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معلومات حول الشركة

1-1

تم تسجيل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("الشركة" (أو) "الشركة االم" (أو) " شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر") كشركة
ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010149252الصادر بتاريخ  26ذو القعدة
1418هـ (الموافق  25مارس 1998م) .تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة بموجب القرار
الوزاري رقم  275الصادر في  17شعبان 1429هـ (الموافق  18أغسطس 2008م).

2-1

عرضت الشركة االم  10.5مليون سهم لالكتتاب العام خالل فترة االكتتاب اعتبارا ً من  26أبريل 2010م (الموافق  11جمادى
األولى 1431هـ) الى  2مايو 2010م (الموافق  17جمادى األولى 1431هـ) .بدأ تداول أسهم الشركة االم في سوق االوراق
المالية اعتبارا ً من  17مايو 2010م (الموافق  3جمادى اآلخرة 1431هـ) .وعليه ،وبعد االنتهاء بنجاح من الطرح العام األولي،
تم اعالن الشركة االم بصفتها شركة مساهمة سعودية برأسمال  350مليون لاير سعودي موزع على  35مليون سهم بقيمة 10
لاير للسهم .في  29مارس  2015م ،تم إصدار أسهم منحة بعدد أربعة أسهم لكل خمسة أسهم عادية قائمة ما أدى الى زيادة رأس
مال الشركة من  350مليون لاير سعودي الى  630مليون لاير سعودي.

3-1

لدى المجموعة فروع تعمل وفقا ً لسجالت تجارية مستقلة.

4-1

تعمل الشركة األم في مجال التجارة وتجارة الجملة لقطع الغيار والمعدات االلكترونية واالدوات المنزلية وأجهزة التكييف وصيانتها
وتقديم خدمات الوكالة للشركات العاملة في نفس المجال.

5-1

يقع مكتب الشركة المسجل في العنوان التالي:
مبنى مجموعة شاكر
حي الصحافة
طريق الملك فهد
الرياض 11422
المملكة العربية السعودية
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معلومات حول الشركة (يتبع)

6-1

تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المركز واالداء المالي للشركة وفروعها والشركات التابعة التالية (يشار إليهم
معا بــ "المجموعة").
الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة
االسم

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

حصة الملكية الفعلية في 30
سبتمبر
2018م
2019م

شركة إبراهيم شاكر المحدودة
(“)”ISCL

تجارة األجهزة المنزلية بالجملة

المملكة العربية
السعودية

٪100

٪100

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع
والصيانة (“)”IHSCL

االستيراد والتصدير وخدمات
التسويق

المملكة العربية
السعودية

٪100

٪100

شركة أسداء الخليج للتجارة ("أسداء")

بيع األجهزة االلكترونية بالجملة

المملكة العربية
السعودية

٪100

٪100

شركة االمارات لخدمات ادارة الطاقة
ذ.م.م.
(انظر أدناه)

مقدمي حلول الطاقة

اإلمارات العربية
المتحدة

٪74

٪74

شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية
واإللكترونية

استيراد وتصدير وصيانة
األجهزة الكهربية واألجهزة
المنزلية

األردن

٪60

٪60

شركات خاضعة للسيطرة الكاملة من خالل شركة تابعة  -شركة االمارات لخدمات ادارة الطاقة ذ.م.م.
االسم

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

حصة الملكية في الشركات التابعة
في  30سبتمبر
2018م
2019م

شركة االمارات لخدمات ادارة الطاقة
ذ.م.م.
الشركة الدولية إلدارة الطاقة ذ.م.م.

مقدمي حلول الطاقة

األردن

٪100

٪100

شركة جيرنين أي ام اس ذ.م.م.

مقدمي حلول الطاقة

اإلمارات العربية
المتحدة

٪100

٪100

7-1

خالل 2018م قرر الشركاء في شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية واإللكترونية تغطية خسائرها المتراكمة البالغة  16.2مليون
لاير سعودي من خالل التنازل عن أرصدتهم المستحقة من شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية واإللكترونية .تتمثل الحركة األخرى
في الحصص غير المسيطرة البالغة  6.48مليون لاير سعودي في تغطية هذه الخسائر بواسطة مساهمي األقلية في شركة نيو
فيجن لألجهزة الكهربية واإللكترونية.

8-1

تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة في  9ربيع األول 1441هـ (الموافق  6نوفمبر
2019م).
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

 1-2أسس اإلعداد
المعايير المحاسبية المطبقة
أ)
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ويجب أن تتم قراءة هذه القوائم المالية األولية
جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ("القوائم المالية
السنوية األخيرة") .ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للمجموعة الكاملة من
القوائم المالية المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي .إال أنه قد تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث
والمعامالت التي تعد جوهرية لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالية السنوية األخيرة.
ب)

أسس القياس

تم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء خطة المنافع المحددة التي يتم قياسها بالقيمة الحالية
لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة .كما يتم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باستخدام مبدأ
االستحقاق المحاسبي ووفقا ً لمبدأ االستمرارية.
وقد تدهور األداء المالي للمجموعة في السنوات األخيرة بسبب االنخفاض في حجم المبيعات مما نتج عنه خسائر تشغيلية ووضع الخسائر
المتراكمة .سجلت المجموعة صافي خسارة بمبلغ  45.3مليون لاير سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(2018م 103 :مليون لاير سعودي) ،وكما في ذلك التاريخ بلغت الخسائر المتراكمة  138.4مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 94مليون لاير سعودي) .إن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها تعتمد على قدرتها على تحسين نتائج عملياتها وأداء
تدفقاتها النقدية والتطورات المستمرة في رأس مالها العامل وتجديد أو إعادة تمويل تسهيالت القروض.
وعند تقييم االفتراضات المتعلقة باالستمرارية ،قام مجلس اإلدارة بمراجعة خطط الحالة األساسية ويعتبرها على أنها قابلة للتحقق .تقوم
المجموعة خالل السياق االعتيادي لألعمال بالتفاوض مع البنوك عند انتهاء التسهيالت لتجديد و/أو إعادة تمويل تسهيالتها .خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م ،حققت المجموعة نجاحا ً بتجديد بعض تسهيالتها االئتمانية والتي كانت تخضع للتفاوض كما
في  31ديسمبر 2018م .كما تمكنت المجموعة أيضا ً من سحب بعض المرافق التي هي تحت التنفيذ في  30سبتمبر 2019م .ويتوقع
مجلس اإلدارة نجاح المفاوضات واالستمرار في تجديد التسهيالت .وباألخذ باالعتبار توقعات التدفقات النقدية وبعض المبادرات التجارية
التي تحسن حجم المبيعات ،وأثر السنة الكامل المتوقع لترشيد التكاليف المتخذ في عام 2018م والتطورات الفعلية والمستمرة في رأس
المال العامل ،تتوقع المجموعة الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل السياق االعتيادي لألعمال .وبعد إجراء التقييم الشامل ،لدى مجلس
اإلدارة توقع معقول بقدرة المجموعة على العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية في المستقبل المنظور .وعليه ،فقد تم إعداد القوائم المالية القوائم
المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية.
ج)

عملة العرض والنشاط

يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة االم ،ويتم تقريب جميع القيم إلى
أقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكر غير ذلك.
د)

أسس التوحيد

تتكون القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة لها كما في  30سبتمبر 2019م .الشركات
التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على
عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة
المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة
المستثمر فيها)
• التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،و
• القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها
وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة
الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
• الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
• الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
• حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
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 1-2أسس اإلعداد (يتبع)
د) أسس التوحيد (يتبع)
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في
عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة
وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر بمالكي أسهم الشركة األم للمجموعة وبالحصص غير المسيطرة
حتى وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة
كي تتماشى سياساتهم المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات
والمصروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بين األعضاء في المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،مع عدم فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة السيطرة على
شركة تابعة ،فإنها:
• تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
• تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.
• تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
• تعترف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم.
• تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
• تعترف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
• تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح
المبقاة ،متى كان ذلك مناسباُ ،ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
 2-2التغير في السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما تم ذكره أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة هي نفس تلك المطبقة على
القوائم المالية للسنة السابقة .من المتوقع أن تنعكس التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
قامت المجموعة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" اعتبارا ً من  1يناير 2019م .هناك عدد من المعايير
اعتبارا من  1يناير 2019م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
الجديدة األخرى التي يسري مفعولها
ً
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16للمستأجرين نموذجا ً واحدا ً لالحتساب في المركز المالي .ونتيجة لذلك ،فقد قامت المجموعة كمستأجر
بإثبات موجودات حق االستخدام التي تمثل حقوقها في استخدام الموجودات ذات الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه
بسداد دفعات اإليجار .تبقى طريقة االحتساب مماثلة للسياسات المحاسبية السابقة.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام المنهج المعدل بأثر رجعي الذي بموجبه يتم إثبات األثر المتراكم
للتطبيق األولي ضمن األرباح المبقاة في  1يناير 2019م .وعليه ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة المعروضة لسنة 2018م  -أي يتم
عرضها كما تم إدراجها سابقا ً وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  17والتفسيرات ذات العالقة .إن تفاصيل التغيرات في السياسة المحاسبية يتم
االفصاح عنها كما يلي.
أ)

تعريف عقد اإليجار

كانت المجموعة في السابق تحدد عند بدء العقد ما إذا كان الترتيب عبارة عن عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار بموجب تفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" .تجري المجموعة حاليا ً تقييما ً لتحديد ما
إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار استنادا ً إلى التعريف الجديد لعقد اإليجار .وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ،16
يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة معينة بمقابل.
اختارت المجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  16تطبيق الوسيلة العملية على أساس التقييم الذي بموجبه تمثل المعامالت
عقود إيجار .وقامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار .لم يتم إعادة تقييم العقود
التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  .4وبالتالي،
تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في  1يناير 2019م
أو بعد ذلك التاريخ.
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تعريف عقد اإليجار (يتبع)

أ)

عند بدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يتضمن مكون عقد إيجار ،تقوم المجموعة بتوزيع العوض في العقد على كل مكون عقد أو غير عقد
على أساس أسعارها المستقلة المالئمة .غير أن المجموعة اختارت عدم فصل المكونات التي ال تمثل عقد إيجار وبدالً من ذلك اعتبار
المكونات التي تمثل عقد إيجار والتي ال تمثل عقد إيجار كبند واحد لعقد اإليجار وذلك بالنسبة لعقود إيجار العقارات التي تكون فيها
مستأجر.
ب)

كمستأجر

بصفتها مستأجر ،قامت المجموعة في السابق بتصنيف عقود اإليجار كعقود تأجير تشغيلي أو تمويلي استناداً إلى تقييمها حول ما إذا كان
عقد اإليجار قد حول بشكل أساسي جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16تقوم المجموعة
بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار  -أي أن عقود اإليجار تلك هي داخل قائمة المركز المالي.
مع ذلك ،اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار لبعض موجودات عقود
اإليجار ذات القيمة المنخفضة .تقوم المجموعة بإثبات مدفوعات عقود االيجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط
الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
وتعرض المجموعة موجودات حق االستخدام التي ال تستوفي تعريف العقار االستثماري تحت بند "الممتلكات واآلالت والمعدات" ،وهو
نفس البند حيث أنها تقوم بعرض موجودات أساسية من نفس الطبيعة التي تمتلكها .وفيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام:
ممتلكات وآالت ومعدات
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد كما في  1يناير 2019م
الرصيد كما في  30سبتمبر 2019م

مباني
21,336
17,403

تقوم المجموعة بعرض مطلوبات عقود اإليجار في إيضاح " 10القروض والسلف" في قائمة المركز المالي.
ب )1-السياسات المحاسبية الهامة
تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزام عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار .يتم قياس موجودات حق االستخدام
مبدئيا ً بالتكلفة والحقا ً بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزام
عقد اإليجار.
يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد ،ويتم خصمه باستخدام
معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار ،أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة ،معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة .وبشكل عام،
تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
يتم زيادة التزام اإليجار الحقا ً بتكلفة الفائدة على التزام اإليجار وينخفض بسداد دفعات اإليجار .يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير
في مدفوعات عقود اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر ،إذا كان هناك تغير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب
ضمان القيمة المتبقية ،أو كيفما كان ذلك مناسباً ،إذا كان هناك تغيير في تقييم ما إذا كان سيتم خيار شراء أو ممارسة خيار تمديد بصورة
معقولة مضمونا ً أو ضمان عدم ممارسة خيار إنهاء بشكل معقول،
قررت المجموعة تحديد فترة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها كمستأجر والتي تتضمن خيارات تجديد .إن تقييم ما إذا كانت
المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على فترة عقد اإليجار ،مما يؤثر بشكل جوهري على مبلغ التزامات
اإليجار وموجودات حق االستخدام المعترف بها.
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
 2-2التغير في السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب )2-التحول
صنفت المجموعة سابقا ً عقود إيجار العقارات كعقود تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17وهي تشتمل على المباني .تستمر
عقود اإليجار عادة لفترة حتى  5سنوات .تشتمل بعض عقود اإليجار على خيار تجديد عقد اإليجار لفترة خمس سنوات أخرى بعد نهاية
الفترة غير القابلة لاللغاء.
عند التحول ،بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17تم قياس التزامات عقد اإليجار
بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار المتبقية والمخصومة بمعدل فائدة االقتراض المتدرج للمجموعة كما في  1يناير 2019م .يتم قياس
موجودات حق االستخدام إما:
 بقيمها الدفترية حيث أنه في حال تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16منذ تاريخ البدء ،يتم خصمها باستخدام معدل فائدة االقتراضالمتدرج للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي  -طبقت المجموعة هذا النهج على عقد إيجار عقاراتها الكبرى؛ أو
 بمبلغ يعادل التزام عقد اإليجار والذي تم تعديله بمبلغ أي مدفوعات عقد إيجار مدفوعة مقدما ً أو مستحقة  -طبقت المجموعة هذا النهجعلى جميع عقود اإليجار األخرى.
قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على عقود اإليجار المصنفة في السابق
كعقود تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي .17
 تطبيق اعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار التي تقل عن  12شهرا ً من فترة عقد اإليجار. استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي. استخدام التجارب السابقة عند تحديد فترة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو إنهاء عقد اإليجار.تستأجر المجموعة عددًا من المستودعات والمكاتب .وقد تم تصنيف عقود اإليجار تلك كعقود تأجير تمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي
 .17بالنسبة لعقود التأجير التمويلي تلك ،فقد تم تحديد القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام والتزام عقد اإليجار في  1يناير 2019م
بالقيمة الدفترية ألصل عقد اإليجار والتزام عقد اإليجار بموجب معيار المحاسبة الدولي  17مباشرة قبل ذلك التاريخ.
ج)

كمؤجر

إن السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة بصفتها كمؤجر ال تختلف عن تلك الوارد بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17غير أنه
عندما كانت المجموعة مؤجرا ً وسيطاً ،يتم تصنيف عقود اإليجار من الباطن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئة عن العقد
الرئيسي ،وليس بالرجوع إلى الموجودات األساسية.
ال يتعين على المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقود اإليجار التي تتصرف بموجبها
كمؤجر .ومع ذلك ،فقد قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15اإليراد من العقود مع العمالء لتوزيع العِّوض في العقد
على كل عقد إيجار وعلى كل مكون ال يمثل عقد إيجار.
د)

األثر على القوائم المالية

د )1-أثر التحول
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16قامت المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام االضافية والتزامات عقود اإليجار
وإثبات الفرق في األرباح المبقاة .فيما يلي ملخص أثر التحول:
بآالف الرياالت السعودية
موجودات حق االستخدام المعروضة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
التزامات عقود إيجار
مدفوعات مقدما ً
خسائر متراكمة

 1يناير
2019م
21,336
20,275
()2,381
1,320

عند قياس التزامات عقود اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود تأجير تشغيلي ،قامت المجموعة بخصم مدفوعات عقود االيجار
باستخدام معدل فائدة االقتراض المتدرج الخاص بها في  1يناير 2019م .إن معدل المتوسط المرجح هو .٪5.67
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
 2-2التغير في السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د)

األثر على القوائم المالية (يتبع)

د )1-األثر للفترة
نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16وفيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا ً كعقود تأجير تشغيلي ،فقد قامت
المجموعة بإثبات مبلغ  17.4مليون لاير سعودي في موجودات حق االستخدام ومبلغ  17.3مليون لاير سعودي في مطلوبات عقود
اإليجار كما في  30سبتمبر 2019م.
كذلك وفيما يتعلق بعقود اإليجار تلك بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16فقد قامت المجموعة بإثبات استهالك وتكاليف فوائد بدالً
من مصروفات عقود التأجير التشغيلي .وخالل التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م ،قامت المجموعة بإثبات مبلغ  5.2مليون
لاير سعودي في مصروفات االستهالك ومبلغ  0.8مليون لاير سعودي في تكاليف الفائدة من هذه العقود.
راجع إيضاح  14بالنسبة ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي  16على معلومات القطاعات.
 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
استخدام التقديرات واالحكام
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات
وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .إن عدم التأكد من
هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر
بها في الفترات المستقبلية .إن األحكام الهامة التي قامت اإلدارة باستخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية
لعدم التأكد من التقديرات هي نفس تلك التي تم استخدامها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2017م ،فيما عدا األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16
والموضحة في اإليضاح رقم .2
األحكام:
تعرض المعلومات حول األحكام المتخذة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثيرات جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية
األولية الموحدة المختصرة في االيضاحات االتية:
• االيضاح رقم  -6-1التوحيد :ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة فعلية على الشركة المستثمر فيها.
عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات:
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ التقرير
المالي والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل مادي على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

االنخفاض في قيمة المخزون (االيضاح )6

يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما ً أو متقادماً ،يتم تقدير صافي قيمته القابلة
للتحقق .يتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية على أساس فردي .يتم تقييم المبالغ التي ال يعتبر أي منها جوهري لكل بند
من بنود المخزون ،ولكنه قديم أو متقادم ،وذلك بصورة جماعية ويتم تطبيق مخصص لها تبعا ً لنوع المخزون ودرجة القدم أو التقادم استنادا ً
إلى أسعار البيع التاريخية.

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى (االيضاح )7
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية .وتستند معدالت المخصص إلى التأخر
في السداد بسبب مجموعات قطاعات العمالء المختلفة التي لها نفس أنماط الخسارة .يعتمد سجل المخصص مبدئيًا على معدالت التعثر في
السداد التاريخية للمجموعة والتي يتم مالحظتها .ستقوم المجموعة بحساب المصفوفة بشكل دقيق لتعديل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية
مع المعلومات اللي تتسم بالنظرة المستقبلية .ويتم في تاريخ كل تقرير تحديث معدالت التعثر في السداد السابقة التي تمت مالحظتها وتحليل
التغيرات في التقديرات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل .إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر في السداد التاريخية والتي يتم مالحظتها
والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري .وتتأثر قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة بالتغيرات في
الظروف وتوضع الظروف االقتصادية.
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عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات( :يتبع)

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (إيضاحات  4و )5
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة العادلة
صا تكاليف البيع إلى المعطيات المتوفرة من معامالت
صا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام ،أيهما أكبر .يستند احتساب القيمة العادلة ناق ً
ناق ً
ً
صا التكاليف
ناق
السوق
في
المعروضة
األسعار
إلى
ا
استناد
أو
مماثلة
ألصول
بحتة
تجارية
بشروط
معامالت
في
التنفيذ
قيد
المبيعات
ً
اإلضافية لبيع األصل .يستند احتساب القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة لفترة
الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف
تعزز من أداء األصل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها .إن المبلغ القابل لالسترداد هو أكثر البنود حساسية لمعدل الخصم المستخدم
لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل .تعتبر هذه
التقديرات األكثر صلة بالشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي قامت المجموعة باالعتراف
بها.

الضمانات

يتم تسجيل مخصص الضمانات استنادا ً إلى تقدير محدد وتعتمد التكلفة الفعلية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية على األحداث المستقبلية.
يتم احتساب الفرق بين التوقع وااللتزام الفعلي المستقبلي في الفترة التي يتم فيها القيام بهذا التحديد.

خصومات العمالء المستقبلية
إن احتساب مبلغ وتوقيت االعتراف بخصومات العمالء يتطلب ممارسة أحكام .تتعلق الخصومات بالعمالء نتيجة تحقيقهم أهداف الشراء
أو البيع المتفق عليها خالل فترة زمنية محددة .وحيث أن الخصومات تمتد لفترات محاسبية مختلفة ،يتم تقدير المبلغ الذي تم االعتراف به
في كل فترة استنادا ً إلى وجود احتمال بأن العميل سيلبي حجم األهداف التعاقدية بنا ًءا على األداء التاريخي والمتوقع.

منافع الموظفين (االيضاح )11
يتم تحديد تكاليف خطط نهاية الخدمة للموظفين والقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة باستخدام التقييمات االكتوارية .يتضمن التقييم
االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتتضمن تحديد معدل الخصم والزيادة المستقبلية في
الرواتب ،ومعدل الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات .نتيجة لصعوبة عملية التقييم ،فإن االفتراضات الرئيسية وطبيعتها طويلة االجل،
فإن التزام المنفعة المحددة يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في هذه االفتراضات .ويتم مراجعة كافة االفتراضات في تاريخ التقرير المالي.
يستند معدل الوفيات الى معدالت الوفيات المتاحة لدول معينة .ال توجد معدالت معلنة متاحة لدولة معينة .تستند زيادات الرواتب والمعاشات
الى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة ومنظور اإلدارة للدولة ذات الصلة.
4

موجودات غير ملموسة وشهرة

-

موجودات غير ملموسة
شركة خدمات إدارة الطاقة ـ اإلمارات ش.ذ.م.م.
شركة نيو فيجن لألجهزة الكهربية وااللكترونية

-

الشهرة (إيضاح )1-4

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي
2,167
1,529

شركة أسداء الخليج للتجارة (أسداء)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي
2,477
1,678

9,854

9,854

─────
13,550
════

─────
14,009
─────

 1-4اعتبارا من  12نوفمبر 2014م ،قامت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر باالستحواذ على حصة ملكية فعلية بنسبة  ٪100في شركة
أسداء الخليج للتجارة بثمن شراء قدره  20مليون لاير سعودي بما يزيد عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ عليها
بمبلغ  9.9مليون لاير سعودي وتم تسجيله كشهرة.
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة:

بلد التأسيس

اسم الشركة

األنشطة الرئيسية

شركة إل جي شاكر المحدودة

تصنيع أجهزة تكييف الهواء

شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة ـ
لبنان

المتاجرة في األجهزة
الكهربائية والمنزلية

حصة الملكية الفعلية في
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2018م
2019م

المملكة العربية
السعودية

٪49

٪49

لبنان

-

٪20

يتكون االستثمار في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مما يلي:

شركة إل جي شاكر المحدودة (إيضاح )1-5
شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة ـ لبنان (إيضاح )2-5

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

501,986
──────
501,986
═══════

488,057
2,725
──────
490,782
═══════

فيما يلي مطابقة للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

في  1يناير 2019م
الحصة في ربح الفترة
استبعاد استثمار
في  30سبتمبر 2019م

في  1يناير 2018م
الحصة في خسارة السنة
توزيعات أرباح
في  31ديسمبر 2018م
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شركة إل جي
شاكر المحدودة
لاير سعودي

شركة شاكر
لإللكترونيات
واألجهزة ـ لبنان
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

488,057
13,929
──────
501,986
═══════

2,725
()2,725
──────
═══════

490,782
13,929
()2,725
──────
501,986
═══════

شركة إل جي
شاكر المحدودة
لاير سعودي

شركة شاكر
لإللكترونيات
واألجهزة ـ لبنان
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

543,682
()6,625
()49,000
──────
488,057
══════

3,325
()600
──────
2,725
═══════

547,007
()7,225
()49,000
──────
490,782
═══════

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
5

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (يتبع)

 1-5يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة الهامة – شركة إل جي شاكر المحدودة كما تظهر في قوائمها المالية .كما
يطابق الجدول المعلومات المالية التي تم تلخصيها مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة.
شركة إل جي شاكر المحدودة هي شركة مشتركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010226606بتاريخ  4ذو الحجة 1427هـ (الموافق  25ديسمبر 2006م) .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع أجهزة
تكييف الهواء بمختلف أنواعها.

الرصيد كما في:

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات

106,067
424,445
()6,141
()96,728
427,643

114,108
308,152
()5,372
()17,386
399,502

حصة المجموعة في صافي الموجودات
شهرة
القيمة الدفترية لحصة الملكية في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

190,002
311,984
501,986

176,073
311,984
488,057

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

223,647
34,745
13,929

144,659
()18,386
()6,625

اإليرادات
إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة قبل الزكاة والضريبة
حصة المجموعة في إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة بعد الزكاة

صا تكاليف االستبعاد المقدرة بواسطة
يستند المبلغ القابل لالسترداد لهذه الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى القيمة العادلة ناق ً
التدفقات النقدية المخصومة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبلغ القابل لالسترداد .تمثل المبالغ المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة
لالتجاهات المستقبلية في قطاعات األعمال ذات الصلة وتستند إلى البيانات التاريخية المستقاة من كل من المصادر الخارجية والداخلية.
2018م
معدل الخصم
معدل نمو القيمة النهائية
معدل نمو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء (متوسط خمس سنوات مقبلة)

٪14.8
٪2.7
٪11.00

كما في  31ديسمبر 2018م ،قامت إدارة المجموعة بتقييم تفصيلي للقيمة الدفترية لشركة إل جي شاكر المحدودة .تم اعتبار االفتراضات
التفصيلية مماثلة كما في  30سبتمبر 2019م .كما في  30سبتمبر 2019م ،ال توجد مؤشرات جديدة على أن القيمة الدفترية لهذه الشركة
الزميلة قد انخفضت قيمتها.
 2-5قامت المجموعة في  31يناير 2019م باستبعاد استثمارها في شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة ـ لبنان.
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
-6

مخزون

بضاعة الجاهزة
قطع غيار
بضاعة بالطريق
خسائر االنخفاض في قيمة المخزون

فيما يلي مطابقة خسائر االنخفاض في قيمة المخزون:

لاير سعودي
الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
المستغل خالل السنة
──────

الرصيد في نهاية الفترة/السنة

──────
أ)

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

221,650
71,862
20,083
──────
313,595
()25,944
──────
287,651
═══════

333,473
70,893
15,290
──────
419,656
()37,584
──────
382,072
═══════

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

37,584
2,377
()14,017
──────
25,944
═══════

37,853
30,278
()30,547
──────
37,584
═══════

في  30سبتمبر 2019م ،لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  77.4مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 77.7 :مليون
لاير سعودي) صادرة عن بنوك محلية وأجنبية فيما يتعلق باستيراد بضاعة جاهزة ولوازم أخرى.

ب) في  30سبتمبر 2019م ،لدى المجموعة اعتمادات مستندية بنكية قائمة بمبلغ  16.3مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م11.6 :
مليون لاير سعودي) صادرة مقابل استيراد بضاعة جاهزة ولوازم أخرى.
7

ذمم مدينة تجارية وأخرى

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى:
مطالبات اعالنات من موردين
تأمين رسوم جمركية
مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح )17
ذمم مدينة غير تجارية
مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

غير متداول
متداول

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

511,761

515,047

6,506
5,956
5,148
()81,560
──────
447,811
═══════

5,992
5,956
151
6,108
()68,715
──────
464,539
═══════

13,049
434,762
──────
447,811
═══════
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13,049
451,490
──────
464,539
═══════

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

7

فيما يلي مطابقة خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

لاير سعودي
الرصيد في بداية الفترة/السنة
المحمل للفترة/السنة

68,715
12,845
────── ──────
81,560
────── ══════

الرصيد في نهاية الفترة/السنة
.8

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

رأس المال

رأس المال المصرح به (أسهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم)
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل (أسهم بقيمة  10لاير سعودي
للسهم)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي
61,729
6,986
──────
68,715
══════

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

630,000
══════

630,000
══════

630,000
══════

630,000
══════

في  30سبتمبر 2019م ،يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة  630مليون لاير سعودي ويتكون من  63مليون سهم
بقيمة  10لاير سعودي للسهم.
9

احتياطي نظامي

إن نظام الشركات السعودي الجديد الذي صدر بتاريخ  25رجب 1437هـ (الموافق  2مايو 2016م) يتطلب من الشركات أن تجنب في
كل سنة  ٪10من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح
حاليا ً للتوزيع على الشركاء بالشركة .ونظرا ً للخسائر المتكبدة للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م ،ليس هناك ضرورة للقيام
بهذا التحويل كما في تاريخ التقرير الحالي.
10

قروض وسلف

لدى المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مبرمة مع بنوك تجارية محلية وأجنبية لقروض طويلة وقصيرة األجل بالريال السعودي والدرهم
اإلماراتي والدينار األردني .تم الحصول على هذه التسهيالت بصورة رئيسية طبقا لترتيبات مرابحة/تورق .ويستحق الجزء المستغل من
التسهيالت طويلة األجل السداد على أقساط شهرية متساوية .ويتم ضمان اتفاقيات التسهيالت بسندات ألمر وكفاالت تضامنية وشخصية
من مساهمي المجموعة .تحمل التسهيالت رسوم مالية بمعدالت السوق السائدة.

18

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
10

قروض وسلف (يتبع)

تتضمن اتفاقيات القروض عدة شروط من بينها بعض الشروط التي تنص على ضرورة االحتفاظ ببعض النسب المالية.

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

التزامات عقود إيجار
سحوبات بنكية على المكشوف
قروض بنكية

7,004
14,336
391,277
──────
412,617
══════

11,388
520,069
──────
531,457
══════

التزامات عقود إيجار
قروض بنكية

10,343
4,347
──────
14,690
══════

31,000
──────
31,000
══════

متداول:

غير متداول:

 30سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

القروض البنكية التالية قائمة كما في:

المملكة العربية
السعودية
اإلمارات
العربية المتحدة
األردن

العملة

سعر الفائدة االسمي

سنة
االستحقاق

لاير
سعودي
دوالر
أمريكي
درهم
إماراتي
دوالر
أمريكي

 ٪4.16- ٪2.6سنويا ً

2019م-
2021م
2019م-
2020م
2019م -
2021م
2019م-
2020م

 ٪2.8 - ٪2.7سنويا ً
 1شهر إيبور  ٪4 +سنويا ً
(بحد أدنى )٪4.5
اليبور ٪2.95 +
سنويا ً

القيمة
االسمية
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018م

(مراجعة)

القيمة الدفترية القيمة االسمية
لاير سعودي
لاير سعودي

القيمة الدفترية

613,477

314,853

572,160

437,229

94,000

50,804

59,813

59,813

23,373

7,551

23,373

21,536

93,750

22,416

93,750

32,491

395,624

551,069

فيما يلي مطابقة القروض البنكية وأوراق الدفع:
الرصيد كما في  1يناير

551,069

781,845

المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
األردن

274,656
274,656

1,056,913
4,131
35,421
1,096,465

المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
األردن

()406,041
()13,985
()10,075
()430,101
395,624

()1,242,113
()3,008
()82,120
()1,327,241
551,069

المتحصالت

المسدد

الرصيد كما في  30سبتمبر 2019م
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
11

منافع الموظفين

صافي مطلوبات المنافع المحددة

 30سبتمبر
2019م
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
لاير سعودي

24,954
──────
24,954
══════

25,751
──────
25,751
══════

تطبق المجموعة خطة معتمدة غير ممولة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين على موظفيها طبقا ً لمتطلبات نظام العمل المحلي.
•

في المملكة العربية السعودية ،تمنح الخطة للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن سنتين ويقل عن خمس سنوات الحق
في استالم مبلغ يعادل ثلث راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة .وعلى نحو مماثل ،يحق للموظف الذي قضى
سنوات من الخدمة بما يزيد عن خمس سنوات ويقل عن عشر سنوات استالم مبلغ يعادل ثلثي راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات
الخدمة المكتملة .باإلضافة إلى ذلك ،يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة تزيد عن عشر سنوات استالم مبلغ يعادل راتبه
آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة.

•

في اإلمارات العربية المتحدة ،تمنح الخطة للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة بما يزيد عن سنة واحدة وال يقل عن ثالث سنوات
الحق في استالم مبلغ يعادل ثلث راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة .وعلى نحو مماثل ،يحق للموظف الذي قضى
سنوات من الخدمة بما يزيد عن ثالث سنوات ويقل عن خمس سنوات استالم مبلغ يعادل ثلثي راتبه آلخر شهر لكل سنة من سنوات
الخدمة المكتملة .باإلضافة إلى ذلك ،يحق للموظف الذي قضى سنوات من الخدمة تزيد عن خمس سنوات استالم مبلغ يعادل راتبه
آلخر شهر لكل سنة من سنوات الخدمة المكتملة.

فيما يلي مطابقة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
(مراجعة)

25,751

32,454

الرصيد في بداية الفترة/السنة

المدرج في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

1,434
801
2,235

المدرج في الدخل الشامل اآلخر
خسارة اكتوارية
منافع مدفوعة
الرصيد في نهاية الفترة/السنة

945
()3,977
24,954

المتمثل في:
صافي التزام خطط المزايا المحددة في:
 المملكة العربية السعودية -اإلمارات العربية المتحدة

21,796
3,158
24,954
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4,395
935
5,330
876
()12,909
25,751

23,327
2,424
25,751

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 11منافع الموظفين (يتبع)
االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المطبقة في  30سبتمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م:

معدل الخصم
زيادة الراتب
متوسط سنوات الخدمة السابقة
تحليل الحساسية

المملكة العربية السعودية
 ٪3.8سنويا ً
 ٪2سنويا ً
 7.58سنوات

اإلمارات العربية المتحدة
 ٪3.7سنويا ً
 ٪3.18سنويا ً
 3.54سنوات

 30سبتمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م
القيمة الحالية
اللتزام المنفعة
نسبة التغيير ٪
المحددة
25,751
()1,244
1,396
1,530
()1,387
36
()37
5
9

التفاصيل

القيمة الحالية
اللتزام المنفعة
المحددة

نسبة التغيير ٪

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
معدل الخصم بنسبة ٪1+
معدل الخصم بنسبة ٪1-
زيادة في الراتب بنسبة ٪1+
زيادة في الراتب بنسبة ٪1
معدل ترك العمل بنسبة ٪10+
معدل ترك العمل بنسبة ٪10-
تراجع سن الوفاة بمعدل سنة واحدة
تقدم سن الوفاة بمعدل سنة واحدة

24,954
()770
842
836
()786
()9
109

٪3.54٪3.86
٪3.84
٪3.61٪0.00
٪0.00
٪0.04٪0.50

٪4.80٪5.40
٪5.91
٪5.41٪0.01
٪0.01٪0.00
٪0.00

إن القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة تمثل قيمة التزامات المنافع المحددة.
12

اإليرادات

إن عمليات المجموعة ومصادر اإليرادات الرئيسية هي تلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة .تم استخراج إيرادات المجموعة
من العقود مع العمالء لبيع المنتجات والخدمات المقدمة .يتم تحويل السيطرة على المنتجات في المرحلة الزمنية وتباع مباشرة للعمالء
وعند تقديم الخدمات.

حلول التدفئة
والتهوية وتكييف
الهواء
لاير سعودي

األجهزة
المنزلية
لاير سعودي

كافة القطاعات
األخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

445,573
4,684
450,257

196,890
47,943
244,833

2,480
1,136
3,616

642,463
55,107
1,136
698,706

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م

حلول التدفئة
والتهوية وتكييف
الهواء
لاير سعودي

األجهزة
المنزلية
لاير سعودي

كافة القطاعات
األخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

المملكة العربية السعودية
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي

163,706
1,737
165,443

63,377
17,775
81,152

920
327
1,247

227,083
20,432
327
247,842

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
المملكة العربية السعودية
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
12

اإليرادات (يتبع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
المملكة العربية السعودية
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م
المملكة العربية السعودية
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
-13

حلول التدفئة
والتهوية وتكييف
الهواء
لاير سعودي

األجهزة
المنزلية
لاير سعودي

كافة القطاعات
األخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

352,875
5,530
358,405

159,814
56,606
216,420

2,928
23,458
26,386

512,689
65,064
23,458
601,211

حلول التدفئة
والتهوية وتكييف
الهواء
لاير سعودي

األجهزة
المنزلية
لاير سعودي

كافة القطاعات
األخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

105,400
1,529
106,929

48,376
15,659
64,035

810
2,206
3,016

153,776
17,998
2,206
173,980

خسارة السهم األساسية والمخفضة

تحتسب خسارة السهم األساسية والمخفضة بقسمة خسارة التسعة أشهر العائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة كما يلي:

 30سبتمبر
2019م
لاير سعودي

 30سبتمبر
2018م
لاير سعودي

الخسارة الخاصة بالمساهمين العاديين

()42,394
════════

()102,120
════════

المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل الفترة

63,000
════════
()0.67
════════

63,000
════════
()1.62
════════

األسهم

خسارة السهم األساسية والمخفضة

األسهم

 14القطاعات التشغيلية
ألغراض اإلدارة ،تنتظم المجموعة إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية استنادا ً إلى التقارير الداخلية المقدمة إلى مسؤول اتخاذ القرارات التشغيلية:
حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء :تمثل منتجات أجهزة تكييف الهواء السكنية والتجارية ومن بينها مبردات الهواء.
األجهزة المنزلية :تمثل أجهزة التليفزيون والغساالت والمجففات والثالجات والمكواة والبوتاجازات وأجهزة تنظيف األرضيات.
تمثل كافة القطاعات األخرى حلول الطاقة والهواتف.
تراقب لجنة اإلدارة التنفيذية نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء .ويتم تقييم
أداء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسائر ويقاس بصورة تتفق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية الموحدة.
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 14القطاعات التشغيلية (يتبع)
ترتبط أسعار التحويالت بين قطاعات التشغيل بشروط تجارية بحتة على نحو مماثل للمعامالت مع أطراف أخرى.

حلول التدفئة
والتهوية
وتكييف الهواء
لاير سعودي

األجهزة
المنزلية
لاير سعودي

إجمالي تقارير
القطاعات
لاير سعودي

كافة
القطاعات
األخرى
لاير سعودي

التعديالت
واالستبعادات
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

كما في  30سبتمبر 2019م
الموجودات والمطلوبات:
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

452,565 1,558,222
──────
──────
()168,848( )895,860
──────
──────

55,914
2,010,787
─────── ──────
()47,083( )1,064,708
─────── ──────

(1,578,385 )488,316
─────── ───────
()927,804
183,987
─────── ───────

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019م
إيرادات القطاع
(خسارة)/ربح القطاعات قبل
الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

كما في  31ديسمبر 2018م
الموجودات والمطلوبات:
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2018م
إيرادات القطاع
(خسارة)/ربح القطاعات قبل
الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

450,257
──────

244,833
──────

695,090
───────

3,616
──────

698,706
─────── ───────

()39,049
──────

6,348
──────

()32,701
───────

()6,348
──────

()40,654
()1,605
─────── ───────

األجهزة
المنزلية
لاير سعودي

إجمالي تقارير
القطاعات
لاير سعودي

كافة القطاعات
األخرى
لاير سعودي

حلول التدفئة
والتهوية
وتكييف الهواء
لاير سعودي

التعديالت
واالستبعادات
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

2,057,686
451,492
1,606,194
═══════ ═══════ ═══════
()1,071,968( )168,900
()903,068
═══════ ═══════ ═══════

(1,634,701 )479,446
56,461
═══════ ═══════ ═══════
()936,521
176,783
()41,336
═══════ ═══════ ═══════

574,825
216,420
358,405
═══════ ═══════ ═══════

601,211
26,386
═══════ ═══════ ═══════

()119,764
()18,399
()101,365
═══════ ═══════ ═══════

()98,145
8,120
13,499
═══════ ═══════ ═══════

قامت المجموعة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  16في  1يناير 2019م األمر الذي يتطلب إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات
العقود التي تم تصنيفها سابقا ً كعقود تأجير تشغيلي .ونتيجة لذلك ،فقد قامت المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار
تلك .قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام منهج األثر الرجعي الذي بموجبه ال يتم تعديل معلومات المقارنة (لمزيد
من التفاصيل يرجى االطالع على إيضاح  2-2أعاله).
أكثر من نسبة  30( ٪92سبتمبر 2018م )٪85 :من إيرادات المجموعة ونسبة  31( ٪92ديسمبر 2018م )٪91 :من إجمالي موجودات المجموعة
تتم بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.
15

موسمية العمليات

تتعرض قطاعات حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لدى المجموعة لتقلب موسمي نتيجة للظروف الجوية .وبصورة محددة ،يتأثر بيع أجهزة
تكييف الهواء في المناطق الجغرافية الرئيسية بالظروف الجوية في فصل الشتاء وهي الفترة التي تمتد بصورة رئيسية من شهر أكتوبر إلى شهر
مارس .تحاول المجموعة الحد من هذا التأثير الموسمي عن طريق إدارة المخزون بما يضمن الطلب على المنتجات خالل هذه الفترة.
بالنسبة لالثني عشر شهرا ً المنتهية في  30سبتمبر 2019م ،سجل قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إيرادات بمبلغ  562مليون لاير
سعودي (لالثني عشر شهرا ً المنتهية في  30سبتمبر 2018م 486 :مليون لاير سعودي) وصافي خسارة بمبلغ  133مليون لاير سعودي (صافي
خسارة لالثني عشر شهرا ً المنتهية في  30سبتمبر 2018م 189 :مليون لاير سعودي).
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
16

األدوات المالية

يظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج للقيمة العادلة
لألدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة .وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا
كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
القيمة الدفترية
الموجودات
الموجودات غير
المتداولة
المتداولة
 30سبتمبر 2019م
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
ذمم مدينة تجارية وأخرى
13,049
نقد وما في حكمه
-اإلجمالي
13,049

428,256
55,243
483,499

القيمة العادلة
المستوى المستوى المستوى
اإلجمالي
3
2
1
--

--

--

--

---

---

---

---

القيمة الدفترية
الموجودات
المتداولة

الموجودات غير
المتداولة
 31ديسمبر 2018م
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
13,049
ذمم مدينة تجارية وأخرى
نقد وما في حكمه
13,049
اإلجمالي

445,498
17,532
463,030

القيمة العادلة
المستوى
1
-

-

-

-

-

-

-

-

القيمة الدفترية
المطلوبات
المتداولة

المطلوبات غير
المتداولة
 30سبتمبر 2019م
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
القروض
4,347
95,000
ذمم دائنة تجارية وأخرى
-سحب على المكشوف لدى البنك
10,343
التزامات عقود إيجار
اإلجمالي
109,690

391,277
348,588
14,336
7,004
761,205

المستوى
1

520,069
319,701
11,388
851,158
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المستوى
2

المستوى
3

اإلجمالي

--

--

--

--

---

---

---

---

القيمة العادلة
المطلوبات
المتداولة

 31ديسمبر 2018م
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة
31,000
القروض
ذمم دائنة تجارية وأخرى
سحب على المكشوف لدى البنك
التزامات عقود إيجار
اإلجمالي
31,000

القيمة العادلة

القيمة الدفترية
المطلوبات غير
المتداولة

المستوى
2

المستوى
3

اإلجمالي

المستوى
1

المستوى
2

اإلجمالي

المستوى
3

-

-

-

-

-

-

-

-

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
(المبالغ مدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 17المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة والمدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة:
أ)

المستحق من أطراف ذات عالقة – ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى:

العالقة

االسم

شركة شاكر
لإللكترونيات واألجهزة ـ شركة زميلة
لبنان

ب)

مبلغ المعاملة

طبيعة المعاملة

بيع استثمار في شركة شاكر
لإللكترونيات واألجهزة ـ لبنان

الرصيد الختامي

 30سبتمبر
2019م

 30سبتمبر
2018م

 30سبتمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

1,724

--

--

151

--

151

المستحق ألطراف ذات عالقة – ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى:

االسم

شركة إل جي شاكر
المحدودة
شركة ال جي
لإللكترونيات (بالد
الشام)
أعضاء مجلس اإلدارة
مساهم في الشركة
التابعة  -شركة نيو
فيجن لألجهزة
الكهربية واإللكترونية
مساهم في الشركة
التابعة -شركة خدمات
إدارة الطاقة ـ
اإلمارات

العالقة

مبلغ المعاملة

طبيعة المعاملة

الرصيد الختامي

 30سبتمبر
2019م

 30سبتمبر
2018م

 30سبتمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

شركة زميلة

شراء بضاعة الجاهزة

205,777

132,851

272,364

167,728

شركة زميلة

شراء بضاعة الجاهزة

28,944

59,010

23,080

8,156

اإلدارة العليا

مكافآت وبدل حضور
االجتماعات

1,500

1,450

2,085

1,887

اإلدارة العليا

دفعات مقدمة

--

6,479

-

-

اإلدارة العليا

دفعات مقدمة

--

1,144

-

-

297,529

177,771
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