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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 السادة المساهمون،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
كة الحسن   أن أقدم لكم تقرير شر

  كاتها التابعة ششاكر  و شر غازي ابراهيم شاكر  يسعدن 
 المنتهية ف 

ً
  عشر شهرا

، والذي نستعرض من خالله 2020ديسمتر  31السنوي عن اإلثت 
كة والعمليات التشغيلية، باإلضافة إل عرض تقديم  ألدائنا المال  لهذا العام.  اتيجية الشر  أبرز مالمح استر

 
ة الماضية تحديات استثنائية للسوق، ف وسلقد شهدنا خالل الفتر ة سابقة كان لجائحة فت 

وتبعاتها تأثت  مدمر عىل االقتصادات العالمية   19-كوفيد  كوروناش  بخالف أية فتر
كات واألفراد. وعىل الرغم م  لصانع  السياسات والشر

ً
شكل تحديا

ُ
  كافة أنحاء العالم، وال تزال آثار الوباء ت

ة، أثبوأنظمة الرعاية الصحية ف  أنها  كةالشر تت ن ضغوط السوق الكبت 
  وضعتها بثبات عىل المسار الصحيح من حيث األداء التشغيىل  

  األعمال حيث نجحت بتحقيق العديد من اإلنجازات المهمة التر
. ب تتمتع بمرونة ف  فضل هللا ومن ثم والمال 

كة، استطاعت لتنفيذ توجيهات وتوصيات مجلس اإلدارة فريق اإلدارة التنفيذيةجهود  اتيجر  وصياغة  العودة الشر طريق ارطة خإل الربحية واالستفادة من برنامج التحول االستر
 . 2023للنمو حتر عام 

 
 أسواقنا

  
انية وطنية حتر اآلن لعام 2019عام الأعلنت الحكومة السعودية ف    اإليرادات العامة. إال أن ع 2020، عن أعىل مت  

ايد الناجم عن االنخفاض الكبت  ف  ام لتقليل العجز المتر 
 بالتحديات، وظهر ذلك بشكل واضح من خالل تأثت  جائحة  2020

ً
 لكل التوقعات ومليئا

ً
وس كورونا شكوفيدجاء مخالفا عىل ست  العمل المعتاد لمعظم قطاعات   19-فت 

  عام  ٪4.1لكة العربية السعودية بنسبة تقلص اقتصاد المم لقد . (OPEC)أوبكألعضاء االقتصاد، والضغط الناجم عن انخفاض اتفاقيات إنتاج النفط 
  الوقت م2020ف 

، ف 
امات  ة غت  النفطية ضعيفة نتيجة للقيود بينما بقيت القطاعات  (OPEC)أوبكالذي تم الحفاظ عىل مستويات إنتاج النفط متماشية مع التر     اتعىل التحركات والتجمع الكبت 

ف 
 عن  النصف األول من العام،

ً
لي سلوك المستهلكي   تعديالت فضال يبة القيمة المضافة. . ةالمت    لزيادة ض 

 
يبة القيمة المضافة إل  كات ٪15لتعويض التأثت  االقتصادي للجائحة وضغط أسعار النفط، رفعت الحكومة معدل ض  ، مما أثر عىل اإلنفاق االستهالك  وهياكل التسعت  لشر

  ج
كة، والبحث عن طرق جديالبيع بالتجزئة ف    هيكل تكلفة الشر

  يشكلها الوباء دافعنا إلحداث مزيد من التدقيق ف 
ة لتحسي   دميع أنحاء المملكة. كما جددت التحديات التر

 الكفاءة وتحسي   هياكل سلسلة التوريد. 
 

 للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفعت نسبة القروض العقارية للمقتر 
ً
  أول  120.78لتصل إل  ٪86ضي   األفراد إل ووفقا

 من  11مليار ريال سعودي ف 
ً
شهرا

امالحكومة  وأكدت ملكية المنازل والبناء عىل رأس أولويات المملكة بقيت، 2030. وكجزء من رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2020عام  ها بتحقيق هذه األهداف التر 
فرص عىل ل ذلك، أطلقت الحكومة السعودية العديد من المشاريــــع العمالقة لتحسي   البنية التحتية وتنويــــع االقتصاد. لذلك، أصبحنا نر  الكثت  من اباإلضافة إلالطموحة. 

  المملكة. 
لية موفرة للطاقة للعمالء ف   المد  المتوسط والبعيد، لتوفت  حلول تكييف وأجهزة مت  

 أبرز اإلنجازات 
  عىل الرغم من بيئة 

كة التشغيل الصعبة، قطعنا ف  كة منذ عام الشر ة لألمام خالل العام حيث نجحنا بعودة الربحية للشر بنجاح برنامج التحول نا ، وأكمل2016خطوات كبت 
نامج آثار إيجابية واضحة، وهذا بدوره أسهم بخلق  . وقد حقق التر اتيجر    الوقت الذي نتطلع فيه إل اتخاذ  جديد  مجالاالستر

  مست  للنمو ف 
 ة النمو ألعمالنا. الخطوات التالية ف 

  السوق، ووضع أهداف طموحة لتوسيع مزيــــج منتجاتنا م
اتيجيتنا للمستقبل عىل تحقيق نمو مستدام ومربــح من خالل ترسيخ موقعنا ف    تحسي   ع استرتكز استر

تمرارنا ف 
 الكفاءة عتر األعمال. 

 فرص النمو 
  المملكة العربية السعودية بنسبة تشت  التوقعات إل نمو مبيعات أجهزة 

  ٪2التكييف ف 
ً
، فإن هذا ما نتطلع إليه من خالل خالل السنوات الثالث القادمة.  تقريبا بالتال 

  وضعية جيدة القتناص
  ضمان وجودنا ف 

ة خطوات مهمة ف  ة بالفعل. لقد قطعنا خالل السنوات األخت  ستقبلية واالستفادة الفرص الم االستفادة بتعزيز حصتنا السوقية الكبت 
نامج السعودي لكفاءة الطاقة، مما يتيح بيئة تنظيمية مالئمة يمكن أن    تدعمها الحكومة، مثل "ترشيد"، والتر

 تعزز نمو األعمال. من توفر برامج الطاقة التر
 

ة مماثلة، مدفوعة بعدد من عوامل االقتصا لية بوتت   
 أن تنمو مبيعات األجهزة المت 

ً
  ومن المتوقع أيضا

  ضوء ارتفاع التكاليف المرتبطة بالطاقة والكهرباء ف 
. وف  ل،  د الكىل  المت  

  استخدام الطاقة لتعويض النفقات. عالوة عىل ذلك، من المرجح أن يرتفع دخل األشة المتاح خ
 مع بدء أعداد يتطلع المستهلكون إل أجهزة أكتر كفاءة ف 

ً
أكتر من  صوصا

  االنضمام إل القوة العا
امها بتقديم العديد من المشاريــــع اإلسكانية عىل المد  المتوسط، مع تعزيز ملكية 2030ملة. وكجزء من رؤية السعودية النساء ف  ، أكدت الحكومة التر 

  
  السوق ضمن فئات المنتجات التر

. لذلك، نعتقد أن هذه العوامل مجتمعة تمثل فرصة هامة بالنسبة لنا لزيادة حصتنا ف  لسوق إليها مع بحاجة اتتسم المنازل المواطني  
 ضعف التوريد. 

 
كة. فقد أ اكات مع عالمات تجارية جديدة ومشاريــــع مشتر خاص بنا ثبت نموذج التشغيل الوإذا نظرنا إل القطاع الصناع  من منظور أوسع، نجد أن هناك فرص لالستفادة من شر

  عام 
  مواجهة الرياح المعاكسة للسوق ف 

 2020قدرته عىل الصمود ف 
ً
  السوق  ، فضال

عن ذلك فإن شبكة سلسلة التوريد القوية تعد بمثابة منصة جاذبة للعالمات التجارية ف 
  ستستفيد من قدرات التوزيــــع االستثنائية لدينا. 

 التر
 

كة، أتوجه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة    مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملي   بالشر
  ف 
  وزمالن 

إل السادة مساهم   وجزيل الشكر والعرفان -ها هللاحفظ–ونيابة عن إخوان 
كة.   الشر

 ،،، وهللا ول  التوفيق
 عبد اإلله عبد هللا أبونيان             
 رئيس مجلس اإلدارة               
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 عامة:  نظرة . 1
  المملكة العربية السعودية

كة مساهمة مسجلة ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر " شاكر" ه  شر ـــخ 275شق/  لقرار الوزاريبموجب ا شر ه الموافق 1429/ 8/ 17  وتاريـ
كة من 2008/ 8/ 19 العامة غت  العادية مليون سهم متساوية القيمة بعد ان أقرت الجمعية  63مليون ريال سعودي مقسم إل  630مليون ريال ال  350م. تم زيادة رأسمال الشر

كة بتاريــــخ  كة  م. طرحت2015/ 05/ 21زيادة رأس مال الشر   الشر
   العام لالكتتاب سهم مليون 10,5  م2010شهر إبريل  ف 

كة  % 30السعودي تمثل السوق ف  من رأسمال الشر
كة وطرحت    للتداول أسهم الشر

 بأن   .م 2010/ 5/ 17السعودية بتاريــــخ  األسهم سوق ف 
ً
ة من تتغت   الحرة األسهم عددعلما   ألخر  فتر

ً
كة شاكر.  أسهم تداول لحركة وفقا  شر

كز نشاط  كةلايتر   شر
ً
   حاليا
ونية والمكيفات وتصنيع أج مجال ف  ونية والمكيفات الهوائية وصيانة األجهزة الكهربائية واإللكتر لية والكهربائية واإللكتر زة التكييف هتجارة األجهزة المت  

ك كة ه  الوكيل الحالمختلفة وحلول الطاقة المتجددة ومعدات أجهزة القياس والتحكم باإلضافة إل الوكاالت التجارية عن الشر   تزاول األنشطة نفسها. حيث أن الشر
رصي ات التر

  المملكة العربية السعودية. 
 لمكيفات إل جر  ف 

 
كات التابعة:  الرئيسية األنشطة . 2 كة والشر  للشر

لية المصدر الرئيس  لمبيعات  كةتشكل مبيعات وصيانة أجهزة التكييف واألجهزة المت   كة  %100 م، وبنسبة تصل إل2020عن العام  الشر ، حيث بلغت مبيعات وصيانة الشر
ً
تقريبا

 من اإليرادات.  % 62من أجهزة التكييف ماركة إل جر  ما نسبته 
كة التاب لية والكهربائية ماركة أرستون وإنديست وميتاج وميديا والنشاط الرئيس للشر نسبته المحدودة ما  عة إبراهيم شاكر واستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة األجهزة المت  

 من اإليرادات.  % 35
لية والكهربائية ماركة    كما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة األجهزة المت  

كة التابعة أسداء الخليج التجارية عىل النشاط الرئيس  و باناسونيك  بومبان  من  %3نسبة  للشر
لية والمك اإليرادات.  ونيات واألجهزة الكهربائية، فيما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة األجهزة المت   كة الرؤية الحديثة لإللكتر يفات من ماركة إل جر  النشاط الرئيس لشر

  األردن، ما نسبته 
كة التابعة ف   من اإليرادات.  % 8الشر

كة خدمات إدارة الطاقة اإلمارات " كما كان لنشاط كفاءة الطاقة وحلولها النشاط الرئيس     دولة اEMSلشر
كة التابعة ف  كة " الشر   إيرادات الشر

إلمارات العربية المتحدة مساهمة ف 
 . %0.30بما نسبته 

ايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخد كة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متر  اجهة االحتياجات مة لمو تعتمد الشر
  سواء من 

كة او مراكز خدمة معتمدة وتطوير مركز خدمة العمالء لمتابعةالمتنامية وتطوير نقاط الدعم الفت   وطلبات والشكاو  الصيانة، عمليات خالل مراكز الخدمة التابعة للشر
  زيادة أسهم والذي العمالء

 المتابعة.  وتسهيل اإلنتاجية ف 
  تعت  بمقاوالت التكييف وا

كت   عىل الوحدات العاملة لديها والتر
  التر

كة ف    تعتتر امتداد لقسم الصيانة  ونشاط حلول الطاقةاستمرت الشر
يد شالتر ووحدات األعمال الموجهة  لتتر

  المشاريــــع ذات العالقة لزيادة عملياتها وإيراداتها. B2Bلألعمال ش
  تروج لها تلك الوحدات ف 

   للتعريف بالخدمات والمنتجات التر
كة خالل العام    خدمة مبي %88وبما نسبته 2020اعتمدت الشر

  ف 
اد بافر   حي   تم استت 

كة "إل جر  شاكر" ف  عاتها من مكيفات إل جر  عىل ما تم تصنيعه محليا من قبل شر
لية م اد األجهزة المت   كاتها التابعة باستت  ونكس كوريا. فيما استمرت شر كة إل جر  إلكتر   الخارجاحتياجاتها من مكيفات إل جر  من شر

 . ن المصنعي   الرئيسيي   ف 
 
 المستقبلية:  كة والتوقعاتالشر  لخطط وصف . 3

  الربــع األول من العام 
كة ف  اتيجر  لتنفيذ رؤيتها المستقبلية، والذي يركز عىل أربعة  2019أعلنت الشر لمساهميها من خالل موقع "تداول" عن إطالق برنامج التحول االستر

 :محاور رئيسية و ه  
 عن األعمال تهدف إل تحقيق مبيعات ذات مردود إيجتحول األعمال الرئيسية: 

ً
كات التجارية واألفراد، فضال كة المالية عن طريق استهداف العمالء من الشر انر  عىل نتائج الشر

كت   بشكل أكتر عىل تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسي   إدارة رأس مال العامل
 .التجارية الحكومية وخدمات ما بعد البيع، والتر

كة بكافة قطاعتها. كما تستهدف الخطة استقطاب الكفاءات المؤهلة ممن لديهم تهدف إل تطوير الكفاء خطة تنمية المواهب:  ات التشغيلية وتحسي   الهيكلة التنظيمية للشر
كت   عىل تنمية وتطوير قدرات فر 

نامج، باإلضافة إل التر   تحقيق تطلعاتها وتنفيذ أهداف التر
كة ف  ات كافية بالقطاع لدعم آليات الشر  .يةعات التشغيليق المبيختر

اف ومتابعة مراحل تنفيذ  البنية التحتية لألداء:  كة، وتحسي   آليات التواصل من خالل تأسيس إدارة التحول لإلشر  تتضمن إضفاء التحسينات عىل العمليات وأعمال الشر
نامج  .التر

اتيجية:  اتيج التوجهات االستر كاء األعمال االستر كة األساستعزيز العالقات مع العالمات التجارية الرئيسية وشر ية يي   واستكشاف الفرص الواعدة المكملة لنطاق أعمال الشر
 .لضمان تقديم خدمات قيمة لجميع عمالءها

  منالوبشكل عام  تستهدف 
كات العالمية  الرائدة ف   نحو آفاق أعىل من خالل تمثيل الشر

ً
  قدما

  السوق والمض 
كة بشكل مستمر المحافظة عىل موقعها الريادي ف  جات تشر

كات لتوفت  استهالك ال أجهزة لية وتوفت  منتجات عالية الكفاءة والجودة والتحمل وتقديم أفضل الحلول للمستهلك و الشر  
الكهربائية مع المحافظة  طاقةالتكييف واألجهزة المت 

  من شأنها أن تحافظ عىل  قدرتها التنافسية وتدعم ريادتها لد  المستهلك باإلضافة ال تحقي
قيق معدالت ق النمو  وتعزيز ورفع مستو  اآلداء المال  وتحعىل البيئة، والتر

  تطوير بنية تحتية قوية لدعم عملياتها التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع
كة ف    .ربحية جيدة، فيما تستمر الشر

 
  السوق داخل المملكة العرب

كة بشكل رئيس  عىل زيادة حصتها السوقية ف  اتيجية الشر ادة مبيعاتها. ية السعودية عتر توسيع قاعدة موزعيها وعمالئها الحالية لزيكما تنطوي استر
 وتعزيز محفظة شاكر من العالمات التجارية الع

ً
  تمثلها حاليا

ميع قطاعات المية وتغطية جوذلك من خالل تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها إل مجموعة المنتجات التر
كة، حيث يتوفر الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية االنفرتر  سوق األجهزة الكهربائية. وبــهذا اإلطار  " اإليجانر  عىل مبيعات الشر وضح تأثت  أجهزة التكييف "إل جر 

كة إل محفظة منتجاتها خالل العام    أضافتها الشر
ئها مجموعة من المزايا ، لتتيح لعمال 2018المزدوج ذات األداء العال  والمصممة باالعتماد عىل عدة  تقنيات مبتكرة والتر

 لالستخدام من خالل تقليل استهالك الطاقة الكهربائية، ب
ً
 مثاليا

ً
  توفر قيمة مضافة حقيقية وتجعل من هذه المكيفات خيارا

  لها اإلضافة إل خفضالفريدة التر
  .التأثت  البيت 

  
كةوتمثل تطوير منظومة حلول الطاقة ف  ، فقد  الشر

ً
 مهما

ً
اتيجيا  استر

ً
  مطلع العام توجها

كة ف  كة خدمات إدارة الطاقة  %74إل  %20بزيادة حصتها من  2015قامت الشر   شر
ف 

  العام   .(EMS) اإلماراتية ذ.م.م
 ف 
ً
  2017وبــهذا اإلطار أيضا

  تعت  بنشاط حلول الطاقة للتعريف بالخدمات التر
  المملكة والتر

كة من الوحدات العاملة لديها ف  ، عززت الشر
كة عىل شهادة اعتماد وترخيص خدمات تقدمها تلك ا لطاقة من الوحدات سواء للمستهلك الفرد أو المشاريــــع فيما يخص كفاءة الطاقة وحلولها، وبــهذا الخصوص حصلت الشر
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ــع معايت  كفاءة الطاقة ومراجعة البيانات والتدقيق ف    وتقديم خدمات القي المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتقديم خدمات التقييم الهندس  وإدارة مشاريــ

اس والتحقق المبان 
 .من الطاقم

  
  السوق من مجموعة مكيفات الهواء

كة حصتها ف  ـــع  Multi V باإلضافة إل ذلك، تستغل الشر ة القادمة لعدد من المشاريـ   تقديم عطاءات خالل الفتر
" ف  من "إل جر 

 
ً
  تتبناها الدولة حاليا

اتيجية العقارية التر   ظل االستر
 خالل المرحلة المقبلة من خالل دعم المستحدثة ف 

ً
  من المتوقع أن تجد انتعاشا

، باإلضافة إل مشاريــــع القطاع الخاص والتر
  
 .حكوماتنا الرشيدة لالقتصاد الوطت 

 
اتيجر    عىل برنامج التحول االستر

ً
اتيجية و الذي انعكس ايجابيا  لنجاح هذه االستر

ً
كة لأل2020عام خالل ال و تبعا  .م2016رباح ألول مرة منذ العام م، شهد تحقيق الشر

اتيجية   :2023 - 2021أبرز مالمح استر

لية  السوق وقطاع األجهزة المت  

 كافة قطاعات السوق  
 تحقيق الريادة ف 

  التوسع إل قطاعات جديدة مثل التلفزيونات
ة لية الصغت   

 واألجهزة المت 

   
  القطاعات التر

كة ف  الحفاظ عىل مكانة الشر
  تتضمن أجهزة التكييتعتتر رائدة فيها، 

ف والتر
  والمجففات

 وغساالت األوان 

  تعزيز العالقات مع العمالء من األفراد
والمؤسسات، وتحسي   إيرادات خدمات ما بعد 

 البيع، ومشاريــــع كفاءة الطاقة

 ونية  تطوير وتعزيز أعمال التجارة اإللكتر

 العمليات والكفاءة التشغيلية

 بيق زيادة الوع  بالعالمة التجارية وتط
 المبادرات التسويقية

  تحسي   وظائف سلسلة التوريد وإدارة
 المخزون

  تحسي   الهيكل التنظيم  للمبيعات 

 تعزيز الرقابة عىل تكاليف التشغيل 

 المؤسسة واألفراد

 تعزيز الرقمنة وإعداد التقارير 

 تحسي   الضوابط والعمليات واإلجراءات 

 الحفاظ عىل المواهب وتطويرها 

 
كة الح   السوق، فمن الستعمل شر

لية وأجهزة التكييف، لالستفادة من الفرص الناشئة ف  توقع أن ينمو مسن غازي ابراهيم شاكرعىل تعزيز محفظتها الواسعة من األجهزة المت  
  المملكة العربية السعودية بنسبة 

   ٪2سوق التكييف ف 
امج كفاءة الطاقةالثالث سنوات القادمةف   بتر

ً
  تتضمن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة  ، مدعوما

الحكومية، التر
كة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة شترشيد  التابعة للحكومة السعودية، وطلب المستهلكي   للمنتجات الموفرة للطاقة SEECالتابعة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ش" " ، والشر

  المملكة، وا
لية بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء ف    أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن ينمو سوق األجهزة المت  

لمشاريــــع الضخمة مثل "نيوم" و"البحر األحمر"، ومشاريــــع اإلسكان ف 
 بطلب المستهلكي   عىل المنتجات الموفرة للطاقة، وزيادة الدخل المتاح مع دخول المزيد من النساء إ ٪3بنسبة 

ً
  السنوات الثالث المقبلة مدفوعا

عمل، إل جانب وق الل سف 
  تدعمها الحكومة السعودية. 

 مجموعة قوية من مشاريــــع اإلسكان التر
 
كات  . 4  التابعة:  الشر

كات التابعة:    الشر
كة الحسن غازي إبراهيم شاكر ف    أدناه هيكل ملكية شر

 يبي   الرسم البيان 

 
كز تتألف  كات نشاطها الرئيس يتر كة الحسن غازي إبراهيم شاكر من ستة شر لية وكفاءة الشر   أجهزة التكييف واألجهزة المت  

  تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة ف 
طاقة. ف 

كات التابعة ه    : وهذه الشر
 

  .كة إبراهيم شاكر المحدودة  شر
كة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها  كة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شر كة إبراهيم شاكر المحدودة ه  شر كة إبراهيم حسي    %10، و%90 شر لصالح شر

 بنسبة 
ً
كة الحسن غازي إبراهيم شاكر.  %90شاكر للمشاريــــع والصيانة المملوكة أيضا  من قبل شر

كة إبراهيم شاكر    مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها   10,000,000شويبلغ رأسمال شر
ة ماليي   ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس ف    عشر

ة ويتمثل لعربية السعوديالمملكة اف 
لية واألجهزة الكهربائية والوكاالت التجارية.    تجارة أجهزة التكييف واألجهزة المت  

 نشاطها ف 

شركة إل جي شاكر 

 المحدودة

شركة الحسن غازي إبراهيم 

رــــشاك  

شركة إبراهيم حسين غازي 

شاكر للمشاريع والصيانة 

 المحدودة

شركة إبراهيم شاكر 

 المحدودة

90% 90% 49% 

10% 

10% 

60% 

شركة الرؤية الحديثة 

 واالجهزة  لإللكترونيات

 الكهربائية

 شركة أسداء الخليج  

  5% 

95% 
شركة إدارة خدمات 

 الطاقة اإلماراتية

47  % 

% 
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  .كة إل جر  شاكر المحدودة  شر
كة ذات مسؤولية محدودة تأسست بي   إل جر   كة إل جر  شاكر ه  شر ونياتشر كة الحسن غازي  لإللكتر   الابراهيم الكورية وبي   شر

ية. نشاطها الرئيس مملكة العربية السعودشاكر ف 
كة إل جر  أجنتر   استثمار تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة  ون ألف ريال  ريال سعودي 37.125.000شاكر ويبلغ رأس مال شر  ومائة وخمسة وعشر

ً
شسبعة وثالثون مليونا

كة ال جر  شاكر هو المملكة العربية السعودي  ة حيث يقع المقر الرئيس والمصنع. سعودي . المحل الرئيس لعمليات شر
ـــخ  ونيكس ما يعادل إثني   شالم وافق مجلس إدارة 2013/ 11/ 24ه الموافق 1435/ 1/ 21بتاريـ كة ال جر  الكتر كة عىل بيع شر كة %2شر   المائة من إجمال  الحصص المملوكة لشر

  ف 
ية للعام المال  

 لقيمتها الدفتر
ً
كة إل جر  شاكر المحدودة وفقا   شر

عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة وبالتال  اصبحت  استكمالتم  2014/ 5/ 26م. وبتاريــــخ 2012شاكر ف 
كة إل جر  شاكر    رأسمال شر

كة إل جر  ف  كة شاكر  %51نسبة حصة شر وبتاريــــخ  2013/ 11/ 24. تم اإلعالن عن عملية البيع هذه عىل موقع تداول بتاريــــخ %49ونسبة حصة شر
ك2014/ 5/ 26 كة إل جر  شاكر المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة. الحسن غازي ابراهيم شاكر ة ، حيث اعلنت شر  انها سوف تتوقف عن توحيد القوائم المالية لشر

  .ــع والصيانة كة إبراهيم حسي   شاكر للمشاريــ  شر

كة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شر  كة إبراهيم حسي   شاكر للمشاريــــع والصيانة ه  شر كة  %10، و%90كة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها شر لصالح شر

 بنسبة 
ً
كة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس %90إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضا كة  من قبل شر خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها    500,000شمال الشر

  مدينة جدة والمحل الرئيس لعملياتها هو المملك
كة الحسن غازي  حيث توفر خدمات تسويقيةة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغت  الرئيس ف  لشر

كات شاكر.  ة بي   الحكومة ومجموعة شر   تنفيذ العقود المباشر
كة إبراهيم شاكر وتشارك ف   شاكر ولشر

  كة الرؤية الحديثة ونياتشر  واالجهزة الكهربائية.  لإللكتر
كة الرؤية  َسة بموجب قواني   المملكة األردنية الهاشمية وه  شر كة مؤسَّ كة مساهمة خاصة محدودة وه  شر ونيات واألجهزة الكهربائية شر   تتخذ منها  الدولة الحديثة لإللكتر

التر
  منت

ونية والمكيفات وتوزيعها. ف  لية والكهربائية واإللكتر كة الرؤية الحديثة رآس م تم رفع 2015صف العام محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطتها صناعة األجهزة المت   مال شر
  إل ش10من ش

كة شاكر فيه12.5  مليون دينار أردن    تبلغ حصة شر
  ما يعادل ش7.5ش ا   مليون دينار أردن 

من رأسمال  % 60  مليون ريال سعودي، ما نسبته 39.7  مليون دينار أردن 
كة الرؤية الحديثة ه  من ف   شر

كة. األسهم ف    الشر
  واحد ويكون لكل سهم صوت واحد ف 

كة قيمة إسمية ه  دينار أردن    الشر
 جتماعاتائة واحدة وه  الفئة العادية ولكل سهم ف 

 الهيئة العامة. 
  .كة أسداء الخليج التجارية  شر

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيه كة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شر كة أسداء الخليج ه  شر كة إبراهيم شاكر المحدودة  %5و  %95ا شر لصالح شر

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس %90أيضا بنسبة والمملوكة  كة  من قبل شر   الرياض والمحل   500,000شمال الشر
خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس  ف 

كة أسداء ه  موزع الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها ا   تجارة الجملة والتجزئة لألجهزة الكهربائية. وشر
   ةلألجهز لرئيس  ف 

تحمل الكهربائية التر

  
 . Panasonicو باناسونيك  Bombaniالعالمة التجارية ماركة بومبان 

  :كة إدارة خدمات الطاقة اإلماراتية  شر
كة إدارة خدمات الطاقة اإلماراتية ش كة مؤسسة بمEMSشر كة متخصصة   ه  شر  دولة اإلمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة دنر  محل رئيس  لعملياتها، وه  شر

وجب قواني  

  الصديقة للبيئة وخدمات إدارة الطاقة. يبلغ رأس
  إدارة الطاقة وتوفت  الخدمات الشاملة للمشاريــــع وللمبان 

كة خدمات الطاقه هو  ف    شثالثة  3.375.000مال شر
درهم إمارانر

كة شاكر فيها مال     وتبلغ حصة شر
كة %74يي   وثالثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إمارانر  .من رأس مال الشر

ـــع المتعلقة بالطاقة ومن ضمنها ترشيد    تنفيذ المشاريـ
كة ف  كز نشاطات الشر وليد الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، تصميم ورفع كفاءة أنظمة ت استهالكوتتر

 المحىل  واإلقليم   الطاقة
 .واإلنارة والتكييف، حيث تقدم خدماتها للقطاع التجاري والصناع  والحكوم  عىل المستويي  

كة تابعة   : تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شر
كة الرؤية الحديثة فإنه  باستثناء       كات أصدرتها دين وأدوات أسهم توجد الما ذكر عن أسهم شر كة شاكر التابعة الشر     المملكة داخل لشر

 . خارجها  أو      

 
 : م2020للعام المال   المالية النتائج. 5

 م: 2019مالية فيما يىل  ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المال  السابق  بتحقيق نتائج م2020انتهت السنة المالية 
  العام  . 1

 مقابل 933م 2020بلغت إيرادات المبيعات ف 
ً
 للعام السابق.  مليون  883 مليون ريال تقريبا

ً
 ريال تقريبا

  أرباح مبلغ  . 2
 مليون  ريال خسارة للعام السابق.  49.7مليون ريال، مقابل  9.5بلغت صاف 

 مليون ريال للعام السابق.  165.6مليون ريال، مقابل  195.6بلغ إجمال  الربــح  . 3

 مليون ريال للعام السابق.  38.4بمبلغ  مليون ريال، مقابل خسارة 12.1بلغت األرباح التشغيلية  . 4

 ريال للعام السابق.   0.79ريال، مقابل خسارة ش 0.15بلغت أرباح السهم  . 5
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ة من  ة:  2020وحتر  2016وفيما يىل  ملخص النتائج المالية عن الفتر  وبيان تطورها خالل الفتر

 
 

 
 
 

1,566,165 
1,737,911 1,635,177 1,556,656 

1,886,526 
1,654,405 

1,038,563 

774,025 882,822 932,699 

180,217 187,640 125,089 

436,896 

136,536 48,817 

(171,039)
(196,542)

(49,785)

9,537 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

صافي المبيعات  صافي الدخل

نسبة التغت  عن العام 
 السابق ش% 

 2020 
                                        

2019 
 

                                        
2018 

 

 
 2017 

 
 2016 

 قائمة الدخل
 شاالف الرياالت  

 المبيعات 1,654,405 1,038,563 774,025 882,822 932,699 5.65%

 تكلفة المبيعات 1,265,479 862,615 674,107 717,176 737,139 % 2.78

 مجمل األرباح 388,926 175,948 99,918 165,646 195,560 % 67.80

0)8.5 (% 95,567 104,454 140,336 162,530 181,536 
 مرصوفات التسويق والتوزيــــع

 مرصوفات عمومية 152,203 125,707 110,718 87,393 84,629   %3.20ش

   %131.50ش
الدخل شالخسارة  من العمليات  58,717  153,472 (  155,221ش )38,447( 12,091

 يةالرئيس

 16,874   %133.30ش
 

)50,680( 
 

  195,308ش
 

 50,518  169,067ش
  الدخل

الخسارة  قبل  (صاف 
يبة الدخل وحقوق  الزكاة وض 

 األقلية

 %   الدخل شالخسارة  48,817 (171,039)  196,542ش (49,785) 9,537  (119.20)
 صاف 

 عن التغت   نسبة
  (%)السابق العام

 
 2020  

 

 
2019 

 
2018 

 
 2017  

 
 المال   المركز  2016 

 شاالف الرياالت  

 المتداولة األصول 1,525,842 1,267,065  879,935 748,181 756,813 1.15%

 األصول غت  المتداولة 860,595 818,770  754,766 719,090 682,851 5.04%-

 األصول مجموع 2,386,437 2,085,835  1,634,701 1,467,271 1,439,664 1.88%-

 المتداولة المطلوبات 1,249,014 1,083,295  879,770 608,230 652,132 7.21%

 المطلوبات مجموع 1,330,128 1,191,196  936,521 823,326 787,138 12.09%-

 المساهمي    حقوق إجمال   1,044,194 874,399  676,981 624,012 632,007 1.28%

 الملكية حقوق إجمال   1,056,309 894,639  698,180 643,945 652,526 1.33%

 وحقوق المطلوبات إجمال   2,386,437 2,085,835  1,634,701 1,467,271 1,439,664 1.88%-
 الملكية
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295,973 304,901 313,057 

748,060 
840,349 860,595 818,770 754,766 719,090 682,851 

915,919 
1,052,439 

1,175,729 
1,280,343 

1,578,631 1,525,842 

1,267,065 
879,935 

748,181 756,813 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 

936,521 
823,326 787,138 

1,211,892 
1,357,340 

1,488,786 

2,028,403 

2,418,980 2,386,437 

2,085,835 

1,634,701 
1,467,271 1,439,664 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

تطور األصول والمطلوبات

المطلوبات األصول
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   التحليل . 6

كات التابعة خارج المملكة:  إليرادات الجغراف  كة وإجمال  إيرادات الشر
 الشر

  إليرا
  يظهر الجدول أدناه التحليل الجغراف 

كاتها التابعة ف  كة وشر  السعودية واألردن واالمارات العربية المتحدة:  العربية المملكة دات الشر
 

 البيان
 شاالف الرياالت 

2019 2020 

  الربــح المبيعات
  الربــح المبيعات شالخسارة  صاف 

 شالخسارة  صاف 

 9,537 859,701  49,785ش 799,415 السعوديـــة

 - 69,871 - 68,315 األردن

 - 3,127 - 15,092 اإلمارات العربية المتحدة

 9,537 932,699  49,785ش 882,822 المجمـوع

  
 السابقة:  السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح . 7

 أدناه النتائج التشغيلية للعام المال  
 م: 2019م مقارنة بالعام السابق 2020يوضح الجدول المبي  

ـــان  البيــ
 الرياالت  شاالف

 2019 2020 
 نسبة التغت  %

 من المبيعات % المبلغ

 

 من المبيعات % المبلغ

 المبيعات 

 

882,822 - 932,699 - 5.65% 

 %2.78 %79.03 (737,139) %81.2  717,176ش كلفة المبيعات

 %18.06 %20.10 195,560 %18.8 165,646 الربــح اإلجمال  

  %10.10ش %19.67  183,469ش %23.1  204,093ش ر اخ-المرصوفات التشغيلية

   %131.50ش %1.30 12,091 %4.3  38,447ش ربــح شخسارة  التشغيل

ة السابقة بنسبة ة الحالية مقارنة بالفتر   السوق وزيادة حجم الطلب، كما كان لزيادة المبيعا % 5.65 يعود سبب ارتفاع مبيعات الفتر
 تنتيجة تزايد بعض األنشطة االقتصادية ف 

  إرتفاع الربــح اإلجمال  بنسبة 
 2.7. ووفقا لمبادرات اإلدارة انخفضت التكاليف االدارية بمبلغ %18.06وزيادة حجم الطلب وقوة المنافسة وتخفيض كلفة المبيعات السبب ف 

مليون ريال سعودي  0.44ما انخفضت مرصوفات التمويل بمبلغ مليون ريال سعودي بالمقارنة بالعام السابق ك 8.9مليون ريال سعودي وانخفضت تكاليف البيع والتوزيــــع بمبلغ 
 .  

 بالمقارنة بالعام الماض 
 
 

646,182 
724,262 699,056 

1,101,961 

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

936,521 
823,326 787,138 

565,710 
633,078 

789,730 926,442 
1,057,599 1,056,309 

894,639 689,180 643,945 652,526 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

تطور األصول وحقوق الملكية

المطلوبات حقوق الملكية
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 والمرابحات:  القروض. 8
ة أ    األجل:  قروض ومرابحات قصت 

ة األجل شالمرابحات  خالل العام المال   :  2020يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصت  كة الحسن غازي شاكر وفقا لما يىل 
 لشر

 
 

 اإلجمال  

 بنك
 الخليج

بنك المؤسسه 
العربيه 
المرصفيه 
 شالبحرين 

البنك 
 األهىل  

البنك 
السعودي 
 الفرنس  

البنك 
السعودي 
  
يطان   التر

البنك العرنر  
  
 الوطت 

البنك 
السعودي 
 لالستثمار

البنك 
 االول

 بنك الرياض
 حركة القروض
ة األجل  قصت 
 شاالف الرياالت 

157,957 L.T 56,304 L.T 12,323 7,999 0 72,000 9,331 0 

  
الرصيد ف 

1 /1 /2020 
شإجمال  أصل 
 المرابحات 

501,764 0 257,205 0 19,414 46,907 0 43,630 9,340 125,268 

المسحوب 
 خالل عام
2020 

شمرابحات 
 جديدة 

434,922 0 263,220 0 19,723 17,935 0 79,549 11,668 42,827 
المسدد خالل 

 2020عام 

224,799 0 50,289 0 12,014 36,971 0 36,081 7,003 82,441 
  
الرصيد ف 

31 /12 /2020 

  الجدول التفصيىل  أعاله تم الحصول عليها خالل العام المال  
من خالل عقود تمويل مرابحة مدتها ثالثة أشهر او ستة أشهر تم  م كانت غالبيتها2020المرابحات المشار إليها ف 

ة االستحقاق.   سدادها خالل فتر
  وُيظهر الرص*

ة االجل تم الحصول عليها من بنك الرياض اضافة  25إرتفاع بقيمة  2020/ 12/ 31يد اإلجمال  كما ف  مليون ريال ناتجه عن رصيد استخدام جديد لتسهيالت قصت 
 لمعايت  المحاسبة الدولية. 

ً
 ال تحويل رصيد بنك الخليج من قصت  االجل ال طويل االجل وفقا

 
كة الرؤية الحديثة وفقا لما يىل   2020رض قصت  األجل شمرابحة  خالل العام المال  يظهر الجدول أدناه حركة ق   

 : لشر

ة األجل بنك المؤسسة العربية المرصفية اإلسالم    حركة القروض قصت 

 شاالف الرياالت  البحرين

29,216   
 2020/ 1/ 1رصيد القروض ف 

  2020قيمة القروض المسحوبة خالل عام  22,641

  2020القروض المسددة خالل عام  قيمة 44,535

7,322   
   2020/ 12/ 31رصيد القروض ف 

 
كة من قبل بنك المؤسسة  25الرصيد الختام  للمرابحات المشار إليه أعاله يمثل الحد المستغل من تمويل مرابحة اعتمادات مستنديه بسقف  مليون دوالر ممنوح للشر

ة شهر من تاريــــخ دفع االعتماد المستندي العربية المرصفية اإلسالم  شالبحرين  وذلك ل   عشر
كة من الموردين. يتم تسديد كل عملية تمويل عىل اثنتر يات الشر تمويل مشتر

 من تاريــــخ فتح االعتماد. 
ً
ين شهرا  المتعلق بتمويل المرابحة عىل أال تتجاوز عشر

 
كة التا 2020يظهر الجدول أدناه القروض طويلة االجل خالل العام المال   : بعة خدمات للشر  الطاقة اإلماراتية وفقا لما يىل 

ة األجل البنك العرنر  دنر    حركة القروض قصت 
 

 شاالف الرياالت 

6,749   
 2020/ 1/ 1رصيد القروض ف 

 سحب عىل المكشوف 15,219

  2020قيمة القروض المسحوبة خالل عام  -

  2020قيمة القروض المسددة خالل عام  16,476

   رصيد القروض 5,147
   2020/ 12/ 31ف 
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 األجل:  طويلة ومرابحات قروض( ب
:  2020يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل األجل خالل العام المال          كة الحسن غازي شاكر وفقا لما يىل 

كة لشر  للشر

 االهىل             الرياض                          الخليج          المجموع
 حركة القرض طويل األجل

 شاالف الرياالت  

24,252        104,000                         0                    128,252   
  2020/ 1/ 1رصيد القرض االفتتاج  ف 

  2020قيمة القرض المسحوبة خالل عام 42,000               42,000                          0                        0

 2020قيمة القرض المسددة خالل عام  31,877                2,625                        5000            24,252

0                    99,000                      39,375              138,375   
  2020/ 12/ 31رصيد القرض ف 

 
 يظهر الجدول أعاله قروض طويلة األجل تم الحصول عليها: 

  سبتمتر من  -
 من أكتوبر  54مليون ريال سيتم تسديده بموجب  104، قيمة أصل القرض 2019بنك الرياض ف 

ً
 م2020قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتبارا

اير  -   فتر
 من أكتو  48مليون ريال سيتم تسديده بموجب  42, قيمة اصل القرض  2020من بنك الخليج ف 

ً
 م2020بر قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتبارا

 م2020مليون ريال تم تسديده بالكامل خالل  24رصيد قرض طويل االجل من البنك االهىل  التجاري وقدره  -
  
 الحكومية:  للجهات النظامية . المدفوعات 9  

  المملكة خالل العام 
كاتها التابعة ف  كة وشر  : م2019يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشر

 

 الموجزالوصف  األسباب

2020 

 البيان شاالف الرياالت 
 المسدد المستحق ولم يسدد

 الرسوم الجمركية 32,033 _  ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة متطلب نظام  

 ما يتم احتساب مخصصاته وفقا ألحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل متطلب نظام  
6,740 3,061 

يبة المستحقة الزكاة  والرص 

 متطلب نظام  
ما يتم احتسابه وسداده وفقا ألحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات  4,791 -

 االجتماعية

 متطلب نظام  
ما يتم سداده وفقا ألحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمي   

 وزيارات تجارية 
 _ 8,277 

ات وجوازات  تأشت 

 
  
  2006ديسمتر  31أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل ش"الهيئة"  الربط الزكوي حتر السنة المنتهية ف 

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وف  كة إبراهيم 2007ديسمتر  31م لشر م لشر
  
كة إبراهيم حسي   شاكر للمشاريــــع والصيانة المحدودة، وف  كة م 2011سمتر دي 31شاكر المحدودة ولشر  أسداء. لشر

 : الموحدة
كة إقرارات الزكاة عىل أساس موحد من سنة  كة إبراهيم حسي   شاكر 2008قدمت الشر كة إبراهيم شاكر المحدودة، وشر كة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشر م وما بعدها لشر

  اإلقرار 
كة أسداء ف  كة أسداء. تم إدراج نتائج شر ـــخ  للمشاريــــع والصيانة، وشر  م. 2014نوفمتر  13الموحد من تاريـ

كة خالل عام  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عىل أساس موحد لسنة 2020استلمت الشر   لشر
ريال سعودي. بعد  5,569,454م بمطالبات زكوية بلغت 2014م الربط النهان 

كة بالتظلم أمام األمانة العامة للج اض أمام الهيئة وقبوله جزئيا، قامت الشر كة. االعتر يبية، وبرأي اإلدارة فإن قرارات اللجان التابعة لألمانة العامة سوف تكون لصالح الشر  ان الرص 
 

كة خالل عام    م 2020كما استلمت الشر
كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عىل أساس موحد لألعوام من الربط النهان  كة عىل وقد م. 2018م إل 2015لشر ضت الشر هذا الربط اعتر

اض تحت الدراسة خالل المدة ال   تدعم وجهة نظرها، ومازال االعتر
 الهيئة. من قبل نظامية وقدمت المستندات المؤيدة واإليضاحات الالزمة للهيئة التر

 
يبة الدخل األجنبية:   ض 

كة    األردن، شر
كة التابعة ف  ام  الرؤية الحديثةنظرا لخسائر الشر ونية، ليس هناك أي التر  يبة دخل أجنبية. لألجهزة الكهربائية واإللكتر  ض 
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 :م2020 عام . مخصصات10
 مليون ريال سعودي.  13.42تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ  -أ 

  تحصيلها بمبلغ  -ب
 مليون ريال سعودي.  17.8تم تكوين مخصص ديون مشكوك ف 

   -ت
اكمة المبقاة كما هو ف   مليون ريال. 138.9بلغ  2019 / 12/ 31رصيد الخسائر المتر

 مليون ريال.  6.8 ا مخصصات زكاة بلغت قيمته -ث

 

  المخاطر: . 11
كة بإعداد واعتماد سياسة المخاطر للحفاظ عىل فعالية نظام إدارة المخاطر  كة، م2017منذ عام  قامت الشر ، وتحدد مبادئ وعناض نظام إدارة وذلك ضمن الئحة حوكمة الشر

كة بإعتماد سياسة   المخاطر،المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة عىل فعالية نظام إدارة    العامERMشإدارة المخاطر المؤسسيةكما قامت الشر
 . م2020  ف 

كة بصفة منتظمة من أجل:    تستخدمها الشر
 وحددت السياسة إن إدارة المخاطر ه  عبارة عن العمليات والخطوات التر

 رق إدارة المخاطر ط   3تقييم المخاطر       2    تحديد المخاطر   1
 
كة والمتعلقة بأنشطتها التشغيلية، ولتحقيق ذلك تقوم الشر  :المخاطر تحديد   1   قد تواجهها الشر

ة باستخدام  كحيث يتم بذل أقض مجهود من أجل تحديد المخاطر الهامة التر
  يقوم بها المراج كافة الوسائل المتاحة للمراجعة عىل العمليات وعقد االجتماعات مع األشخاص المسؤولي   عن تحديد المخاطر باإلضافة إل

عي   استخدام التقييمات التر
كة التشغيلية وتقوم بتسجيله كة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشر   سجالداخليي   والخارجيي   وأي أسلوب أخر لتحديد المخاطر. وتقوم الشر

ل يسم سجل المخاطر، ا ف 
  المتعلق بأهمية هذا الخطر عىل عىل وصف طبيعة الخطر والرأمقصور تسجيل تلك المخاطر يكون حيث أن 

كة التشغيلية عملياتالي الفت    الشر
ضمن سجل المخاطر . يتف 

كة بتحديد المخاطر المتعلقة باألنشطة ك تقارير محفوظة بحيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية من خالل المراجعة العامة لمختلف عمليات الشر ة وتسجيلها التشغيلية للشر
كة ومتابعتها لتصحيح المالحظات وترفع مرئياتها للجنة المراجعة. وتقيمها وتقديم الرأ   المتعلق بهذه المخاطر وأثر ذلك عىل عمليات الشر

 ي الفت 
كة بتقييم التأثت  المتوقع من كل خطر. : وذلك  تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر  2  لكل خطر من األخطار الهامة، وتقوم الشر

كة بإعداد الطرق والحلول للتعامل معه وتخفيض الخسائر المحتملة. لكل خطر  طرق إدارة المخاطر:   3  هام، تقوم الشر

  
كة تتلخص ف    تواجه نشاطات الشر

: لذا فأن أهم المخاطر التر  
  االنر

 
 : مخاطر االئتمان    أ 

  مخاطر تعرض 
كة تتمثل مخاطر االئتمان ف    أداة ماالشر

  حال عجز العميل أو الطرف المقابل ف 
اماته التعاقدية، وتنشأ بلخسارة مالية ف  صورة رئيسية لية عن الوفاء بالتر 

  حكمه. 
 من الذمم المدينة التجارية والنقد وما ف 

 الذمم المدينة التجارية واألخر  -

كة يتأثر تعرض   العواملالشر
ً
  ق لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل عىل حدة. إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضا

د يكون لها تأثت  عىل التر

كةمخاطر االئتمان لقاعدة عمالء  كة سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل  الشر   يزاول فيها العمالء أنشطتهم وللشر
  قطاع العميل والدول التر

  ذلك مخاطر التعتر ف 
، بما ف 

وط وأحكام السداد  كةالمعيارية الخاصة كل عميل جديد عىل حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل عرض شر  ات لكل عميلمبيعللحدود  باإلضافة إل وضع . بالشر

 وتتم مراجعتها بصورة سنوية.  عىل حد 

  خالل ذلك تسع 
كةوف   المستحقة.  المدينة للذمم المراقبة الدائمة والحثيثةعن طريق بالعمالء  يتعلق فيما االئتمان من مخاطر للحد الشر

 

 : مخاطر السيولة  ب

  مخاطر مواجهة تتمثل مخاطر ا
كة لسيولة ف   أو من خالل الشر

ً
  تتم تسويتها عن طريق السداد نقدا

اماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التر لصعوبة عند الوفاء بالتر 

كة موجودات مالية أخر . ويــهدف منهج   السيولة الكافيةالشر
ً
  إدارة السيولة إل ضمان أن يكون لديها دائما

اماتها  ف    ظل للوفاء بالتر 
الظروف العادية  عند استحقاقها، ف 

كة والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غت  مقبولة أو تعرض سمعة   للخطر. الشر

 

كة:   ج          مخاطر متعلقة بنشاط الشر
  كات المحلية كات المنافسة تعمل بعدد من منتجات الشر كة حيث يوجد عدد من الشر   تعمل بها الشر

 عن الناشئة المخاطر من . وللحدالدوليةو البيئة التنافسية التر
   المنافسة
كت    تقوم ، حيث السوق ف 

كة بالتر   توسيع شبكة توزيــــع وخدمات ما بعد البيع باإلضافة للمشاريــــع عىل الشر
ة، جودة المنتجات واالستثمار ف     الكبت 

 التر
ةخ ما تتطلب ان تكون البضائع الموردة ذات جودة عالمية ومعتمدة ووجود سجل عادة كة، تتمتع ما وه   قوية مالية وموارد عريقة تر    به الشر

   تؤهلها لتكون والتر
 ف 

كات القادرة مقدمة  المشاريــــع هذه مثل تنفيذ عىل الشر
 أسعار السوق مثل أسعار ضف العمالت األجنبية وأسعار العمولة وأسعار األسه  

ات ف    مخاطر التأثت  المحتمل للتغت 
رادات ىل إيم عتتمثل مخاطر السوق ف 

د مع تحقيق أعىل عائالمجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة 

 ممكن. 
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 السوق وتأخت  تنفيذ المشاريــــع  
  مختلف القطاعات العقارية والصن تباطؤ نمو قطاع اإلنشاءات والعقار الذي من شأنه أن يؤثر عىل مستو  الطلب ف 

 اعية والتجارية. ف 

  .المخاطر االقتصادية نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي العام والمتوقع انعكاسها بشكل مباشر عىل كافة القطاعات االقتصادية 
 ولذلك . كة فإن االعتماد عىل موزعي   رئيسيي     المملكة يغط   حون الحرصي عىل التوزيــــع بحق يتمتع موزع أي لديها ليس الشر

ً
 تعمل كونها عن بكاملها، فضال

 لمنتجاتها.  التوزيــــع قاعدة لتوسعة التوزيــــع وقنوات موزعيها عدد زيادة عىل باستمرار
 كة قبل من المتبعة مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف. الممارسة    يساعد مما أساس سنوي إبرام اتفاقيات عىل هو الشر

 األثر من الحد ف 
تب السلتر    الخام.  المواد أسعار تذبذب عىل المتر

 

 األرباح:  توزيــــع مخاطر  د 

كة قدرة منها عوامل عدة عىل األرباح توزيــــع يعتمد اطات القانونية ومتطلبات االحتياطات المال   ومركزها أرباح تحقيق عىل الشر  الممولة، المالية المؤسسات واشتر

  هذا الشأن.  اإلدارة مجلس لتوصية تخضع وعوامل أخر  العامة، االقتصادية اعواألوض المتوفرة، االئتمان وحدود
 ف 

 

:  باألنظمة المتعلقة المخاطر   ه  والقواني  

كةال أعمال تخضع    بها المعمول والقواني    لألنظمة شر
ات تؤثر أن ومن الممكن .للتغيت   واألنظمة القواني    هذه تخضع وقد المملكة، ف  كة ملياتع عىل القانونية التغت   الشر

كة تقوم وقد  .بشكل جوهري المالية ونتائجها ات أية مع نشاطها يتماسر  لك   عملياتها أو منتجاتها بتعديل الشر    مستقبلية تغيت 
افية  األنظمة تلك ف  من أي من الجهات االشر

كة إيرادات عىل تأثت   له يكون قد الذي األمر او الرقابية،  ية. المستقبل النقدية وتدفقاتها الشر
كة وتقوم    الوقائية اإلجراءات وعمل المخاطر واالجراءات المتبعة تلك إلدارة المستمرة بالمتابعة الشر

   تسهم التر
ها، حيث تعمد إدارة  من الوع  للحد مستو  رفع ف  تأثت 

ة للجنة المراجعة، باستبيان جميع اإلدارات والوحدات العاملة بشكل دو    تتبع مباشر
  قد تؤثر التدقيق الداخىل  والتر

عىل عمليات  ري لتحديد وتقييم المخاطر الجوهرية التر
ات محددة وقابلة للقياس تسمح بتقييم  كة واإلجراءات المناسبة إلدارة تلك المخاطر والتقليل من أثرها إن وجدت. وذلك من خالل مؤشر ة مخاطر احتماالت حدوث أيالشر

 وتحديد حد حاسم له ودرجة الخطر المقبول. 
 

كة سياسة. 12    الشر
 األرباح:  توزيــــع ف 

 لما يىل  
ً
كة وفقا   الشر

كة والئحة سياسة توزيــــع األرباح المعتمدة ف   ألحكام النظام األساس  للشر
ً
ـــع األرباح عىل المساهمي   وفقا كيتم توزيـ ة الصافية السنوية بعد : توزع أرباح الشر

 :  
 خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف األخر  عىل الوجه اآلنر

 
 ة بالمائة ش ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متر بلغ  احتياط    من األرباح الصافية لتكوين %10يجنب عشر المذكور  ياط  االحتنظام 

   من رأس المال المدفوع. %30ش
  احللجمعية العامة العادية بناًء عىل   األرباح لتك اقتر

   احتياط  وين مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صاف 
مركز المال  يخصص لدعم ال اتفافر

كة.   للشر
 كة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخر ، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية ـــع أو الشر  عىل اإلمكان قدر ثابتة أرباح يكفل توزيـ

   من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية .المساهمي   
كة لعامىل   اجتماعية ساتمؤس إلنشاء األرباح مبالغ صاف   هذه من قائما يكون ما لمعاونة أو الشر

 المؤسسات. 
 بعد ذلك عىل المساهمي   نسبة تمثل ش  

   من رأس المال المدفوع. %5يوزع من البافر
  . كة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيــــع أرباح نقدية مرحلية عىل المساهمي    يجوز للشر
 كة زيا السوق  وذلك بعد موافقة هيئة احتياطاتها دة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم منحة إل مساهميها الحاليي   يتم دفعها بالكامل من يحق للشر

 المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة. 
 
 

 الخزينة:  أسهم. 13
   المنتهية الماليةالسنة  خاللال توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها 

 . م2020/ 12/ 31 ف 
كة لد  كما انه ليس    خاصة بأولوية تتمتع أسهم أو ممتازة أسهم الشر

كة أسهم كل منسوبيها وأن أو اإلدارة مجلس أعضاء أو للمساهمي    سواء – التصويت ف   عن عبارة الشر
   ومتساوية االسمية القيمة متساوية عادية أسهم

ها التصويت حقوق ف   النظام.  حسب الحقوق من وغت 
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 أعضاء مجلس اإلدارة:  تكوين. 41

كة عىل أن  17نصت المادة  كة إدارة يتولمن النظام األساس  للشر   أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمي   لمدة ال تزيد عن ثالثة 8من ش  مؤلف إدارة مجلس الشر
كة و بدأت مدة  وإستثناًء من ذلك. دورات و يجوز إعادة تعيينهم لعدة  ،  سنوات ميالدية3ش تم تعيي   أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشر

ـــخ القرار الوزاري الصادر بإعالن التحول كة من تاريـ   حدود . عضوية أول مجلس إدارة للشر
ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكتر لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك ف 

  رأس ا
 لمال. نسبة ملكيته ف 

 
ـــخ  ة ثالث سنواتم تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من خالل اجتماع الجمعية العامة الغت  عادية 2019/ 05/ 20بتاريـ  . م2022/ 05/ 24وتنته  بتاريــــخ  لبدء دورة ممتدة لفتر

 الجدول التال  اسماء أعضاء مجلس اإلدارة  - 
  دورته الحالية يبي  

 وتصنيف عضويتهم: ف 
 

 يف العضويةتصن االسم الصفة

 غت  تنفيذي عبد اإلله عبد هللا أبونيان رئيس مجلس اإلدارة

 مستقل مصعب سليمان المهيدب نائب رئيس مجلس اإلدارة

 غت  تنفيذي وليد البيطار عبد الرؤوف عضو مجلس اإلدارة

 مستقل فارس ابراهيم الحميد عضو مجلس اإلدارة

 مستقل عيد بن فالح الشامري عضو مجلس إدارة

 مستقل فرانسيسكو ماريا عضو مجلس إدارة*

 مستقل إنريك  مارتينت    عضو مجلس إدارة*

وس كورنيلس ماتيس عضو مجلس إدارة*  مستقل الثت 

 غت  تنفيذي عزام سعود المديهيم عضو مجلس إدارة**

 مستقل مساعد عبدهللا القاسم عضو مجلس إدارة** 

 

 ت  
ـــخ تم تقديم استقاالت األعضاء أدناه ف    مجلس اإلدارةالغت  سعوديي    األعضاءم، بسبب تعارض نظام الوكاالت التجارية مع عضوية 2020/ 07/ 19اريـ

 ف 
     فرانسيسكو ماريا السيد /  -*
                إنريك  مارتينت                السيد /   -*        
وس كورنيلس ماتيس السيد/ -*   الثت 

 ـــخ تم تعيي   األع   تاريـ
  2020/ 10/ 01ضاء أدناه ف 

  تنته  ف 
 م 2022/ 05/ 24 م، و ذلك الستكمال دورة المجلس الحالية و التر

              زام سعود المديهيم      عالمهندس / **
     مساعد عبدهللا القاسم  السيد/  -**
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ات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الل15  والسابقة: ووظائفهم الحالية  جان واإلدارة التنفيذية. المؤهالت والختر
 

 أعضاء مجلس اإلدارة:   أ 
 

شيحات والمكافآت أ. عبد اإلله عبد هللا أبو نيان شرئيس مجلس اإلدارة أسم عضو مجلس اإلدارة   وعضو لجنة التر

  االقتصاد من جامعة الملك سعود  المؤهالت 
 بكالوريوس ف 

ات   الختر

 عضوي  
ة واسعة ف  كات الكتر . ختر  ات مجالس إدارات الشر

  .اتيجية والمبيعات والتسويق   تطوير األعمال االستر
ة ف   ختر

  . اتيجر    اإلدارة والتخطيط االستر
  القيادة واالتصال والتعامل مع األخرين ومهارات عالية ف 

ة ف   مهارات متمت  

  كات عامة وخاصة   عدة شر
 تجارية وصناعية. تول العديد من المناصب القيادية والتنفيذية ف 

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غت  مدرجة 
ذات مسؤولية 

 محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
   اإلدارة عضوا
ف 

أو من  تها السابقةإدارا مجالس
 مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

كة الحسن غازي  رئيس مجلس إدارة شر
 شاكر ابراهيم

 مساهمة مدرجة داخل المملكة
قطر ألفا باطون للخرسانة 

 الجاهزة
 مسؤولية محدودة خارج المملكة

كة   داخل المملكة القابضة فانا لشر
ذات مسؤولية 

 محدودة
 مسؤولية محدودة داخل المملكة حلول لالتصاالت 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة برج رافال
كة    شر

عضو مجلس ادارة ف 
إثراء كابيتال لالستشارات 

 المالية
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

كة عبداالله عبدهللا أبو نيان     محدودة مةمساه داخل المملكة شر

 عضو مجلس إدارة
 أبونيان القابضة

 خارج المملكة
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

ا الطبّية  داخل المملكة عضو مجلس إدارة التر
ذات مسؤولية 

 محدودة
   

كات أبونيان     مسؤولية محدودة داخل المملكة مجموعة شر

    مسؤولية محدودة داخل المملكة إل جر  شاكر
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 مصعب سليمان المهيدب شنائب رئيس مجلس اإلدارة أ.  لس اإلدارةأسم عضو مج

 المؤهالت 

  فلوريدا (بكالوريوس إدارة أعمال ،  الواليات المتحدة األمريكية.  -تخصص مالية ، من جامعة ميام 

  المملكة المتحدة –جامعة ليفربول  –ماجستت  إدارة أعمال 

 المملكة المتحدة –رسة لندن لألعمال تنمية وتطوير األعمال ورأس المال الجريء، مد 

ات   الختر

  .كات عامة وخاصة تجارية وصناعية   عدة مناصب حكومية وشر
 تول  العديد من المناصب القيادية والتنفيذية ف 

  . كات الكتر  شبحسب البيان أدناه   رئاسة وعضويات مجالس إدارات الشر
ة واسعة ف   ختر

 ات   تطوير األعمال والرؤ  االستر
ة ف    العديد من المجاالت. ختر

 يجية وتطوير رأس المال الجريء والمبيعات والتسويق ف 

  .القدرة عىل تحديد الفرص التجارية واستثمارها 

  . اتيجر    اإلدارة والتخطيط االستر
  القيادة واالتصال الفّعال ومهارات عالية ف 

ة ف   مهارات متمت  

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  م اإلدارة عضوا
 جالسف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
   اإلدارة عضوا
ف 

أو من  إداراتها السابقة مجالس
 مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

مساهمة الكيان القانون 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة المخازن الكتر  مساهمة مقفلة داخل المملكة مجموعة مصدر

ق األوسط لصناعة وإنتاج الورق  الشر
 شمبكو 

 مساهمة مقفلة خارج المملكة أسمنت البادية مساهمة مدرجة داخل المملكة

كة اللطيفة للمقاوالت  مساهمة مقفلة داخل المملكة يةغولدمان ساكس السعود  مساهمة مقفلة داخل المملكة الشر

 مساهمة مدرجة داخل المملكة دور للضيافة
ات الفنية  مصدر للتجهت  

 التجارية
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

ات الفنية مساهمة مقفلة داخل المملكة إنديفور السعودية  مساهمة مقفلة ةداخل المملك المهيدب للتجهت  

كة الريان ذات مسئولية محدودة داخل المملكة مجموعة المهيدب  مساهمة مقفلة خارج المملكة شر

جامعة انسياد الفرنسية القسم 
 السعودي

 _  داخل المملكة
كة االبداع لالستثمار  شر

 والتطوير العقاري
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

كة الحسن غازي شاكر كة آصاله للتطوير العقاري اهمة مدرجةمس داخل المملكة شر  مساهمة مقفلة داخل المملكة شر

كة التصنيع السعودية     مساهمة مقفلة داخل المملكة شر
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 أسم عضو مجلس اإلدارة
 أ. عيد بن فالح الشامري شعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 

ول والمعادنبكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة ال المؤهالت   ملك فهد للبتر

ات   الختر

 15  .ولية والنقليات كة الدريس للخدمات البتر  سنة عضو مجلس إدارة شر

 15 ولية والنقليات كة الدريس للخدمات البتر  سنة رئيس لجنة المراجعة شر

 15  .ولية والنقليات كة الدريس للخدمات البتر شيحات بشر  سنة عضو لجنة الحوكمة والتر

 10 كة الدريس للصناعةسنوات عضو مج  . شأليتكو  لس إدارة شر

كات   يكون أسماء الشر
اإلدارة  عضو مجلس التر

 
ً
  مجالس عضوا
أو من  إداراتها الحالية ف 

 مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

 اإلدا عضو مجلس
ً
 رة عضوا

  مجالس
 إداراتها السابقة ف 

 أو من مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غت  مدرجة 
ذات مسؤولية 

 محدودة

ولية كة الدريس للخدمات البتر  شر
 

 مساهمة مدرجة داخل البنك السعودي الفرنس   مساهمة مدرجة  داخل 

كة مقاوالت الخليج للش  حن والتفريــــغشر
 

كة أليتكو ذات مسؤولية محدودة داخل   مساهمة مغلقة  داخل شر

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر  شر
 

   مساهمة مدرجة داخل
كة أمانة للتأمي   التعاون   مساهمة مدرجة داخل شر

كة فواز الحكت    شر
 

كة السيف آر دي نر   مساهمة مدرجة داخل شر
يكسات  للتر

ذات مسؤولية  داخل
 محدودة

كة   المراع  شعضو لجنة المراجعة شر
 

كة اإلنمائية لالستثمار  مدرجة  مساهمة داخل شر
 والتطوير العقاري

 مساهمة غت  مدرجة داخل

كة   طيبة لالستثمار شعضو لجنة المراجعة شر
 

كة المركز السعودي للكىل مدرجة مساهمة داخل ذات مسؤولية  داخل شر
 محدودة

كة إثراء للخدمات الطبية    ذات مسؤولية  داخل شر
 محدودة

كة إثراء لالستثمار     شر
 والتطوير العقاري

ذات مسؤولية  داخل
 محدودة

كة فيفا السعودية     شر
 للخدمات الجارية

 

ذات مسؤولية  داخل
 محدودة

 

 
 

 

كة تقنية الرياضة    شر
 السعودية

 

ذات مسؤولية  داخل
 محدودة



 CO. AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER                                                     راكـــشركة الحسن غازي إبراهيم ش  

  
 

م2020تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي                                      17  
 

شيحات  فارس بن إبراهيمأ.  اسم عضو مجلس االدارة    والمكافآت الحميد شعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التر

 المؤهل الدراس  

 بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود -
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون لإلدارة -
 برنامج السعودية أكسفورد للقيادة واإلدارة المتقدمة -
- Board Directors Institute BDI 

ات ال  ختر

  بريدة.  1996-1994من  
 محاض  الكلية التقنية ف 

  كة مركز فيوتشر كيدز السعودية 2000-1996من   مجال مساعدة المدارس عىل استخدام التقنية. -شر
 ف 

  كة هايتك للتقنية  2004-2003من ية. -شر امج المحاسبية والموارد البشر   مجال التر
 ف 

  مجيات التعليمية.  2006-2000من   مجال التقنية وصناعة التر
كة الدوالج ف   شر

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

كاتأسماء ا   يكون لشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها السابقة

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

كة الحسن غازي إبراهيم  شر
 شاكر

 صندوق خاص مغلق لكةداخل المم صندوق رواج التعليم   مساهمة مدرجة داخل المملكة

كة السند الرقم  لالتصاالت وتقنية  مساهمة مقفلة داخل المملكة شر
كة دله للخدمات الصحية  شر

 القابضة
 

 مساهمة مدرجة داخل المملكة

كة هلله  شر
 

كة اسمنت القصيم مساهمة مقفلة داخل المملكة  مساهمة مدرجة داخل المملكة شر

 
كة دراية المالية  شر

 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة صندوق الرياض العقاري مساهمة مقفلة ةداخل المملك

كة المهباج الشامية  ذات مسئولية محدودة داخل المملكة شر
ون للتجارة و  كة الصغت  شر

 المقاوالت 
 مساهمة مقفلة داخل المملكة

 
كة أبناء إبراهيم الراشد الحميد  شر

 
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

 
كة السعود  ية لتمويل المساكنالشر

 
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

 
 المركز التشيك  للعالج الطبيع  

 
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

 
 صندوق دراية للرعاية الصحية

 
    صندوق خاص داخل المملكة

 
كة عبد هللا عبد العزيز الراجج    شر

 
    مساهمة مقفلة داخل المملكة

4-أ-2  
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 عبد الرؤوف وليد البيطار شعضو مجلس اإلدارة أ.  أسم عضو مجلس اإلدارة

اكيوس المؤهالت   األمريكية بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ست 

ات   الختر
  كة شاكر منذ العام  . 2009عضو مجلس إدارة شر

 30   كات ذات المجال الصناع   الشر
ة ف   سنة ختر

كات   يكون أسماء الشر
اإلدارة  عضو مجلس التر

 
ً
  مجالس عضوا
 أو من مديريــها اراتها الحاليةإد ف 

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  
مدرجة ذات مسؤولية 

 محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
 اإلدارة عضوا

  مجالس
 إداراتها السابقة ف 

 أو من مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون 
مدرجة مساهمة 

مساهمة غت  مدرجة 
ذات مسؤولية 

 محدودة

كة مجموعة العزل الخليجية  مساهمة غت  مدرجة داخل المملكة شر
ق األوسط  كة الشر شر
للكابالت المتخصصة 

 مسك

 داخل المملكة
 

 مساهمة مدرجة
 

يد المناطق    كة تتر  مساهمة غت  مدرجة داخل المملكة شر

 شعضو مجلس االدارة  المديهيم أ.عزام سعود  اسم عضو مجلس االدارة  

ف من جامعة الملك سعود  المؤهل الدراس    بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشر

ات   الختر

 1996–2008  .ونيات المتقدمة كة اإللكتر   شر
 مهندس تصنيع ف 

 1998–2001  المهيدب لألغذية.  –مدير مبيعات اقليم  
 المنطقة الوسط ف 

 2001– 2007يا   مصدر لمواد النجارة. مدير مشتر
 ت ومدير مستوعات مكلف ف 

 2007 –2010  .مصدر لمواد التجارة  
 المدير العام المكلف ف 

 2011 –2017مصدر  
 لمواد التجارة.  المدير العام ف 

 2014 – 2016  ات الفنية كة مصدر للتجهت     شر
كة مصدر  –عضو مجلس إدارة ف  كة تابعة لشر شر

كة مصدر   لمواد النجارة. لمواد البناء وشقيقة لشر

  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر وحتر نوفمتر  2017نوفمتر  . 2020الرئيس التنفيذي لشر

  كة ابونيان التجارية -2020ديسمتر   شر
 حتر تاريخه الرئيس ف 

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 لمملكةخارج ا

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  مدرجة 
 ذات مسؤولية محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
 اإلدارة عضوا

  مجالس
 إداراتها السابقة ف 

 أو من مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  مدرجة 
 ذات مسؤولية محدودة

 
كة   الحسن غازي ابراهيم شاكرشر

 

    مساهمة مدرجة داخل المملكة

كة حلول لالتصاالت   شر
 

    ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة

كة العربية لألنابيب     مساهمة مدرجة  داخل المملكة الشر

كة عزائم العرب     مساهمة مقفلة داخل المملكة شر

كة الرؤية الحديثة     فلةمساهمة مق خارج المملكة شر
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شيحات و المكافآت شعضو مجلس االدارة  مساعد عبدهللا القاسم . أ  اسم عضو مجلس االدارة     و عضو لجنة التر

 المؤهل الدراس  
  جمة ي والتر   االدب اإلنجلت  

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –بكالوريوس ف 

  المملكة المتحدة – هالجامعة  -ماجستت  إدارة أعمال 

ات   الختر

 2002-2007  .ثم أخرها مدير مجموعة التوظيف ، كة المراع    شر
 تول عدة مناصب ف 

 2007-2008  .كة بيبسيكو   شر
ية ف   مستشار التوظيف ومدير الموارد البشر

 2008-2011  .كة الراجج  لالستثمارات العقارية   شر
ية ف   مدير الموارد البشر

 2011-2012 كة العجال   شر
ية ف   ن واخوانه. نائب رئيس الموارد البشر

 2012-2015  .كة التعدين العربية السعودية معادن   شر
ية ف   مدير عمليات الموارد البشر

 2015-2019  .كة دور للضيافة   شر
ية ف   الرئيس التنفيذي للموارد البشر

 2019 -2021 كة دور للضيافةالرئيس التنفيذ   شر
كة ف   . ي للخدمات المشتر

  مؤسسة محمد بن سلمان  2021من  
كة ف  وحتر تاريخه الرئيس التنفيذي للخدمات المشتر

ية .  ية شمسك الخت   الخت 

 كة الحسن غازي ابراهيم شاكر وحتر تاريخه 2018من   شر
شيحات المكافآت ف   . عضو لجنة التر

  كة السعودية للخدمات الفندقية وحتر تاريخه.  2019من   الشر
 عضو مجلس اإلدارة ف 

  نزل شدا للخدمات الفندقية وحتر تاريخه.  2019من  
 عضو مجلس اإلدارة ف 

  كة السعودية االستثمارية إلعادة  2020من   الشر
شيحات والمكافآت ف  لتدوير اعضو لجنة التر

 وحتر تاريخه. 

  كة الحسن غازي ابراهيم شاكر وحتر تاريخه.  2020من   شر
 عضو مجلس اإلدارة ف 

  ق األوسط لصناعة وإنتاج الورق  2021من كة الشر   شر
شيحات والمكافآت ف  عضو لجنة التر

 شمبكو  وحتر تاريخه. 

  كة السعودية للفنادق وح 2021من   الشر
شيحات والمكافآت ف   ه. تر تاريخعضو لجنة التر

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
همة غت  مدرجة مدرجة مسا

 ذات مسؤولية محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
 اإلدارة عضوا

  مجالس
 إداراتها السابقة ف 

 أو من مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  مدرجة 
 ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة 
كة المكافآت والتر    شر

شيحات ف 
 الحسن غازي ابراهيم شاكر

    مساهمة مدرجة داخل المملكة

كة نزل    شر
عضو مجلس اإلدارة ف 
 شدا للضيافة

    ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة

كة    الشر
عضو مجلس اإلدارة ف 

 السعودية للخدمات الفندقية
    ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة

شيحات وال  مكافآتعضو لجنة التر
ق األوسط لصناعة  كة شر   شر

ف 
 وإنتاج الورقشمبكو 

    مساهمة مدرجة داخل المملكة 

شيحات والمكافآت  عضو لجنة التر
كة السعودية االستثمارية    الشر

ف 
 إلعادة التدوير

     داخل المملكة 
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 أعضاء اللجان من خارج المجلس: ب 
 

 المراجعة  ترك  بن عبد المحسن اللحيد شرئيس لجنةأ.  االسم 

 المؤهل الدراس  

  .بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم اإلدارية 

 معتمد ش  
  CPAمحاسب قانون 

 الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي   ش  
  SOCPAعضو ف 

ات   الختر

  إدارة خ 2005-2004من  
قية، مركز التمويل التجاري، ف    بنك الرياض، مكتب المنطقة الشر

 طاب االعتماد. ف 

  كة ايرنست اند يونغ. خدمات الضمان واالستشارات التجارية.  2014-2006من   شر
يك تدقيق ف   شر

 2014 -2016 لالستثمار والمقاوالت  
كة العيون   ، العمل عىل أساس اإلعارة مع شر

 2016 مكتب اللحيد واليحت  محاسبون قانونيون  
يك ف   ومازال شر

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  مدرجة 
 ذات مسؤولية محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
 اإلدارة عضوا

  مجالس
 إداراتها السابقة ف 

 أو من مديريــها

 داخل المملكة 
 المملكةخارج 

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غت  مدرجة 
ذات مسؤولية 

 محدودة

 
كة رئيس لجنة المراجعة    شر
ن الحسف 

 غازي إبراهيم شاكر
    مساهمة مدرجة  داخل المملكة

 أحمد زك  محمد الفريــــح  شعضو لجنة المراجعة أ.  االسم 

 المؤهل الدراس  
 ة. بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارق 

 نامج التنفيذي  و. غمديري الشؤون المالية من جامعة شيكال التر

  سويشا -لوزان–الدول  للتطوير اإلداري المعهد 

ات   الختر

 أرنست اند يونج. كبت  مراجعي     2005-2013من  
 ف 

  كة االرجان.  2014-2013من   شر
 مراقب مال  ف 

 كة علم.  2016-2014من   شر
 مراقب مال  ف 

 2017-2018 ال  للمدن الصناعية "مدن" . المدير الم 

 2018  كة تاريخهحتر  STC.االتصاالت السعودية  قنوات المدير المال  لشر

كات   يكون أسماء الشر
عضو  التر

  مجلس
ً
  مجالس اإلدارة عضوا
 ف 

 أو من مديريــها إداراتها الحالية

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون مساهمة 
مدرجة مساهمة غت  

ة ذات مسؤولية مدرج
 محدودة

كات   يكون أسماء الشر
 التر

  عضو مجلس
ً
 اإلدارة عضوا

  مجالس
 إداراتها السابقة ف 

 أو من مديريــها

 داخل المملكة 
 خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غت  مدرجة 
ذات مسؤولية 

 محدودة

  
كة عضو لجنة المراجعة ف  شر

 الحسن غازي ابراهيم شاكر
   مساهمة مدرجة لمملكةداخل ا

  ال
كة عضو لجنة المراجعة ف  شر

السعودية الكورية لصيانة وإدارة 
 الممتلكاتشممتلكات 

   ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة

المختتر الخليجر  لفحص المعدات 
 الكهربائية

كة مساهمة مقفلة داخل المملكة    شر

كة صلة الرياضية كة مساهمة مقف داخل المملكة شر    لةشر

 



 CO. AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER                                                     راكـــشركة الحسن غازي إبراهيم ش  

  
 

م2020تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي                                      21  
 

 . اإلدارة التنفيذية: ج 
 

ات مؤهالتهم الوظائف الحالية االسم  الختر

 أ.محمد أبو نيان

 المكلف الرئيس التنفيذي

كة الحسن غازي إبراهيم شاكرل  شر

 حاصل عىل بكالوريوس من جامعة اليمامة
 حاصل عىل عدة دورات: 

 برامج التحكم اإلداري من كلية لندن لألعمال -
  تقييم -

ات من نورتن  دورة ف  األداء والمؤشر
 كابلن

  مجال االعمال واإلدارة من  -
دورات من ف 

 انسياد
 كوريا  LGدورات من  -

 مدير إدارة الجودة
اتيجر    مدير التخطيط االستر

  التجزئة والبيع بالجمل
  االدوية والمستمدير عام ف 

لزمات ة ف 
 الطبية

 دير إدارة المشاريــــعم

 أ. حسام العقاد

 

 لإلدارة الماليةنائب الرئيس 

  
كة الحسن غازي إبراهيم شاكرف   شر

بكالوريوس تجارة ، تخصص محاسبة من   -
 جامعة عي   شمس

جينيا   - كات من جامعة فت  ماجستت  تمويل الشر
 الواليات المتحدة

حاصل عىل شهادة المحاسب اإلداري  -
 CMAالمعتمد 

 30  توجيه ومراقبة الشؤون المالية  
ة ف  عاًما من الختر

لمحاسبة، التدقيق ووظائف اإلدارة العامة وا
اتيجر  وتطوير األعمال  والتخطيط االستر

  كة لوندبيك  2004-2000من  -المدير المال  لشر
 الدنمارك

  2009-2004من   
رئيس المجموعة المالية ف 
 مستشفيات ومراكز مغرنر  السعودية ، مرص

  المدير المال  لمجموعة القلعة  2012-2010من
 القابضة

  المدير المال  ونائب الرئيس  2019-2012من
كة أصالة    شر

اتيجيات المالية وتطوير األعمال ف  لالستر
 القابضة

 أ.محمد سلمان
مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف 

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر   شر
 ف 

 مدقق داخىل  معتمد من الواليات -
 المتحدة األمريكية، معهد المدققي   الداخليي   

يطانية  عضو  -   الجمعية  التر
زميل ف 

 (FCCA) للمحاسبي   القانونيي   المعتمدين
  المحاسبة المهنية من جامعة  -

ماجستت  ف 
 لندن، المملكة المتحدة

 

  المدقق الخارجر  ، المدقق الداخىل   2012 -2006من
  
  ذلك التدريب االلزام   KPMGف 

  باكستان شبما ف 
ف 

يطانية للمحاسبي   القان  مدين ونيي   المعتلجمعية التر

  2015-2012من   
المدقق الخارجر  ، محاسبة ف 
كة ديلويت، المملكة العربية السعودية  شر

  2017-2016من KPMG   
ف ف  كاه ، مشر الفوزان وشر

 قسم اإلستشارات المحاسبية

  2018-2017من   
كة هرف  مدير حسابات شر

 للخدمات الغذائية المحدودة
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 دارة: اإل مجلس  اجتماعات. 16
 

ـــخ م، 2020خالل العام المال  إجتماعات خمسة   5انعقد مجلس اإلدارة ش -   اجتماعها بتاريـ
م ، حيث بدأت دورته 2019/ 05/ 20والمنتخب بواسطة الجمعية غت  العادية ف 

  
  2019/ 05/ 25الحالية ف 

: م2022/ 05/ 24م وتنته  ف   ، وكان حضور األعضاء كما يىل 

 
  مجلس اإلدارةالغت  سعوديي    األعضاءوكاالت التجارية مع عضوية بسبب تعارض نظام الم. 2020/ 07/ 19بتاريــــخ  تم تقديم استقالته *

 . ف 
ـــخ **    م. 2020/ 10/ 01تم تعيينه لعضوية مجلس اإلدارة بتاريـ

  تنته  ف 
 م 2022/ 05/ 24و ذلك الستكمال دورة المجلس الحالية و التر

  
ين لها:  وأسماء أعضاءم 2020اجتماع الجمعيات العامة للمساهمي   خالل السنة المالية . 17  مجلس اإلدارة الحاض 
 
كة خالل العام المال  ع

ـــخ  العامة العاديةاجتماع للجمعية م 2020قدت الشر  حيث تضمن جدول االعمال البنود االتية: م 2020/ 05/ 14بتاريـ
1-   

م. 2019/ 12/ 31التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية ف   

  التصويت عىل تقرير مراجع الحسا -2
م. 2019/ 12/ 31بات للسنة المالية المنتهية ف   

     بتالوة تقريره (KPMG)وقام السادة /ك  نر  ام جر  
كة عن السنة المنتهية ف   م. 2019/ 12/ 31كمراجع لحسابات الشر

3-   
 م. 2019/ 12/ 31التصويت عىل القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية ف 

  والثالث التصويت عىل تعيي   مراجع الحسا -4
كة من بي   المرشحي   بناء عىل توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربــع الثان  بات للشر

 م، وتحديد أتعابه. 2021م، والربــع األول من العام المال  2020والرابع والسنوي للعام المال  

  مليون ريال مكافأة ألعض 1,6التصويت عىل ضف مبلغ  -5
 م. 2019/ 12/ 31اء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 

6-   
 م. 2019ديسمتر  31التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 

 االسم

 

ـــخ اجتماعات م ـــاريـ  جلس اإلدارةتــ

 

 المجموع م2020/ 12/ 20 م2020/ 11/ 01 م2020/ 10/ 25 م2020/ 07/ 19 م2020/ 04/ 19

عبد اإلله عبد هللا 

 أبونيان
√ √ √ √ √ 5 /5 

مصعب سليمان 

 المهيدب
 5/ 4 √ لم يحرص   √ √ √

عبد الرؤوف وليد 

 البيطار
√ √ √  √ √ 5 /5 

 5/ 5 √ √ √ √ √ عيد فالح الشامري

فارس بن إبراهيم 

 لحميدا
√ √ √ √ √ 5 /5 

 5/ 2 × × × √ √ فرانسيسكو ماريا*

 5/ 2 × × × √ √ إنريك  مارتينت   *

وس كورنيلس * الثت 

 ماتيس
√ √ × × × 2 /5 

عزام سعود **

 المديهيم
× × √ √ √ 3 /5 

مساعد عبدهللا **

 القاسم
× × √ √ √ 3 /5 
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 حيث حرص  ك و اللجان رةوبحضور السادة أعضاء مجلس اإلدا، رئيس مجلس اإلدارة أبونيانعبداالله عبد هللا نعقد االجتماع برئاسة السيد / اوقد 
ً
 عب المهيدب/ مصالسيد من  ال

 السيد/ ترك  عبدالمحسن اللحيد   ،السيد/ عبدالرؤوف وليد البيطار فارس الحميد، السيد/ ، -نائب رئيس مجلس اإلدارة –
د تغيب عن ، وق -رئيس لجنة المراجعة –كما حرص 

 من السادة أعضاء مجلس اإلدارة السيد/ عيد بن فال
ً
وس كورنيلس ماتيس. ح الشامري، والسيد/ الحضور كال ، والسيد/ فرانسيسكو ماريا، والسيد/ الثت   إنريك  مارتينت  

 
كة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي . وصف18  وأقربائهم التنفيذيي    وكبار إدارة الشر

   
كة دين أدوات أو أسهم ف  كاتها التابعة من أي أو الشر    تغيت   وأي ،شر

ة:  المالية السنة خ الحقوق تلك أو المصلحة تلك ف    األخت 
 

   الجدول يوضح
   أو أقربائهم التنفيذيي    وكبار اإلدارة مجلس أعضاء وملكية قائمة بأسماء االنر

كة أسهم ف     تغت   وأي الشر
 : م2020 خالل تهمملكي ف 

 

 
  البيان السابق 

  أسهم  أقربائهم أيةال يوجد ألي من كبار التنفيذيي   أو عدا األشخاص المذكورين ف 
كاتها التابعة. مصلحة ف  كة أو أي من شر  الشر

 
كة عبد اإلله عبد هللا أبو نيان المحدودة المالكة لما نسبته  *** كة شاكر من خالل شر   أسهم شر

ة ف  كة  %13,3ملكية غت  مباشر  بشر
ً
كة لفانا القابضة شالمعروفة سابقا   شر

 براهيماف 
كة شاكر بع أبونيانعبد هللا    شر

ة ف     7.695.000دد وأوالده  المساهم مباشر
ة لعدد م 2019/ 12/ 31سهم كما ف    سهم.  1.800باإلضافة إل ملكية مباشر

 
ة لعدد  **** ة بنسبة  1.800ملكية مباشر كة شاكر من خالل ملكية مباشر   أسهم شر

ة ف  كة شاكر بعدد  %75سهم وملكية غت  مباشر   شر
كة لماء القابضة المساهم ف    شر

ف 
كة أضواء االسماعلية بنسبة  2017/ 12/ 31سهم كما ه   3.600.000   شر

يك ف  ة الشر ة من خالل زوجته السيدة/ لما أبو خرص  كة شاكر  %33وملكية غت  مباشر   شر
المساهم ف 

    1.800.000بعدد 
 م. 2018/ 12/ 31كما ف 

كة خالل العام المال   مالحظة: 
  أسهم ذاتم 2020لم تتبلغ الشر

   األحقية بأية مصلحة ف 
عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   وأقرباءهم، أو  التصويت تعود ألشخاص ف 

   تغيت   أي
 . تلك الحقوق ف 

 
  اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 19

حات -التنفيذيي   وبخاصة غت   –. اإلجراءات التر كة وأدائها  بمقتر     : المساهمي   وملحوظاتهم حيال الشر
 من حرص أعضاء مجلس اإلدارة عىل اتخا

ً
  يكون من شأنها االطالع بشكل مستمر عىل ملحوظات المساهمي   والتواصل معهم وذلك من خالل انطالقا

ذ جميع اإلجراءات التر

كة،  حيث حرص مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية اجتماعات الجمعية العامة واستقبال استفسارات المساهمي   وملحوظاتهم من خالل تواصلهم مع ضابط االتصال بالشر

  طرحت خالل الجمعية وبما ال يتعارض مع لوائح اإلفصاح المطبقة من قبل الجهات ال العامة
  االعتبار  معنية ، مع االعادية عىل الرد عىل كافة استفسارات المساهمي   التر

الخذ ف 

  لم يتست  ألعضاء المجلس الرد عليها خالل اجتماع الجمعية ، باإلضافة ال حر 
ن ص مجلس اإلدارة عىل عرض توضيج  العضاء الجمعية عكافة استفسارات المساهمي   التر

  طرحها السادة المساهمي   خالل
اتيجية وذلك بعد حرص كافة التساؤالت التر   وابرز توجهاتها االستر

كة خالل العام المقض  تصاالتهم بضابط استفساراتهم وا ابرز نشاطات الشر

  تم حرصها  بموجب 
كة ، والتر كة دورية تقارير االتصال الخاص بالشر كة عن ابرز مالحظات المساهمي   ومرئياتهم حول إداء ونتائيتم اعدادها بواسطة ضابط االتصال بالشر ج الشر

  حال ثبوت جدواها، كذلك 
عىل حضور الجمعيات سواء من أعضاء مجلس اإلدارة او رؤساء حرص أعضاء  المجلس وعرضها عىل مجلس اإلدارة ليتم أخذها بعي   االعتبار ف 

كةواالجابة عىل استفساراتهم بما ال يرص  بمصالح   .ي   اثناء انعقاد اجتماعات الجمعيةويــهدف ذلك للتواصل المباشر مع المساهم. ن أو من ينيبهم اللجا  آخر جانب ومن ، الشر

كة األساس النظام فإن   المناقشا كافة الحقوق  الحوكمة يكفالن للمساهمي   والئحة  للشر
اك ف    المداوالت واالشتر

الجمعية العامة حيث يتم تدوين المالحظات  اجتماعاتت اثناء ف 

  طرحها المساهمي   لدراستها والنظر فيها خالل اجتماعا
 ت مجلس اإلدارة. الجوهرية واالستفسارات التر

 

 

 *اسم من تعود له المصلحة 

 2020ل العام التغيت  خال 2020بداية العام   

 2020نهاية العام 

نسبة 

 الملكية
 عدد االسهم

 عدد األسهم نسبة الملكية
نسبة 

 التغيت  
 عدد األسهم

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

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

 1800 %0.003 1800 - 1800 %0.003 صعب سليمان المهيدبم

 1000 %0,002 1000 - 1000 %0,002 عيد بن فالح الشامري

 1000 %0,002 1000 - 1000 %0,002 فارس إبراهيم الحميد
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:  وأعضاء اللجان وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت  . 20  التنفيذيي  
 
 إلدارة: األعضاء مجلس  سياسة المكافآت والتعويضاتأ  
 وكبار التنفيذيي   تمنح المكافآت ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه * 

ً
كة والمنعقدة بتاريــــخ وفقا   2017/ 12/ 20للسياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشر

م والتر
كات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام األساس للشر  إلدارة بما تتكون مكافأة أعضاء مجلس ا حيث نصت سياسة المكافآت عىل " كةجاءت متوافقة مع األطر العامة لنظام الشر

  يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره ش
  ريال عن كل جلسة 3.000  ريال لكل عضو، باإلضافة إل بدل حضور جلسات المجلس قدره ش200.000فيهم الرئيس مقابل الخدمات التر

جان المنبثقة عن المجلس ، باإلضافة إل بدل حضور قدره ش اجتماعات  ريال لكل عضو عن 50.000وع قدره شلكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ، ومبلغ مقط
ّ
  ريال 1.500الل

  المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة، ال  اجتماعاتعن كل جلسة من 
جان لكل عضو وذلك وفقا لألنظمة و القرارات والتعليمات المرعية ف 

ّ
يما نظام سالل

كات ولوائحه"....و  شيحات الشر   تقوم بمراجعة جدول حضور المنبثقة عن مجلس اإلدارةأن تكون المكافآت مبنية عىل توصية لجنة المكافآت و التر
المجلس و  اعاتاجتم، التر

  
 مجلس اإلدارة.  عضاءأل بها و الرفع للمجلس بالتوصية المناسبة لتحديد المكافآت  اضطلعوا لجانه و المهام و المواضيع التر

ة العضو  ها م واستقاللهوالمهام المنوطة به  واختصاصاتهكما يجوز أن تكون مكافأة األعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مد  ختر ها وغت    يحرص 
االعتبارات ن وعدد الجلسات التر

شيحات والمكافآت.    تراها لجنة التر
 التر

  حال استقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
جديد الذي السنوية بي   العضو المنته  عضويته والعضو ال المكافأة، تقسم شكل أخر قبل نهاية دورة المجلس باياو انتهاء عضويته * ف 

  دورة مجلس اإلدارة بمقدار مدة 
 . عضوية كل منهم خالل العام المال  سيستكمل مدة سلفه ف 

 
 سياسة المكافآت والتعويضات ألعضاء اللجان: ب  

  فقد نصت  اإلدارة،عن مجلس  الخاصة برصف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقةائح والسياسات المتعلقة بلجان مجلس اإلدارة المعايت  تناولت اللو 
شيحات لج الئحتر نة التر

 شكل لجنة عىل ان يتقاض  أعضاء  باإلضافة ال اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة و والمكافآت 
ً
  حال كان عضو اللجنة هو أحد  ريال لفأ  خمسون 50,000مبلغ مقطوع سنويا

ف 
  اإلدارة،أعضاء مجلس 

ً
  حال كان عضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة يستحق سنويا

  ألف  مائة 100.000ش اما ف 
ً
  كل الحاالت يستحق ريال سنويا

 اللجان بدلأعضاء ، وف 
 . وخمسمائة ريال ألف  1,500حضور عن كل جلسة ش

 
: التسياسة مكافآت كبار  ج   نفيذيي  

 : وضعت سياسة المكافآت لإلدارة التنفيذية عدة معايت  رئيسية يتم عىل أساسها تحديد هذه المكافآت ومن أهمها 

  .االستقطاب والمحافظة عىل أفضل الكفاءات 

  .كة السنوية ولتعكس وتتناسب مع المهام والمسؤوليات  التحفت   ورفع مستو  أداء الموظفي   لتحقيق أهداف الشر

 كة السنوية.  الربط  بي   أداء الموظفي   وأهداف الشر

  .شيحات  منح المكافأة يكون بناء عىل توصية لجنة المكافآت والتر

  حيث تدفع المكافآت فقط عىل  المكافأةتكون ، ومؤشر االداء المرتبط بها واضح وقابل للقياس ومرتبط باألداء المؤسس  ككل واألداء الشخض  لكل الموظفي  
 ة لتقييم األداء. أساس نتائج عملي

 كة فيها ارباح  حيث ال يجوز للتنفيذيي   الحصول عىل اي مكافأة عن اي سنة ال تحقق الشر
ً
 المكافأة السنوية او الحصول عليها ليس تلقائيا

ً
او بدون توصية   صافيةا

شيحات والمكافآت   . مجلس اإلدارة لها  واعتماد لجنة التر
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:   د 
 للبيان التال  . ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان  م،2019منح المكافأة السنوية عن العام ب 2020/ 03/ 22بتاريــــخ س اإلدارة مجلأوض 

ً
  تم إقرارها  ، وفقا

  والتر

 

: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   1  المستقلي  

وس كورنيلس  لثت 
 ماتيس

 االسم مصعب المهيدب اشدفارس الر  عيد الشامري إنريك  مارتينت    فرانسيسكو ماريا

 مبلغ معي   مكافأة مجلس اإلدارة السنوية 200,000 200،000 200،000 337،500 225,500 250,000

 بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس 15,000 15,000 24،000 - - -

 مجموع مكافأة عن عضوية اللجان - 50,000 50,000 - - -

 اللجانمجموع بدل حضور جلسات  - 4,500  -  

 مزايا عينية - - - -  

  - - - - 
مكافأة األعمال الفنية واإلدارية 

 واالستشارية

  - - - - 
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب 

 أو أمي   الش أن كان من األعضاء

 المجموع 215,000 269,500 274,000 337،500 225,500 250,000



 CO. AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER                                                     راكـــشركة الحسن غازي إبراهيم ش  

  
 

م2020تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي                                      25  
 

2   :  أعضاء مجلس اإلدارة الغت  تنفيذيي  

 االسم عبداإلله أبونيان بدالرؤوف البيطارع

 مبلغ معي   مكافأة مجلس اإلدارة السنوية 200,000 200،000

 بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس 15,000 9,000

 مجموع مكافأة عن عضوية اللجان 50,000 -

 مجموع بدل حضور جلسات اللجان 4,500 -

 مزايا عينية - -

 فنية واإلدارية واالستشاريةمكافأة األعمال ال - -

 مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمي   الش أن كان من األعضاء - -

 المجموع 269,500 209,000

 

 اإلدارة: مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس   3

 المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة شعدا بدل حضور الجلسات  االسم

 ة من خارج مجلس اإلدارة: أعضاء لجنة المراجع

ترك  اللحيد
 ,000100  ,0009  ,000910  

ـــح  65,047 4,500 60,547 أحمد الفريـ

شيحات من خارج مجلس اإلدارة:   أعضاء لجنة المكافآت والتر

000100, مساعد القاسم  4,500 500,410  
 

 :المال  الرئيس التنفيذي والمدير  التنفيذيي   من بينهم من كبار خمسةأعىل  عليه حصل يوضح الجدول أدناه ما
 

 
 
 
 

 كبار التنفيذيي   
 

ة المكافآت الثابتة  المكافآت المتغت 
مكافأة 
نهاية 
 الخدمة

مجموع مكافأة 
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إجمال  مكافآت أعىل 
خمسة من كبار 

التنفيذين من بينهم 
الرئيس التنفيذي 
3 :والمدير المال  
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كة. م 2020خالل العام المال  ال يوجد  مالحظة:    الشر
 أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظف 

كة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة سواء بوصفهم عاملي   أو إداريي   أو نظت  أعمال فنية أو    الجداول أعاله لم تدفع الشر
إدارية أو استشارات.  عدا ما تم بيانه ف   
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كة وطر . 21   فيها أو أو -ف ذي عالقة وصف ألي صفقة بي   الشر
ً
كة طرفا   تكون الشر

كة إدارة مجلس أعضاء ألحد فيها مصلحة كانت معلومات العقود واألعمال التر  لكبار أو الشر
 بأي منهم:  عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيي   

 
ـــخ    تاريـ

كة إلـ جر  شاكر المحدودة ف  كة من توحيد القوائم المالية لشر كة تابعة شطرف ذات عالقة  والمتعارف عليه 2014/ 5/ 26بعد أن توقفت الشر كة إلـ جر  شاكر شر ت شر م اعتتر

كة تابعة إلـ جر   يات من شر كة تابعة تحت مسم طرف ذوو عالقة وبالتال  فقد بلغت مشتر   األصول المحاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شر
مليون ريال  290.1 قيمةشاكر ب ف 

يات مكيفات و  كة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة وه  عبارة عن مشتر   مجال الشر
  سياق األعمال والنشاط التجاري ف 

كة التابعة.  153.2ذلك ف   مليون ريال مستحقة للشر

كة تقر أعاله ذكر ما عدا  فيها، وفيها، أو كانت فيها مصلحة 2020أنه خالل العام المال   الشر
ً
كة طرفا ألحد أعضاء مجلس إدارة اإلدارة م لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشر

 أو لكبار التنفيذيي   فيها أو ألي شخص ذي عالقة بهم. 

 

 اللجان.  22
كة ومتابعة عملياتها ونشاطاتها اليومية وزيادة فاعلية التواصل بي   اإلدارة التنفيذية ومجلس  من مجلس اإلدارة لتيست  أمور الشر

ً
 اإلدارة.   سعيا

كة قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثال     أبرز رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن ضمن مجاالت تخصصهم ومن ثم ث لجان لمتابعة عمليات الشر
 وقفت عليها النتائج والتوصيات التر

   . لتفاعل األعضاء مع األهداف والمسئوليات المكلفي   بها  وتأكيدا مارستها لمهام عملها متلك اللجان خالل 
  مكافآتهم. الجمعية العامة العادية عىل قواعد اختيار أعضاء تلك اللجان ومهامهم وتحديد سبق فقد وافقت  وبناًء عىل ما 

 وفيما يىل  وصف موجز لكل لجنة: 
 

 :
ً
 لجنة المراجعةأوال

 
  تضمنت إضافة مهام إدارة المخاطر باإلضاف اللجنة الئحة عمل م2017/ 12/ 20الجمعية العامة الغت  عادية بتاريــــخ  أقرت

  مهامه ومسئوليات وقواعد المعدلة والتر
ة إل بافر

  بدأت بتاريــــخ 
  حيث . ولمدة ثالث سنوات ميالديةم  2019/ 05/ 25وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتر

:  تتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة ف   
 االنر

اف عىل إجراءات -1  المراجعة الداخلية  اإلشر
 . القوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخليةالتحقق من سالمة ونزاهة التقارير و  -2
 التوصية بتعيي   مراجع الحسابات الخارجر    -3
  اتخذت بشأنها.  -4

 دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته، ان وجدت، ومتابعة اإلجراءات التر
كة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات  -5  الحاسوبية واألمن. مراجعة مالئمة نظام الرقابة الداخلية للشر
 دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم االستشارة لمجلس اإلدارة إزاء أي توصية تتعلق بها.  -6
كة اإلجراءات الالزمة  تقارير الجهاتمراجعة  -7  بشأنها. الرقابية والتحقق من اتخاذ الشر
كة والحفاظ عليه و  -8   قد تتعرض لها الشر

 .التحقق من عدم تجاوزهتحديد مستو  مقبول للمخاطر التر
 بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة: 

  اجتماعات خمسة   5بعقد شم 2020ة المراجعة خالل العام المال  قامت لجن
  بدأت ف 

: 2019/ 05/ 25خالل دورة المجلس الحال  و التر  م، و كان حضور األعضاء كالتال 

 تمحور حول: م 2020نطاق عمل لجنة المراجعة خالل عام 

 : التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خالل يىل   -أ 
 المالية االولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس االدارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك. مراجعة القوائم   1

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء   2
ً
 أي مالحظات عليها. مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجر  والتحقق من عدم تقديمه اعماال

  اتخذت بشأنها .  دراسة  3
 تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات التر

اف عىل أنشطة مراجع الحسابات وتقييم األداء.   4  التوصية لمجلس االدارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجر  واإلشر

 المجموع م2020/ 07/ 05 م2020/ 09/ 07 م2020/ 08/ 16 م2020/ 06/ 16 م2020/ 03/ 24 االسم

شرئيس  ترك  اللحيد
 اللجنة 

√ √ √ √ √ 5 /5 

 5/ 4 √ لم يحرص   √ √ √ عيد فالح الشامري

 5/ 5 √ √ √ √ √ أحمد زك  الفريــــح
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 المراجعة الداخلية:  -ب
اف عىل أداء وأنشطة   1   تنفيذ األنشطة والمهام المحددة الرقابة واالشر

 لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليتها ف 
ً
كة، وفقا إدارة التدقيق الداخىل  للشر

 لها. 

كة  2   الشر
  تم تسجيلها عىل وحدات العمل واالقسام ف 

 . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للمالحظات التر

ة إل لجنة المراجعة دون أي تدخل مضما  3  لمبدأ االستقاللية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمراجعي   الخارجيي   بتقديم تقارير مباشر
ً
 ن اي جهة. نا

 إدارة المخاطر  -ج

كة. تقوم اللجنة  ، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت عىل وجه الخصوصم2020اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخىل  لعام  تحديد المخاطر داخل الشر

:  عىل أساس منتظم من خالل االجتماعات   تقدمها إدارة التدقيق الداخىل  من خالل ما يىل 
 المنعقدة بمناقشة وتتبع خطة التدقيق، باإلضافة ال التقارير والمالحظات التر

  كل تقرير مراجعة وذلك لضمان اإلنتاجييتم تسليط الضوء لإلدارة عىل اية مخاطر رئيسية محتملة وترتيب أولو   1
ة ياتها عىل أساس أنها شعالية / متوسطة / منخفضة  ف 

  الوقت المحدد واإلغالق الفعال للمالحظات المسجلة. 
 ف 

رة، يت  2 ا للنطاقات الزمنية المتفق عليها، دون أي سبب أو أسباب متر
ً
  االمتثال لمالحظات التدقيق وفق

  حالة اإلخفاق المتكرر ف 
ح م استدعاء اإلدارة اف  لعليا وذلك للشر

 مع اعداد خطط عمل تصحيحية. 

  أبرزتها تقارير المراجعة الداخلية او مراجع  الحسابات.    3
 تتخذ االدارة جميع التدابت  الالزمة لمعالجة المالحظات الرئيسية التر

  عىل التقارير الدورية، حيث تقوم 
ً
  ضوء ما تقدم واستنادا

افبا المراجعة لجنة ف     الداخلية المراجعة أعمال عىل إلشر
كة ف   نظام كفاية وفعالية من للتأكد دوري بشكل الشر

  الداخلية الرقابة
ً
، المالية القوائم بعدالة يتصل وفيما عموما

ً
   لها تتبي    مالحظات بأي واالهتمام الداخلية، الرقابة مستمر لنظام تقويم وتوفت   تحديدا

 والتعامل معها، ويأنر

   االدارة هداف مجلسأ ضمن هذا
كة. ومن الرقابة الداخلية نظام وفعالية أداء سالمة مد  حول معقول اقتناع عىل الحصول ف   المراجعة نتائج عنه أسفرت ما خالل بالشر

   الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية
كة، ف    هناك ان تعتقد ما يجعلها المراجعة لجنة يلفت انتباه لم الشر

ً
 جوهر  قصورا

ً
   يا

قد  الرقابة نظام وأن عنه، االفصاح يقتض 

كة وتواصل العام، خالل التحسينات من العديد حقق اف تحت الشر  الداخلية الرقابة أهداف تحقيق لضمان النظام الرقانر   الدوري ومراجعة التقييم المراجعة لجنة اشر

ام العمليات كفاءة وتحسي     .بها ولالمعم واالنظمة بالقواني    وفاعليته، وااللتر 

 

 :
ً
شيحات ثانيا  لجنة المكافآت والتر

 
ـــخ    المواد 2017/ 4/ 20بتاريـ

شيحات المشار اليهما ف    لجنة واحدة تسم بـ " لجنة  64و 60م قرر مجلس اإلدارة ضم لجنـة المكافآت ولجنة التر
كات ف  من الئحة حوكمة الشر

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وبتاريــــخ  شيحات" لشر شيحات المحدثة من الجمعية العامة. ومن أبرز مهام 2017/ 12/ 20المكافآت والتر م تم اعتماد الئحة لجنة المكافآت والتر
 :  
 اللجنة اآلنر
 العتإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إل مجلس اإلدارة للنظر فيه . 1

ً
مادها من ا تمهيدا

  تلك السياسة اتباع معايت  ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، والقيام عىل أساس سنا
ناء عىل طلب وي أو بلجمعية العامة، عىل أن يراع ف 

 المجلس لمراجعة هذه المكافآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس. 
  المكافآت الجماعية المختلفة بناًء عىل أداء ا . 2

كة وأداء اإلدارات واألقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إل مجلس اإلدارة للمراجعة والموافقة عليها. النظر ف   لشر

شح لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايت  المقررة؛ ويجب عىل اللجنة التأكد من عدم . 3 يح أي شخص ترش تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن التر
اهة. تمت إدانته  ف والت     بأي جريمة تمس الشر

  الماض 
 ف 

 مراجعة وتقديم التوصيات والتعديالت عىل هيكل مجلس اإلدارة.  . 4

كة  . 5   حال كان أحد أعضاء المجلس عضوا لمجلس إدارة شر
 أخر . التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلي   وعدم وجود أي تعارض للمصالح ف 

اح سياسات ومعايت  واضحة  . 6
  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. اقتر

 للعضوية ف 
ات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.  . 7  المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الختر

  ويوضح الجدول ادناه سجل الحضور  م، 2020اجتماعات خالل العام المال   أربعة  4شوقد عقدت اللجنة : 
 

 المجموع م2020/ 09/ 03 م2020/ 07/ 28 م2020/ 07/ 05 م2020/ 03/ 09 االسم

   4/4 √ √ √ √ فارس الحميد شرئيس اللجنة 

   4/4 √ √ √ √ عبد االله أبونيان 

  4/4 √ √ √ √ مساعد القاسم 

 وس كورنيلس ماتيس  4/4 √ √ √ √ والثت 



 CO. AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER                                                     راكـــشركة الحسن غازي إبراهيم ش  

  
 

م2020تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي                                      28  
 

   الوسائل. 23
   اإلدارة مجلس عليها أعتمد التر

 : واعضاءه لجانه وأداء أدائه تقييم ف 

شيحات  انطالقا    من العام المال  من مهام لجنة المكافآت والتر
  تقييم أعضاء مجلس اإلدارة فقد أوصت اللجنة لمجلس اإلدارة خالل الربــع الثان 

  تعظيم دورها ف 
م بتعيي   2018ف 

  ارتكز عليها تقييم أدومتطلبات الحوكمة، وكان من أهم  ضل معايت  فأل مجلس اإلدارةبممارسات احد  الجهات الخارجية لتقييم أداء مجلس اإلدارة والوصول 
اء المحاور التر

  استدعاء ومشاركة جميعتقييم القيادة  1: مجلس اإلدارة
هم ف  . طرح جدول اعمال االجتماعاتاالعضاء و  ، من خالل فعالية قيادة مجلس االدارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثت 

والدعوة لعقد االجتماعات ومشاركة جميع االعضاء وتحديد المواعيد المالئمة لضمان مشاركة كامل األعضاء  ,االعداد الجتماعات مجلس اإلدارة ل ، من خالتقييم االدارة  2

  المناقشاتواالفكار والوقت  اآلراءوتبادل 
  ضوء أغراضها ومسئولياتها المحددوالتواصل مع اللجان  الالزم لمشاركات أعضاء المجلس ف 

، من خالل تقييم المساهمة  3ة. ف 

  تنفيذ مسؤولياتهم وتخصيص الوقت الالزم وكيفية ست  المناقشات وطرح المواضي
امهم ف    المجلس واللجان والتر 

ة، واالخذ بوجهات النظر ع واالسئلالتفاعل ومشاركة االعضاء ف 

 واتخاذ القرارات. 

 

كة عىل المفروضة والجزاءات العقوبات  . 24  :الشر

 
كة أبتبي   لنا قد    خالل العام نه اليوج لد  الشر

 م2020اي عقوبات او جزاءت جوهرية ف 
 
25 .   : كة لسجل المساهمي    طلبات الشر
 

ـــخ ملف الملكيات سبب الطلب  نوع الطلب تاريـ

  Aعىل مستو  الهويةش–الكميات  م2020/ 05/ 14 الجمعية العامة

  Aتو  الهويةشعىل مس-الكميات  م2020/ 03/ 12 أخر 

  Aالهويةشعىل مستو  -الكميات  م2020/ 04/ 30 أخر 

  Aعىل مستو  الهويةش-الكميات م2020/ 05/ 07 أخر 

  Aعىل مستو  الهويةش -الكميات م2020/ 06/ 30 أخر 

  Aعىل مستو  الهويةش–الكميات  م2020/ 09/ 03 أخر 

  Aعىل مستو  الهويةش–الكميات  م2020/ 11/ 18 أخر 

  Aعىل مستو  الهويةش–الكميات  م2020/ 12/ 31 أخر 

 
 
كة عىل موقع تداول خالل العام المال  إ. 26

  : م2020فصاحات الشر

ـــخ اإلعالن رقم  موضوع اإلعالن تاريـ

            م29/ 3/ 2020 1
كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية السنوية المنتهية ف  31-12-2019اعالن شر  

ازية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجدت م16/ 4/ 2020 2 كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تأثر أعمالها باإلجراءات االحتر علن شر  (COVID-

تبة عىل تلك اإلجراءات(19   الحد من اآلثار المتر
 ، وأثر الدعم الحكوم  ف 

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" مساهميها لحضور ا م20/ 4/ 2020 3 جتماع الجمعية العامة العادية شاالجتماع األول تدعو شر  

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ش االجتماع األول   م17/ 5/ 2020 4  إعالن شر

   م18/ 6/ 2020 5
ة المنتهية ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية األولية للفتر ش ثالثة أشهر   31-03-2020اعالن شر  
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   م21/ 6/ 2020 6
ة المنتهية ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص النتائج المالية األولية للفتر   من شر

ش ثالثة أشهر   31-03-2020إعالن إلحافر  

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن استقالة ثالثة من أعضاء مجلس إدارتها م28/ 7/ 2020 7  اعالن شر

  اع م18/ 8/ 2020 8
ة المنتهية ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية األولية للفتر ش ستة أشهر   30-06-2020الن شر  

   م19/ 8/ 2020 9
ة المنتهية ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص اعالن النتائج المالية األولية للفتر ش ستة  30-06-2020إعالن تصحيج  من شر

 أشهر  

ونيكس م21/ 9/ 2020 10 كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تجديد الوكالة الحرصية لمكيفات إل جر  الكتر  .اعالن شر

كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تعيي   عضوين مجلس إدارة م1/ 10/ 2020 11  اعالن شر

   م8/ 11/ 2020 12
ة المنتهية ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية األولية للفتر ش تسعة أشهر   30-09-2020 اعالن شر  

   م9/ 11/ 2020 13
ة المنتهية ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص النتائج المالية األولية للفتر شتسعة أشهر  2020-09-30إعالن تصحيج  من شر  

كة الحسن غازي إبراهيم شاكرعن تعيي   رئيس تنفيذي باإلنابة وعدم تجديد عقد الر  م18/ 11/ 2020 14 ئيس التنفيذيتعلن شر  

 
كة:  . حوكمة27   الشر

كة الئحة حوكمة داخلية تأخذ بعي   االعتبار أحكام ومتطلبات الئحة ح   المملكة الصادرة وضعت الشر
كات ف  الئحة الحوكمة  اعتماد المالية، وقد تم  السوق عن هيئةوكمة الشر

كة من مجلس اإلدارة بتاريــــخ   مع الئحة 2017/ 12/ 21المعدلة للشر
ً
كات الصادرة عن هيئة السوق الماليةم تماشيا  حوكمة الشر

كة قامت كات حوكمة بالئحة الواردة اإللزامية األحكام جميع بتطبيق الشر    الشر
 وذلك م 2017 العام نهاية هيئة السوق المالية حتر  عن الصادرة السعودية العربية المملكة ف 

   التالية األحكام باستثناء
شاديه أحكاما منها والتر   :استر

 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة رقم المادة

 فقرة ج 9
 لقرار الجمعية العايستحق المساهم حصته "

ً
  األرباح وفقا

رباح مة الصادر بشأن توزيــــع األف 
، أو قرار مجلعىل    بتوزيــــع أرباح مرحلية سالمساهمي  

 ".... اإلدارة القاض 
يتم لم ، وبالتال  م2020يــــع أرباح خالل العام المال  لم يتم توز 

 . تطبيق تلك الفقرة

 فقرة ج 13

 مراجع ذلك طلب إذا إل االجتماع العادية العامة يدعو الجمعية أن مجلس اإلدارة عىل
  عىل %5نسبته ش ما ملكيتهم تمثل المساهمي    من عدد أو لجنة المراجعة أو الحسابات

كة.  رأس من األقل  لم إذا االنعقاد إل الجمعية دعوة الحسابات لمراجع ويجوز مال الشر
  ثالثي    اإلدارة خالل مجلس يدُعها

ً
ـــخ من يوما  الحسابات.  مراجع طلب تاريـ

أو أي م 2020لم يطلب مراجع الحسابات خالل العام المال  
 العامة عقد الجمعية %5من المساهمي   اللذين يمثلون نسبة 
 العادية. 

 فقرة شأ  14

   يأخذ أن العامة يةالجمع أعمال جدول إعداد عند عىل مجلس اإلدارة
االعتبار  ف 

  يرغب
   المساهمون الموضوعات التر

يملكون نسبة  الذين للمساهمي    ويجوز إدراجها ف 
كة أسهم من األقل عىل  %5ش  العامة الجمعية جدول أعمال إل أكتر  أو موضوع إضافة الشر

 .إعداده عند

كة إبالغ يتم لم    المساهمي    يرغب موضوعات بأي الشر
 ف 

  عقدت خالل العام  ىلع إدراجها
جدول أعمال الجمعية التر

 . م2020

 فقرة ج 19
كة،  عىل أداء لديه ملحوظاتإذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت  يان ب فعليه تقديمالشر

 . اإلدارة سمجل عىل أعضاءاإلدارة، ويجب عرض هذا البيان  سمجلس مكتوب بها إل رئي

د أعضاء مجلس اإلدارة أح تقدم ،لم تنطبق تلك المادة
لدية ملحوظات  ولم تكن م2020باستقالته خالل العام المال  

كة  . عىل أداء الشر

  2الفقرة ش 26
كة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات  اتيجية الشاملة للشر اح استر اقتر

 خطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها. االستثمار والتمويل وإدارة المخاطر و 

 ال تنطبق 
ً
اجزئيا كة لها استر خطط تيجية شاملة و ، حيث ان الشر

 فه  تتم ،عمليات التمويل بشأن، أما للعمل الرئيسية
  حال 

بتوجيهات مجلس اإلدارة بشكل ربع  وعند الحاجة ف 
  النفقات المالية. 

ات ف   حدوث أي تغت 

  2فقرةش 39
 عىل برامج التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل لحصول الالزمة ياتوضع اآلل
  المجاالت  ومعارفهم مهاراتهم تنمية بغرض مستمر بشكل تدريبية ودورات

 العالقة ذات ف 
كة بأنشطة  .الشر

كة اكتفت اطالع  ويتم المادة من  1ش الفقرة بتطبيق الشر
   التطورات عىل دائما المجلس

كة خالل عمل مجال ف   الشر
، خاصة ان أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي اجتماعاتها 

  مجال االستثمار 
ات المهنية ف   . والصناعةالكفاءات والختر
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  3الفقرةش 46

 قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة
  يزاولها عضو المجلس ..................... 

.............................. وفق معايت  تصدرها التر

كة  اح مجلس اإلدارة وتنشر للموقع  –الجمعية العامة للشر   بناًء عىل اقتر
ون  كة ل االلكتر لشر

"............................. 

 
لم يقم أحد أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة نشاط منافس او 

م، 2020ل العام ابالغ رئيس المجلس باية أنشطة منافسة خال
 عىل اعداد الئحة لمعايت  منافسة عضو 

ً
كة حاليا وتعمل الشر

لجمعية العامة بعد االنتهاء مجلس اإلدارة سيتم عرضها عىل ا
 . منها 
 

48 

خيص بموجب المادتي   الحادية والسبعي   والثانية إذا رفضت الجمعية العامة من ح التر
كات والمادة السادسة و  و عض األربعي   من هذه الالئحة، فعىلوالسبعي   من نظام الشر

   هخالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضويتمجلس اإلدارة تقديم استقالته 
ف 

وضاع أو توفيق أ المنافسة، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو منتهية سالمجل
 
ً
كات ولوائحه  لنظامطبقا  المحددة من قبل الجمعيةقبل انقضاء المهلة  التنفيذيةالشر

 العامة. 

لم يتضمن جدول ، حيث م2020لم ينطبق خالل العام 
الجمعية العامة الغت  عادية أية بنود تتعلق بالحصول عىل 

 . ترخيص الحد أعضاء مجلس اإلدارة

60 

كة إدارة مجلس من بقرار تشكل)أ  من ثالثة أعضاء من ،)المكافآت لجنة( تسم لجنة الشر
، اإلدارة لسمج أعضاء غت     )األقل ب عىل عضو مستقل بينهم من يكون أن عىل التنفيذيي  

كة العامة الجمعية تصدر اح عىل بناءً  – للشر  لجنة عمل الئحة – اإلدارة مجلس من اقتر
 المكافآت. 

شيحات لجنة مع المكافآت لجنة ضم تم    التر
 واحدةلجنة  ف 

 
ً
 . 7فقرة  50لنص المادة  وفقا

 .ذلك الحاجة إل دعت وكلما األقل، كل شسنة  عىل دورية بصفة افآتالمك لجنة تجتمع 63
كة أن حيث ينطبق ال شيحات لجنة ضمت الشر  المكافآت والتر

  
 واحدة.  لجنة ف 

64 

ل) أ
ّ
كة إدارة مجلس من بقرار تشك شيحات لجنة (تسم لجنة الشر  غت  أعضاء من) التر

 عىل األقل مستقل وعض بينهم من يكون أن عىل التنفيذيي    اإلدارة مجلس
كة العامة الجمعية تصدر) ب اح عىل بناءً  – للشر  لجنة الئحة عمل – اإلدارة مجلس من اقتر

شيحات،  وقواعد اللجنة، ومهامها، عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه تشمل أن عىل التر
 .ومكافآتهم عضويتهم، ومدة أعضائها، اختيار

كة أن حيث ينطبق ال شيحاتالمكا لجنة ضمت الشر  فآت والتر
  
 واحدة.  لجنة ف 

 .ذلك الحاجة إل دعت وكلما األقل، كل شسنة  عىل دورية بصفة المكافآت لجنة تجتمع 67
كة أن حيث ينطبق ال شيحات المكافآت لجنة ضمت الشر  والتر

  
 واحدة.  لجنة ف 

70 
ل
ّ
كة إدارة مجلس من بقرار تشك  اإدارة المخاطر  يكون رئيسه تسم شلجنة لجنة الشر
ط اإلدارة مجلس أعضاء من أعضائها وغالبية . وُيشتر    أن يتوافر غت  التنفيذيي  

 أعضائها ف 
 .المالية والشؤون المخاطر بإدارة المعرفة من مالئم مستو 

كة تشكل لم المخاطر، وقد تم  إلدارة مخصصة لجنة الشر
  العام 

إضافة مهام هذه اللجنة ال مهام لجنة المراجعة ف 
2017 

72 
 دعت الحاجة وكلما األقل، أشهر  عىل كل شستة دورية بصفة المخاطر إدارة لجنة عتجتم

 ذلك.  إل
كة تشكل لم شمادة  المخاطر  إلدارة مخصصة لجنة الشر

شاديه   استر

85 

كة تضع    للعاملي    واألداء المشاركة وتحفت    تطوير برامج الشر
كة، عىل ف  -أن تتضمن  الشر

:  ما- خاصة بصفة  يىل 
كة العاملي    آراء إل لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل  1   الشر

 ف 
   ومناقشتهم
 المهمة.  القرارات محل والموضوعات المسائل ف 

  العاملي    منح برامج  2
ً
   أسهما
كة ف    أو الشر

ً
   األرباح من نصيبا

 أو برامج تحققها التر
امج.  تلك عىل لإلنفاق مستقل صندوق وتأسيس التقاعد،  التر

كة لعامىل   اجتماعية مؤسسات إنشاء  3  .الشر

  ال
ً
 يو  حيث ال تنطبق جزئيا

ً
  جد برامج لمنح العاملي   أسهما
 ف 

  األرباح كما ال يوجد 
 ف 
ً
كة أو نصيبا  مؤسسات اجتماعية الشر

كة  . لمنسونر  الشر
 

87 
اح عىلبناًء  – العادية العامة الجمعية تضع  إقامة تكفل سياسة – اإلدارة سمجل من اقتر

   واألهداف فهاأهدا بي    التوازن
 األوضاع تطوير بغرض تحقيقها إل المجتمع يصبو التر

 .للمجتمع واالقتصادية االجتماعية

شاديهلم يطبق كونها     استر
كة تطلع بدورها ف   علما بأن الشر

ام  من التر 
ً
ا نحو هالمسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعها انطالقا

 المجتمع والوطن. 

 فقرة شأ  88
ات وضع كة أداء طترب قياس مؤشر    مبادرات من تقدمه بما الشر

، ف   العمل االجتماع 
كات ذلك ومقارنة  .المشابه النشاط ذات األخر  بالشر

شادي النص ينطبق ألن ال  .استر

95 

  
كات، بحوكمة مختصة لجنة اإلدارة مجلس تشكيل حال ف   يفوض إليها أن فعليه الشر

 هذه الالئحة، وعىل هذه من  والتسعي    المادة شالرابعة بموجب المقررة االختصاصات
 مجلس وتزويد الحوكمة، تطبيقات بشأن موضوعات أي متابعة اللجنة

  اإلدارة،
ً
   والتوصيات بالتقارير األقل، عىل سنويا

 .إليها تتوصل التر

كة تشكل لم إدارة تعت   ويوجد لحوكمةبا خاصة لجنة الشر
ام اف والحوكمة. تتول   بااللتر  كمة نظام الحو  تطبيق عىل األشر

  
كة وعرض مرئياتها عىل مجلس اإلدارة بشكل دوري ف  بالشر

ورة اجراء أي تعديالت تتناسب مع  كةأداء حال ض   . الشر
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كة: . 28  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشر
  اإل 

كة  ف  كة الحسن غازي إبراهيم شاكر شالشر   شر
اف عىل إجراءات التقارير المالية ومراقبتها وفق الئحة مهام اللجنة والمعتمدة من قبل يتمثل دور لجنة المراجعة شاللجنة  ف  شر

  ضوء القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات والعمليات التشغيلية واالدارية وإطار الرقا2017ديسمتر  20الجمعية العامة بتاريــــخ 
ة بم، باإلضافة ال إجراءات إدارة المخاطر ف 

  تعزيز وحماية قيمة الشـركة وتحقيق أهدافها الداخلية 
كة كما تمارس اللجنة أعمالها وفقا لنشاطها ف    الشر

وفقا لخطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة  المعتمد ف 

   ;المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إل اإلدارة التنفيذية وبشكل عام
ء يطلب منها عىل وجه  تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق ف   

أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي سر

  اإلخفاق بالضوابط أو إدارةالخصوص 
 تثال. المخاطر أو االم  ورفع التقارير ال لجنة المراجعة و مجلس االدارة تتضمن االشارة ال أي مخاطر جوهرية محتملة قد تتعلق ف 

  ت
ـــع إجراءات تصـحيحية لها، كما لم يلفت انتباه لجنة المراجعة ال وقـد أظهرت أعمـال المراجعـة بعض المالحظـات التر ـــ ا مم رفعهـا ال اإلدارة التنفيـذيـة ومجلس اإلدارة وتم وضـــــ

 جوهريا يقتضـي اإلفصاح عنه و أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خالل العام 
ً
  . م2020يجعلها تعتقد أن هناك قصـورا

  همة االجتماعية: المسا. 29
  منا

ة ف    خدمة المجتمع السيما وضع كفائتها ومواردها من خالل أكاديمياتها التدريبية المنتشر
كة وبشكل دؤوب عىل مساهمتها ف  ستقبال مهندسي   و طق المملكة ال تحرص الشر

   فنيي   من مختلف القطاعات الخاصة و الحكومية عتر حلقات تدريب مجانية، عالوة عىل التعاقد 
  التخرج طالب الجامعات و المعاهد و الكليات التقنية ف 

  مع حديتر
 الوظيف 

كة بعد تخرجهم و لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية و اإلدارية.    مجاالت الشر
باإلضافه إل تفعيل برنامج تمهت  من صندوق  المملكة وذلك لتحفت   الطالب عىل العمل ف 

ية.   تنمية الموارد البشر
  ترصفهم آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا كما 

كة أبواب مراكز الصيانة لديها الستقبال طالب الكليات التقنية واضعة بي   أيديهم وف    مجال أجهزة التكييف الح تفتح الشر
ديثة ف 

  العديد من األعمال االجتماعية من خالل الدعم العي
كة ف  لية. هذا باإلضافة إل مساهمة الشر   معظم الحاالت بإحالل أجهزة التكييف لبعض المراكواألجهزة المت  

  ويتمثل ف 
ز ت 

  خانة 
  خدمة مجتمعها. االجتماعية والصحية حيث إن هذه األعمال كافة تصب ف 

كة ف   مسؤولية الشر
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ً
 ألنظمة هيئة السوق المالية وفقا

ً
 : م2020. إقرارات وفقا

كة إدارة تقر  -1   .سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح أن الشر
كة إدارة تقر -2  .ونفذ بفعالية سليمة أسس عىل أعد الداخلية الرقابة نظام أن الشر
كة إدارة تؤكد -3   قدرة المصدر عىل يذكر شك أي يوجد ال أنه الشر

 .نشاطها مواصلة ف 
   داخىل   مراجع تعيي    إل الحاجة مد  بشأن المراجعة من لجنة لم ترد أي توصية -4

كة ف  كة لكون الشر   . الداخلية للمراجعة أدارة لديها الشر
   أو اإلدارة، مجلس قرارات وبي    بينها تعارض المراجعة تبي   وجود ترد أي توصيات من لجنة لم -5

كة حسابات مراجع تعيي    بشأن بها األخذ المجلس رفض التر  الشر
، المراجع تعيي    أو أدائل وتقييم أتعابه وتحديد وعزله  تنطبق .  بها شال األخذ عدم وأسباب تلك التوصيات، ومسوغات الداخىل 

   مصلحة ألي وصف -6
   األحقية ذات األسهم فئة ف 

كة وكبار إدارة مجلس أعضاء عدا (ألشخاص تعود التصويت ف  كة أبلغوا) وأقرباءهم التنفيذيي    الشر  بتلك الشر
   وأي تغيت   واإلدراج، التسجيل قواعد   من45المادة ش بموجب الحقوق

ة المالية السنة خالل الحقوق تلك ف   تنطبق  شال .األخت 
كة منحتها أو مشابهة أصدرتها حقوق أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف -7  المالية السنة خالل الشر

كة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع  ينطبق  شال .ذلك مقابل الشر
كة.  منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو حق اكتتاب، مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي صفو  -8 الشر

  ينطبق  شال
داد ألي وصف -9 اء أو استر كة جانب من إلغاء أو شر داد، قابلة دين أدوات ألي الشر    المدرجة المالية األوراق بي    التميت    المتبقية، مع المالية األوراق وقيمة لالستر

 التر
تها كة اشتر    وتلك الشر

تها التر كاتها اشتر  ينطبق   شال .التابعة شر
كة مساهم   أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -10    حقوق أي عن الشر

 ينطبق  األرباح. شال ف 
   مصالح بخصوص المجلس أعضاء من عضو أي من بالغ اإلدارة مجلس رئيس يتلق لم -11

كة مع تعامالت أي له ف   أعمال بممارسة منهم ترخيص أي يطلب ولم الشر
  ال ينطبق.ش منافسة. 

 م  2020لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات اية تحفظات عىل القوائم المالية السنوية للعام المال   -12
ة المعي   من أجلها لم يتم اصدار أي توصية من قبل مجلس اإلدارة بتغيت  مراجع الحسابا -13

  ال ينطبق.شت قبل انتهاء الفتر
  استشارية. شال ينطبقبوصفهم عاملي   أو اداريي   أو نظت  أعمال فنية او إدارية او م 2020مجلس اإلدارة خالل العام  ألعضاء مكافآتأي  ضفلم يتم  -14
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 وهللا ول  التوفيق ،،،

 

 

 

 


