبية اإلمجايل والتشغيلي والصايف إىل تبين إدارة الشركة ملخصص مببلغ 
ا قدواليت ٢٠١٤ملواجهة اخلسائر احملتملة خالل السنة املالية  تنتج عن التعامل مع املخزون ذو معايري الطاقة اليت مت رفع مستوى كفاء

والذي توفر ٢٠١٣ل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة ومن املركز السعودي لكفاءة الطاقة يف شهر مايو من العام من قب
اية الفرتة املالية علما بأن قيمة املخصص مت حتميله على كلفة مبيعات الفرتة املالية. كما يعود الرتاجع يف هوامش الرحبي ة لديها مع 

ا نتيجة تنظيم احلمالت الرتوجيية ملواجهة املنافسة الشديدة اليت أيضا إىل إرتف اع كلفة املبيعات وزيادة بعض النفقات التشغيلية املرتبطة 
لتقدمي املنتجات اجلديدة املطابقة ملعايري الطاقة اجلديدة  حدثت يف سوق املكيفات يف اململكة من أجل تسريع دورة املخزون واستعدادًا

من واليت بدأ ال ا اعتبارًا كما يعزى اإلخنفاض يف صايف الربح إىل تراجع اإليرادات األخرى وإرتفاع النفقات .م١/١/٢٠١٤عمل 
البنكية.

ا التابعةجتدر اإلشارة إىل أنكما لایر مليار ١،٧٤إيرادات بيع سنوية جتاوزت ٢٠١٣يف عام قد حققتشركة شاكر وشركا
مليار لایر.١،٧٣واليت بلغت حينها ما يزيد عن ٢٠١٢ات بيع يف عام متجاوزة ما مت حتقيقه من إيراد

مقارنة ٢٠١٣لایر يف العام املايل ٣،٥٧مليون لایر و معدل رحبية للسهم بلغ ١٢٥حققت الشركة بذلك أرباح صافية موحدة جتاوزت 
.٢٠١٢لایر حتقق يف العام ٥،٣٦مببلغ 

لبيان تطورها خالل الفرتة:٢٠١٣و حىت  ٢٠٠٩الفرتة من وفيما يلي ملخص النتائج املالية عن 
نسبة التغري عن 
العام السابق (%) ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩

قائمة الدخل
(االف الرياالت)

٠،٢% ١،٧٤١،٠١٩ ١،٧٣٧،٩١١ ١،٥٦٦،١٦٥ ١،١٥٥،٧٣٨ ٩٩٧،٦٨٥ المبيعات

١،٩% ١،٢٤١،٥٠٨ ١،٢١٨،٢٢٦ ١،٠٩٩،٥٣٢ ٧٦٨،٩٢٤ ٦٨٥،٤٥٤ تكلفة المبيعات

)٣،٩(% ٤٩٩،٥١١ ٥١٩،٦٨٥ ٤٦٦،٦٣٣ ٣٨٦،٨١٤ ٣١٢،٢٣١ مجمل األرباح

٨،٥ % ١٨٥،٤١١ ١٧٠،٩٣٨ ١٤٦،١٩٧ ١١٥،٠٤٦ ٨٦،٩٣٨ التسويق والتوزيعمصروفات 

٧،٩% ١١٧،٨٢٨ ١٠٩،٢١١ ١٠٥،٩٠٦ ٩١،٤٢٠ ٧٢،٨٤٩ مصروفات عمومية
)١٨،١(% ١٩٦،٢٧٢ ٢٣٩،٥٣٦ ٢١٤،٥٣٠ ١٨٠،٣٤٨ ١٥٢،٤٤٤ الدخل من العمليات الرئيسية

)٢١ (% ١٧٨،٦٣٣ ٢٢٦،٢٠٤ ٢٠٥،٥٩٥ ١٨٢،٠٠٢ ١٥٤،١١٤ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

)٣٣،٣(% ١٢٥،٠٨٩ ١٨٧،٦٤٠ ١٨٠،٢١٧ ١٤٥،٢٣٠ ١٣٢،٤٦٥ صافي الدخل
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عنالتغيرنسبة
السابقالعام

(%)
٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩

الماليالمركز
(االف الرياالت)

١١،٧% ١،١٧٥،٧٢٩ ١،٠٥٢،٤٣٩ ٩١٥،٩١٩ ٦٢٥،٨٥٠ ٤٩٠,٥٣٦ متداولةالاألصول
٢،٧% ٣١٣،٠٥٧ ٣٠٤،٩٠١ ٢٩٥،٩٧٣ ٢٤٨،٠٢٧ ١٦٧،٤٥٩ األصول غير المتداولة
٩،٧% ١،٤٨٨،٧٨٦ ١،٣٥٧،٣٤٠ ١،٢١١،٨٩٢ ٨٧٣،٨٧٧ ٦٥٧،٩٩٦ األصولمجموع

)٤،١% ( ٦٢٣،٦١١ ٦٥٠،٣٩٩ ٥٧٠،٠٩٦ ٣٤١،٨٢٧ ٢٢٨،٩٣٠ متداولةالالمطلوبات
)٣،٥% ( ٦٩٩،٠٥٦ ٧٢٤،٢٦٢ ٦٤٦،١٨٢ ٣٨٩،٣٠٤ ٢٤٧،٤٠٩ المطلوباتمجموع

٢٣،٧% ٦٥٣،٥١٨ ٥٢٨،٤٢٩ ٤٨٠،٧٨٩ ٤٢٣،٠٧٢ ٣٨٢،٨٤٢ المساهمينحقوقإجمالي
٢٤،٧% ٧٨٩،٧٣٠ ٦٣٣،٠٧٨ ٥٦٥،٧١٠ ٤٨٤،٥٧٣ ٤١٠،٥٨٧ الملكيةحقوقإجمالي
٩،٧% ١،٤٨٨،٧٨٦ ١،٣٥٧،٣٤٠ ١،٢١١،٨٩٢ ٨٧٣،٨٧٧ ٦٥٧،٩٩٦ الملكيةوحقوقالمطلوباتإجمالي
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:الشركةخطط.٤
متثيل املصانع حنو افاق أعلى من خاللاملضي قدمايف السوق و موقعها الريادي على ةفظاحمللبشكل مستمر "شركة شاكر"تسعى

ا نتجات أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية وتوفري منتجات ذات جودة عالية موالرائدة يفالعاملية  أداء احملافظة على مستوىمن شأ
ا التشغيليةلدعمتستمر الشركة يف تطوير بنية حتتية قويةفيما، ة أعلىرحبيتمعدالحتقيق متناميمايل والتوريد وخدمات ما عمليا

بعد البيع.
قاعدة موزعيها و توسيععربالسعوديةالعربيةاململكةداخلسوقاليفالسوقيةحصتهارفععلىالشركةاسرتاتيجيةكما تنطوي

الزيادةاحلاليةعمالئها اىل جمموعة املنتجات اليت متثلها تضيفهاجديدةتسويق وبيع منتجات. وكذلك تستهدف الشركة مبيعا
ذا اإلطار جاء توقيع عقد توزيع غري . حاليًا ملنتجات اإلضاءة اليت حتمل العالمة حصري ملدة سنتني مع شركة إل جي إلكرتونيكسو

.- LGLED Lightingالتجارية
% من إمجايل حصص ٢٠االستحواذ علىب٢٠١٣نوفمرب اململكة حيث قامت يفخارجاإلقليميالتوسعالشركةتستهدفوكذلك

النصف الثاين من العام و يف ، يف إمارة ديب دولة األمارات العربية املتحدة )EMS(شركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات ذ م م 
يف %٦٠بنسبة احلديثة لاللكرتونيات واالجهزة الكهربائيةتها يف شركة الرؤية مسامهبدخول السوق االردنية من خالل قامت ٢٠١٠

شاكر شركة % يف رامسال٢٠اللبنانية من خالل مسامهتها بنسبة هذا باالضافة اىل استثمارها يف السوق رأمسال الشركة املذكورة، 
.٢٠٠٩يف العام ش.م.ل–لإللكرتونيات واألجهزة املنزلية لبنان ("سيلكو") 

على ذات مستوى األداء املايل الذي ٢٠١٤إنشاء اهللا خالل العام املايل أن حتافظاحلالية واملرتقبةالسوقتتوقع الشركة يف ظل ظروف
مع سعي إدارة الشركة على حتسني هوامش الرحبية املتأتية من بيع أجهزة التكييف ذات املعايري اجلديدة للطاقة  ٢٠١٣يف العام حتقق 

وتدعيم العمليات التشغيلية للوحدات البيعية ملختلف نشاطات الشركة مبا ينعكس إجيابا على األداء املايل بشكل عام آخذين بعني 
ا لكافة املنتجات اليت يتم تسويقها اإلعتبار أية متغريات  يف مستويات التكلفة إرتفاعا مع توقع إستمرار مستويات الطلب على معدال

موعة حاليا. من خالل شركات ا

:الشركةقرارات.٥

: مايليابرزهاومنم ٢٠١٣العامخاللقراراتعدةالشركةاختذت

LG-LEDLightingمنتجات جديدةخبصوص إلكرتونيكستوقيع عقد توزيع غري حصري مع شركة إل جي -١
.يف إمارة ديب دولة األمارات العربية املتحدة، شركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات ذ م م يف% ٢٠االستحواذ على-٢
على أن تسري من منصبهالسيد احلسن غازي شاكر ة الرئيس التنفيذي جملس إالدارة على قبول إستقالةوافقم-٣

من  نتدب كافة مهام وصالحيات الرئيس التنفيذي لعضو جملس االدارة املنقلم و ٢٠١٣-١٢-٣١اإلستقالة إعتبارًا
من السيد  م.٢٠١٤-١-١مجيل عبد اهللا امللحم إعتبارًا
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: المخاطر.٦
االتشغيليةونتائجهااملايلومركزهاشاكر ةشركنشاطيتأثرقد االنقديةوتدفقا املخاطرمنأيحدوثحاليفاملستقبليةوتوقعا

:احلاضرالوقتيفمعروفةغريأخرىخماطرةأيأوالتالية

:بنشاط الشركةمتعلقةمخاطر-أ
.واليورواألمريكيالدوالربعمالتمثنهايدفعلبضائعشراءعملياتيف األجنبيةالعمالتصرفأسعارخماطر تذبذب§
.املواد اخلام لتصنيع أجهزة التكييفخماطر تذبذب أسعار§
.االعتماد على موزعني رئيسيني§

:المخاطر المتعلقة بالسوق-ب
كافة القطاعات بشكل مباشر على  واملتوقع إنعكاسها يف أسعار النفط حمتملةية تقلباتألنتيجةاملخاطر االقتصادية§

اإلقتصادية.
ا عدد من حيثشركةالاتعملاليت البيئة التنافسية§ من منتجات الشركات عددبعملسة اليت تالشركات املنافيوجد 

احمللية والعاملية.
تنفيذ عدد كبري منيف الفرتة احلاليةاململكةهتشهدمن شأنه أن يؤثر على ماوالذيتباطؤ منو قطاع اإلنشاءات والعقار§

حاليأ.قيد التنفيذإما يف طور أواليت هيوغريعاالصناعيةيف خمتلف القطاعات العقارية و شاريع املمن 

:والقوانينباألنظمةالمتعلقةالمخاطر- ج
أناملمكنومن.للتغيريواألنظمةالقواننيهذهختضعوقداململكة،يفااملعمولوالقواننيلألنظمةشاكرشركةأعمالختضع
ابتعديلالشركةتقوموقد.جوهريبشكلاملاليةونتائجهاالشركةعملياتعلىالقانونيةالتغرياتتؤثر اأومنتجا عمليا
االشركةإيراداتعلىتأثريلهيكونقدالذياألمر،األنظمةتلكيفمستقبليةتغيرياتأيةمعنشاطهايتماشىلكي وتدفقا

املستقبلية.النقدية

الشركات التابعة خارج المملكة:الشركة و إجمالي إيرادات إليراداتالجغرافيالتحليل.٧
ا التابعةيظهر اجلدول أدناه التحليل اجلغرايف إليرادات املبيعات :و األردنالسعوديةالعربيةاململكةيفللشركة وشركا

البيان
)االف الرياالت(

٢٠١٢٢٠١٣

صافي الربحالمبيعاتصافي الربحالمبيعات
١٢٨،٠٦٦*١٨٧،٢٧٠١،٦٠٧،٣٠٣*١،٦٢٢،١٢٢السعوديـــة

)٢،٩٧٧(١١٥،٧٨٩٣٧٠١٣٣،٧١٦األردن

١،٧٣٧،٩١١١٨٧،٦٤٠١،٧٤١،٠١٩١٢٥،٠٨٩المجمـوع

م.٢٠١٢عام مليون لایر تحققت في ١٣٢م مقابل ٢٠١٣مليون لایر في عام ١٠٥تشمل مبيعات التصدير المتحققة من خالل الشركة  التابعة إل جي شاكر والتي بلغت ما يقارب *
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:السابقةالسنةبنتائجمقارنةالتشغيليةللنتائجإيضاح.٨

:٢٠١٢مقارنة بالعام السابق ٢٠١٣يوضح اجلدول املبني أدناه النتائج التشغيلية للعام املايل 

البيـــــان
(االف الرياالت)

نسبة التغير ٢٠١٢٢٠١٣

% تعا% من المبيالمبلغ% من المبيعاتالمبلغ

%٠،٢-١،٧٤١،٠١٩-١،٧٣٧،٩١١المبيعات

%١،٩%٧١،٣)١،٢٤١،٥٠٨(٧٠،١)١،٢١٨،٢٢٦(كلفة المبيعات

%)٣،٩(%٥١٩،٦٨٥٢٩،٩٤٩٩،٥١١٢٨،٧الربح اإلجمالي

%٨،٢%١٧,٤)٣٠٣،٢٣٩(١٦،١)٢٨٠،١٤٩(المصروفات

%)١٨،١(%٢٣٩،٥٣٦١٣،٨١٩٦،٢٧٢١١،٣الدخل من العمليات التشغيلية

% ٤٤،١%١،٨)٣١،٥٦٣(١،٢٦)٢١،٩٠٦(الربح العائد لحقوق األقلية

%٣٢%١،٣)٢١،٩٨١(٠،٩٦)١٦،٦٥٨(الزكاة وضريبة الدخل

%)٣٣،٣(%١٨٧،٦٤٠١٠،٨١٢٥،٠٨٩٧،٢صافي دخل الفترة

العام املايل السابق على كافة مستويات الرحبية وذلك يعود بشكل رئيسي إىل تبين شركة من املالحظ أن النتائج املالية للشركة جاءت أقل من
غري املتوافق مع املواصفة املخزون التعامل مع مليون لایر للتحوط مقابل اخلسائر احملتمل حتققها مستقبال خالل عملية ٥٠شاكر ملخصص بقيمة 

اية اجلديدة مقارنة مع ٢٠١٣عالوة على كلفة املبيعات واملصروفات اليت جاءت مرتفعة نسبيا يف العام ،٢٠١٣العام املايلوالذي توفر مع 

كما يعزى اإلخنفاض يف .املشار إليه أعالهاملخزون لتسريع دورة نتيجة لكلفة احلمالت التسويقية املكثفة ملواجهة املنافسة الشديدة ٢٠١٢عام 
تفاع النفقات البنكية.صايف الربح إىل تراجع اإليرادات األخرى وإر 

إىل حصة الشريك األجنيب يف مصنع الشركة التابعة بشكل رئيسيعلى الربح العائد حلقوق األقلية والذي يعوداملرتفعةفيما يالحظ نسبة الزيادة
رباح املصنع.أثر بشكل ملحوظ على الضريبة احملتسبة على حصته من أمماذكورةنتيجة حتسن أداء الشركة املوذلكإل جي شاكر

:المحاسبةمعايير.٩

العربيةاململكةيفعليهااملتعارفاحملاسبةملعايريطبقًام٢٠١٣ديسمرب٣١يفاملنتهياملايلالعامخاللللشركةاملاليةالقوائمإعدادمت
.القانونينيللمحاسبنيالسعوديةاهليئةعنالصادرةالسعودية

:مراجعي الحسابات.١٠

م.٢٠١٣توصية عن جملس اإلدارة بإستبدال احملاسب القانوين للشركة خالل العام املايل مل تصدر أية 
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والمرابحاتالقروض.١١
:األجلقصيرةقروض و مرابحات )أ
لشركة احلسن غازي شاكر وفقا ملا يلي:٢٠١٣خالل العام املايل (املراحبات) ول أدناه حركة القروض قصرية األجلظهر اجلدي

اإلجمالي

البنك 
األهلي 
التجاري 
(مرابحات)

البنك 
السعودي 
الفرنسي 
(مرابحات)

البنك 
السعودي 
البريطاني 
(مرابحات)

البنك 
العربي 
الوطني 

(مرابحات)

البنك 
السعودي 
األمريكي 
(مرابحات)

البنك 
السعودي 
لإلستثمار 
(مرابحات)

البنك 
السعودي 
الهولندي 
(مرابحات)

بنك الرياض 
(مرابحات)

قصيرة األجلروضحركة الق
)شهريةمرابحات(

(االف الرياالت)

١٨٥،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ ١٠٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠
١/١/٢٠١٣الرصيد في 

(إجمالي أصل المرابحات)

١،٩٦٤،٦٤٠ ٥٣٥،٠٠٠ ٧٧٩،٦٤٠ ٢٠٢،٥٠٠ ١٥٠،٠٩٤ ٧٧،٠٠٠ ٦١،٠٠٠ ١٧،٨٠٦ ١٤١،٦٠٠
٢٠١٣المسحوب خالل عام 

(مرابحات شهرية جديدة)

١،٨٧١،٣٣٤ ٤٩٢،٥٠٠ ٨٢٨،٦٤٠ ٢٠٧،٥٠٠ ١٣٤،٥٩٤ ٥٩،٠٠٠ ٣٧،٥٠٠ ٠ ١١١،٦٠٠ ٢٠١٣المسدد خالل عام 

٢٧٨،٣٠٦ ١٠٢،٥٠٠ ٥٦،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٠،٥٠٠ ١٨،٠٠٠ ٢٣،٥٠٠ ١٧،٨٠٦ ٣٠،٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٣في الرصيد

.مرابحة مدة كل منها شهر واحد فقطـ تم سدادها خالل فترة شهر من تاريخ الحصول عليهاكانت من خالل عقود تمويل ٢٠١٣المرابحات التي تم الحصول عليها خالل العام المالي 

للشركة التابعة ال جي شاكر وفقا ملا يلي:٢٠١٣كما يظهر اجلدول أدناه حركة القروض (املراحبات) قصرية األجل خالل العام املايل

اإلجمالي
البنك األهلي التجاري 

(مرابحة)
الفرنسي البنك السعودي 
(مرابحة)

البنك السعودي البريطاني 
(مرابحة)

حركة القروض قصيرة األجل
(مرابحات شهرية)
(االف الرياالت)

١١٣،٩٣٦ ٥١،٤٣٦ ٣٤،٦١٦ ٢٧،٨٨٤
١/١/٢٠١٣رصيد القروض في 

(إجمالي أصل المرابحات)

٩٢٠،٠٥٣ ٢٠٩،٢٥٩ ٣٥٨،١٥٦ ٣٥٢،٦٣٨
٢٠١٣القروض المسحوبة خالل عام 

(مرابحات شهرية جديدة)

١،٠٢٦،٣٦٢ ٢٦٠،٦٩٥ ٣٨٥،١٤٥ ٣٨٠،٥٢٢ ٢٠١٣القروض المسددة خالل عام 

٧،٦٢٧ ٠ ٧،٦٢٧ ٠ ٣١/١٢/٢٠١٣رصيد القروض في 
.فترة شهر من تاريخ الحصول عليهاكانت من خالل عقود تمويل مرابحة مدة كل منها شهر واحد فقطـ تم سدادها خالل٢٠١٣المرابحات التي تم الحصول عليها خالل العام المالي 
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:األجلطويلةومرابحاتقروض)ب
للشركة التابعة ال جي شاكر وفقا ملا يلي:.٢٠١٣يظهر اجلدول أدناه حركة القروض طويلة األجل خالل العام املايل

اإلجمالي
البنك األهلي 

التجاري
البنك السعودي 

الفرنسي
البنك السعودي 

البريطاني

التنمية بنك 

*الصناعي
حركة القروض طويلة األجل

(االف الرياالت)

٧٠،٧٧٤ ١٨،٢٦٥ ١١،٤٠٠ ١،٥٠٩ ٣٩،٦٠٠ ١/١/٢٠١٣رصيد القروض اإلفتتاحي في 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠١٣قيمة القروض المسحوبة خالل عام 

٢٦،٥٨٧ ٨،٦٧٨ ١١،٤٠٠ ١،٥٠٩ ٥،٠٠٠ ٢٠١٣قيمة القروض المسددة خالل عام 

٤٤،١٨٧ ٩،٥٨٧ ٠ ٠ ٣٤،٦٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٣رصيد القروض التجارية في 

من شهر مارس ٤٦،٨قرض بنك التنمية الصناعية السعودية بقيمة * م.٢٠١١مليون لایر يتم سداده على اربعة عشر قسط نصف سنوي بدأت إعتبارًا

من شهر مارس مليون لایر يتم سداده على ستة وثالثون قسط شهري ٢٤،١قرض البنك األهلي التجاري بقيمة ** م.٢٠١٢بدأت إعتبارًا

من شهر يناير٢٢،٨قرض البنك السعودي الفرنسي بقيمة ** م.٢٠١٢مليون لایر يتم سداده على أربعة وعشرون قسط شهري متساوية القيمة بدأت إعتبارًا

من شهر نوفمرب مليون لایر يتم سداده على مخسة عشر قسط شهري متساو ٢٢،٦قرض البنك السعودي الربيطاين بقيمة ** .م٢٠١١ية القيمة بدأت إعتبارًا

والرصيد ٢٠١٤مليون لایر مستحق التسديد خالل العام املايل ١٥،٤رصيد القروض طويلة األجل املبني أعاله يشمل مبلغ يقارب
مليون لایر يستحق الدفع خالل الفرتات املالية التالية:٢٨،٨املتبقي بقيمة تقارب 

مليون لایر٨،٦مبلغ ٢٠١٥السنة املالية ·
مليون لایر٩،٢مبلغ ٢٠١٦السنة املالية ·
مليون لایر١١مبلغ ٢٠١٧السنة املالية ·

للشركة التابعة الرؤية احلديثة وفقا ملا يلي:٢٠١٣كما يظهر اجلدول أدناه حركة القرض طويل األجل خالل العام املايل

اإلجمالي
بنك المال

األردن

األجلحركة القرض طويل
(االف الرياالت)

٠ ٠ ١/١/٢٠١٣رصيد القروض اإلفتتاحي في 

١٥،٩٠٠ ١٥،٩٠٠ ٢٠١٣قيمة القروض المسحوبة خالل عام 

٠ ٠ ٢٠١٣قيمة القروض المسددة خالل عام 

١٥،٩٠٠ ١٥،٩٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٣رصيد القروض التجارية في 

مبوجبالقرضتسديدسبتمو ،لایر١٥،٨٩٥،٨٠٠واملعادلدينارمليون٣القرضوقيمة أصل١١/٥/٢٠١٣بتاريخاحلصول عليهمتقرض بنك املال األردين
٢٠١٨/ابريلشهريفمنهقسطوأخر٢٠١٤/مايوشهرمنإعتباراألف لایر ٣٢٥تبلغ ما يعادل القيمةمتساويةقسط شهري ٤٨
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:الحكوميةللجهاتالنظاميةالمدفوعات.١٢
ا التابعة يف اململكةاملبالغ املدفوعةيظهر اجلدول أدناه :م٢٠١٢مقارنة مع العام م٢٠١٣خالل العام من قبل الشركة وشركا

األسباب الوصف الموجز ٢٠١٣ ٢٠١٢ البيان (االف الرياالت)

متطلب نظامي ما يتم سداده من رسوم وتعرفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة ٦٥،٥٣٢ ٦٠،٨٩١ الجمركيةالرسوم 

متطلب نظامي ما يتم إحتساب مخصصاته وسداده وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل ٢١،٩٨١ ١٦،٦٥٨ المستحقةوالضريبةالزكاة

متطلب نظامي ما يتم إحتسابه وسداده وفقا ألحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية ٤،٧٣٩ ٣،٤٦٨ اإلجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات 

متطلب نظامي ما يتم سداده وفقا ألحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين ٤،٨٩٦ ١،٨٠٢ تأشيرات وجوازات

ت شركة لنهاية ال٠م٢٠٠٦ديسمرب ٣١وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل جلميع السنوات حىت شاكرأ عام املايل والحقًا
م ٢٠١١م حىت ٢٠٠٨، والربوط الزكوية عن السنوات من ةم فيما خيص الشرك٢٠٠٧لسنة الربط الزكوي، اصدرت املصلحة ٢٠١٣

(شركة إبراهيم شاكر احملدودة وشركة إبراهيم حسني شاكفيما خيص الشركة ا التابعة معًا ر للمشاريع والصيانة احملدودة)، وشركا
مبراجعة وتقييم االلتزام حالياالشركةدارةإتقوم . لایرألف ٣١٤ا معًامقدارمهطالبت املصلحة مبوجبها بزكاة اضافية وضريبة استقطاع 

٠م٢٠١٢مل تصدر املصلحة بعد الربط الزكوي لسنة هذا و ٠االضايف

:م٢٠١٣عاممخصصات.١٣

.٢٠١٣املايلللعامرباح الصافيةمن األ%١٠ما نسبته وميثل حتياطي النظامي للشركة لإلمليون لایر١٢،٥مبلغ مت ختصيصأ)
مليون لایر.٢٢٤،٧بلغ٣١/١٢/٢٠١٣يف هوكمابقاةاملرباح رصيد األب) 

مليون لایر.١٢،٨خمصصات زكاة بلغت قيمتها ج) 
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شاكر المحدودةشركة إل جي 

شركة الحسن غازي إبراھیم 

رــــشاك

شركة إبراھیم حسین غازي شاكر 
للمشاريع والصیانة المحدودة

شركة إبراھیم شاكر المحدودة

٩٠% ٥١%٩٠%

١٠
%

١٠%
٦٠%

شركة الرؤية الحديثة لاللكترونیات و 
االجھزة الكھربائیة

:التابعةالشركات..١٤
:يبني الرسم البياين أدناه هيكل ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر يف الشركات التابعة

احلسن غازي إبراهيم شاكر من اربع شركات تابعة نشاطها الرئيس يرتكز يف تصنيع أجهزة التكييف واملتاجرة باجلملة يف تتألف شركة

:أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية. وهذه الشركات التابعة هي

.شركة إبراهيم شاكر المحدودة§
تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر فيها و شركة إبراهيم شاكر احملدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة  

بنسبة ١٠%، و٩٠ % من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم ٩٠% لصاحل شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة اململوكة أيضًا
شاكر. 

ا هو اململكة العربية ن لایر سعودي ، يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدة، و يو مل١٠يم شاكر ويبلغ رأمسال شركة إبراه احملل الرئيس لعمليا
نشاطها يف جتارة أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية واألجهزة الكهربائية والوكاالت التجارية.السعودية ويتمثل 

شركة إل جي شاكر المحدودة.§
%) وبني شركة احلسن غازي ٤٩كة ذات مسؤولية حمدودة تأسست بني إل جي لاللكرتونيات الكورية (شركة إل جي شاكر هي شر 

ويبلغ رأس جنيب أستثمار إ. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة %) يف اململكة العربية السعودية٥١أبراهيم شاكر (
ومائة ومخسة وعشرونسبعة (لایر سعودي٣٧،١٢٥،٠٠٠شاكرمال شركة إل جي  احملل الرئيس .)ألف لایر سعوديوثالثون مليونًا

و املصنع.لعمليات شركة ال جي شاكر هو اململكة العربية السعودية حيث يقع املقر الرئيس 
شركة ال جي على بيع ة شركة شاكر جملس إدار قم واف٢٤/١١/٢٠١٣املوافق هـ٢١/١/١٤٣٥بتاريخ و جتدر االشارة اىل انه 

لقيمتها احملدودةإل جي شاكرشركةحلصص اململوكة لشركة شاكر يف %) يف املائة من إمجايل ا٢ما يعادل إثنني (الكرتونيكس  وفقًا
لایر (ثالثة ماليني ومثامنائة وواحد الف ومثانية ومثانون لایر), حبيث تصبح نسبة ٣،٨٠١،٠٨٨م أي مببلغ ٢٠١٢الدفرتية للعام املايل 

ستكمال عملية نقل احلصص ، و ذلك بعد إ%٤٩% ونسبة حصة شركة شاكر ٥١إل جي شاكر شركة حصة إل جي يف رأمسال 
.٢٤/١١/٢٠١٣واليت مل تتم بعد. مت اإلعالن عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ تصةمام اجلهات املخأ
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.شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة§

تبلغ نسبة ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم و شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة

بنسبة ١٠%، و٩٠شاكر فيها % من قبل شركة احلسن غازي إبراهيم ٩٠% لصاحل شركة إبراهيم شاكر احملدودة اململوكة أيضًا

ا هو اململكة العربية يقع مقرها الرئيس يف مدينة جدةو ألف لایر سعودي ٥٠٠الشركةيبلغ رأمسال.شاكر واحملل الرئيس لعمليا

ت تسويقية لشركة احلسن غازي شاكر ولشركة إبراهيم حيث توفر خدمالتسويق للغريخبدمات االرئيسنشاطهايتمثل .السعودية

شاكر.شركات وتشارك يف تنفيذ العقود املباشرة بني احلكومة وجمموعة شاكر

شركة الرؤية الحديثة لاللكترونيات و االجهزة الكهربائية.§
ملكة األردنية قوانني املوهي شركة مؤسََّسة مبوجب مسامهة خاصة حمدودةشركة لكرتونيات واألجهزة الكهربائية إللشركة الرؤية احلديثة 

ااهلامشية وتشمل أنشطتها صناعة األجهزة املنزلية والكهربائية واإللكرتونية واملكيفات ، و هي الدولة اليت تتخذ منها حمل رئيس لعمليا
) مليون٦(مليون دينار اردين تبلغ حصة شركة شاكر فيه ) ١٠(شركة الرؤية احلديثة صبح رأمسالأم٧/١٠/٢٠١٢بتاريخ وتوزيعها. 

من هي الرؤية احلديثةاألسهم يف شركة.الشركةال% من رأمس٦٠أي ما نسبتهلایر سعودي مليون )٣١،٨(دينار أردين ما يعادل
جتماعات إكل سهم صوت واحد يف ويكون لمسية هي دينار أردين واحدإفئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم يف الشركة قيمة 

.اهليئة العامة

:تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.١٥
ادينوأدواتأسهمتوجدالنه إسهم شركة الرؤية احلديثة فأبإستثناء ما ذكر عن  اململكةداخلشاكرشركةلالتابعةالشركاتأصدر

.خارجهاأو

:األرباحتوزيعفيالشركةسياسة. ١٦
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت: 

وجيوز للجمعية العامة العادية وقف ، %) من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي١٠جينب عشرة باملائة (§
رأس املال.هذا التجنيب مىت بلغ اإلحتياطي املذكور نصف 

على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب عشرة باملائة (§ %) من األرباح الصافية لتكوين ١٠للجمعية العامة العادية بناءًا
إحتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

%) من رأس املال املدفوع.٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل مخسة باملائة (§



.AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER COرغازي إبراھیم شاكشركة الحسن 

م٢٠١٣تقریر مجلس اإلدارة  للعام المالي١٤

%) من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ١٠بعد ما تقدم نسبة التزيد عن عشرة باملائة (خيصص§
ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح.

)٢،٥مليون لایر بواقع (٨٧،٥مببلغ إمجايل٢٠١٣عن العام املايل نقديةتوزيع ارباحان أوصى ب٢١/١/٢٠١٤بتاريخ سبق للمجلس 
أحقية األرباح ملسامهي الشركة املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية لایر للسهم الواحد.

بعد احلصول على مو إواليت سيتم االعالن عن موعد العامة تاريخ التوزيع سيتم االعالن و اهللافقة اجلهات املختصة بإذننعقادها الحقًا
عنه الحقًا.

:االكتتابومذكراتالخياروحقوقألسهمللتحويلالقابلةالدينألدواتوصف. ١٧

ةحقوقأوإكتتابحقمذكراتأوخيارحقوقأيأوأسهمإىلللتحويلقابلةدينأدواتأيةتوجدال امشا أوالشركةأصدر
.م٣١/١٢/٢٠١٣يفاملنتهيةاملاليةالسنةخاللمنحتها

:الخياروحقوقواإلكتتابالتحويلحقوقوصف. ١٨

ةحقوقشهاداتأوخيارحقوقأوأسهمإىلللتحويلقابلةدينأدواتمبوجبإكتتابأوحتويلحقوقأيتوجدال مشا
ا .م٢٠١٣عامخاللالشركةمنحتهاأوأصدر

:لإلستردادالقابلةالدينألدواتوصف. ١٩

.لإلسرتدادقابلةدينأدواتأليالشركةجانبمنإلغاءأوشراءأوسرتدادإأييوجدال
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:تكوين أعضاء مجلس االدارة. ٢٠
منيف شركة شاكر مؤلف من مثانية أعضاء ، بدأجملس االدارة اجلديدة الثانية دورته م ٢٦/٦/٢٠١٣هـ املوافق١٨/٨/١٤٣٤إعتبارًا

م.٢٥/٦/٢٠١٣و اليت امتدت خلمس سنوات إنتهت يف للمجلسالدورة االوىلنقضت املمتدة لفرتة ثالث سنوات، بعد ان أ
تصنيف عضويتهم : ويبني اجلدول التايل امساء أعضاء جملس االدارة 

العضويةتصنيف االسمالصفة

غير تنفيذياهللا أبونياناإلله عبدعبدرئيس مجلس اإلدارة

تنفيذياهللا الملحمجميل عبد *عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
غير تنفيذيعبدالرؤوف وليد البيطارعضو مجلس اإلدارة

مستقلمصعب سليمان المهيدبعضو مجلس اإلدارة

مستقلجمال عبدالرزاق المديهيمعضو مجلس اإلدارة 

مستقلرائد عبد الحميد البريكانعضو مجلس اإلدارة

مستقلموسىاحمد توفيق عضو مجلس اإلدارة

مستقلعبدالرحمن سليمان الطريقي*عضو مجلس االدارة

تنفيذيالحسـن غازي شـاكر**عضو مجلس االدارة

نفيذيتحسين غازي شـاكر**عضو مجلس اإلدارة
لس يف شهر يونيو * ٢٥/٦/٢٠١٣جملس االدارة بتاريخ عضوية إنتهاء**٢٠١٣مت إنتخابه لعضوية ا

:األخرىالمساهمةالشركاتفياإلدارةمجلسأعضاءعضوية. ٢١
:األخرىاملسامهةالشركاتيفلدورته الثانيةاإلدارةجملسأعضاءيبني اجلدول أدناه عضوية

أخرىمساھمةشركاتإداراتمجالسفيالعضویةاالسم

عبداإلله عبداهللا أبونيان

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

شركة إبراهيم عبد اهللا ابونيان وإخوانه
شركة برج رافال

جولدمان ساكس السعوديةمصعب سليمان المهيدب 
الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية 

عبدالرؤوف وليد البيطار
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

شركة العزل الخليجية/ شركة تبريد المناطق
شركة تبريد الوطنية (االمارات العربية المتحدة)

)(والءالشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني جميل عبد اهللا الملحم 

ال يوجدجمال عبدالرزاق المديهيم

ال يوجدرائد عبد الحميد البريكان
ال يوجدأحمد توفيق موسى

ال يوجدعبد الرحمن سليمان الطريقي

أخرىمسامهةشركاتإداراتجمالسأية عضوية يفالسيدين احلسن غازي شاكر و حسني غزي شاكر٢٥/٦/٢٠١٣مل يكن يوجد لعضوي جملس اإلدارة املنتهية عضويتهما يف 
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:االدارةمجلساجتماعات. ٢٢

وكان حضور االعضاء كما يلي:م،٢٠١٣املايلالعامخاللاجتماعات)٩(تسعةالشركةإدارةجملسعقد

االسم

تاريخ إجتماع مجلس االدارة

المجموعديسمبر١٥نوفمبر٢٤أكتوبر٣٠يوليو٢١يونيو٢٥مايو١٥إبريل٢٧إبريل١٥فبراير١٩

٩/٩√√√√√√√√√اهللا أبونيانعبداإلله عبد

جميل عبد اهللا الملحم
*××××√√√√√٥/٩

٩/٩√√√√√√√√√عبدالرؤوف وليد البيطار

٩/٩√√√√√√√√√مصعب سليمان المهيدب

٩/٩√√√√√√√√√المديهيمجمال عبدالرزاق

٩/٩√√√√√√√√√رائد عبد الحميد البريكان

٦/٩×√√√√√××√احمد توفيق موسى

عبدالرحمن سليمان الطريقي
*××××√√√√√٥/٩

الحسـن غازي شـاكر
**

√√×√×××××٣/٩

حسين غازي شـاكر
**√√×√×××××٣/٩

لس يف شهر يونيو * ٢٥/٦/٢٠١٣جملس االدارة بتاريخ عضوية إنتهاء**٢٠١٣مت إنتخابه لعضوية ا
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:الشركةدينوأدواتأسهمفيالتنفيذيينوكباراإلدارةمجلسألعضاءوالحقوقالمصالح. ٢٣
تغريوأيالشركةأسهميفالقصروأوالدهموأزواجهمالتنفيذينيوكباراإلدارةجملسأعضاءوملكيةقائمة بأمساءيتاألاجلدوليوضح

:م٢٠١٣خاللتهمملكييف

.عدا األشخاص املذكورين يف اجلدول أعاله ال يوجد ألي من كبار التنفيذيني أو أزواجهم أو أوالدهم القصر أية مصلحة يف أسهم الشركة*

باإلضافة إىل ملكية مباشرة ٣١/١٢/٢٠١٣سهم كما يف ألف٧٠٠مصلحة غري مباشرة يف أسهم املساهم السيدة ملاء أبو خضره واليت متلك عدد **

٢،٣% يف شركة ملاء القابضة املساهم يف شركة شاكر بعدد ٥٠مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل ملكية مباشرة بنسبة غري لعدد ألف سهم وملكية
.٢٠١٣/ ٣١/١٢مليون سهم كما هي 

يف شركة ابراهيم عبد اهللا ابونيان وأوالده املساهم يف شركة شاكر %١٣،٣ملكية غري مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل ملكية مباشرة بنسبة ***

م باإلضافة إىل ملكية مباشرة لعدد ألف سهم.٣١/١٢/٢٠١٣سهم كما يف ٤،٢٧٥،٠٠٠بعدد 

أية مصلحة يف أسهم الشركة تعود ألشخاص عدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار م ب٢٠١٣مل تتبلغ الشركة خالل العام املايلمالحظة:
التنفيذيني.

٢٠١٣التغيير خالل العام ٢٠١٣بداية العام   *من تعود له المصلحة سما
٢٠١٣عام النهاية

عدد االسهمنسبة الملكية
عدد األسهمالتغييرنسبة عدد األسهمنسبة الملكية

غازي شاكرالحسن
(الرئيس التنفيذي)

٠%٠)٦٥٣،٩١٨(%)  ١،٨٧(٦٥٣،٩١٨%١،٨٧

حسين غازي شاكر
نائب رئيس أول للعمليات(

اإلستراتيجية)

٠%٦٥٠،٠٠٠٠%) ١،٨٦(٦٥٠،٠٠٠%١،٨٦

عبد الرؤوف وليد البيطار
(عضو مجلس إدارة)

٣،٠٠١،٠٠٠%٨،٥٧)٨٠٠،٠٠٠() %٢,٢٩(٣،٨٠١،٠٠٠%١٠،٨٦**

عبد االله عبد اهللا ابونيان

)(رئيس مجلس اإلدارة
٥٧١،٠٠٠%١،٦٣--٥٧١،٠٠٠%١،٦٣***

مصعب سليمان المهيدب

(عضو مجلس إدارة)
١،٠٠٠%٠،٠٠٣--١،٠٠٠%٠،٠٠٣

جمال عبد الرزاق المديهيم

)(عضو مجلس إدارة
٤،٦٠٠%٠،٠١٣--٤،٦٠٠%٠،٠١٣

رائد عبد الحميد البريكان

(عضو مجلس إدارة)
١،٠٠٠%٠،٠٠٣--١،٠٠٠%٠،٠٠٣

أحمد توفيق موسى 
(عضو مجلس إدارة)

٣،٠٠٠%٢،٠٠٠٠،٠٠٨%١،٠٠٠٠،٠٠٦%٠،٠٠٣

جميل عبداهللا الملحم
(عضو مجلس اإلدارة المنتدب)

١،٠٠٠%١،٠٠٠٠،٠٠٣%٠٠،٠٠٣%٠

عبدالرحمن سليمان الطريقي
(عضو مجلس إدارة)

١،٠٠٠%١،٠٠٠٠،٠٠٣%٠٠،٠٠٣%٠
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:والتعويضاتالرواتبعنلتنازالتا. ٢٤
.تعويضاتأوراتبأيعنالتنفيذينيكبارأحدأوالشركةإدارةجملسأعضاءأحدتنازلمبوجبهمتتنازلإتفاقأوترتيباتتوجدال

:األرباحفيالحقوقعنالمساهمينتنازالت. ٢٥
.األرباحيفحقوقهعناملسامهنيمنأيمبوجبهتنازلإتفاقأوترتيباتتوجدال

:التنفيذيينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافآت. ٢٦
يانـالب

االف الرياالت
المجلسأعضاء

التنفيذيين
المجلسأعضاء

غير التنفيذيين
التنفيذيينكبارمنخمسة

عويضاتتلقوا أعلى المكافآت والتممن
٢،٦٤٠٠٤،٧١٦والتعويضاتالرواتب

٥٧٢٧٠٨٦٣البدالت
٣،٩٠٠١،٣٠٠٤،٧٠٠السنويةالمكافآت

٠٠٠اخرىمزايا عينيةأوتعويضاتأى

٠٠٠التحفيزيةالخطط
باإلضافة إىل املدير املايل.نائب الرئيس للعمليات اإلسرتاتيجيةعضو املنتدب، الرئيس التنفيذي، العليهحصلمامن بينهمالتنفيذينيكبارمنمخسةعليهحصليشمل ما

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

عالقة:/ صفقات مع اطراف ذات االدارةمجلسأعضاءمصالح. ٢٧

من إستأجرت الشركة وملدة مخسة · مرت مربع من مبىن يقع يف مدينة الرياض مملوك ٣٥٠٠م مساحة ١/٤/٢٠١٠سنوات إعتبارًا
لایر للمرت املربع سنوياً. و قد ١،٠٠٠وبسعر مقداره السيد احلسن شاكر و السيد حسن شاكر جملس االدارةمن قبل عضوي

لن . هذا و ٢٠١٣للعام عقد اجيار املوقع املذكورجتديد املوافقة لعلى ١٢/٦/٢٠١٣بتاريخوافقتسبق للجمعية العامة ان 
من ٢٠١٤للعام لتجديد املوافقةاجتماع اجلمعية القادمةالعقد على يعرض  مل يعد الطرف ٢٦/٦/٢٠١٣لكونه إعتبارًا

.املؤجر عضو يف جملس االدارة
من إستأجرت الشركة و ملدة ثالث سنوات إعتبار · بإجيار سنوي مرت مربع يف الرياض ٢٢،٥٠٠م  ارض مبساحة ١/١/٢٠١٢ًا

السيد احلسن جملس االدارة عضويمن قبل الستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة يف الشركة مملوكةالف لایر ٩٠٠
عقد اجيار املوقع فقة لجتديد املواعلى م ١٢/٦/٢٠١٣يف ن وافقت. و قد سبق للجمعية العامة اشاكر و السيد حسن شاكر

من لتجديد املوافقةاجتماع اجلمعية القادمةالعقد على لن يعرض هذا و . ٢٠١٣للعام املذكور  ٢٦/٦/٢٠١٣لكونه إعتبارًا
مل يعد الطرف املؤجر عضو يف جملس االدارة.

قابلة للتجديد مببلغ إمجايل سنوي و مبوجب ثالثة عقود إجيار ملدة سنة ٢٠١١قامت شركة إبراهيم شاكر احملدودة خالل العام ·
السيد احلسن شاكر و يف مدينة جدة مملوكة من قبل عضوي جملس االدارة مكاتب و غرف ارشفة ملفات الف لایر٣٩٠

. ٢٠١٣للعام م على عقود االجيار املذكورة١٢/٦/٢٠١٣يف قد سبق للجمعية العامة ان وافقت السيد حسن شاكر. و
من اجتماع اجلمعية القادمةلى لن تعرض العقود عهذا و  مل يعد الطرف املؤجر ٢٦/٦/٢٠١٣لتجديد املوافقة لكونه إعتبارًا

عضو يف جملس االدارة. 
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السيدين احلسن غازي شاكر وحسني اإلدارةبني شركة إبراهيم شاكر احملدودة وعضوي جملس ٢٠١٣العام يف بداية ع ِقُو·
قد سبق والف لایر، ٧٧٠و صاالت عرض يف جدة مببلغ إمجايل سنويمبكاتبنيخاصإجياري) عقد٢(عدد، غازي شاكر

اجتماع . هذا و لن تعرض العقود على ٢٠١٣ود االجيار املذكورة للعامعلى عقم ١٢/٦/٢٠١٣ان وافقت يفللجمعية العامة 
من اجلمعية القادمة ضو يف جملس االدارة.مل يعد الطرف املؤجر ع٢٦/٦/٢٠١٣لتجديد املوافقة لكونه إعتبارًا

مرت املربع الواحد، يف لللایر ٤٧٥مرت مببلغ ) الف٤٦(قطعة ارض مبساحة إمجالية ان اشرتت ٢٠١٢سبق للشركة يف العام ·
و قد اعلن عن الصفقة يف حينه من الشركة العربية لتنمية املياه و الطاقة (طرف ذو عالقة)،يف الرياضيةمدينة التطوير الصناع

ما زالت تظهر يف القوائم على الصفقة. ١٢/٦/٢٠١٣ووافقت اجلمعية العامة بتاريخ ٧/٥/٢٠١٢تداول بتاريخ على موقع
ا صفقة مع طرف ذو عالقة  لكالية للشركة علىامل قيدالشركةباسماملذكورةاألرضإلفراغالنظاميةاإلجراءاتتزالا ماو ا

.التنفيذ

:االدارةمجلسلجان. ٢٨
احلصول على إشراف فعال عني جملس اإلدارة ثالث جلان ملراجعة عمليات الشركة ضمن جماالت ختصصهم ومن مث تقدمي من أجل

ومدةأعضاءإختيارقواعدبشأناإلدارةجملساقرتاحعلىللشركةاجلمعية العامةوقد وافقتتقارير النتائج واالقرتاحات للمجلس.
هذه اللجان.عملوأسلوبعضوية

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

اآليت:مهام اللجنة من أبرز وةاملالية واحملاسبيأدىن، على أن يكون من بينهم خمتص يف الشؤون 
يف الشركة.مراجعة نظام الرقابة الداخلية .١
اإلشراف على قسم املراجعة الداخلية للتأكد من فعالية تنفيذ األنشطة واملهام اليت حددها جملس اإلدارة. .٢
م خالل أداء .٣ اإلشراف على مجيع أنشطة املدققني اخلارجيني واملوافقة على أي نشاط يكون خارج إطار التدقيق املنوط 

مهامهم.
ذا الشأن.مراجعة خطط التدقيق مع املدقق ا.٤ خلارجي وإبداء التعليقات 
مراجعة القوائم املالية املؤقتة والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك..٥

:راجعة وعدد جلسات احلضوراملأعضاء جلنةويوضح اجلدول ادناه م٢٠١٣إجتماعات خالل العام )٦(عقدت جلنة املراجعة 
الحضورعدد جلساتصفةالاالسم

٦رئيسجمال بن عبد الرزاق المديهيم
٦عضورائد بن عبد الحميد البريكان

٦عضومصعب سليمان المهيدب

٢عضو*عبد الرحمن سليمان الطريقي
لس مت* ٢٠١٣تعيينه يف جلنة املراجعة يف شهر يونيو و إنتخابه لعضوية ا
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لجنة الترشيح والمكافآت§
لس اإلدارة، ومراجعة وحتديد تعويضات اإلدارة. كما تتوىل أيضا مسؤولية تتوىل جلنة  الرتشيح واملكافآت مسؤولية تقدمي املرشحني 

من والقيام بدراسة اهليكل التعويضي الشامل للشركة وذلك للتأكد من وضع حوافز مناسبة لإلدارة واملوظفني على مجيع املستويات.
اآليت:اللجنةمهامأبرز

لس اإلدارة بشأن سياسة تقييم أداء الشركة وسياسات احلوافز والتعويضات اليت تنطبق على املدراء امل.١ راجعة وتقدمي التوصية 
م. والرئيس التنفيذي وكل من يعمل حتت إدارا

لس اإلدارة بشأن خطط احلوافز والتعويضات..٢ تقدمي التوصية 

لس اإلدارة بشأن التعيني .٣ لس مبا يتوافق مع السياسات واملعايري املقرة؛ وجيب على اللجنة التأكد تقدمي التوصية  لعضوية ا
من عدم ترشيح أي شخص متت إدانته يف املاضي بأي جرمية متس الشرف والنزاهة.

مراجعة وتقدمي التوصيات والتعديالت على هيكل جملس اإلدارة..٤

لس التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وع.٥ دم وجود أي تعارض للمصاحل يف حال كان أحد أعضاء ا
لس إدارة شركة أخرى. عضوا 

يوضح اجلدول ادناه امساء أعضاء جلنة الرتشيح ،م٢٠١٣خالل العام ) إجتماعات ٣(عقدت جلنة الرتشيح و املكافآت 
واملكافآت وعدد جلسات احلضور

عدد جلسات الحضورصفةالاالسم

٣رئيسعبداهللا أبونيانعبد االله بن 

٠عضو*الحسن غازي  شاكر

٠عضو*عبدالرؤوف وليد البيطار

٣عضو**جميل عبد اهللا الملحم

٣عضو**مصعب سليمان المهيدب
٢٠١٣مت تعيينه لعضوية اللجنة يف شهر يونيو **٢٥/٦/٢٠١٣إنتهاء عضوية اللجنة بتاريخ *

التنفيذيةاللجنة §

ما يتعلق بتوفري توجيهات بشأن اسرتاتيجية الشركة الشاملة يفجملس اإلدارة على أداء مسؤولياتهاهلدف من هذه اللجنة هو مساعدة 
لس خالل اجتماعاته.ةوتنمية األعمال التجارية للشرك والرقابة الداخلية؛ وممارسة السلطة كما يفوضها هلا ا

بتطوير اخلطط االسرتاتيجية والتجارية وتطوير السياسات. تقوم اللجنة مبراجعة ذلك وتقدميها التأكد من أن الشركة تقوم.١
للموافقة من جملس اإلدارة.

الشروع يف إجراء خطط جتارية على املدى املتوسط والبعيد..٢
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ا.اإلشراف على اخلطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة امليزانية السنوية املقدمة من اإلدارة .٣ لس بشأ ألخذ توصيات ا

أشهر، ومقارنة األداء الفعلي باألهداف ٣شهراً، وفرتة ١٢مراجعة ومراقبة أداء الشركة. ويشمل ذلك مراجعة األداء لفرتة .٤
احملققة.

وعدد نفيذيةجنة التللاأعضاء مساء أدناه أيوضح اجلدول و م٢٠١٣إجتماعات خالل العام )٤(وقد عقدت اللجنة التنفيذية
:جلسات احلضور

عدد جلسات الحضورالصفةاالسم

٤رئيساهللا أبونيانعبد اإلله عبد

٢عضو**جميل عبد اهللا الملحم

٤عضووليد البيطارالرؤوفعبد

٢عضو*حسين غازي شاكر

٢عضوشاكرالحسن غازي 

٢عضو**حكم مصطفى ابو ريشة
٢٠١٣مت تعيينه لعضوية اللجنة يف شهر يونيو **٢٥/٦/٢٠١٣إنتهاء عضوية اللجنة بتاريخ *

:الشركةعلىالمفروضةوالجزاءاتالعقوبات.٢٩
قضائيةأوتنظيميةأوإشرافيةجهةأيمنأواملاليةالسوقهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأوجزاءأوعقوبةأييوجدمل

.أخرى

:الداخليةالرقابةإجراءاتفاعليةمراجعةتائجن. ٣٠
حبيث العلياواإلدارةاإلدارةلسرفعتاليتالداخليةاملراجعةإدارة تقاريرهتضمنتتقوم جلنة املراجعة املنبثقة عن جملس اإلدارة مبتابعة ما 

الداخليةاملراجعةإدارةن. و من املعلوم أالداخليةالرقابةإجراءاتكيفية حتسني األداء فيما خيص و املالحظاتتتابع اللجنة معاجلة كافة
، حيث تقوم جلنة املراجعة مبتابعة التنفيذيةاألعمالعنهلا إستقاللية تامةو من خالل جلنة املراجعةاإلدارةلسمباشرةتتبعيف الشركة 

رير إدارة املراجعة الداخلية وعلى سبيل املثال وليس احلصر تلك اليت تتعلق بالرقابة على املخزون تصحيح املالحظات اليت سجلتها تقا
والذمم املدينة واإليرادات والنفقات. 

و يف هذا الشأن قامت جلنة املراجعة و من خالل تقارير املراجعة الداخلية بتقييم املخاطر املرتتبة عن عملية التعامل مع املخزون ذو 
ا من قبل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة و من املركز السعودي لكفاءة الطاقة مع ايري الطاقة اليت مت رفع مستوى كفاء

لس اإلدارة الذي وافق على وضع ٢٠١٣يف شهر مايو من العام  ، و تبنت جلنة املراجعة توصية من اإلدارة التنفيذية و قامت برفعها 
قد ٢٠١٤م ملواجهة أية خسائر حمتملة خالل السنة املالية ٢٠١٣مليون لایر ،و حتميلها على كلفة املبيعات للعام ٥٠خمصص مببلغ 

م.   ٣١/١٢/٢٠١٣تنتج عن عملية التعامل مع املخزون املذكور أعاله والذي توفر لدى الشركة بتاريخ 
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الرقابةنظامسالمةاملراجعة بالنظر يف إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل متابعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية عن تقوم جلنة
ومتابعة تنفيذ الشركةألصولالالزمةاحلمايةققحيمعقوًالتأكيدًالتوفرالشركةإدارةاتعملاليتواإلجراءاتالسياساتوالداخلية

باألنظمةوالتقيدالعملياتوفاعليةكفاءةمنوالتأكدالتوصيات يف مراحل الحقة لضمان سالمة وحسن تطبيق هذه التوصيات 
.منتظمةوبطريقةبكفاءةالشركةأهدافلتحقيقوالسياساتوالتعليمات

مبا بالشركةاملنبثقة عن جملس اإلدارة القناعة بأن دورة الرقابة الداخلية تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية يتوفر لدى جلنة املراجعة
أنه عدا الداخليةالرقابةإجراءاتتائجنباألنظمة وقد أظهرت حيقق احلماية الالزمة ألصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد

أخرى.مالحظات جوهريةةيأالتعامل معها ال يوجد اليت مت مالحظة املخزون و 

:الشركاتحوكمة.٣١
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.٢٠/٠٥/٢٠٠٩
نظامالم مت تعديل٢٠١٢/ ١١/٤. و بتاريخاملاليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةأحكامتطبيقعلىالشركةتعملو 

للاإلدارةجملسأعضاءالختيارالرتاكميالتصويتدف إتباع اليةشركةللاالساسي ) من الئحة احلوكمة ب) الفقرة (٦(مادةاستنادًا
.بطريقة التصويت الرتاكميدة ثالث سنواتملدورته اجلديدة لأعضاء جملس اإلدارة م أنتخبت اجلمعية العامة ١٢/٦/٢٠١٣وبتاريخ 

لل١٢/٦/٢٠١٣وبتاريخ  لس االدارة استنادًا ) الفقرة(د) من ١٠(مادةم اقرت اجلمعية العامة سياسة ومعايري إجراءات العضوية 
الئحة احلوكمة.

(هـ) من املادة العاشرة فيما  السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب ةسياسفقد وضعت الشركة من الئحة احلوكمة يتعلق بالفقرة 
حسبلى أنه بقي العمل على وضع آليات التعويض وتسوية الشكاوى مع أصحاب املصاحل واليت ستتم يف املستقبل املنظور املصاحل ع
.احلوكمةالئحةمتطلبات

المساهمة االجتماعية:. ٣٢
تمع تهامسامهحترص الشركة وبشكل دؤوب على  ا ومواردهايف خدمة ا امن خالل أالسيما وضع كفائا التدريبية املنتشرة كادمييا

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

طالب اهلندسة يف كليات اهلندسة امليكانيكية يف العديد الستقبال طالب الكلية التقنية و بواب مراكز الصيانة لديهاأح الشركة تكما تف
االجهزةيف جمال أجهزة التكييف و احلديثةما توصلت اليه التكنولوجيايديهم و يف تصرفهم آخرأمن جامعات اململكة واضعة بني 

جتماعية من خالل الدعم العيين و يتمثل يف معظم احلاالتعمال اإلىل مسامهة الشركة يف العديد من األإالضافة . هذا بااملنزلية
حيث إن هذه األعمال كافة تصب يف خانة مسؤولية الشركة يف خدمة و الصحية لبعض املراكز االجتماعية بتحديث أجهزة التكييف 

جمتمعها.



.AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER COرغازي إبراھیم شاكشركة الحسن 

م٢٠١٣تقریر مجلس اإلدارة  للعام المالي٢٣

الشركة:إقرارات. ٣٣

.الصحيحبالشكلم٢٠١٣املايلالعامعناحلساباتسجالتإعدادمتأنهالشركةإدارةتقر·
.بفعاليةتنفيذهومتسليمةأسسعلىأعدالداخليةالرقابةنظامأنالشركةإدارةتقر·
.نشاطهامواصلةعلىالشركةقدرةبشأنيذكرشكأييوجدالأنهالشركةإدارةتؤكد·
































