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 االدارة جملس رئيس كلمة

 السادة املسامهني الكرام

 

 هللا وبركاته،،، السالم عليكم ورمحة
شركاهتا التابعة و احلسن غازي إبراهيم شاكر )الشركة( يشرفين واألخوة أعضاء جملس اإلدارة أن نضع بني أيديكم التقرير السنوي لشركة 

 .وحدةابإلضافة إىل البياانت املالية امل م2017ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف 
كما   .ينالوط لالقتصادالدخل مصادر تنويع وتوسيع  مبا يف ذلك لية،احمل قتصاديةالا صالحاتالوا تغرياتاستمرار لل م2017شهد عام 
االمر الذي  بطة به،مرت قطاعات ما يتفرع عنه مناإلنشاءات و  قطاع الركود والتباطؤ يف بعض القطاعات يف السوق احمللي، منهااستمر 

 ملعاالثاني من النصف اسيما في  ال، القى بظالله على اإليراداتو  بةلصعق السووف ابفعل ظرشكل حتدي اساسي لعمليات الشركة 
ما  وشدة املنافسة يف قطاع التكييف مما اثر مباشرة على االسعار كانت أيضاً  املؤثرة يف عمليات الشركة ولعل اهم العوامل  م.2017
يف سوق ة السوقية ا الشركة يف سبيل احملافظة على احلصهتحتملو النفقات اليت التكاليف ، و من جهة ربح الوام  من اخنفاض هلنتج عنها 

دماهتا خو قد جتسد ذلك بشكل ملموس يف  من جانب آخرو تطوير خدمات ما بعد البيع  جهيزة املنيزليةقطاعي التكييف و األ
ذات الكفاءة ي يفات ال ج. حيث تعترب مكلرتويج ملكيفات ال جي املتطورة من اجليل اجلديد يف اململكةو نفقات ا املقدمة التسويقية

 .2030 رؤية االقتصادية للمملكةبتحقيق المن املنتجات املتمييزة اليت تساعد الكهرابء خباصية االنفرتر امليزدوج  استهالكالعالية يف ختفيض 
اءة الطاقة كفإعتماد وترخيص خدمات الطاقة من املركيز السعودي لحصوهلا على شهادة ويرتجم اهتمام الشركة يف هذا اإلطار أيضًا 

  .مبا ميكن الشركة وأيهلها إن شاء هللا من أداء دور نشط يف مشاريع كفاءة الطاقة كجهة خمتصة يف هذا القطاع "كفاءة"

 بعض عضوايت حتديثوأكد على االلتيزام حبوكمة الشركة من خالل  مبسؤولياته االضطالع يف اإلدارة جملس استمرعلى اجلانب اآلخر، 
لس والعمل جملاضاف مهام جديدة إىل بعض جلان من خارج اجمللس. كما أعضاء مستقلني أب اإلدارة بتدعيمهاجملس عن  املنبثقة لجانال

مراجعة إلضافة إىل ابالشركة بعمليات السياسات اليت تعىن اللجان على حتديث وتطوير عدد من السياسات احملاسبية و هذه من خالل 
 اإلدارة التنفيذية.  يفة اليت أقرها اجمللس ديداجل اتينيتعالالستناد إىل جدول الصالحيات املعتمد يف الشركة اب

وتطوير لبيعية بعض االقسام والوحدات اجملس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية يف سبيل إعادة هيكلة  بنيشراف والتوجيه استمر اإلكما 
 املصاريف ى ختفيضلاإلدارة العمل ع كثفتني عمليات الشركة. حيث  واليت ستنعكس اجياابً ان شاء هللا يف حتس أعماهلا تنشيطأدائها و 

على الشركة  حرصت كما  .التشغيلية للفرتة القادمة االحتياجاتمع  ومبا يتناسب املالية إىل أقصى حد ممكن وترشيد النفقات وااللتيزامات
اسات كيز املايل للشركة للسنوات القادمة ضمن سياملر وإظهار سالمة  قوينشاط تشغيلي مما يؤمن احتساب كافة املخصصات الضرورية 

، حيث بينت القوائم 2017 الشركة يف هناية العامنتائج بظالله على ايضًا ألقى  االمر الذيقي الشركة أية خماطر مستقبلية متحفظة ت
 . بقاةمت خصمها من رصيد األرابح امل مليون 171املالية السنوية املدققة خسائر مببلغ 
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د بذل كل اجلهود الالزمة كؤ ن ماك.  فيه اخلري ملسامهينا الكرام والسداد لتحقيق اهداف الشركة وغاايهتا ملا يف العملالتوفيق تعاىل نسأل هللا 
على  ادة املسامهنيكما أتقدم ابلشكر إىل السلتحسني كفاءة العمليات وتقوية االداء املايل للشركة لتحقيق العوائد املناسبة ملسامهينا.  

 .زمالئي أعضاء جملس اإلدارة ومجيع العاملني على جهودهم املخلصة وتفانيهم يف سبيل تعيزييز ودعم الشركة واىلدعمهم 
 

 أبو نيان بن عبد هللا هعبد اإلل                                                                                
 

 رئيس جملس االدراة                                                                                     
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 :عامة نظرة .1
لوزاري     مبوجب القرار ا سعوديةمسجلة يف اململكة العربية المسامهة هي شركة  "شركة شاكر" شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر     
رايل  مليون 630 مليون رايل اىل 350الشركة من  رأمسالم. مت زايدة 19/8/2008املوافق  ه17/8/1429( واتريخ 275)ق/ 

ايدة رأس مال الشركة بتاريخ بعد ان أقرت اجلمعية العامة غري العادية ز  سهم متساوية القيمة 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
 

ة كرتونية واملكيفات اهلوائية وصيانة األجهيزة الكهرابئيلجتارة األجهيزة املنيزلية والكهرابئية واإل جمال يف شاكر حالياً  شركة نشاط يرتكيز
ابإلضافة إىل الوكاالت  مالتحكجهيزة القياس و أمعدات وحلول الطاقة املتجددة و تصنيع أجهيزة التكييف املختلفة و واإللكرتونية واملكيفات 

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

 :والشركات التابعة للشركة الرئيسية األنشطة .2
، وبنسبة تصل إىل م2017رئيسي ملبيعات شركة شاكر عن العام تشكل مبيعات وصيانة أجهيزة التكييف واألجهيزة املنيزلية املصدر ال    
 .اإليرادات من %63نسبته  مامن أجهيزة التكييف ماركة إل جي  ةالشركوصيانة حيث بلغت مبيعات تقريباً،  100%

ن إيد النشاط الرئيس تشوكيوميداي ماركة أرستون وإنديست وميتاج األجهيزة املنيزلية والكهرابئية وصيانة جتارة وإستحوذت املبيعات من 
  .من اإليرادات %21نسبته للشركة التابعة إبراهيم شاكر احملدودة ما 

التجارية أسداء اخلليج ة التابعشركة لماركة بيسل النشاط الرئيس لاألجهيزة املنيزلية والكهرابئية وصيانة جتارة من بيعات املما استحوذت ك
شاط الرئيس النمن ماركة إل جي واملكيفات اإلجهيزة املنيزلية وصيانة من جتارة بيعات ملافيما إستحوذت   من اإليرادات. %2 نسبة على
 .من اإليرادات %12 تهنسبما  ،يف األردن، الشركة التابعة جهيزة الكهرابئيةأللاللكرتونيات واالرؤية احلديثة شركة ل

      

كيفات تابعة من نشاطها الرئيسي التسويق للغري من خالل بيع موبلغت مسامهة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة الشركة ال    
" الشركة EMS. كما كان لنشاط كفاءة الطاقة وحلوهلا النشاط الرئيس لشركة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات "%0,3إلـ جي للمشاريع 

  .%1,7التابعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مسامهة يف إيرادات الشركة مبا نسبته 
تعتمد الشركة نشاط الصيانة خلدمة املبيعات وتقدمي خدمات ما بعد البيع وختصص مبالغ متيزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية 

عتمدة متطوير نقاط الدعم الفين سواء من خالل مراكيز اخلدمة التابعة للشركة او مراكيز خدمة و هذه اخلدمة ملواجهة اإلحتياجات املتنامية 
  .املتابعة وتسهيل اإلنتاجية زايدة يف أسهم والذي العمالء وطلبات والشكاوى الصيانة، عمليات خدمة العمالء ملتابعة تطوير مركيزو 

 تقرير جملس ادارة شركة "احلسن غازي إبراهيم شاكر"
 م.31/12/2017عن العام املايل املنتهي بتاريخ                      
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 ونشاط امتداد لقسم الصيانة( )اليت تعترب والتربيد مبقاوالت التكييف اليت تعىنالعاملة لديها و  الوحدات يف الرتكييز على الشركة استمرت
 ذات اريعاملش يف الوحدات تلك هلا تروج اليت واملنتجات ابخلدمات للتعريف( B2B) لألعمال املوجهة األعمالووحدات  الطاقة حلول

  .إيراداهتاو  العالقة ليزايدة عملياهتا
خدمة مبيعاهتا من مكيفات إل جي على ما مت تصنيعه حمليا من قبل شركة  يف %79 نسبتهومبا 2017  إعتمدت الشركة خالل العام 

شاكر" يف حني مت إسترياد ابقي إحتياجاهتا من مكيفات إل جي من شركة إل جي إلكرتونكس كوراي. فيما إستمرت شركاهتا  "إل جي
 التابعة ابسترياد األجهيزة املنيزلية من املصنعني الرئيسيني يف اخلارج.

 

 :م2017املايل  عاملل املالية النتائج ملخص .3
 : 2016السابقمالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة أبرقام العام املايل  بتحقيق نتائج م2017إنتهت السنة املالية 

  .مليار رايل تقريباً للعام السابق 1,6بل مليار رايل تقريباً مقا 1م 2017بلغت إيرادات املبيعات يف العام  .1

 السابق.مليون رايل للعام  48,8، مقابل مليون رايل 171اخلسارة مبلغ صايف ت بلغ .2

 مليون رايل للعام السابق.    388,9مليون رايل، مقابل  175,9 بحبلغ إمجايل الر  .3

 رايل للعام السابق.  مليون 58,7أرابح مببلغ رايل، مقابل  مليون 153,5ت اخلسارة التشغيلية بلغ .4

  السابق.للعام  رايل 0,77ح بر رايل، مقابل  (2,71) مالسه بلغت خسارة .5
 خالل الفرتة: وبيان تطورها 2017وحىت  2013من  وفيما يلي ملخص النتائج املالية عن الفرتة

 نع التغري نسبة
 السابق العام
(%) 

 
 2017 

 
 قائمة الدخل   2013  2014 2015  *2016 

 )االف الرايالت( 

 املبيعات 1,635.177  1.556.656 1.886.526 1,654,405 1,038,563 (37.22%)
 تكلفة املبيعات 1.271.953  51.170.63 1.451.669 1,265,479 862,615 (31.83%)
 جممل األرابح 363.224  386.021  434.857 388,926 175,948 (54.76%) 
 مصروفات التسويق والتوزيع 158.410  161.097  184.598 181,536 162,530 (10.47%)
 مصروفات عمومية 98.812  114.687  158.805 152,203 125,707 (17.41%)
 من العمليات الرئيسية )اخلسارة( الدخل 106.002  110.237  91.454 58,717 (153,472 ( (361.4%)

الزكاة  لقب اخلسارة( (صايف الدخل 178.633  482.449  134.204 50,518 (169,067)  (434.7%)
 وضريبة الدخل وحقوق األقلية

(450%) )اخلسارة( صايف الدخل 125.089 436.896   136.536 48,817 (171,039)   
وإعادة تصنيفها لتتماشى مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة  2016األرقام والعناصر لفترة المقارنة  وتعديل بعضتم إعادة تبويب *

 2017الحالية 
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 التغري نسبة
 العام عن

  (%)السابق

 
 2017  

 
 2016  

 
 2015  

 
2014  2013  

 املايل املركز
 )االف الرايالت( 

 (16,96%)  تداولةامل األصول 1.175,729 1,280,343 1.578.631 1,525,842 1,267,065  
 (4,86%)  األصول غري املتداولة 313.057 748.060 840,349 860,595 818,770  

 (12,60%)  األصول جمموع 1.488.786 2.028.403 2.418.980 2,386,437 2,085,835  
 (13,26%)  تداولةامل املطلوابت 623.611 1.058.333 1.260.180 1,249,014 1,083,295  

(10,45%)  املطلوابت جمموع 699.056 1.101.961 1.361.381 1,330,128 1,191,196   
 (16,26%)  املسامهني حقوق إمجايل 653.518 915.414 1,041,975 1,044,194 874,399  
 (15,30%)  امللكية حقوق إمجايل 789.730 926.442 1.057.599 1,056,309 894,639  
 (12,60%)  امللكية وحقوق املطلوابت إمجايل 1.488.786 2.028.403 2.418.980 2,386,437 2,085,835  

وإعادة تصنيفها لتتماشى مع السياسات المحاسبية  2016 و 2015 األرقام والعناصر لفترة المقارنة وتعديل بعضتم إعادة تبويب *

 2017المطبقة للفترة الحالية 
 

1,566,165 

1,737,911 
1,635,177 

1,556,656 

1,886,526 

1,654,405 

1,038,563 

180,217 187,640 125,089 

436,896 

136,536 
48,817 

(171,039)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

المبيعات (الخسارة)صافي الدخل 
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295,973 304,901 313,057 

748,060 
840,349 860,595 818,770 

915,919 

1,052,439 

1,175,729 
1,280,343 

1,578,631 
1,525,842 

1,267,065 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

تطور األصول المتداولة وغير المتداولة

األصول غير المتداولة األصول المتداولة

646,182 
724,262 699,056 

1,101,961 

1,361,381 1,330,128 
1,191,196 1,211,892 

1,357,340 
1,488,786 

2,028,403 

2,418,980 2,386,437 

2,085,835 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

تطور األصول والمطلوبات

المطلوبات األصول
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 املستقبلية: الشركة والتوقعات وصف خلطط. 4
 لشركاتابشكل مستمر للمحافظة على موقعها الرايدي يف السوق واملضي قدما حنو آفاق أعلى من خالل متثيل شركة شاكر سعى ت

قدمي أفضل احللول حمل و تالعاملية والرائدة يف منتجات أجهيزة التكييف واألجهيزة املنيزلية وتوفري منتجات عالية الكفاءة واجلودة والت
للمستهلك و الشركات لتوفري استهالك الطاقة الكهرابئية مع احملافظة على البيئة، واليت من شأهنا أن تصون قدرهتا التنافسية وتدعم يف 

وية لدعم عملياهتا ق حتقيق النمو وتعيزييز ورفع مستوى اآلداء املايل وحتقيق معدالت رحبية جيدة، فيما تستمر الشركة يف تطوير بنية حتتية
 التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع. 

 توسيع قاعدة موزعيها وعمالئها السعودية عرب العربية اململكة داخل يف السوق السوقية حصتها رفع على الشركة اسرتاتيجية كما تنطوي
عيزييز وت ها اىل جمموعة املنتجات اليت متثلها حالياً جديدة تضيف مبيعاهتا. وكذلك تستهدف الشركة تسويق وبيع منتجات ليزايدة احلالية

خالل الربع  الشركة أضافتحمفظة اجملموعة من العالمات التجارية العاملية وتغطية مجيع قطاعات سوق األجهيزة الكهرابئية. وهبذا اإلطار 
 رتر امليزدوجاملكيفات املتطورة خباصية االنفاالول من العام املنصرم إىل حمفظة منتجاهتا من أجهيزة التكييف ال جي، اجليل اجلديد من 

ليت توفر قيمة مضافة جمموعة من امليزااي الفريدة ا لعمالئهاذات األداء العايل واملصممة ابالعتماد على عدد التقنيات الفائقة املبتكرة، لتتيح 
ملا تتصف هذه  إلضافةابالطاقة الكهرابئية،  حقيقية وجتعل من هذه املكيفات خياراً مثالياً لالستخدام من خالل التخفيض يف استهالك

 املكيفات ابنسجامها مع البيئة. 

646,182 
724,262 699,056 

1,101,961 

1,361,381 1,330,128 

1,191,196 

565,710 
633,078 

789,730 
926,442 

1,057,599 1,056,309 

894,639 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

تطور المطلوبات وحقوق أصحاب الملكية

المطلوبات حقوق الملكية
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م برفع حصتها يف شركة خدمات إدارة الطاقة 2015وألمهية تطوير منظومة حلول الطاقة يف شركة شاكر فقد قامت يف مطلع عام 
م، عيززت 2017ذا اإلطار ايضاً يف العام من حصص الشركة املذكورة. وهب %74اىل ما جمموعة  %20( من EMSاإلمارات ذ م م )

الشركة من الوحدات العاملة لديها يف اململكة واليت تعىن بنشاط حلول الطاقة للتعريف ابخلدمات اليت تقدمها تلك الوحدات سواء 
ترخيص خدمات و  اعتمادوهبذا اخلصوص استحصلت الشركة على شهادة ا للمستهلك الفرد أو املشاريع فيما خص كفاءة الطاقة وحلوهل

لتقدمي خدمات التقييم اهلندسي ملعايري كفاءة الطاقة وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة  "،كفاءةالطاقة من املركيز السعودي لكفاءة الطاقة "
 ومراجعة البياانت والتدقيق يف املباين وتقدمي خدمات القياس والتحقق من الطاقم. 

كة بدخول السوق األردنية من خالل مسامهتها يف شركة الرؤية احلديثة لإللكرتونيات قامت الشر  2010ويف النصف الثاين من العام 
يف السوق اللبنانية من  استثمارهاإىل  ابإلضافة، هذا %60واالجهيزة الكهرابئية، حيث تبلغ نسبة ملكيتها يف رأمسال الشركة املذكورة 

 .2009ش.م.ل يف العام  –واألجهيزة املنيزلية لبنان )"سيلكو"(  يف رأمسال شركة شاكر لإللكرتونيات %20 خالل مسامهتها بنسبة

ما مع جهود حكومتنا الرشيدة تتسم ابإلجيابية ال سي وفيما يتعلق بتوقعات االداء للعام املايل املقبل، إن النظرة املستقبلية لألوضاع احمللية
اململكة، حيث ستستفيد منها بعض القطاعات االقتصادية.  االكرب يف اتريخ 2018يف تنفيذ جمموعة حوافيز للقطاع اخلاص يف موازنة 

ظ ابلتطورات على صعيد قطاعي التكييف واالجهيزة املنيزلية ولذا فإننا حنرص على مواصلة هنجنا املتحف التنبؤولكنه من الصعوبة مبكان 
واردها البشرية الشركة وم ألصولاالمثل  فيما يتعلق ابلنمو واحلفاظ على قاعدة رأس مال جيدة ووضع مايل مستدام وسليم واالستغالل

يف بذل كل اجلهود والطاقة يز الرتكي نواصل التشغيلية. وسوف االحتياجاتواملالية مع االستمرار يف ترشيد النفقات مبا يتناسب مع 
السوق  زمة ملواجهة حتدايتالال ابلتغيريات الضرورية وكافة املبادرات يف القيام خالل استمرار الشركة من صعوابت، اي الالزمة ملواجهة

 .اتساعاً وأكثر منافسة أكثر أصبحالذي 

وتطبيق  1/1/2018اعتباراً من  املضافة على القيمة الضريبة كما يهمنا ان نوضح انه لن يكون هنالك اي أتثري جوهري على تطبيق
 تصحيح اسعار الطاقة. قرار

 :الشركة قرارات.5
 

 ي:يل ما برزهاأ ومنم 2017 العام خالل قرارات عدة الشركة اختذت
آاثر جوهرية على أو أي معوقات دون أن تواجه  م1/1/2017بداءً من  IFRSطبقت الشركة املعايري احملاسبية الدولية  -1

الفروقات  30/1/2017وقد ضمنت الشركة اعالهنا املنشور على موقع تداول بتاريخ  .تطبيق معايري احملاسبة الدولية إثر
 .1/1/2016ملسودة القوائم املالية املعدة وفق املعايري الدولية كما يف  د االفتتاحياليت وردت على الرصي

خالل الربع االول من العام املنصرم إىل حمفظة منتجاهتا من أجهيزة التكييف ال جي، اجليل اجلديد من  الشركة أضافت -2
 .املكيفات املتطورة خباصية االنفرتر امليزدوج

عن جملس اإلدارة مبا يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات قبل بدء نفاذها بتاريخ  إعادة تشكيل اللجان املنبثقة -3
 م.20/4/2017



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

 

 م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي   11 

 م.2017الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية السيد/ خالد خب  بشهر مايو تعيني  -4
ة، عقد إىل احنراف اخلطة االسرتاتيجية للشرك واليت أدت   2017بناَء على التطورات االقتصادية اليت مرت يف العام  -5

م ورشة عمل مع اإلدارة التنفيذية ومستشار خارجي هلذه الغاية ومت التوافق على 2017جملس اإلدارة يف منتصف عام 
  .إدخال التعديالت املطلوبة على اخلطة االسرتاتيجية مبا يتوافق مع التطورات االقتصادية والتكيف مع واملتغريات

م، 25/7/2017يخ اعتبارا من اتر  ورئيس تنفيذيحم من منصبه كعضوا منتداب قبول استقالة األستاذ مجيل عبد هللا املل -6
 (country Manager) تكليف املدير اإلقليميو مع استمرار عضويته يف جملس اإلدارة )عضو غري تنفيذي(، 

  .م26/7/2017 االستاذ حكم مصطفى ابو ريشة، مبنصب الرئيس التنفيذي املكلف لشركة شاكر اعتباراً من
 مستقل( لدورةنائب لرئيس جملس اإلدارة )عضو م ك 2017مايو  31بتاريخ مصعب سليمان املهيدب  /ني األستاذتعي -7

  .للمجلس الدورة احلالية وحىت هنايةوذلك اعتبارا من اترخيه جملس اإلدارة احلالية، 
لصليع جعة خلفاً لألستاذ/ خالد ابتعيني األستاذ/ تركي اللحيد يف جلنة املرا م،5/11/2017بتاريخ توصية جملس اإلدارة  -8

 م.20/12/2017وقد صادقت اجلمعية العامة على هذا التعيني بتاريخ 
اهناء تكليف املدير رئيسًا تنفيذاًي للشركة و م ك19/11/2017اتريخ إعتبارًا من  يميهتعيني املهندس عيزام سعود املد -9

 اإلقليمي. 
 م. 21/12/2017لوائح املرفقة هبا بتاريخ قرار جملس اإلدارة ابعتماد الئحة حوكمة الشركة و  -10

 املخاطر:  .6
اطر، طرق نظام إدارة املخ وحتدد مبادئ وعناصر املخاطر،لحفاظ على فعالية نظام إدارة لسياسة املخاطر وإعتماد امت الشركة إبعداد ق

 إدارة املخاطر، احملافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة املخاطر،
 : تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل واخلطوات اليتدارة املخاطر هي عبارة عن العمليات إن إ وحددت السياسة

 ( طرق إدارة املخاطر 3    تقييم املخاطر( 2    املخاطرحتديد  (1
ولتحقيق ذلك  لية،التشـــغي واملتعلقة أبنشـــطتهاالشـــركة  تواجههاقد من أجل حتديد املخاطر اهلامة اليت  حيث يتم بذل أقصـــى جمهود :حتديد املخاطر( 1

 وعقد اإلجتماعات مع األشـــخاص املســـؤولني عن حتديد املخاطر ابإلضـــافة إىل كافة الوســـائل املتاحة للمراجعة على العملياتتقوم الشـــركة إبســـتخدام  
خاطر املتعلقة أبنشــــطة بتحديد امل ركةتقوم الشــــو املراجعني الداخليني واخلارجيني وأي أســــلوب أخر لتحديد املخاطر.  إســــتخدام التقييمات اليت يقوم هبا

الشـــركة التشـــغيلية وتقوم بتســـجيلها يف ســـجل يســـمى ســـجل املخاطر، وأن تســـجيل تلك املخاطر يكون قاصـــرا على وصـــف طبيعة اخلطر والرأي الفىن 
املراجعة العامة  عة ا الداخلية من خالل. يتضـــــــمن ســـــــجل املخاطر تقارير حمفوظة حبيث تقوم إدارة املراجية هذا اخلطر على عمليات الشـــــــركةاملتعلق أبمه

ر وأثر ذلك طملختلف عمليات الشـــــركة بتحديد املخاطر املتعلقة ابألنشـــــطة التشـــــغيلية للشـــــركة وتســـــجيلها وتقيمها وتقدمي الرأي الفين املتعلق هبذه املخا
 على عمليات الشركة ومتابعتها لتصحيح املالحظات وترفع مرئياهتا للجنة املراجعة.

 .بتقييم التأثري املتوقع من كل خطر وتقوم الشركةخطر من األخطار اهلامة،  املخاطر لكلليل وتقييم وتصنيف ( حت2

 .تقوم الشركة إبعداد الطرق واحللول للتعامل معه وختفيض اخلسائر احملتملة لكل خطر هام، املخاطر:( طرق إدارة 3
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 التعديالت وإجراء ابملراقبة وذلك املخاطر، املراجعة الداخلية اليت تعىن حالياً إبدارة  إدارة اهب تقوم الرقابة من مســــــــتمرة عملية ترافقها اخلطوات هذه
 2017العام  يف مت الداخلية الرقابة نظام دعم يف الشــــركة خطة مع ومتشــــًيا.و اليت هلا ان تقوم بكافة النشــــاطات الرقابية يف الشــــركة  الضــــرورة، حســــب
الشركة  يف اللجنة من خالل إدارة املراجعة الداخلية لتقوم للمخاطر إبدارة تتعلقاملنبثقة عن جملس االدارة ،  املراجعة ةجلنمهام مهام جديدة على  أضافة
 طريق وعن املختلفة الشــــركة أعمال نطاق على اخلطرة املمارســــات من واحلد الرقابة توفري و املخاطر، إدارة ســــياســــة تنفيذ كيفية يف املســــتمر ابلتوجيه
يه اجمللس لس ابلتقارير اخلاصـــــة إبدارة املخاطر وتنباجمل إببالغ اليت بدورها  تقوم جلنة املراجعةاىل  التقارير وإعداد واملخاطر للتحدايت والتصـــــدي التقييم

قدمي النصــح ت، وابإلضــافة لذلك، تقوم اللجنة ابإلشــراف على املراجعة الداخلية ومراجعتها للضــوابط الداخلية، من أجل تلحظهاخبصــوص أي مســائل 
  للمجلس حول فعالية نظام الرقابة الداخلية.

 أي حدوث حال يف املستقبلية وتوقعاهتا النقدية وتدفقاهتا التشغيلية ونتائجها املايل ومركيزهاوشركاهتا التابعة شاكر  شركة نشاط يتأثر قد
 :احلاضر الوقت يف معروفة غري أخرى خماطر ةأي أو التالية املخاطر من

 

 االئتمان مخاطر   (أ

تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر تعرض اجملموعة خلسارة مالية يف حال عجيز العميل أو الطرف املقابل يف أداة مالية عن الوفاء 
 ابلتيزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم املدينة التجارية والنقد وما يف حكمه.

 الذمم املدينة التجارية واألخرى -
جملموعة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية ابخلصائص الفردية لكل عميل على حدة. إال أن اإلدارة تضع ابعتبارها يتأثر تعرض ا

أيضاً العوامل اليت قد يكون هلا أتثري على خماطر االئتمان لقاعدة عمالء اجملموعة، مبا يف ذلك خماطر التعثر يف قطاع العميل 
م وللشركة سياسة ائتمان يتم مبوجبها حتليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من والدول اليت ييزاول فيها العمالء أنشطته

قدرته االئتمانية قبل عرض شروط وأحكام السداد املعيارية اخلاصة ابجملموعة. يتم وضع حدود مبيعات لكل عميل وتتم 
 مراجعتها بصورة سنوية.

 .املستحقة املدينة ذمملل الدائمة واحلثيثة راقبةابملابلعمالء  يتعلق فيما اإلئتمان من خماطر للحد الشركة وتسعى
 مخاطر السيولة (ب

 تتمثل خماطر السيولة يف خماطر مواجهة اجملموعة لصعوبة عند الوفاء ابلتيزاماهتا املرتبطة مبطلوابهتا املالية اليت تتم تسويتها عن
يف إدارة السيولة إىل ضمان أن يكون لديها  طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج اجملموعة

دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء ابلتيزاماهتا عند استحقاقها، يف ظل الظروف العادية والظروف احلرجة، دون تكبد 
مبا يف ذلك أي  ،خسائر غري مقبولة أو تعرض مسعة اجملموعة للخطر. تسعى اجملموعة ابستمرار لاللتيزام ابرتباطاهتا النظامية

 ارتباطات متعلقة ابتفاقيات التمويل اخلاصة هبا.
املخاطر لعمل على تقليل اوالتخطيط والتنظيم للتحكم ابلسيولة النقدية و  عمليات اخليزينةدارة اخليزينة يف الشركة تتوىل إن أعلماً          

سعار الفائدة ألا يقلل أيضا خماطر القيمة العادلة ومب .تمويلل عائد ممكن وتقليل تكلفة الاملتعلقة هبا هبدف حتقيق أفض
 للشركة. التدفقات النقديةو 
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 السوق مخاطرج(    

تتمثل خماطر السوق يف خماطر التأثري احملتمل للتغريات يف أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العمولة 
املالية. إن اهلدف من إدارة التعرض ملخاطر السوق هو إدارة ومراقبة وأسعار األسهم على إيرادات اجملموعة أو قيمة أدواهتا 

 التعرض ملخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع حتقيق أعلى عائد ممكن.

 خماطر العمالت األجنبية: -

 خماطر العمالت األجنبية هي خماطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.
تتم معامالت اجملموعة بصورة أساسية ابلرايل السعودي. إال أن اجملموعة لديها استثمارات يف شركات اتبعة أجنبية. ويف الوقت 
احلايل، يتعلق هذا التعرض بصورة أساسية ابحلركات يف أسعر الصرف بني العمالت احمللية مقابل الدينار األردين والدرهم 

 موعة هذه التقلبات وابلتايل تقوم إبدارة أتثريها على القوائم املالية املوحدة.اإلمارايت. وتراقب إدارة اجمل

 على وتبقى العمالت أبسعار خاصة عناية تتعامل معها اليت البنوك مبساعدة ابلشركة املالية اإلدارة تويل املخاطر هذه من وللحد
 ة.ة املخيزون بكفاءضافة اىل إدار األجنبية ابإل والعمالت املال أسواق مستمر مع اتصال
 خماطر معدالت األرابح -

 تنشأ خماطر معدالت األرابح من احتمالية أتثري التغريات يف معدالت األرابح على القيم العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية 
 ة.احملدد الفجوة لألدوات املالية. تراقب الشركة املراكيز بصورة يومية لضمان احلفاظ على املراكيز ضمن حدود

 مخاطر متعلقة بنشاط الشركة: (د

 ركات احملليةمن منتجات الش عددب عمليوجد عدد من الشركات املنافسة ت حيث الشركة هبا تعملاليت  لبيئة التنافسيةا 
جودة املنتجات واالستثمار يف  على الشركة ابلرتكييز فتقوم السوق يف املنافسة عن الناشئة املخاطر من وللحد والعاملية.
ما تتطلب ان تكون البضائعة املوردة ذات  عادة اليت الكبرية، لمشاريعكة توزيع وخدمات ما بعد البيع ابإلضافة لتوسيع شب

 مقدمة يف تؤهلها لتكون واليت به الشركة، تتمتع ما وهي قوية مالية وموارد عريقة خربة سجلجودة عاملية ومعتمدة ووجود 
 عاملشاري هذه مثل تنفيذ على الشركات القادرة

  تتمثل خماطر السوق يف خماطر التأثري احملتمل للتغريات يف أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العمولة
وأسعار األسهم على إيرادات اجملموعة أو قيمة أدواهتا املالية. إن اهلدف من إدارة التعرض ملخاطر السوق هو إدارة ومراقبة 

 ود مقبولة مع حتقيق أعلى عائد ممكن.التعرض ملخاطر السوق ضمن حد
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 يف خمتلف شاريع ملاتنفيذ  الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى الطلب يف السوق وأتخري تباطؤ منو قطاع اإلنشاءات والعقار
 والتجارية. الصناعيةالقطاعات العقارية و 

 طاعات االقتصادية.كافة القبشكل مباشر على  واملتوقع انعكاسها  تباطؤ النشاط االقتصادي العام االقتصادية نتيجة املخاطر 
 اململكة يغطي حنو احلصري على التوزيع حبق يتمتع موزع أي لديها ليس الشركة فإن . ولذلكعتماد 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 . املمارسةخماطر تذبذب أسعار املواد اخلام لتصنيع أجهيزة التكييف 

 اخلام. املواد أسعار تذبذب على املرتتب السليب األثر من احلد يف يساعد مما سنوي

 األرباح توزيع مخاطر (ه

 القانونية ومتطلبات االحتياطات املايل ومركيزها أرابح حتقيق على لشركةا قدرة منها عوامل عدة على األرابح توزيع يعتمد 
 جملس لتوصية ختضع وعوامل أخرى العامة، االقتصادية واألوضاع املتوفرة، االئتمان وحدود املمولة، املالية املؤسسات واشرتاطات
 . يف هذا الشأن اإلدارة

 والقوانين: باألنظمة المتعلقة المخاطر  (و

 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.
الوعي  مستوى رفع يف تسهم اليت الوقائية اإلجراءات وعمل املخاطر واالجراءات املتبعة تلك إلدارة املستمرة ابملتابعة الشركة وتقوم
 الوحدات العاملةو التدقيق الداخلي واليت تتبع مباشرة للجنة املراجعة، إبستبيان مجيع اإلدارات  أتثريها، حيث تعمد إدارة من للحد

والتقليل لك املخاطر إلدارة ت واإلجراءات املناسبةبشكل دوري لتحديد وتقييم املخاطر اجلوهرية اليت قد تؤثر على عمليات الشركة 
 د حدوحتديية خماطر أتسمح بتقييم إحتماالت حدوث  قابلة للقياسو خالل مؤشرات حمددة  وذلك منأثرها إن وجدت.  من

 .املقبول ودرجة اخلطرحاسم له 
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 الشركات التابعة خارج اململكة: وإمجايل إيراداتالشركة  إليرادات اجلغرايف التحليل .7
 املتحدة: واألردن واالمارات العربية سعوديةال العربية اململكة يفيظهر اجلدول أدانه التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة وشركاهتا التابعة 

 

 البيان
 )االف الرايالت(

2016 2017 

 )اخلسارة( صايف الربح املبيعات صايف الربح املبيعات

(159,457) 898,112 57,702 1,506,227 السعوديـــة  

(19,244)  121,195  (8,798)   139,806 األردن  

 7,662  19,256   (87)   8,372 اإلمارات العربية املتحدة

171,039) ( 1,038,563  48,817 1,654,405 اجملمـوع  
  

 السابقة: السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح .8
 :م2016مقارنة ابلعام السابق  م2017يوضح اجلدول املبني أدانه النتائج التشغيلية للعام املايل 

 البيـــــان
 )االف الرايالت(

 % التغري نسبة 2017   2016 
 تمن املبيعا % املبلغ

 

 من املبيعات% املبلغ 
 املبيعات

 

1,654,405 -  1,038,563 -  ( 37,22%) 
 (%31,83)  %83,06  (862,615)   %75,77 (1,265,479) كلفة املبيعات
 %54,76   %16,94  175,948   %24,22 388,926 الربح اإلمجايل

 %0,24  %31,72  (329,420)     %21,20 (330,209) خرىا-التشغيلية املصروفات
 %361,38  %14,78  (153,472)  %3,02 58,717 التشغيل )خسارة(  ربح
 

 توارتفع فسة،واملناوتراجع حجم الطلب  قتصادية يف السوقنشطة اإلنتيجة تباطؤ بعض األ %37,22 بنسبةأخنفاض مبيعات الفرتة احلالية مقارنة ابلفرتة السابقة سبب يعود 
الربح  ض معدل هام السبب يف اخنفا وقوة املنافسةراجع حجم الطلب كما كان الخنفاض املبيعات وت  .قيمة املخيزون نسبة تكلفة املبيعات نتيجة زايدة يف خمصص إخنفاض

ب يف اخلسارة من السب والتوزيع بنفس نسبة اخنفاض املبيعاتع نفقات البي عدم اخنفاضكما كان لكافة األسباب املذكورة آنفا و .  %54,8اإلمجايل بنسبة  وإخنفاض الربح
 . % 17.4من العام السابق مبا نسبته  ماثلةعلى الرغم من اخنفاض املصاريف العمومية واإلدارية يف الفرتة احلالية مقارنة ابلفرتة املالعمليات التشغيلية 

 
 

 :احملاسبة معايري .9
 

وقد مت . (IFRS) املالية للتقارير الدولية معايريلل طبقاً  2017ديسيمرب  31 يف املنتهي املايل العام لخال للشركة املالية القوائم إعداد مت
 م. وبناًء على ذلك ومل توجد آاثر على أثر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية. 2016تعديل أرقام املقارنة للعام املايل 
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 :مراجعي احلساابت   .10
 

الفوزان  –اختيار مراجعي احلساابت السادة/ كي يب ام جي  م13/4/2017 عقدت بتاريخ اليتعادية  اجلمعية العامة الغري قررت
 املاليةالقوائم  أن 2017العام  مراجع احلساابت عن ويظهر تقرير م،31/12/2017 القوائم املالية للسنة املنتهية يف ملراجعة وشركاوؤه
 للشركة:املوحدة 

ديسمرب  31 وهرية، املركيز املايل لشركة احلسن غازي إبراهيم شاكر وشركاهتا التابعة كما يفتظهر بعدل من كافة النواحي اجل (1
بية ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقاً ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العر  ،م2017
 .عودية املالئمة لظروف اجملموعةالس

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

 واملراحبات القروض .11
 :األجل قصريةقروض و مراحبات  ( أ

 احلسن غازي شاكر وفقا ملا يلي: لشركة 2017يظهر 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

 ت()االف الرايال

 696,211 60,591  86,576 )إمجايل  1/1/2017الرصيد يف  _ 20,325 100,514 79,000 43,640 142,813 _   162,752 
  أصل املراحبات(

   2017 املسحوب خالل عام 210,711 160,043 404,760 _ 144,245 201,344  245,029  169,158  325,127  474,427 2,334,844
  )مراحبات جديدة(

2,402,522   456,942 376,413  219,167 
  

  2017املسدد خالل عام  95,000 160,000 420,000 79,000 137,000  249,000 210,000
628,533   78,076 35,290  112,753  35,029 95,157  0,8855   31/12/2017الرصيد يف  115,711 20,368 85,274 _ 

  .االستحقاقاو ستة أشهر مت سدادها خالل فرتة  أشهرمدهتا ثالثة  غالبيتها من خالل عقود متويل مراحبة كانت  م2017يلي أعاله مت احلصول عليها خالل العام املايل املراحبات املشار إليها يف اجلدول التفص

 قاً ملعايري احملاسبة الدولية.تبويب الفوائد املستحقة وف نتيجة إعادة مليون رايل 4,7زايدة بقيمة   1/1/2017*وُيظهر الرصيد االمجاىل كما يف 

  

 :لشركة الرؤيه احلديثه وفقا ملا يلي 2017املايل ( خالل العام ه حركة قرض قصري األجل )مراحبةيظهر اجلدول أدان
 حركة القروض قصرية األجل بنك املؤسسة العربيه املصرفيه اإلسالمي

 )االف الرايالت( البحرين
  1/1/2017رصيد القروض يف   61,726
  2017قيمة القروض املسحوبة خالل عام   81,284
  2017قيمة القروض املسددة خالل عام   65,145
   31/12/2017رصيد القروض يف   77,865

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

 شهر من اتريخ دفع اإلعتماد املستندي املتعلق بتمويل املراحبة على أن ال تتجاوز عشرين شهرًا من اتريخ فتح اإلعتماد.نيت عشرة ثايتم تسديد كل عملية متويل على  املوردين.مشرتايت الشركة من 
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 :األجل طويلة ومراحبات قروض ( ب
 لشركة احلسن غازي شاكر وفقا ملا يلي: للشركة 2017يظهر اجلدول أدانه حركة القرض طويل األجل خالل العام املايل 

 البنك األهلي 
 حركة القرض طويل األجل

 )االف الرايالت( 

  1/1/2017رصيد القرض اإلفتتاحي يف  38,750

  2017عام قيمة القرض املسحوبة خالل  45,296
  2017قيمة القرض املسددة خالل عام  23,083
  31/12/2017رصيد القرض يف  60,963

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

 متساوى كلقسط  12على  املبلغ االضاىف االفتتاحى يسدداىل الرصيد  سعودى كقرض إضافةمليون رايل  45,2مببلغ   مت إضافة  2017وخالل العام  .م2019يف شهر يوليو  وآخر قسطم 2015أكتوبر 

       . 2017من بداية الربع االرابع    السداد اعتبارابدات الشركة  أشهر وقدثالث 

 للشركة التابعة الرؤية احلديثة وفقا ملا يلي: 2017ر اجلدول أدانه حركة القرض طويل األجل خالل العام املايل يظه
 بنك املال

 حركة القرض طويل األجل
 )االف الرايالت( 

  1/1/2017رصيد القرض اإلفتتاحي يف   5,303
   2017 قيمة القرض املسحوبة خالل عام _

  2017سددة خالل عام يمة القرض املق  3,978
  31/12/2017رصيد القرض يف   1,325

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

 
 :للشركة التابعة خدمات الطاقة اإلماراتية وفقا ملا يلي 2017خالل العام املايل ول أدانه حركة القروض يظهر اجلد

 طويلة األجل حركة القروض البنك العريب ديب
 )االف الرايالت( 

 1/1/2017رصيد القروض يف  15,564

 2017وض املسحوبة خالل عام قيمة القر  592
 2017يمة القروض املسددة خالل عام ق 2,989

  31/12/2017رصيد القروض يف  13,159
 

 مليون درهم وفقا للتفصيل التايل:   18,188امجالية رات على ثالثة قروض بقيمة اماستحصلت شركة خدمات الطاقة اإل
 8,4واملعادل  مليون درهم تقريباً  8,3لتكون  2017مت تعديلها يف العام مليون درهم  11.5قيمة أصل القرض ت كان  23/4/2015القرض األول مت احلصول عليه بتاريخ  -

  م.2017قسط شهري متساوي القيمة، بدأت الشركة يف سداد القرض من يوليو  60جب يتم تسديده مبو مليون رايل 
قسط شهري متساوي القيمة.  60مليون رايل يتم تسديده مبوجب  7.56واملعادل مليون درهم  7.4ض قيمة أصل القر  23/6/2015القرض الثاين مت احلصول عليه بتاريخ  -

   .2016سبتمرب  22من بدأت الشركة يف تسديد القرض اعتباراً 
دأت . بشهري متساوي القيمةقسط  24 رايل مبوجبمليون  2.55واملعادل مليون درهم  2.5القرض قيمة أصل  23/6/2015القرض الثالث مت احلصول عليه بتاريخ  -

   م2017خالل العام  القرض ابلكامل تسديدومت  2015الشركة يف سداد القرض اعتبارا من يونيو 
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 احلكومية: للجهات النظامية املدفوعات .12
 :م2017يظهر اجلدول أدانه املبالغ املدفوعة من قبل الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة خالل العام 

 الوصف املوجز اباألسب
2017  

البيان )االف 
املستحق ومل  الرايالت(

 يسدد
 املسدد

 الرسوم اجلمركية 20,379  - ما يتم سداده من رسوم وتعرفات مقررة من اجلهات احلكومية املختصة متطلب نظامي
975,7 5,618 ما يتم إحتساب خمصصاته وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل متطلب نظامي  الزكاة والضريبة املستحقة 

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

 االجتماعية
املؤسسة العامة للتأمينات  3,229  -

 اإلجتماعية

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

 ة وزايرات جتاري للمقيمني
-  2,449  

 أتشريات وجوازات

 
ديسمرب  31شاكر، ويف سن غازي إبراهيم م لشركة احل2006ديسمرب  31أهنت اهليئة العامة لليزكاة والدخل )"اهليئة"( الربوط اليزكوية حىت السنة املنتهية يف 

 م لشركاء أسداء.2011ديسمرب  31، ويف م لشركة إبراهيم شاكر احملدودة ولشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة2007
م لشركة احلسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر احملدودة، وشركة إبراهيم 2015م إىل 2008قدمت الشركة إقرارات اليزكاة على أساس موحد من 

 م.2014نوفمرب  13من اتريخ حسني شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة أسداء. مت إدراج نتائج شركة أسداء يف اإلقرار املوحد 
م، ولشركة احلسن غازي 2007م الربط النهائي لشركة احلسن غازي إبراهيم شاكر على أساس مستقل لسنة 2014استلمت الشركة من اهليئة خالل عام 

م مبطالبات 2011م إىل 2008موحد من  إبراهيم شاكر، وشركة إبراهيم شاكر احملدودة، وشركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة احملدودة على أساس
مليون رايل سعودي. وقد اعرتضت الشركة على هذه الربوط لدى اهليئة، وبرأي اإلدارة أن نتيجة االعرتاضات سوف  0.31زكاة وضريبة استقطاع إضافية بلغت 

 تكون لصاحل الشركة.
 م حىت اترخيه.2016م إىل 2012مل تصدر اهليئة الربط اليزكوي للسنوات 

 

 :م2017 عام خمصصات .13
 .سعودي مليون رايل 28,8تكوين خمصص للمخيزون مببلغ مت  (أ
 مليون رايل سعودي. 39,9مت تكوين خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها مببلغ  (ب
 مليون رايل. 103,4 بلغ 31/12/2017رصيد األرابح املبقاة كما هو يف  (ت
 مليون رايل.  7,7خمصصات زكاة بلغت قيمتها  (ث
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 :ابعةالت الشركات ..14
 :يبني الرسم البياين أدانه هيكل ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر يف الشركات التابعة

هيزة شركات نشاطها الرئيس يرتكيز يف تصنيع أجهيزة التكييف واملتاجرة ابجلملة يف أجستة تتألف شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر من 
 :الشركات التابعة هي. وهذه وكفاءة الطاقة التكييف واألجهيزة املنيزلية

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

 سن غازي إبراهيم شاكر. من قبل شركة احل %90لصاحل شركة إبراهيم حسني شاكر للمشاريع والصيانة اململوكة أيضاً بنسبة  %10و
ا هو اململكة احملل الرئيس لعملياهتيقع مقرها الرئيس يف مدينة جدة، و  سعودي،رايل اليني م عشرةويبلغ رأمسال شركة إبراهيم شاكر 

 نشاطها يف جتارة أجهيزة التكييف واألجهيزة املنيزلية واألجهيزة الكهرابئية والوكاالت التجارية.العربية السعودية ويتمثل 
 .شركة إل جي شاكر احملدودة 

اكر ششركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية حمدودة أتسست بني إل جي لاللكرتونيات الكورية وبني شركة احلسن غازي أبراهيم 
 كرشا ال شركة إل جي ويبلغ رأس مجنيب أستثمار إنشاطها الرئيس تصنيع أجهيزة التكييف وفقا لرخصة  السعودية.اململكة العربية  يف

ي احملل الرئيس لعمليات شركة ال ج .(سبعة وثالثون مليوانً ومائة ومخسة وعشرون ألف رايل سعودي) رايل سعودي 37.125.000
 . واملصنعشاكر هو اململكة العربية السعودية حيث يقع املقر الرئيس 

ما يعادل إثنني ال جي الكرتونيكس  شركةعلى بيع ة شركة شاكر جملس إدار  قم واف24/11/2013املوافق  هـ21/1/1435بتاريخ 
 م.2012 وفقاً لقيمتها الدفرتية للعام املايل احملدودة إل جي شاكر شركة( يف املائة من إمجايل احلصص اململوكة لشركة شاكر يف 2%)

 رأمسال إل جي يفشركة نسبة حصة  وابلتايل اصبحتمام اجلهات املختصة أستكمال عملية نقل احلصص مت إ 26/5/2014وبتاريخ 
 24/11/2013مت اإلعالن عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ  .%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  

غازي شركة إبراهيم حسين 

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

 .براهيم شاكرمن قبل شركة احلسن غازي إ %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 نفيذ العقود املباشرة بني احلكومة وجمموعة ت

  واالجهزة الكهرابئيةشركة الرؤية احلديثة لاللكرتونيات. 
لكرتونيات واألجهيزة الكهرابئية شركة مسامهة خاصة حمدودة وهي شركة مؤسََّسة مبوجب قوانني اململكة األردنية إللشركة الرؤية احلديثة 

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

األسهم  .الشركة المن رأمس % 60 ما نسبته سعودي،رايل  ( مليون39.7) ينار أردين ما يعادلد ( مليون7.5)حصة شركة شاكر فيه 
يكون لكل سهم و  مسية هي دينار أردين واحدإمن فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم يف الشركة قيمة هي  الرؤية احلديثة يف شركة

 .جتماعات اهليئة العامةإصوت واحد يف 
  يج التجاريةأسداء اخللشركة. 

 %5و  %95ملكية شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر فيها  وتبلغ نسبةشركة أسداء اخلليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة 
مائة مخسمن قبل شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأمسال الشركة  %90لصاحل شركة إبراهيم شاكر احملدودة و اململوكة أيضا بنسبة 

الرئيسي يف جتارة  ثل نشاطهاويتمالرئيسي يف الرايض واحملل الرئيس لعملياهتا هو اململكة العربية السعودية.  ويقع مقرهاسعودي  رايل ألف
 يسلب لالجهيزة الكهرابئية اليت حتمل العالمة التجارية ماركةحصري  هي موزعوشركة أسداء الكهرابئية.  والتجيزئة لألجهيزةاجلملة 

Bissell. 

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

مات إدارة لبيئة وخدل وللمباين الصديقةللمشاريع الشاملة  وتوفري اخلدماتمتخصصة يف إدارة الطاقة  وهي شركةحمل رئيسي لعملياهتا، 
( درهم إمارايت ألفوسبعون  وثالمثائة ومخسةدرهم إمارايت )ثالثة ماليني  3.375.000الطاقه هو خدمات رأمسال شركة  يبلغ الطاقة.

 .من رأس مال الشركة %74شركة شاكر فيها  وتبلغ حصة
ددة والطاقة البديلة، الطاقة، مصادر الطاقة املتج ستهالكإوترتكيز 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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  :الصادرة لكل شركة اتبعة وأدوات الدينتفاصيل األسهم  . 15
 اململكة داخل شاكر لشركة التابعة الشركات أصدرهتا دين وأدوات أسهم توجد النه إسهم شركة الرؤية احلديثة فأر عن إبستثناء ما ذك

 .خارجها أو

  األرابح: توزيع يف الشركة سياسة. 16
 الشركة وفقًا ملا يلي: يف يتم توزيع األرابح على املسامهني وفقًا ألحكام النظام األساسي للشركة والئحة سياسة توزيع األرابح املعتمدة
 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
 .املدفوع رأس املال ( من%30)ملذكور التجنيب مىت بلغ اإلحتياطي ا

  ن إحتياطي األرابح لتكويصايف  منمعينة نسبة للجمعية العامة العادية بناًء على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب
 خيصص لدعم املركيز املايل للشركة.تفاقي إ

 يكفل توزيع أو الشركة ةمصلح حيقق الذي ابلقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية 
 إلنشاء األرابح مبالغ صايف من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية .املسامهني على اإلمكان قدر اثبتة أرابح

 املؤسسات. هذه من قائما يكون ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات
  ال املدفوع.( من رأس امل%5)متثل على املسامهني نسبة يوزع من الباقي بعد ذلك  
 املسامهني على مرحلية نقدية أرابح توزيع املختصة اجلهة من املوضوعة الضوابط استيفاء بعد للشركة جيوز. 
 تياطاهتا ححيق للشركة زايدة رأمساهلا عن طريق إصدار أسهم منحة إىل مسامهيها احلاليني يتم دفعها ابلكامل من إ

 ة رأس املال عن طريق أسهم املنحة. وذلك بعد موافقة هيئة السوق املالية ليزايد
 . أسهم اخلزينة: 17

 . م31/12/2017 يف املنتهية املالية السنة خاللتفظ هبا سهم خيزينة حمال توجد أي أ
 مجلس أعضاء أو للمساهمين سواء – التصويت في خاصة بأولوية تتمتع أسهم أو ممتازة أسهم الشركة لدى كما انه ليس

 التصويت حقوق في ومتساوية االسمية القيمة متساوية عادية أسهم عن عبارة الشركة أسهم كل نوأمنسوبيها  أو اإلدارة
 النظام. حسب الحقوق من وغيرها
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  :دارةتكوين أعضاء جملس اإل. 18
 الث سنوات، ث ممتدة لفرتةلبدء دورة م 26/4/2016 بتاريخمت انتخاهبم من قبل اجلمعية العامة جملس االدارة من مثانية أعضاء  يتألف

  وتصنيف عضويتهم:دارة يبني اجلدول التايل امساء أعضاء جملس اإل
 العضويةتصنيف  االسم الصفة

 غري تنفيذي هللا أبونيان اإلله عبد عبد رئيس جملس اإلدارة

 مستقل مصعب سليمان املهيدب انئب رئيس جملس اإلدارة
 يغري تنفيذ عبدالرؤوف وليد البيطار عضو جملس اإلدارة

 *تنفيذيغري  مجيل عبد هللا امللحم 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

 .2017بشهر يوليو  ة بعد استقالته من منصبه كعضو منتدب/ رئيس تنفيذيالعضوي ديل تصنيفمت تع*
 :وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية . املؤهالت واخلربات ألعضاء جملس اإلدارة19

 أ( أعضاء جملس اإلدارة:
 اخلربات مؤهالهتم الوظائف احلالية اإلسم 

 

 انهللا أبوني اإلله عبد عبد

 

 

 الرئيس يف شركة شاكر

 لعضو املنتدب يف شركة لفاانا

 

امعة ج بكالوريوس يف االقتصاد

 امللك سعود

خربة واسعة يف أعمال جملس اإلدارة ويف تطوير األعمال االسرتاتيجية 
واملبيعات والتسويق. مهارات متميزة يف القيادة واالتصال والتعامل 

 مع األخرين ومهارات عالية يف اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي.
العديد من املناصب القيادية والتنفيذية يف عدة شركات عامة  توىل 

 وخاصة جتارية وصناعية.
 

 انئب الرئيس يف شركة شاكر مصعب سليمان املهيدب
تنفيذي يف شركة مصدر ملواد 

 .البناء
 

بكالوريوس إدارة أعمال من  -
 جامعة ميامي 

 أعمال منماجستري إدارة  -

 .جامعة ليفربول

 دارة واللجان يف عدة شركات خربة يف التطوير عضوية جملس اإل
 .االسرتاتيجي لألعمال وتوجيه املبيعات وعمليات التسويق

  خربة يف قيادة املشاريع وعمليات العقارات وتوجيه إسرتاتيجية
 .وارد اإليرادات لزايدة املبيعاتالتوسع وتصميم م

 عضو جملس إدارة شاكر وليد البيطار فعبد الرؤو 
 ضة.ملا القابركة تنفيذي يف ش

 

بكالوريس هندسة مدنية من 

 جامعة سرياكيوس األمريكية

 

  2009عضو جملس إدارة شركة شاكر منذ العام. 
 28  ،سنة خربة يف الشركات ذات اجملال الصناعي والتجاري

 مناصب قيادية وتنفيذية فيها. امتولي
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 عضو جملس إدارة شاكر *مجيل عبد هللا امللحم
 عضو منتدب يف شركة تكوين

ن مبكالوريوس يف التسويق، 

جامعة امللك فهد للبرتول 

 واملعادن 

 ر( )احلسن غازي إبراهيم شاك الرئيس التنفيذي جملموعة شاكر
 م.2017حىت يوليو  م2013

 ةشركة االتصاالت السعودي اإلدارة التنفيذية والعمليات يف. 
 وحىت 1995 البنك السعودي الربيطاين )ساب( منذ العام 

 م2000

 عضو جملس إدارة شاكر عيد بن فاحل الشامري

الرئيس التنفيذي لشركة إثراء 
 املالية

بكالوريس علوم إدارة  -
صناعية من جامعة امللك فهد 

 للبرتول واملعادن

زمالة احملاسبني األمريكيني  -
CPA 

 12  سنة عضو جملس إدارة شركة الدريس للخدمات البرتولية
 والنقليات.

 12  سنة رئيس جلنة املراجعة شركة الدريس للخدمات
 البرتولية والنقليات

 12  سنة عضو جلنة احلوكمة والرتشيحات بشركة الدريس
 للخدمات البرتولية والنقليات.

 9  سنوات عضو جملس إدارة شركة الدريس للصناعة
 والتجارة)أليتكو(

عبد الرمحن عبد هللا 

 السكران

عضو جملس إدارة شاكر 
س التنفيذي يف شركة الرئي

احلبيب القابضة مثار التجاري 
 احملدودة   

بكالوريس حماسبة من جامعة  -
 امللك فهد للبرتول واملعادن

زمالة اهليئة السعودية  -
 للمحاسبني القانونيني.

 3 .سنوات يف اإلدارة املالية لشركة زجاج 
 9  سنوات يف اإلدارة املالية والتخطيط االسرتاتيجي

 السعوديةلالتصاالت 
 8 يف  -سنوات يف شركة السيف لالستثمار التجاري احملدودة

 مناصب قيادية منها انئب الرئيس لإلدارة املالية.

 عضو جملس إدارة شاكر فارس ابراهيم احلميد
 رئيس شركة انل االستثمارية

 

بكالورويس علوم حاسب  -
 من جامعة امللك سعود

معهد ماساتشوستس  -
ون سلي للتكنولوجيا من كلية

 لإلدارة
برانمج السعودية أكسفورد  -

 للقيادة واإلدارة املتقدمة
- Board 

Directors 
Institute BDI 

 

  حماضر الكلية التقنية يف بريدة. 1996-1994من 
  يف -شركة مركز فيوتشر كيدز السعودية 2000-1996من

 جمال مساعدة املادرس على استخدام التقنية.
  ج يف جمال الربام-للتقنية شركة هايتك  2004-2003من

 احملاسبية واملوارد البشرية.
  شركة الدواجل يف جمال التقنية وصناعة  2006-2000من

 الربجميات التعليمية.
  شركة حديد الرايض2007-2006من 
  حىت اآلن شركة انل االستثمارية يف جمال  2007من

 العقارات والصناعة والتجارة.
  لمستشمرين األفراد. حىت اآلن جمموعة عقال ل 2011من 
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 عضو جملس إدارة شاكر انصر بن عبد هللا البداح
عضو منتدب يف شركة 

 عقارات اخلليج

 

 

بكالوريوس يف اهلندسة -
 من جامعة واشنطن الكهرابئية

دبلوم عايل يف اإلدارة املالية -
واإلئتمان من بنك 

CHASE 
MANHATTAN 

 11 إلدارة ا سنة عضو منتدب لشركة عقارات اخلليج على رأس
 العليا للشركة

 6  سنوات عضو منتدب جملموعة الزوردي على رأس اإلدارة
 العليا جملموعة جتارية وصناعية.

 6  سنوات عضو منتدب ملؤسسة مثار اجلزيرة على رأس اإلدارة
 العليا.

 5  سنوات مع البنك السعودي لالستثمار )رئيس جمموعة
 الشركات(.

 عضو منتدب يف جمموعة الزوردي 

 :من خارج اجمللس (: أعضاء اللجانب 
 اخلربات املؤهالت الوظائف احلالية صفةال االسم

أ. تركي عبد احملسن 
 *اللحيد

رئيس جلنة 
 املراجعة

شريك اداري يف 
اللحيد واليحىي 
 حماسبون قانونيون

بكاليوريوس حماسبة -
  سعود امللك جامعةمن 
 اإلدارية. العلوم كلية

  دمعتم قانوين حماسب -
 (CPA) 

 اهليئة يفعضو  -
 للمحاسبني السعودية
 القانونيني

(SOCPA) 

  املنطقة مكتب الرايض، بنكيف  2005-2004من 
 .ماداالعت خطاب إدارةيف  التجاري، التمويل مركز الشرقية،

  شريك تدقيق يف شركة ايرنست اند  2014-2006من
 يونغ. خدمات الضمان واالستشارات التجارية.

 2014 -2016، شركة مع اإلعارة أساس على العمل 
 العيوين لالستثمار واملقاوالت.

 **أ.خالد الصليع
 

رئيس جلنة 
 املراجعة

 
 

بكالوريوس حماسبة من -
 جامعة امللك سعود

دبلوما يف االقتصاد -
املايل من كولورادو 

 /أمريكا

  مدير قسم التدقيق والتحليل املايل يف  2005-1983من
 دي.صندوق التنمية الصناعي السعو 

  الرئيس التنفيذي ملراجعة احلساابت يف  2015-2006من
 STCاالتصاالت السعودية 

 مساعد القاسمأ.
 

عضو جلنة 
املكافآت 

 والرتشيحات

 ةالبشري املوارد رئيس
 يف شركة دور للضيافة.

 األدب يف بكالوريوس-
 والرتمجة اإلجنليزي

 .اإلمام جامعة
 إدارة يف ماجستري -

 هال جامعة األعمال

 توىل عدة مناصب يف شركة املراعي، مث أخرها  2007-2002من
 مدير جمموعة التوظيف. 

  مدير املوارد البشرية يف شركة الراجحي  2011-2008من
 لالستثمارات العقارية.

  مدير عمليات املوارد البشرية يف شركة  2015-2012من
 التعدين العربية السعودية معادن.

  يف شركة دور للضيافة بشريةال املوارد رئيسحالياً -2015من. 

 خالد اخلطافأ.
 

جلنة  عضو
 التنفيذية

الرئيس التنفيذي يف  
 شركة لفاان 

 ةحماسب بكالوريوس -
ماجستري حماسبة  -

 ومالية

 3 سنوات رئيس تنفيذي يف شركة منورا السعودية 
 .سنتني مدير الشئوون املالية يف تداول 
 6 .سنوات استثمار يف البنك الدويل 
 14  مؤسسة النقد العريب.سنة يف 
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 :التنفيذيةاإلدارة . (ج
 اخلربات مؤهالهتم الوظائف احلالية االسم

عزام سعود 
 املديهيم

 ركةلش التنفيذي الرئيس

 .شاكر حسن

 هندسة كالوريوسب
 رفالش مرتبة مع ميكانيكية

 سعود امللك جامعة من

 

 1996 –2008 املتقدمة اإللكرتونيات شركة يف تصنيع مهندس 
 1998 –2003لألغذية املهيدب يف الوسطى املنطقة – اقليمي مبيعات مدير 
 2003 – 2007النجارة ملواد مصدر يف مشرتايت مدير 
 2007 –2010 النجارة ملواد مصدر يف املكلف العام املدير 
 2011 – مصدر يف العام املدير2017أكتوبر 

الرئيس التفيذي لإلدارة  خالد خبش

 املالية

 إلدارةا بكالوريوس-
حماسبة  ختصص الصناعية،

 فهد امللك جامعةمن 
واملعادن للبرتول  

 األعمال إدارة ماجستري-
WIU كلية  من 

 جرينويتش
 اللمملكة املتحدة

  متدرب اداري يف يونيليفري العربية احملدودة. 1993-1992من 
 1994-1996 كة يف شر  والتجميل الصحية الرعاية قسم- املايل التحليل مدير

 اند غامبل العربية يف جدة.بروكرت 
 1996-1999 يف شركة احلمراين فوكس البرتولية والتجاري املايل التحليل مدير. 
  شركة احلمراين فوكس البرتولية. يفالرئيسي  املايل املسؤول 2002-1999من 
  املدير اإلقليمي للمالية يف فريزالند كامبينا الشرق األوسط يف  2008-2002من

 جدة
  يف سدافكو جدة. الرئيسي املايل املسؤول 2015-2008من 
  رئيس اجملموعة املالية يف جمموعة متبويل املتحدة. 2016-2015من 

 حكم أبوريشة

 

بكالوريوس هندسة  املدير القطري
الكرتونية من جامعة 

 يف بريطانيامانشسرت 

 1990 – 2004 مدير عام يف شركة العجو 
 2004 – 2011 تجارية مدير عام يف شركة اخلليج ال 

الرئيس التنفيذي إلدارة  حممد أبو نيان

 االسرتاتيجية والتحول

حاصل على بكلوريس من 
 جامعة اليمامة 

 حاصل على عدة دورات:
التخطيط االسرتاتيجي -

 من كلية لندن لألعمال
دورة يف تقييم اإلدارة من  -

 كابلن

 مدير إدارة اجلودة
 مدير التخطيط االسرتاتيجي 

 زئة والبيع ابجلملة يف االدوية واملستلزمات الطبيةمدير عام يف التج

 مدير إدارة املشاريع
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مدير إدارة املراجعة  تيق الرمحان ع
الداخلية يف شركة احلسن 

 غازي إبراهيم شاكر

 املالية بكالوريوس -
 واحملاسبة

من جامعة شيفيلد  -
 بريطانيا

جامعة - دراسات أجنبية-
 ليكهيد كندا.

-ACCA & CIA 

  يف بنك  1988-1987منHSBC .يف اململكة املتحدة 
  يف  1991-1988منKPMG .احملدودة يف اململكة املتحدة 
  يف  الداخلي التدقيق مدير 2001-1996منTime Warner & Vau 

enternainment .يف اململكة املتحدة 
  يف  الداخلي التدقيق مدير 20015-2001منWarner Brothers  يف

 اململكة املتحدة.
  شركة ماكدوانلدز يف أورواب. يف االقليمية املراجعة رئيس 2010-2005من 
  يف شركة ماكدوانلدز  واملخاطر الداخلية املراجعة مدير 2015-2011من

 السعودية.
  حالياً مدير املراجعة الداخلية يف شركة احلسن غازي إبراهيم شاكر. -2015من 

 

 :داخل أو خارج اململكة األخرى يف الشركات اإلدارة جملس أعضاء عضوية. 20
 :األخرى املسامهة الشركات يف لدورته الثالثة اإلدارة جملس أعضاء يبني اجلدول أدانه عضوية

 إدارات مجالس في العضوية االسم
 أخرى مساهمة شركات

داخل/ خارج 
 المملكة

الشركات التي كان العضو  الكيان القانوني
عضواً في مجالس إداراتها 

 السابقة 

ج داخل/خار
 المملكة

 الكيان القانوني

 عبد هللا هعبد اإلل
 أبونيان

 برج رافال
 إثراء كابيتال

 مبكو
 شركة لفاان القابضة

 جمموعة شركات أبونيان
 حلول االتصاالت

 رافال للتطوير العقاري
 شركة إلـ جي شاكر

 ونيانأب عبد هللا عبد اإللهشركة 

 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة

 ملكةداخل امل
 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة

 مسامهة مقفلة
 مسامهة مقفلة
 مسامهة مدرجة
 مسامهة مقفلة

 مسؤولية حمدودة
 مسؤولية حمدودة
 مسامهة مقفلة

 مسؤولية حمدودة
 مسؤولية حمدودة

 
 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

مصعب سليمان 
 املهيدب 

 شركة مصدر ملواد لبناء
 مبكو

 غولدمان ساكس السعودية
 دور للضيافة

 إنديفور السعودية
دار اإلبداع لالستثمار والتطوير 

 العقاري
 شركة آصاله للتطوير العقاري

 

 شركة الراين
 

 اململكة داخل

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 مقفلة مسامهة
 

 مسامهة مدرجة
 

 مقفلة مسامهة
 

 مسامهة مدرجة
 

 مسامهة مقفلة
 

 مسامهة مقفلة
 

 مسامهة مقفلة
 

 مسامهة مقفلة

 املخازن الكربى

 أمسنت البادية

 الشركة اللطيفة للمقاوالت

مصدر للتجهيزات الفنية 
 التجارية

 املهيدب للتجهيزات الفنية

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 داخل اململكة

 ملكةداخل امل

 
 داخل اململكة

 مسامهة مقفلة

 مسامهة مقفلة

 مسامهة مقفلة

 مسامهة مقفلة

 
 مسامهة مقفلة
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وليد  فعبد الرؤو 
 البيطار

 شركة تربيد املناطق
 شركة جمموعة العزل اخلليجية

شركة الشرق األوسط للكابالت 
 املتخصصة مسك

 
 

 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة

 مسامهة غري مدرجة
 سامهة غري مدرجةم

 مسامهة

 مسك
 

 داخل اململكة
 خارج اململكة 
 خارج اململكة

 
 

مجيل عبد هللا 
 امللحم 

 شركة تكوين املتطورة للصناعات 
شركة نيومارينا للصناعات 

 البالستيكية

 
 
 
 
 

  اململكة داخل
 اململكة خارج

 
 
 
 
 

 مسامهة مدرجة
 مسامهة مقفلة

 
  

 شركة االتصاالت السعودية 
 راكز االتصال شركة م

 فيفا الكويت 
 فيفا البحرين 
Cell-C 
Avea 

Turk Telekom 
Intigral 

 
 

 داخل اململكة
 داخل اململكة
 خارج اململكة
 خارج اململكة 
 خارج اململكة 
 خارج اململكة
 خارج اململكة 
 خارج اململكة

 
 

 مسامهة مدرجة
 مسئولية حمدودة
 مسامهة مدرجة
 مسئولية حمدودة
 مسئولية حمدودة
 مسئولية حمدودة
 مسامهة مدرجة
 مسئولية حمدودة

فارس إبراهيم 
  الراشد

 
شركة دلة للخدمات الصحية 

 القابضة
صندوق الرايض العقاري  

 )مسقط املالية(
 املالية شركة دراية

 شركة الصغري للتجارة واملقاوالت
 شركة أبناء إبراهيم الراشد احلميد

الشركة السعودية لتمويل 
 املساكن

 ز التشيكي للعالج الطبيعياملرك
 صندوق دراية للرعاية الصحية

 ائيالغذ لالستثمارصندوق دراية 
 احلسن غازي إبراهيم شاكر

 

 
 داخل اململكة

 
 داخل اململكة 

 
 داخل اململكة

داخل اململكة 
 داخل اململكة

 داخل اململكة 
 

 داخل اململكة
داخل اململكة 
 داخل اململكة

 داخل اململكة 
 
 

 
 مسامهة

 

 سامهة مقفلةم
 

مسامهة مقفلة 
 مسامهة مقفلة
 مسامهة مقفلة

 مقفلة مسامهة
 

مسؤولية حمدودة 
مسامهة مقفلة 
 مسامهة مقفلة

 مسامهة

   
4-أ-2  
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عيد بن فاحل  
  الشامري

 
 شركة الدريس للخدمات البرتولية

 شركة إثراء كابيتال 
 

عضو جلنة التدقيق للبنك 
 السعودي الفرنسي

 

 
 داخل اململكة

 داخل 
 لكةاملم

 داخل اململكة
 داخل اململكة

  
 شركة مسامهة

 شركة مسامهة 
 مغلقة

شركة مسامهة غري 
 مدرجة

 
 شركة مسامهة 

 مدرجة

 
 شركة إثراء كابيتال

 
شركة الدريس للصناعة 

 والتجارة
 

عضو جلنة التدقيق للبنك 
 السعودي الفرنسي

شركة مقاوالت اخلليج للشحن 
 والتفريغ

شركة احلسن غازي إبراهيم 
 كرشا 

 
 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة
 داخل اململكة

 
شركة مسامهة 

 غري مدرجة
شركة مسامهة 

 غري مدرجة
 شركة مسامهة

 مدرجة
شركة ذات 

 مسؤولية حمدودة
شركة مسامهة 

 مدرجة

انصر بن عبد هللا 
  البداح

 
 شركة عقارات اخلليج

 
 داخل اململكة

 
 شركة مسامهة

 مقفلة 

 شركة املتطورة ال
 شركة اخلليج للتطوير الصناعي

 شركة جرير للتسويق

 مسامهة 
 مسامهة مقفلة

 

 

 مسامهة

عبد الرمحن بن عبد 
 هللا السكران

 
 

 الشركة الوطنية للطاقة
  

  التعاوين أمانة للتأمنيشركة 
 عذيب لالتصاالت  احتادشركة 

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 

 
 

 داخل اململكة
 

 اململكة خلدا
 داخل اململكة
 داخل اململكة

 
 

شركة مسامهة 
 مغلقة

 شركة مسامهة
 شركة مسامهة
 شركة مسامهة
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 . اجتماعات جملس اإلدارة21
 عضاء كما يلي:وكان حضور األ ،م2017 املايل العام خالل اجتماعات (5)مخسة  الشركة إدارة جملس عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين هلا املالية وأمساء.اجتماع اجلمعيات العامة للمسامهني خالل السنة 22
   غري عادية:  مجعتني عامة( 2عدد )م 2017املايل عقدت الشركة خالل العام 

 د وق ، رئيس جملس اإلدارةابونيان عبد هللاالسيد / عبداالله  م برائسة13/04/2017 املوافق هـ16/07/1438 بتاريخ
 وتغيب عن احلضور احلميد،امللحم ومصعب املهيدب وفارس  اإلدارة مجيلأعضاء جملس السادة من كل االجتماع   حضر
د / عبد السي الشامري،السيد / عيد  البداح،السيد / انصر  البيطار،كل من: السيد / عبد الرؤوف دة أعضاء اجمللس  السا
 .وذلك لتواجدهم خارج اململكة السكران،الرمحن 

  د حضر قو  ، رئيس جملس اإلدارةالسيد/ عبداالله عبد هللا ابونيانبرائسة  م20/12/2017 املوافق هـ02/04/1439بتاريخ
 .االجتماع مجيع أعضاء جملس اإلدارة، فيما عدا السيد / عبد الرمحن السكران، الذي تغيب عن احلضور بسبب مرضه

 
 

 االسم

 اإلدارةاتريخ إجتماع جملس 

 اجملموع ديسمرب 21 أكتوبر 15 مايو 31 مايو   ربايرف 23

 5/5 √ √ √ √ √ عبد هللا أبونيان عبد اإللهأ.

 5/5 √ √ √ √ √ مصعب سليمان املهيدب أ.

 5/5 √ √ √ √ √ وليد البيطار عبد الرؤوفأ.

 5/5 √ √ √ √ √ امللحم  عبد هللامجيل أ. 

 5/5 √ √ √ √ √ الشامري فاحل عيدأ.

 4/5 مل حيضر √ √ √ √ رانالسك هللا عبد محنالر  عبدأ.

 5/5 √ √ √ √ √ احلميد ابراهيم فارسأ.

 5/5 √ √ √ √ √ البداح هللا عبد انصرأ.
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 التنفيذيني وكبار الشركة إدارة جملس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف. 23
 خال احلقوق تلك أو املصلحة تلك يف تغيري وأي التابعة، شركاهتا من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم يف وأقرابئهم

  :األخرية املالية السنة
 تهمملكي يف تغري وأي الشركة أسهم يف أو أقرابئهم التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء وملكية قائمة أبمساء يتاأل اجلدول يوضح
 :م2017 خالل

 .عةأو أي من شركاهتا التاب أية مصلحة يف أسهم الشركة أقرابئهم عدا األشخاص املذكورين يف اجلدول أعاله ال يوجد ألي من كبار التنفيذيني أو 
يف شركة لفاان القابضة )املعروفة  %13,3عبد اإلله عبد هللا أبو نيان احملدودة املالكة ملا نسبته ملكية غري مباشرة يف أسهم شركة شاكر من خالل شركة  ***

م ابإلضافة إىل ملكية مباشرة 31/12/2017سهم 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  1.800ية مباشرة لعدد ملك ****

مباشرة من خالل زوجته السيدة/ ملا أبو خضرة الشريك يف شركة أضواء  وملكية غري 2017/ 31/12سهم كما هي  3.600.000شركة شاكر بعدد 
 م.31/12/2017كما يف   1.800.000املساهم يف شركة شاكر بعدد  %33بنسبة  االمساعلية
ألشخاص عدا أعضاء  تعود التصويت يف األحقية ذات ية مصلحة يف أسهمأب م7201 مل تتبلغ الشركة خالل العام املايل مالحظة:

 احلقوق تلك يف تغيري أو أي، وأقرابءهم جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
 

ني مبقرتحات املسامه-وخباصة غري التنفيذيني –جراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه . اإل24   
 وملحوظاهتم حيال الشركة وأدائها.

 وعدم العامة اجتماعات اجلمعية فإنه يتوجب على كافة أعضاء جملس االدراة حضور ولوائح الشركةوفق الئحة حوكمة الشركات 
 وملحوظاهتم مقرتحاهتم وتلقي املسامهني استفسارات على للوقوف مباشرة لإلجابة ذلك روع. ويهدفمش لعذر إال عيها التغيب

 *من تعود له املصلحة  اسم
 2017تغيري خالل العام ال 2017بداية العام   

 2017عام هناية ال

 عدد االسهم نسبة امللكية
 عدد األسهم يريالتغنسبة  عدد األسهم نسبة امللكية

 1.027.800 %1.63 - - 1.027.800 %1.63  ***عبد اإلله عبدهللا أبو نيان

 4.201.800 %6.13 4.201.800 - 4.201.800 %6.13  ****عبد الرؤوف وليد البيطار

 1800 %0.003 1800 - 1800 %0.003 مصعب سليمان املهيدب

 1800 %0.003 1800 - 1800 %0.003 مجيل عبدهللا امللحم

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

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

 1000 %0,002 1000 - 1000 %0,002 انصر عبد هللا البداح
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يف  االشرتاك العامة اجلمعية اجتماعات يف للمسامهني يكفل للشركة األساس النظام فإن آخر جانب ومن .الشركة وأدائها حيال
 تكفل إجراءاتتضمنت اليت  مسامهي مع التواصل الشركة بتعيزييز اإلفصاحفي وإجراءات . كما تساهم سياسةوالنقاشات املداوالت
إلحاطة اعضاء اجمللس الذين و  .الشركة مبصاحل يضر ال مبا استفساراهتم على واإلجابة املعلومات وطلب االستفسار حق للمسامهني

ه من اسئلة إدارة عارضاً ما تضمنتغيبوا عن اجتماع اجلمعية فيقوم رئيس اجمللس بعرض حمضر إجتماع اجلمعية يف إجتماع جملس 
 .طرحت من املسامهنيواستفسارات 

 التنفيذيني: وكباروأعضاء اللجان  اإلدارة جملس أعضاء مكافآت  .25
 املكافآت والتعويضات: سياسةأ( 

 السيما الضوابطوائحه ول متنح املكافآت ألعضاء اجمللس وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وفقًا ملا تضمنه نظام الشركات
والسياسات اخلاصة  للشركة األساسي اماملدرجة والنظالصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة ابلشركات املسامهة  واالجراءات التنظيمية

ملكافآت أعضاء م سياسة 2017ديسمرب  20اجلمعية العامة للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ اعتمدت  .يف الشركة املعتمدة ابملكافآت
ام هيئة ل أبحكام نظام الشركات ونظخالاإلدون وذلك  سياسة املكافآت لالدارة التنفيذيةدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس و جملس اإل

 (21)سياسة مكافأة اعضاء جملس االدارة املتوافقة مع نص املادة  اشارة حيث ساس،السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األ
 اآليت: على األساسي النظام من
( رايل لكل 200.000تتكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مبا فيهم الرئيس مقابل اخلدمات اليت يقومون هبا من مبلغ مقطوع قدره )"

غ ( رايل عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة ، ومبل3.000عضو، ابإلضافة إىل بدل حضور جلسات اجمللس قدره )
( رايل 1.500( رايل لكل عضو عن إجتماعات الّلجان املنبثقة عن اجمللس ، ابإلضافة إىل بدل حضور قدره )50.000مقطوع قدره )

عن كل جلسة من إجتماعات الّلجان لكل عضو وذلك وفقا لألنظمة و القرارات والتعليمات املرعية يف اململكة العربية السعودية الصادرة 
 يف رتشيحاتال و املكافآت جلنة توصية على مبنية املكافآت تكون أنو "....ال سيما نظام الشركات ولوائحه ،من اجلهات املختصة

لمجلس ابلتوصية و الرفع ل هبااليت تقوم مبراجعة جدول حضور إجتماعات اجمللس و جلانه و املهام و املواضيع اليت اضطلعو  ، الشركة
 اإلدارة. لتحديد املكافآت العضاء جملس املناسبة
أن تكون مكافأة األعضاء متفاوتة املقدار حبيث تعكس مدى خربة العضو وإختصاصاته واملهام املنوطة به وإستقالقه وعدد  جيوزكما 

 اجللسات اليت حيضرها وغريها من اإلعتبارات. 
 لغمب أعضاء اجمللس هي مكافآت أعضاء اللجان من خارج والرتشيحات أن وجلنة املكافآتجلنة املراجعة لوائح كما حلظت 

  رايل.100,000
 هو ما يلي:  التنفيذيني أن يكون الغرض من مكافآت لالدارة التنفيذيةكما وضحت سياسة املكافآت 

 ت. ستقطاب واحملافظة على أفضل الكفاءااال 
 ولياتؤ تعكس وتتناسب مع املهام واملسول لتحفييز ورفع مستوى أداء املوظفني لتحقيق أهداف الشركة السنويةا.  
 الربط بني أداء املوظفني وأهداف الشركة السنوية.  
  والرتشيحاتمنح املكافأة يكون بناء على توصية جلنة املكافآت. 
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 لكل  مرتبطة ابألداء املؤسسي ككل واألداء الشخصيو واضحة وقابلة للقياس املكافآة ومؤشر االداء املرتبط هبا  وأن تكون
 فقط على أساس نتائج عملية صارمة لتقييم األداء. من املوظفني، حيث تدفع املكافآت

  املكافأة السنوية او احلصول عليها ليس تلقائياً حيث ال جيوز للتنفيذيني احلصول على اي مكافأة عن اي سنة ال حتقق
 الشركة فيها ارابحاً صافية.

 ب( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

. كما وافق جملس اإلدارة على عدم صرف فقط املستقلنيأبعضاء اجمللس  2017العام  السنوية عن منح املكافأة حصراإلدارة جملس  قرر
مكافآت أعضاء اجمللس الغري تنفيذيني عن عضويتهم يف اللجان وحصر منح املكافأة ابألعضاء املستقلني وأعضاء اللجان من خارج 

سواء عن عضويته يف  2017عن مبلغ املكافأه للعام تنازل السيد مصعب املهيدب بصفته عضو جملس إدارة مستقل  أعضاء اجمللس.
 مبوجبه مت تنازل إتفاق أو ترتيبات توجد الوعدا عن ذلك  إبرادته املنفردة دون اي ترتيبات او اتفاق.اجمللس واللجان وبدالت احلضور 

 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد أو الشركة إدارة جملس أعضاء أحد تنازل

 ول أدناه ماتقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية من مكافآت.االجد ضحتو  

 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني (1

 االسم *مصعب املهيدب فارس الراشد عيد الشامري عبد الرمحن السكران انصر البداح
 :لثابتةااملكافآت 

 معني مبلغ - 200،000 200،000 200،000 200،000
 بدل حضور جلسات االعضاء - 15،000 15،000 12،000 15،000
 جمموع مكافأة عن عضوية اللجان    - 10,500 12,000 7,500 6,000
 جمموع بدل حضور جلسات اللجان - 13،500 10،500 3000 7500

 ميزااي عينية - - - - -
 ريةواالستشااألعمال الفنية واإلدارية  تمكافأ - - - - -

لس أو العضو املنتدب أو مكافأت رئيس اجمل - - - - -
 أمني السر أن كان من األعضاء

 اجملموع - 238,500 237,500 222,500 228,500
 قصرية حتفيزية خطط – دورية مكافأة – األرابح من نسبة (سواء مسمى من املسمياتمل تصرف أي مكافآت متغرية حتت أي  :املكافآت املتغرية

 .) املصروفات بدل – اخلدمة كافأة هنايةم – املمنوحة األسهم – األجل طويلة أو

 

 :تنفيذيين الغيرمجلس اإلدارة  أعضاء( 2

 وأ اإلدارة جملس أعضاء بصفتهم سواء تنفيذيني الغري اإلدارة جملس ألعضاء 2017 العام عن سنوية مكافأة متنح ملعلى قرار جملس اإلدارة  استنادا
جدول  اليت اشري اليها يفة حتت أي مسمى من املسميات فيما عدا مكافأة هناية اخلدمة مكافآت متغري  سواء اثبتة او جلان أعضاء بصفتهم

 مكافآت كبار التنفيذيني   .
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 مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة (3

 اجملموع بدل حضور جلسات املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور اجللسات( 

 من خارج جملس اإلدارة: أعضاء جلنة املراجعة
 79,500 4,500 75,000 خالد الصليع-1

 تركي اللحيد-2
25,000   3,000 28,000 

 اجملموع
100,000 7,500 107,500 

 من خارج جملس اإلدارة: والرتشيحات أعضاء جلنة املكافآت

 مساعد القاسم-1
75,000 4,500  79,500 

 اجملموع
75،000 4،500  79,500 

  جملس اإلدارة: مل متنح أي مكافأة سواء اثبتة او بدل حضور من خارج لجنة التنفيذيةالأعضاء 

 املدير املايلو املستقيل والرئيس التنفيذي اجلديد رئيس التنفيذي الالعضو املنتدب /  عليه حصل ما من بينهم التنفيذيني كبار  من مخسة عليه حصل مايوضح اجلدول أدانه 

 :ن ضمنها بند مكافأة هناية اخلدمةوم املستقيل واملدير املايل اجلديد
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الرئيس التنفيذي 
 لإلدارة املالية

 قليمي اإلدير امل
مدير املراجعة 

 الداخلية
الرئيس التنفيذي 
لالسرتاتيجية 
 والتحول

 اليوجد خالل العام املايل أية إستثمارات أو إحتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. مالحظة:

ل فنية أو اعدا ما مت بيانه يف اجلداول أعاله مل تدفع الشركة ألي من أعضاء جملس اإلدارة سواء بوصفهم عاملني أو إداريني أو نظري أعم
 إدارية أو استشارات.
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أو معلومات العقود واألعمال اليت تكون الشركة طرفاً فيها  -وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة  .26 

 عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيني لكبار أو الشركة إدارة جملس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها
 :منهم أبي

 

م اعتربت شركة إلـ جي شاكر 26/5/2014لشركة من توحيد القوائم املالية لشركة إلـ جي شاكر احملدودة يف اتريخ فت اقبعد أن تو 
 يف األصول احملاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شركة اتبعة حتت مسمى طرف واملتعارف عليهعالقة( شركة اتبعة )طرف ذات 

وذلك ت مكيفات عن مشرتاي وهي عبارةمليون رايل   اتبعة إلـ جي شاكر بقيمة  بلغت مشرتايت من شركة وابلتايل فقدذوو عالقة 
 رايل مستحقة للشركة التابعة.  مليون 203,7بنهاية السنة الرصيد  وقد بلغيف جمال الشركة  والنشاط التجاريسياق األعمال  يف
 أو كانتوفيها، الشركة طرفاً فيها،  كانتأعمال أو عقود  مل تكن هناك أية  2017خالل العام املايل أنه  الشركة تقر أعاله ذكر ما عدا

  عالقة هبم. يل أو ألي شخص ذلكبار التنفيذيني فيها فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة اإلدارة أو 

 :االدارة جملس جلان.  27 
مي تقارير االت ختصصهم ومن مث تقدمن أجل احلصول على إشراف فعال عني جملس اإلدارة ثالث جلان ملراجعة عمليات الشركة ضمن جم

 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 

جلنة عضو يف تعيني قرت أو   م 20/12/2017بتاريخ  ديةعاالغري اجلمعية العامة انعقدت ، من نظام الشركات( 101)مادةللستناداً إ
هامه مواليت تضمنت إضافة مهام إدارة املخاطر ابإلضافة إىل ابقي املعدلة على الئحة عملها  واملوافقةاملراجعة بداًل من عضو مستقيل 

وقد ت. وملدة ثالث سنواهـ  18/8/1437 بدأت بتاريخ واليتاحلالية ومسئوليات وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة 
تتوىل جلنة املراجعة اإلشراف على إجراءات التقارير املالية، وإجراءات إدارة املخاطر. أعاله أن  واملشار إليهاالئحة جلنة املراجعة  تضمنت
من املسامهني   أعضاء اجمللسعضاء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني أو من غريأمن كحد أدىن، أعضاء  يقل عدد أعضائها عن ثالثة  أالجيب 

 مهام اللجنة اآليت: ومن أبرز ةعلى أن يكون من بينهم خمتص يف الشؤون املالية واحملاسبي، او غريهم
الرقابة واالشـــراف على أداء وأنشـــطة املراجع الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي للشـــركة من أجل ضـــمان فاعليتها يف تنفيذ  .1

 قبل جملس اإلدارة.  األنشطة واملهام احملددة من
دراســة نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر وإعداد التقرير الكتايب حول هذا النظام والتوصــيات املتعلقة هبا ورأيها  .2

يف مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل يف نطاق اختصـــــاصـــــها، على أن يرفع للجمعية العامة إذا اقتضـــــى 
 نظاماً. 

ألنظمة املعتمدة فعالية ا وأيضاً مراجعةمن التيزام الشركة ابألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة،  التحقق .3
 يف الشركة فيما يتعلق ابلسلوك األخالقي. 
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لية تقدمي التوصيات جمللس االدارة فيما يتعلق إبختيار مراجع احلساابت او اهناء التعاقد معه وأتعابه. التاكد من استقال .4
 مراجع احلساابت   قبل إجراء أية توصية مع األخذ يف االعتبار للقواعد واملعايري ذات الصلة. 

 مراجعة مالئمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهيزة الرقابة اخلاصة بنظام املعلومات حلاسوبية واألمن. .5
ومتوازنة ة عادلة للشرك والقوائم املاليةكان تقرير جملس اإلدارة إذا   فيما-اإلدارةبناء على طلب جملس  –إبداء الرأي الفين  .6

 . هاوأدائاملركيز املايل للشركة  واملستثمرين تقييماليت تتيح للمسامهني  ومفهومة وتتضمن املعلومات
ها املدير ثري يف أية مســـــائل ي والبحث بدقة، واحلســـــاابتدراســـــة أية مســـــائل مهمة أو غري مألوفة تتضـــــمنها التقارير املالية  .7

 املايل للشركة أو مسؤول االلتيزام أو مراجع احلساابت. 
 املخاطر، وإدارة املخاطر وتقنية يتعلق بتقييمفيما  وســـــــــــياســـــــــــات الشـــــــــــركةاملناقشـــــــــــة مع كافة ادارات الشـــــــــــركة إجراءات  .8

ل مراقبة ارة من أجمن االد واإلجراءات املتخذةاملعلومات، مبا يف ذلك عمليات تعرض الشــــــــــــركة للمخاطر املالية الكبرية 
  تعرض.هذا  وضبط امكانية

 .ديثهاحتا و فيذها ومراجعتهناسب مع الشركة، والتحقق من تنا يتمبخاطر املدارة اتيجية وسياسات شاملة إلرت وضع اس .9
 ه.اوز جتوالتحقق من عدم  هفاظ عليحلا الشركة واهلقد تتعرض  ديد مستوى مقبول للمخاطر اليتحت .10

 :التسلسل اليزمين لالجتماعات وسجل احلضوردانه أويوضح اجلدول  م2017إجتماعات خالل العام  (5عقدت جلنة املراجعة )
 ( اجتماعات5االجتماعات )عدد  صفةال االسم

 ديسمرب 28 نوفمرب 7 يوليو 24 مايو 8 يناير 18 

 √ √ مل حيضر  مل حيضر مل حيضر رئيس *تركي عبد احملسن اللحيد

 √ √ √ √ √ عضو مصعب سليمان املهيدب
 √ √ √ √ √ عضو عبد الرمحن عبد هللا السكران

 مل حيضر √ √ √ √ عضو عيد بن فاحل الشامري
 مل حيضر مل حيضر √ √ √ رئيس ** خالد حممد الصليع

   29/10/2017خ إنتهاء عضوية جلنة مراجعة بتاري**       5/11/2017 اعتباراً لعضوية جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة  مت تعيينه *
 اترتشيحكافآت والجلنة امل  
الئحة حوكمة  من 64و 60املشار اليهما يف املواد  الرتشيحاتوجلنة املكافآت  ةضم جلنـم قرر جملس اإلدارة 20/4/2017بتاريخ 
جلنة  شكيلتإعادة  ، وعليه فقد متلشركة احلسن غازي إابرهيم شاكر" والرتشيحاتتسمى بـ " جلنة املكافآت يف جلنة واحدة الشركات 
 اآليت: اللجنة مهام ومن أبرز .برائسة عضو جملس إدارة مستقل من أربعة أعضاء لتتكونوالرتشيحات املكافآت 
دارة اإل سلجم فيذية، ورفعها إىلندارة التإلاو  سلجملبثقة عن انملدارة واللجان ااإل سلجمكافآت أعضاء ملإعداد سياسة واضحة  .1

ها، نفصاح عداء، واإلألترتبط اب ريتلك السياسة اتباع معاي يف ىأن يراع ىمعية العامة، علجلتمادها من اعإل اً هيدمتظر فيها نلل
، والقيام على أساس سنوي أو بناء على طلب اجمللس ملراجعة هذه املكافآت ورفع التوصيات املناسبة فيذهانوالتحقق من ت
 للمجلس. 
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على أداء الشركة وأداء اإلدارات واألقسام املختلفة والتوصية هبذه املكافآت إىل  النظر يف املكافآت اجلماعية املختلفة بناءً  .2
 جملس اإلدارة للمراجعة واملوافقة عليها. 

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

 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
 عضوا جمللس إدارة شركة أخرى.

 .فيذيةندارة التدارة واإلاإل سلجم واضحة للعضوية يف ريعاياح سياسات ومرت اق .6
ويوضح اجلدول أدانه التسلسل اليزمين لالجتماعات م، 2017خالل العام ( إجتماعات 6)والرتشيحات عدد عقدت جلنة املكافآت 

 وسجل احلضور:
 ( اجتماعات6االجتماعات )عدد       صفةال االسم

 نوفمرب 9 يوليو 10 يونيو 6 ابريل 30 مارس 36 فرباير 21 
 √ √ √ √ √ √ *رئيس فارس إبراهيم الراشد احلميد

 مل حيضر مل حيضر مل حيضر مل حيضر √ √ عضو *مجيل عبد هللا امللحم
 √ √ √ √ √ √ *عضو بونيانأ عبد هللاعبد االله بن 

 √ √ √ √ ضرمل حي ضرمل حي عضو مصعب سليمان املهيدب
 مل حيضر √ √ مل حيضر مل حيضر ضرمل حي عضو **مساعد القاسم

جنة بداًل أبونيان كعضوا يف الل هوتعني رئيس اللجنة السيد/ فارس احلميد وتعني السيد/ عبد اإلل 20/4/2017بتاريخ  تشكيل اللجنة إعادة *  
 2017يف مايو  تعني **   السيد/ مصعب املهيدب وتعني .من رئيس هلا، وإهناء عضوية السيد/ مجيل امللحم

 اللجنة التنفيذية 

إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ليتوافق تشكيلها مع الئحة حوكمة الشركات حبيث أال  اإلدارةم قرر جملس 20/4/2017بتاريخ 
ما يتعلق ياهلدف من هذه اللجنة هو مساعدة جملس اإلدارة على أداء مسؤولياته فيتجاوز عدد أعضاء أي جلنة عن مخسة أعضاء. 

سلطة كما يفوضها والرقابة الداخلية؛ وممارسة ال ةلشاملة وتنمية األعمال التجارية للشركبتوفري توجيهات بشأن اسرتاتيجية الشركة ا
 هلا اجمللس خالل اجتماعاته.

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

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

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

ويوضح اجلدول أدانه التسلسل اليزمين لالجتماعات وسجل  ،م2017خالل العام  إجتماعات ( 5 )عدد وقد عقدت اللجنة التنفيذية 
 احلضور:

 ( اجتماعات5االجتماعات )عدد       صفةال االسم

 ديسمرب 14 سبتمرب 25 اغسطس 8 مايو 7 فرباير 13 
 √ √ √ √ √ رئيس البيطاروليد  الرؤوف عبد

 √ √ √ √ √ عضو عيد فاحل الشامري
 √ √ √ √ √ عضو خالد صاحل اخلطاف
 √ √ √ √ √ عضو انصر عبد هللا البداح

 √ √ √ √ √  عضو احلميدالراشد فارس إبراهيم 
 مل حيضر مل حيضر مل حيضر مل حيضر √ عضو *مجيل عبد هللا امللحم

   م بسبب إعادة تشكيل اللجنة. 20/4/2017إهناء عضوية بتاريخ *
 واعضاءه جلانه وأداء أدائه تقييم يف اإلدارة جملس عليها أعتمد اليت الوسائل. 28

 املهارات من الالزمة لالحتياجات السنويةواملراجعة إنطالقاً من مهام جلنة املكافآت والرتشيحات ال سيما مراجعة هيكل جملس االدارة 
اجمللس، إطلعت اللجنة من خالل اجراء داخلي يف  ميتلكها اليت واخلربات املهاراتوتقييم اإلدارة  جملس لعضوية ةاملناسب اخلربات أو

م يف من انحية أتثريه ورؤساء اللجان، من خالل فعالية قيادة جملس االدارة تقييم القيادة (1عملية تقييم جمللس االدراة متحورت حول: 
 والدعوة لعقدمن خالل الطريقة  ،االدارةتقييم  (2و طرح جدول اعمال االجتماعات.  االعضاء ومشاركة مجيعاستدعاء 

 وكل جلنة يف ضوء أغراضها وأداء اجمللسللمناقشات  واالفكار والوقت الالزم وتبادل االراءاالعضاء  ومشاركة مجيعاالجتماعات 
ؤولياهتم تنفيذ مس واللجان والتيزامهم يفيف اجمللس  االعضاء ومشاركة، من خالل التفاعل تقييم املسامهة( 3 احملددة.ومسئولياهتا 

 .واختاذ القراراتالنظر  واالخذ بوجهات، واالسئلة وطرح املواضيعاملناقشات  وكيفية سريالالزم  وختصيص الوقت

 :الشركة على املفروضة واجلزاءات العقوابت  .29

 نتيجة اختالفات يف تنفيذ بعض متطلبات الدفاع املدين يف مقر املدين الدفاعمن ( ستون ألف رايل 60,000مببلغ )مت فرض عقوبة  
الشركة وقد قامت الشركة ابالعرتاض على مبلغ الغرامة وال تيزال الدعوى منظورة. علماً انه لدى الشركة مستشار سالمة خارجي وقد مت 

 تنفيذ كافة اجراءات السالمة حتت اشرافه.
 

  الداخلية: الرقابة اتإجراء 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 

خطة املراجعة السنوية  بتنفيذ الداخلية املراجعة إدارةمت قاوقد . الداخلية الرقابة إجراءاتكيفية حتسني األداء فيما خيص و  املالحظات معاجلة كافة
تصاصيني خمواقعها وقد تضمن فريق عملها إوأنشطة الشركة وكافة والوحدات العاملة دارات واألقسام املعتمدة على كافة اإل م2017لعام 
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 .التنفيذية األعمال عن هلا إستقاللية اتمةو  خالل جلنة املراجعة من اإلدارة جمللس مباشرة تتبعوهي  يف تقنية املعلومات واملعايري احملاسبية الدولية
وعلى  ةحيث تقوم جلنة املراجعة مبتابعة تصحيح املالحظات اليت سجلتها تقارير إدارة املراجعة الداخلية بعد مراجعة عامة ملختلف عمليات الشرك

لتأكد من النسب املأخوذة ل وسياسة املخصصاتذمم املدينة واإليرادات والنفقات سبيل املثال وليس احلصر تلك اليت تتعلق ابلرقابة على املخيزون وال
املالحظات و اىل مراجعة دورية لتقارير إدارة املراجعة الداخلية عن االداء املايل للشركة  املعتمدة، ابالضافةللسياسات  ومدى مطابقتهامن قبل اإلدارة 

ساابت ضمن عملية تقومي نظام الرقابة الداخلية اليت يقوم هبا مراجع احلمتابعة جلنة املراجعة ل ابإلضافة إىل العامل. املال رأس كفأة  لتحسني
لداخلية للفرتة ا وتقارير املراجعهاالدارة  وحماضر جملسمهمة مراجعة البياانت املالية ال سيما بعد اطالعه على كافة حماضر جلنة املراجعة 

 املالية ذات العالقة.
 والسياسات الداخلية الرقابة نظام سالمةءات الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل متابعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية عن النظر يف إجراو  

ومتابعة تنفيذ التوصيات يف مراحل  الشركة ألصول الالزمة احلماية ققحي معقوالً  أتكيداً  لتوفر الشركة إدارة هبا تعمل اليت واإلجراءات
 والسياسات والتعليمات ابألنظمة والتقيد العمليات وفاعلية كفاءة من والتأكدسالمة وحسن تطبيق هذه التوصيات الحقة لضمان 

اليت وردت يف تقارير إدارة املراجعة الداخلية متابعة الذمم ودورانه  املراجعاتومن  .منتظمة وبطريقة بكفاءة الشركة أهداف لتحقيق
ركته ودورانه ومراقبة االرجاعات واجلرد ابإلضافة إىل متابعة ملفات العمالء وفرتة التسهيالت املمنوحه وأعمارها ابإلضافة إىل املخيزون وح

فة إىل بعض املالحظات لتحسني األداء واالستخدام األمثل ألصول وموارد الشركة وتفعيل العمليات ورفع اهلم حسب العقود. ابإلض
 الكفاءة. 

 

تعكس فعالية إجراءات  م2017عن جملس اإلدارة القناعة أبن دورة الرقابة الداخلية لعمليات الشركة للعام  يتوفر لدى جلنة املراجعة املنبثقة
ابألنظمة وأنه ال يوجد أية مالحظات  مبا حيقق احلماية الالزمة ألصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد ابلشركةالرقابة الداخلية 
 فصاح عنه.جوهرية يقتضي اإل

 :طلبات الشركة لسجل املسامهني  .31
 

 نوع الطلب تاريخ ملف الملكيات سبب الطلب
 مجلس أعضاء ملكية بيانات 

 التنفيذيين وكبار اإلدارة
 العام بنهاية

 (B) على مستوى احملافظ االستثمارية-تفصيلي  31/12/2017

 (B) اريةمعلى مستوى احملافظ االستث-تفصيلي  16/11/2017  العامة الجمعية اجتماع 
 ملكية نسب حركة عن بيانات

 والصناديق الشركات
 االستثمارية

 (B) على مستوى احملافظ االستثمارية-تفصيلي  23/3/2017

 (B) على مستوى المحافظ االستثمارية-تفصيلي  22/3/2017  الجمعية اجتماع

 ملكية نسب حركة عن بيانات
 والصناديق الشركات

 االستثمارية

 (B) على مستوى المحافظ االستثمارية-يلي تفص 16/3/2017

 ملكية نسب حركة عن بيانات
 والصناديق الشركات

 االستثمارية

 (B) على مستوى المحافظ االستثمارية-تفصيلي  31/1/2017

 
 



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

 

 م2017تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي   39 

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

م متاشياً مع الئحة حوكمة 21/12/2017بتاريخ لشركة من جملس اإلدارة لا املعدلة وكمةاحلالئحة عتماد إاملالية، وقد مت  السوق
 الصادرة عن هيئة السوق املالية. الشركات

السوق  هيئة عن الصادرة السعودية العربية ململكةا يف الشركات حوكمة بالئحة الواردة اإلليزامية األحكام مجيع بتطبيق الشركة قامت
  :اسرتشاديه أحكاما منها واليت التالية األحكام ابستثناء وذلك م 2017 العام هناية حىتاملالية 
رقم 

 المادة

 أسباب عدم التطبيق نص المادة

فقرة  13
 ج

 إذا االجتماعإىل العادية العامة اجلمعية يدعو أن اإلدارة سجمل ىعل
 املسامهني من عدد أو املراجعة ةنجل أو احلساابت مراجع لكذ طلب
 ة. الشرك مال سرأ من ألقلا على( %5ه )نسبت ما ملكيتهم متثل
 سجمل يدُعها مل إذا االنعقاد إىل اجلمعية دعوة احلساابت ملراجع وجيوز
 . احلساابت مراجع طلب اتريخ من يوماً  ثالثني خالل اإلدارة

ت خالل العام املايل مل يطلب مراجع احلسااب
بة لون نسثأو أي من املسامهني اللذين مي 2017
 .العادية العامة عقد اجلمعية 5%

 فقرة  14
 )أ(

 أيخذ أن العامة اجلمعية أعمال جدول إعداد عند إلدارةا جملسى عل
 وجيوز إدراجها يف املسامهون يرغب ليتا املوضوعات االعتبار يف

 الشركة أسهم من األقل على (%5) نسبة ميلكون الذين للمسامهني
 .إعداده عند العامة اجلمعية أعمال جدول إىل أكثر أو موضوع إضافة

 يرغب موضوعات أبي الشركة إبالغ يتم مل
 املسامهني

 خالل األعمال جدول على إدراجها يف
 اجلمعية اجتماعات
 .م 2017 العام يف العامة

26 
الفقرة 
(2 ) 

لية لشركة وخطط العمل الرئيسية واملرحاقرتاح اسرتاتيجية الشاملة ل
وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة املخاطر وخطط إدارة 

 الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها. 

عملية االقرتاض - 2017ال تنطبق يف العام 
ابلنسبة للتمويل تتم بتوجيهات جملس اإلدارة 
بشكل ربعي وعند احلاجة يف حال حدوث أي 

 يف النفقات املالية.تغريات 
 فقرة 39
(2) 

 واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء من كل حلصول الالزمة اآللياتع وض
 تنمية بغرض مستمر بشكل تدريبية ودورات برامج على التنفيذية
 .الشركة أبنشطة العالقة ذات اجملاالت يف ومعارفهم مهاراهتم

 ويتم املادة من (1) الفقرة بتطبيق الشركة اكتفت
 عمل جمال يف التطورات على دائما اجمللس عاطال
 اجتماعاهتا خالل الشركة

 
مجيع  41

 الفقرات
 اآلليات – الرتشيحات جلنة اقرتاح على بناءً  – اإلدارة جملس يضع  )أ

 ايً سنو  التنفيذية واإلدارة وجلانه وأعضائه اجمللس أداء لتقييم الالزمة
 حتقيق مبدى طترتب مناسبة أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك

 أنظمة وكفاية املخاطر إدارة وجودة للشركة االسرتاتيجية األهداف

 اجمللس أداء لتقييم الالزمة اآلليات حتديد يتم مل
 جلنةت قامو  2017 العام خالل وجلانه وأعضائه
بعملية التقييم داخليا  والرتشيحات املكافآت

من قبل  مستقبالً  التقييم آليةوسيتم حتديد 
  .اجمللس
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 واقرتاح والضعف القوة جوانب ددحت أن على وغريها، الداخلية الرقابة
 .الشركة مصلحة مع يتفق مبا معاجلتها

 

 ،)املكافآت جلنة( تسمى جلنة الشركة إدارة جملس من بقرار تشكل  )أ 60
 أن على التنفيذيني، اإلدارة جملس أعضاء غري من أعضاء ثالثة من
 العامة اجلمعية تصدر  )ب ألقلا على مستقل عضو بينهم من يكون
 الئحة – اإلدارة جملس من اقرتاح على بناءً  – للشركة
 .املكافآت جلنة عمل

 يف الرتشيحات جلنة مع املكافآت جلنة ضم مت
 .واحدة جلنة

 وكلما األقل، على( سنةل )ك دورية بصفة املكافآت جلنة جتتمع 63
 .ذلك إىل احلاجة دعت

املكافآت  جلنة متض الشركة أن حيث ينطبق ال
 .واحدة جلنة يف والرتشيحات

 جلنة (تسمى جلنة الشركة إدارة جملس من بقرار تشّكل) أ 64
 يكون أن على التنفيذيني اإلدارة جملس أعضاء غري من) الرتشيحات

 األقل على مستقل عضو بينهم من
 جملس من اقرتاح على بناءً  – للشركة العامة اجلمعية تصدر) ب

 هذه تشمل أن على الرتشيحات، جلنة عمل ئحةال – اإلدارة
 اختيار وقواعد ومهامها، اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط الالئحة
 .ومكافآهتم عضويتهم، ومدة أعضائها،

املكافآت  جلنة ضمت الشركة أن حيث ينطبق ال
 .واحدة جلنة يف والرتشيحات

 كلماو  األقل، على( سنةل )ك دورية بصفة املكافآت جلنة جتتمع 67
 .ذلك إىل احلاجة دعت

 املكافآت جلنة ضمت الشركة أن حيث ينطبق ال
 .واحدة جلنة يف والرتشيحات

( املخاطر إدارة جلنة) تسمى جلنة الشركة إدارة جملس من بقرار تشّكل 70
 غري اإلدارة جملس أعضاء من أعضائها وغالبية رئيسها يكون

 املعرفة من مالئم ستوىم أعضائها يف يتوافر أن وُيشرتط. التنفيذيني
 .املالية والشؤون املخاطر إبدارة

املخاطر،  إلدارة خمصصة جلنة الشركة تشكل مل
 جلنة قد مت إضافة مهام هذه اللجنة اىل مهامو 

لتايل اصبحت هذه واب 2017املراجعة يف العام 
اللجنة من خالل إدارة املراجعة الداخلية يف 

 إدارة متابعة يهمسؤول توىلاليت اصبحت تو  الشركة
  املخاطر إدارة سياسة وتطبيق املخاطر

 األقل، علىر( أشه ستةل )ك دورية بصفة املخاطر إدارة جلنة جتتمع 72
 . ذلك إىل احلاجة دعت وكلما

 .املخاطر إلدارة خمصصة جلنة الشركة تشكل مل
 

 يف للعاملني واألداء املشاركة وحتفييز تطوير برامج الشركة تضع 85
 ي: يل ما- خاصة بصفة- ضمنتت أن لىع الشركة،

 تدريبية دورات إعداد علماً أبنه يتم ينطبق ال
 .الشركة وخارج داخل للموظفني
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 لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو جلان شكيلت (1
 املسائل يف ومناقشتهم الشركة يف العاملني آراء إىل

 ة. املهم القرارات حمل واملوضوعات
 من نصيباً  أو الشركة يف أسهماً  العاملني منح برامج  (2

 قصندو  وأتسيس التقاعد، برامج أو حتققها اليت األرابح
 . الربامج تلك على لإلنفاق مستقل

 .الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إنشاء  (3
 – اإلدارة جمل من اقرتاح عل بياءً  – العادية العامة اجلمعية تضع 87

 التوازن إقامة تكفل سياسة
 تطوير بغرض حتقيقها إىل اجملتمع يصبو اليت واألهداف أهدافها بني

 االجتماعية األوضاع
 .للمجتمع واالقتصادية

مل يطبق كوهنا اسرتشادية علما أبن الشركة تطلع 
بدورها يف املسؤولية االجتماعية جتاه جمتمعها 

 انطالقاً من التيزام عليها.

فقرة  88
 )أ(

 يف مبادرات من تقدمه مبا الشركة أداء تربط قياس مؤشرات وضع
 النشاط ذات األخرى ابلشركات ذلك ومقارنة االجتماعي، العمل
 .املشابه

  اسرتشادي النص ق ألنينطب ال

 فعليه الشركات، حبوكمة خمتصة جلنة اإلدارة جملس تشكيل حال يف 95
 الرابعة) املادة مبوجب املقررة االختصاصات إليها يفوض أن
 أي متابعة اللجنة هذه وعلى الالئحة، هذه من عني(والتس

 جملس وتيزويد احلوكمة، تطبيقات بشأن موضوعات
 .إليها تتوصل اليت والتوصيات ابلتقارير األقل، على سنوايً  اإلدارة،

 ويوجد ابحلوكمة خاصة جلنة الشركة تشكل مل
 مع وابلتنسيق تتويل .واحلوكمة اللتيزامتعىن اب إدارة

 طبيقت على واألشراف راقبةامل الداخلية املراجعة
 .حوكمة نظام

 

  :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، يب جمانية مناطق اململكة الستقبال مهندسني و فنيني من خمتلف القطاعات اخلاصة و احلكومية عرب حلقات تدر 
الوظيفي مع طالب الكليات التقنية يف اململكة وذلك لتحفييز الطالب على العمل يف جماالت الشركة بعد خترجهم و لتأهيل الشباب 

لتكييف و ا السعودي ابملهارات الفنية فقد قامت الشركة ابلتعاقد مع معاهد سعودية متخصصة يف جمال تقنية و صيانة أجهيزة التربيد و
وفري ت األجهيزة املنيزلية و ذلك لتدريب طالهبا و التيزام الشركة مبنح طالهبا املتدربيني يف الشركة مكافأة مالية شهرية أثناء فرتة التدريب و

 فرص عمل للخرجيني من هذه املعاهد.
ما توصلت اليه  ريديهم ويف تصرفهم آخأ التقنية واضعة بني اتبواب مراكيز الصيانة لديها الستقبال طالب الكليأح الشركة تكما تف

جتماعية من عمال اإلىل مسامهة الشركة يف العديد من األإ. هذا ابالضافة املنيزلية جهيزةيف جمال أجهيزة التكييف واأل احلديثة التكنولوجيا
هذه األعمال كافة  إن ية حيثوالصحأجهيزة التكييف لبعض املراكيز االجتماعية  حاللإب معظم احلاالت ويتمثل يفخالل الدعم العيين 
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الل خابلتعاون مع "اللجنة اخلريية لرعاية األيتام" "إنسان" الشركة نظمت حيث   تصب يف خانة مسؤولية الشركة يف خدمة جمتمعها.
وزارة العمل لشركة ابلتعاون مع دار املسنني التابعة كما نظمت الحفل إفطار مع األيتام هبدف توفري املتعة هلم.  ، املبارك شهر رمضان

 هبدف جلب املتعة هلم يف شهر رمضان املبارك.  السن إفطار مع كبارحفل والشؤون االجتماعية، 
عداد الدائم لكادرها الوظيفي سياسة إالالشركة  أدائهم نتتهج وتطوير مستوىولتحفييز ولرغبة الشركة يف خلق بيئة عمل ابداعية ملوظفيها  .
مؤوسة "، وهي Courseraكورسريا "حيث قامت الشركة ابلتعاقد مع   لتطوير األداء هاملوظفي تلفةاملخ تدريبيةال خالل الدورات من

 2017 العام يف وقد مت، املرموقة من اجلامعات العامليةابلتعاون مع العديد جهة تقدم دورات تدريبية عن بعد من خالل علمية عاملية 
    ة.الشرككبري من الكادر الوظيفي يف   وتدريب عددأعداد 
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  .للمراجعة أدارة لديها الشركةلكون  الشركة يف داخلي مراجع تعيني إىل احلاجة مدى بشأن املراجعة جلنةمن  توصيةمل ترد أي -1
 بشأن هبا األخذ اجمللس رفض اليت أو اإلدارة، جملس قرارات وبني بينها تعارض دو وجتبني  املراجعة جلنةمن  توصياتترد أي  مل-2

 عدم وأسباب تلك التوصيات، ومسوغات الداخلي، املراجع تعيني أو أدائل وتقييم أتعابه وحتديد وعيزله الشركة حساابت مراجع تعيني
 (.تنطبق ال) هبا األخذ
 التنفيذيني الشركة وكبار إدارة جملس أعضاء عدا (ألشخاص تعود التصويت يف األحقية ذات األسهم فئة يف مصلحة ألي وصف-3

 السنة خالل احلقوق تلك يف تغيري وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من( 45دة )املا مبوجب احلقوق بتلك الشركة أبلغوا) وأقرابءهم
 (تنطبق ال) .األخرية املالية
 مشاهبة أصدرهتا حقوق أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي حويلللت قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف-4
 (نطبقي ال) .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو
 أو حق اكتتاب، مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب اكتتاب أو حتويل حقوق ألي وصف-5

 ينطبق(  ال. )الشركة منحتها أو أصدرهتا مشاهبة حقوق
 املتبقية، مع املالية األوراق وقيمة لالسرتداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو اسرتداد ألي وصف- 6

 ينطبق(  ال) .التابعة شركاهتا اشرتهتا اليت وتلك الشركة اشرتهتا اليت املدرجة املالية األوراق بني التميييز
 ينطبق( ال. )األرابح يف حقوق أي عن الشركة مسامهي أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان-8
 الشركة مع تعامالت أي له في مصالح بخصوص المجلس أعضاء من عضو أي من بالغ اإلدارة مجلس رئيس يتلق مل-9

 منافسة. لأعما بممارسة منهم ترخيص أي يطلب ولم
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 أن سجالت احلساابت أعدت ابلشكل الصحيح الشركة إدارة تقر.  
 بفعاليةونفذ  سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن الشركة إدارة تقر. 
 نشاطها مواصلة علىاملصدر يف قدرة  يذكر شك أي يوجد ال أنه الشركة إدارة تؤكد. 

 


