
الجهات المستلمة المستشار المالي ومدير 
االكتتاب ومتعهد التغطية

نشرة اإلصدار
طرح 10،500،000 سهم تمثل 30% من رأس مال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر 49 للسهم الواحد

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
شركة مساهمة سعودية بموجب سجل تجاري رقم )1010149252(

فترة االكتتاب من 1431/05/12هـ الموافق 2010/04/26م إلى 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م

السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  شاكر”(  “مجموعة  أو  “الشركة”  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  شاكر  إبراهيم  غازي  الحسن  شركة  تأسست 
)“المملكة”( بموجب السجل التجاري رقم  4030102685 الصادر بتاريخ 1414/10/21هـ )الموافق 1994/4/3م( برأسمال مقداره )500،000( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى )100( مائة حصة 
بقيمة اسمية مقدارها )5،000( خمسة آالف ريال سعودي لكل حصة. وبموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم )ق/275( وتاريخ 1429/8/17هـ )الموافق 2008/8/19م(، تحولت الشركة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم: )1010149252(، وقد تمت زيادة رأسمال الشركة عند التحول من )500،000( خمسمائة ألف ريال 
سعودي إلى )350،000،000( ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى )35،000،000(  خمسة وثالثين مليون سهم متساوية القيمة، بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية 
ألف وستمائة وسبعة  ومائة وسبعة وخمسين  مليون  مائتين وستة عشرة   )216،157،607( بلغت حينئذ  والتي  المبقاة،  األرباح  رسملة حساب  وذلك من خالل  )»األسهم«(،  للسهم 
البالغ حينئذ  الشركاء  جاري  المتبقي من  الرصيد  ريال، وسداد  وأربعمائة وستة عشر  ألف  واثنان وعشرين  )522،416( خمسمائة  البالغ حينئذ  النظامي  واالحتياطي  ريال سعودي، 

)132،819،977( مائة واثنين وثالثين مليون وثمانمائة وتسعة عشرة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال سعودي.
سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام )»االكتتاب«( لعدد عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم )»أسهم االكتتاب« وكل منها »سهم اكتتاب«( بقيمة اسمية للسهم قدرها )10( 

عشر رياالت سعودية للسهم مدفوعة بالكامل، وتمثل بمجملها 30% من رأس المال المصدر للشركة، وسيكون سعر االكتتاب 49 ريال سعودي. يقتصر االكتتاب في األسهم على:
الشريحة )أ(: المستثمرون من المؤسسات: وتشتمل هذه الشريحة على مجموعة من المؤسسات )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المؤسسات المكتتبة«( التي خاطبها مدير سجل 
اكتتاب المؤسسات بعد التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين بحسب معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة )»الهيئة«(. وقد ُخصص للمؤسسات 
فون في  المكتتبة عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم تمثل )100%( مائة بالمائة من إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، علمًا بأنه في حال اكتتاب األفراد )المعرَّ
َصة للمؤسسات المكتتبة من عشرة ماليين  الشريحة )ب( أدناه( في األسهم المطروحة لالكتتاب فيحق لمدير االكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة تخفيض عدد األسهم المخصَّ

وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم إلى خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم تمثل خمسين بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة للجمهور.
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها )يشار إلى الواحد منهم منفردًا بـ« المكتتب الفرد« ومجتمعين بـ »المكتتبين األفراد«(، وُيَعد الغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم طلب االكتتاب. وسُيخصص للمكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم، والتي تمثل 
خمسين بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، وفي حال عدم اكتتاب األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم فيحق لمدير االكتتاب بعد الحصول على موافقة 

صة للمكتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.  الهيئة تخفيض عدد األسهم المخصَّ
سيتم بيع األسهم المطروحة لالكتتاب من قبل جميع المساهمين المؤسسين في الشركة، وهم: شركة إبراهيم عبداهلل أبو نيان وإخوانه، وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده، 
والحسن غازي إبراهيم شاكر، ولماء إسماعيل فوزي أبو خضرة، ومحمد غازي إبراهيم شاكر )»المساهمون البائعون«( باستثناء المساهم المؤسس حسين غازي إبراهيم شاكر الذي 
لن يعرض للبيع من خالل االكتتاب أيًا من أسهمه في الشركة والتي تمثل 5% من رأسمالها. ويمتلك المساهمون البائعون 95% من أسهم الشركة قبل الطرح، و65% من أسهم 
الشركة بعد الطرح. وسيحتفظ المساهمون البائعون والمساهم المؤسس حسين غازي إبراهيم شاكر بنسبة 70% من رأسمال الشركة بعد الطرح، والتي ستمكنهم مجتمعين 

من االستمرار في السيطرة على إدارة شؤونها بعد الطرح.
سيتم بيع أسهم االكتتاب من قبل المساهمين البائعين وستعود متحصالت االكتتاب للمساهمين البائعين وفقًا لعدد األسهم المطروحة لالكتتاب من كلٍّ منهم والمبينة تفصياًل 

على الصفحة ]ل[ من هذه النشرة، ولن تستلم الشركة أيًا من متحصالت االكتتاب. وقد تم التعهد بتغطية كامل أسهم االكتتاب )راجع قسم »التعهد بالتغطية«(. 
يبدأ االكتتاب في يوم االثنين 1431/5/12هـ الموافق 2010/04/26م ويستمر لمدة 7 أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م )»فترة االكتتاب«(. 

يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أي من فروع الجهات المستلمة لالكتتاب )»الجهات المستلمة«( المشار إليها أدناه.
يجب على كل مكتتب فرد أن يكتتب بعشرة )10( أسهم كحد أنى، كما إن الحّدَّ األقصى لكل مكتتب فرد هو مائة ألف )100،000( سهم، وسيتم تخصيص عشرة )10( أسهم لكل مكتتب 
فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما تبقى من األسهم )إن وجدت( على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها، وال 
تضمن الشركة تخصيص الحد األدنى عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد؛ حيث إنه إذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسمائة وخمسة وعشرون ألف )525،000( مكتتب فرد فسيتم 
توزيع أسهم االكتتاب بالتساوي بين المكتتبين األفراد، وأما إذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( مكتتب فسيتم التخصيص حسبما 
تقرره الهيئة، وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب -إن وجد- إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية 

التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 1431/05/25هـ الموافق 2010/05/09م(. )راجع قسم »شروط االكتتاب وتعليماته(.
إن أسهم الشركة من فئة واحدة، وليس ألي مساهم حق أفضلية في التصويت، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم يمتلك )20( عشرين سهمًا 
على األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها. وستستحق أسهم االكتتاب أي أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها )راجع قسم 

»سياسة توزيع األرباح«(.
لم يوجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب، وقد تقدمت الشركة بطلٍب للهيئة لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، وتمت 
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وجميع المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن 
يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )راجع قسم »تواريخ مهمة للمكتتبين«. وسيسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها، 
وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في األسهم بعد بداية تداول األسهم في السوق.  يجب دراسة 

قسمي »إشعار هام« و«عوامل المخاطرة« في نشرة اإلصدار هذه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على 
الصفحة ]د[ مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى 
الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية 
عن محتويات هذه ا لنشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو 

عن االعتماد على أي جزء منها.



أ

إشـــــعــــار هــــــام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل كاملة حول المعلومات المتعلقة بالشركة وأسهم االكتتاب. وسوف يعامل المستثمرون الذين يتقدمون 
بطلبات لالكتتاب في األسهم المطروحة على أساس المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الجهات 
المستلمة أو من موقع الشركة على اإلنترنت وعنوانه )www.shaker.com.sa(، أو موقع الهيئة وعنوانه )www.cma.org.sa(، أو موقع المستشار 

.)www.Jadwa.com( المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
يختص  فيما  لها  المالي«(  )»المستشار  ماليًا  لالستثمار«( مستشارًا  »جدوى  أو  )»جدوى«  لالستثمار  بتعيين شركَة جدوى  قامت مجموعُة شاكر   

باالكتتاب، كما قامت بتعيينها مديرًا لالكتتاب )»مدير االكتتاب«(، ومتعهدًا لتغطية االكتتاب )»متعهد التغطية«(.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة 
الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة ]د[ مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون 
يؤدي عدم  أن  يمكن  أخرى  أو معلومات  أية حقائق  توجد  ال  أنه  المعقول،  الحد  وإلى  الممكنة  الدراسات  إجراء  بعد  واعتقادهم،  حسب علمهم 

تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة فيها مضللة. 
أجرت الشركة التحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، علمًا بأن جزءا كبيرا من المعلومات 
الواردة في هذه النشرة بخصوص األسواق والقطاعات التي تعمل فيها الشركة مستقاة من تقديرات إدارة الشركة ومصادر خارجية. وتتحمل الشركة 
كامل المسؤولية عن تقديرات السوق والقطاع الواردة في هذه النشرة والمنسوبة إليها. ومع أنه ال يوجد لدى جدوى لالستثمار أو مستشاري الشركة 
أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال إن المستشار المالي لم يتحقق بصورة مستقلة من دقة 

المعلومات الواردة في هذه النشرة عن السوق والقطاع؛ وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد بشأن صحة أيٍّ من هذه المعلومات أو اكتمالها.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ صدورها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة، ويمكن 
لقيمة أسهم االكتتاب أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم والتكاليف المالية ومعدالت الفائدة والضرائب أو 
أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، وال ينبغي اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أي تعامل شفهي أو خطي 

يتعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية. 
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه توصية من جانب الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم، للمشاركة في عملية االكتتاب. وتعتبر 
المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة وتم إعدادها دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية 
الخاصة ألي شخص يقدم طلبًا لالكتتاب في أسهم االكتتاب، ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب 
مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه النشرة بالنسبة لألهداف 

واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به. 
زوج  من  قصر  أوالد  لها  التي  األرملة  أو  المطلقة  السعودية  المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين  السعوديين  األشخاص  على  االكتتاب  هذا  يقتصر 
غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة، وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، ذلك 
وباإلضافة إلى المستثمرين من المؤسسات كصناديق االستثمار واألشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة 
أو بيع أسهم االكتتاب في أي دولة أخرى غير المملكة. ويطلب المساهمون البائعون ومدير االكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود 

نظامية تتعلق بهذا الطرح وبيع أسهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها. 

القوائم المالية
المالية  المراجعة للسنوات  المالية االفتراضية  المنتهية في 30 سبتمبر 2009م والبيانات  المراجعة للتسعة أشهر  المالية  البيانات  لقد تم إعداد 
المنتهية في 31 ديسمبر من األعوام 2006م و2007م و2008م والتي تم إدراجها في النشرة وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين، وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
العمل في  افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف  النشرة على أساس  الواردة في هذه  المستقبلية  التوقعات واإلفادات  لقد تم إعداد 
المستقبل بصورة جوهرية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإن هذه النشرة ال تحتوي على أي تأكيد أو ضمان يتعلق بدقة هذه التوقعات 

أو اإلفادات المستقبلية أو اكتمالها.

تمثل بعض اإلفادات الواردة في نشرة اإلصدار »إفادات مستقبلية«، ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات 
النافية لهذه  الصيغ  أو  المتوقع« »سيكون«  »من  »ينبغي«،  »يعتزم«، »سوف«،  »ينوي«،  »قد«،  »يمكن«،  »يتوقع«،  »يعتقد«،  »يقدر«،  »يخطط«،  مثل: 
المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة النظر الحالية للشركة وإدارتها 
فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضمانًا لألداء المستقبلي فهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو 
اإلنجازات أو النتائج التي تحققها والتي قد تؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا في هذه اإلفادات المستقبلية. وقد تم 
استعراض بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التأثير بصورة أكثر تفصيال في أقسام أخرى من هذه النشرة )راجع قسم 
»عوامل المخاطرة«(. فلو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو االحتماالت أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، 

فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها أو التخطيط لها كما في هذه النشرة. 
ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج لألسهم فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية للهيئة إذا تبين للشركة في أي وقت 
بعد صدور موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها في القائمة الرسمية وذلك عند: )أ( حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية 
واردة في نشرة اإلصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو )ب( ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها 
في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين المذكورتين فإن الشركة غير ملَزَمة بتحديث أو تعديل أية معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات 

المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك بسبب معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك.
ونتيجة لما تقدم وفي ضوء المخاطر األخرى واألمور غير المؤكدة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة 
المستقبلية في ضوء هذه  اإلفادات  دراسة جميع  المكتتبين  تحدث مطلقا، ويجب على  ال  الشركة وقد  تتوقعه  الذي  النحو  تحدث على  ال  قد 

التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

نوع العضويةالجنسيةاالسمالصفة
غير مستقل/غير تنفيذيسعوديحسين بن غازي بن إبراهيم شـاكررئيس مجلس اإلدارة

غيرمستقل/غير تنفيذيسعوديعبداإلله بن عبداهلل أبونيانعضو مجلس اإلدارة

عبدالرؤوف بن وليد بن عبدالرؤوف عضو مجلس اإلدارة
غير مستقل/غير تنفيذيسعوديالبيطار 

غير مستقل/تنفيذيسعودي الحسـن بن غازي بن إبراهيم شـاكرعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

مصعب بن سليمان بن عبدالقادر عضو مجلس اإلدارة
مستقل/غير تنفيذيسعوديالمهيدب 

الدكتور/جمال بن عبدالرزاق عضو مجلس اإلدارة
مستقل/غير تنفيذيسعوديالمديهيم

مستقل/غير تنفيذيسعوديرائد بن عبد الحميد البريكان عضو مجلس اإلدارة
مستقل/غير تنفيذيسيتم تعيينه الحقاعضو مجلس اإلدارة )1(

اسم الشركة، وعنوانها، وممثلوها

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
 هاتف: 401-1450)1( 966+ 

فاكس : 401-1450)1( 966+ 
شارع عمر بن الخطاب

ص ب 5124   الرياض 11411  المملكة العربية السعودية
www.shaker.com.sa

سكرتير مجلس إدارة الشركةمسؤول عالقات مالك األسهمممثل الشركة

عبداإلله بن عبداهلل أبونيان

الرياض، طريق الملك فهد،
برج تطوير )1(، الدور التاسع
هاتف : 293-3979)1( 966+ 
فاكس:  293-3272)1( 966+

أحمد شاكر مضيه

جدة، حي البغدادية، شارع حائل،
بناية شاكر، الدور الخامس
هاتف: 644-5208)2( 966+ 

فاكس : 643-1896)2( 966+

ياسر أحمد الحاج

جدة، حي البغدادية، شارع حائل،
بناية شاكر، الدور السادس

هاتف: 644-5208)2( 966+ 
فاكس : 643-1896)2( 966+
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مسجل األسهم

تداول
أبراج التعاونية، البرج الشمالي، طريق الملك فهد

ص ب 60612   الرياض 11555 المملكة العربية السعودية
هاتف: 218-9999 1 966 +
www.tadawul.com.sa

المستشارون

المستشار المالي

جدوى لالستثمار

المملكة العربية السعودية
طريق الملك فهد – مبنى سكاي تاورز

ص ب 60677، الرياض 11555
 هاتف: 279-1111 )01( 966+ 

فاكس: 279-1571 )01( 966+
الموقع اإللكتروني:
www.jadwa.com

المستشار المحاسبيالمستشار القانوني لالكتتاب 

مكتب المحامي محمد آل شيخ لالستشارات القانونية 
)بالتعاون مع وايت آند كيس(

أبراج تطوير، طريق الملك فهد
ص ب 15870، الرياض 11454

المملكة العربية السعودية 
 هاتف: 207-2500 )01( 966+ 

فاكس: 207-2577 )01( 966+
الموقع اإللكتروني:

 www.whitecase.com

كي بي ام جي الفوزان والسدحان

تقاطع شارع حراء وطريق المدينة
ص ب 55078 ، جدة 21534 

المملكة العربية السعودية 
 هاتف: 658-1616 )02( 966+ 

فاكس: 605-0597 )02( 966+
الموقع اإللكتروني:
 www.kpmg.com
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مستشارو دراسات السوق

بسريا المحدودة 

اولد بالكنيل الن ويست - بالكنيل، بيركشاير
آر جي 12 7 إيه إتش

المملكة المتحدة
 هاتف: 344-465600 )01( 44+ 

فاكس: 344-465626 )01( 44+
الموقع اإللكتروني:
 www.bsria.co.uk

يورومونيتر انترناشيونال 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

صندوق بريد: 54709
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 هاتف: 1340 609 4 971+ 
فاكس: 1343 609 4 971+

info-mena@euromonitor.com

المراجعون والمحاسبون القانونيونالمستشار اإلداري

بووز أند كو

المكتب 801، إي دي بي سي، مبنى اإلدارة العامة
ص. ب 4357

شارع السالم، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 هاتف: 390-0260 )04( 971+ 

فاكس: 390-8559 )04( 971+
الموقع اإللكتروني:
 www.booz.com

إيرنست آند يونغ 

ص ب 1994، جدة 21441 
المملكة العربية السعودية 

 هاتف: 667-1040 )02( 966+ 
فاكس: 667-2129 )02( 966+

الموقع اإللكتروني:
 www.ey.com

المستشار الشرعي

مركز األوائل لالستشارات االقتصادية

المملكة العربية السعودية
شارع األمير ماجد- حي الريان  

ص. ب 89060  الرياض  11682
هاتف: 0530- 445 )01( 966+ 

فاكس: 1355- 445 )01( 966+
الموقع اإللكتروني: 

 www.alawael.com.sa
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المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

جدوى لالستثمار

المملكة العربية السعودية
طريق الملك فهد – مبنى سكاي تاورز

ص ب 60677، الرياض 11555
 هاتف: 279-1111 )01( 966+ 

فاكس: 279-1571 )01( 966+
الموقع اإللكتروني:
www.jadwa.com

تنويه: قدم المستشارون أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمهائهم في هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك الموافقة 
كما في تاريخ نشرة اإلصدار. وال يملك أي من المستشارين أعاله أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أسهمًا في الشركة، كما إنه 

ليس أليٍّ منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة أو أي شركة تابعة لها.
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الجهات المستلمة

البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز

ص. ب: 3555 ، جدة 21481  المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3333-649 )2( 966+      فاكس: 643-7426 )2( 966+

www.ncb.com.sa

شركة جدوى لالستثمار
طريق الملك فهد – مبنى سكاي تاورز 

ص. ب: 60677، الرياض 11555  المملكة العربية السعودية 
هاتف: 1111-279 )1( 966+     فاكس: 279-1571 )1( 966+

www.jadwa.com

مصرف الراجحي
شارع العليا العام

ص. ب: 28، الرياض 11411  المملكة العربية السعودية 
هاتف: 9922-462 )1( 966+     فاكس: 462-4311 )1( 966+

www.alrajhibank.com.sa

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز

ص. ب: 833، الرياض 11421   المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4770-477 )1( 966+    فاكس: 477-9402 )1( 966+

www.samba.com

بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز

ص. ب: 22622، الرياض 11614   المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030-401 )1( 966+    فاكس: 404-2618 )1( 966+

www.riyadbank.com

بنك الجزيرة
شارع خالد بن الوليد

ص. ب: 6277، الرياض 21442  المملكة العربية السعودية 
هاتف: 8070-651 )2( 966+    فاكس: 653-2478 )2( 966+

www.baj.com.sa

شعاع كابيتال
مركز دارين شارع االحساء، الملز 

ص. ب: 8181، الرياض 11482  المملكة العربية السعودية 
هاتف: 0070-291 )1( 966+    فاكس: 478-1718 )1( 966+

www.shuaacapital.com

مجموعة الدخيل المالية
 ص. ب: 2462، الرياض 11451  المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2525-478 )1( 966+    فاكس: 476-8021 )1( 966+
www.aldukheil.com.sa

فالكم للخدمات المالية
طريق الملك فهد، ارسيد سنتر 

ص. ب: 884، الرياض 11421  المملكة العربية السعودية 
هاتف: 1280-201 )1( 966+    فاكس: 201-1295 )1( 966+

www.falcom.com.sa
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العالقات التجارية للشركة مع البنوك

للشركة عالقات مصرفية كما في تاريخ نشرة اإلصدار مع كلٍّ من البنوك التالية:

البنك السعودي لالستثمار
صندوق بريد : 3533

المملكة العربية السعودية ، الرياض 11431
هاتف: 478-6000 )1( 966+

فاكس: 477-6781 )1( 966+
www.saib.com

البنك السعودي البريطاني
صندوق بريد : 9084

المملكة العربية السعودية ، الرياض 11413
هاتف: 405-0677 )1( 966+
فاكس: 405-0660 )1( 966+

www.sabb.com

البنك العربي الوطني
صندوق بريد : 9802

المملكة العربية السعودية ، الرياض 11423
هاتف: 402-9000 )1( 966+

فاكس: 402-7747 )1( 966+
www.anb.com.sa

البنك األهلي التجاري
صندوق بريد : 3555

المملكة العربية السعودية ، الرياض 21481
هاتف: 649-3333 )1( 966+

فاكس: 643-7426 )1( 966+
www.ncb.com.sa

البنك السعودي الهولندي
صندوق بريد : 1467

المملكة العربية السعودية ، الرياض 11431
هاتف: 402-0288 )1( 966+
فاكس: 402-1104 )1( 966+

www.shb.com.sa

مجموعة سامبا المالية
صندوق بريد : 833

المملكة العربية السعودية ، الرياض 11421
هاتف: 477-4770 )1( 966+

فاكس: 477-9402 )1( 966+
www.samba.com

البنك السعودي الفرنسي
صندوق بريد : 22622

المملكة العربية السعودية ، الرياض 11416
هاتف: 289-9999 )1( 966+
فاكس: 404-7666 )1( 966+

www.alfransi.com.sa
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ملخص االكتتاب

العربية الشركة المملكة  إبراهيم شاكر، هي شركة مساهمة مسجلة في  الحسن غازي  شركة 
السعودية بموجب القرار الوزاري )ق/275( وتاريخ 1429/8/17هـ الموافق 2008/8/19م وسجل 

تجاري رقم )1010149252(.

في نشاط الشركة والتجزئة  الجملة  وتجارة  المختلفة  التكييف  أجهزة  بتصنيع  تقوم  شاكر  مجموعة 
»المواقد«  الطبخ  وأجهزة  الصحون،  غساالت  )مثل:  المنزلية  واألجهزة  التكييف  أجهزة 
الصغيرة والكبيرة، واألفران، والثالجات، والفريزرات، وبرادات المياه(. كما إن مجموعة شاكر 
موزِّع حصري لمجموعة من أفضل العالمات التجارية المتميزة في السوق السعودي مثل 
)إل جي ومايتاج وأنديست وأريستون وديلونغي وأميريكان ستاندرد وميديا(، مما يتيح 

توفر العديد من المنتجات المتنوعة لتتناسب مع احتياجات العمالء. 

350،000،000 ريال سعوديرأس مال الشركة المدفوع

49 رياالً سعوديًا سعر االكتتاب

35،000،000 سهم عادي مدفوع القيمة بالكاملإجمالي عدد األسهم المصدرة

ألف الطرح )»االكتتاب«( لعدد عشرة ماليين وخمسمائة  العام  األولي لالكتتاب  الطرح  سيكون 
)10،500،000( سهم )»أسهم االكتتاب« وكل منها »سهم اكتتاب«( بقيمة اسمية للسهم 
المال  رأس  من   %30 بمجملها  وتمثل  بالكامل،  مدفوعة  للسهم  رياالت  )10( عشر  قدرها 

المصدر للشركة وبسعر اكتتاب 49 ريال. 

يقتصر االكتتاب في األسهم على:

الشريحة على مجموعة من  المؤسسات: وتشتمل هذه  المستثمرون من  )أ(:  الشريحة 
مدير  خاطبها  التي  المكتتبة”(  “المؤسسات  بـ  مجتمعين  إليهم  )ويشار  المؤسسات 
بحسب  البائعين  والمساهمين  الشركة  مع  التشاور  بعد  المؤسسات  اكتتاب  سجل 
المكتتبة  للمؤسسات  ُخصص  وقد  الهيئة.  قبل  من  مسبقًا  محددة  خاصة  معايير 
إجمالي  من  بالمائة  مائة   )%100( تمثل  سهم   )10،500،000( ألف  وخمسمائة  ماليين  عشرة 
فون في  أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، علمًا أنه في حال اكتتاب األفراد )المعرَّ
الشريحة )ب( أدناه( في األسهم المطروحة لالكتتاب فيحق لمدير االكتتاب بعد الحصول 
َصة للمؤسسات المكتتبة إلى خمسة  على موافقة الهيئة تخفيض عدد األسهم المخصَّ
ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم تمثل خمسين بالمائة )50%( من أسهم 

االكتتاب المطروحة على الجمهور.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في 
ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث 
المكتتب  بـ”  منفردًا  الواحد منهم  إلى  )يشار  لصالحها  بأسمائهم  تكتتب  أن  لها  يحق 
الفرد” ومجتمعين بـ “المكتتبين األفراد”(، وُيَعد الغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، 
االكتتاب،  طلب  مقدم  بحق  النظام  فسيطبق  النوع  هذا  من  بعملية  القيام  ثبت  وإذا 
وسُيخصص للمكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم 
تمثل خمسين بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، وفي حال عدم 
اكتتاب األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم فيحق لمدير االكتتاب بعد الحصول على 
عدد  مع  لتتناسب  األفراد  للمكتبين  صة  المخصَّ األسهم  عدد  تخفيض  الهيئة  موافقة 

األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم

10،500،000 سهم عادي مدفوع القيمة بالكاملعدد األسهم المطروحة لالكتتاب

نسبة أسهم االكتتاب من األسهم 
المصدرة

يمثل عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 30% من رأسمال الشركة 

10 رياالت سعودية للسهمالقيمة االسمية



ط

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة 
لالكتتاب

514،500،000 ريال سعودي

عدد األسهم المطروحة 
للمستثمرين من المؤسسات

10،500،000 سهم )1(

5،250،000 سهمعدد األسهم المطروحة لألفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية األفراد المصرح لهم باالكتتاب
التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب  األرملة  أو  المطلقة 
أمومتها  يثبت  وما  أرملة  أو  مطلقة  أنها  يثبت  ما  تقدم  أن  على  لصالحها  بأسمائهم 

لألوالد القصر.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
لألفراد

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى جميع فروع الجهات المستلمة، ويجب 
وتعليماته«  االكتتاب  »شروط  قسم  في  المبينة  للتعليمات  وفقًا  الطلبات  تلك  تعبئة 
المشاركة في االكتتابات  الذين سبق لهم  األفراد  المكتتبين  النشرة. بإمكان  من هذه 
السابقة في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي، 

في أي فرع من فروع الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة لعمالئها.

المستثمرون من المؤسسات 
المصرح لهم باالكتتاب

صناديق االستثمار السعودية، واألشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للمستثمرين من المؤسسات

والمساهمين  الشركة  مع  التشاور  بعد  االكتتاب  مدير  التي خاطبها  للمؤسسات  يحق 
دة مسبقًا من قبل الهيئة التقدم بطلب لالكتتاب،  البائعين بحسب معايير خاصة محدَّ

وسوف يوفر مدير االكتتاب نماذج طلبات االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات.

عدد أسهم االكتتاب المتعهد 
بتغطيتها

10،500،000  سهم

514،500،000 ريال سعوديإجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته

10 أسهمالحد األدنى الكتتاب األفراد

490 ريال سعوديقيمة الحد األدنى الكتتاب األفراد

100،000 سهمالحد األقصى الكتتاب األفراد

4،900،000 ريال سعوديقيمة الحد األقصى الكتتاب األفراد

الحد األدنى الكتتاب المستثمرين 
من المؤسسات

100,000 سهم

قيمة الحد األدنى الكتتاب 
المستثمرين من المؤسسات

4،900،000 ريال سعودي

الحد األقصى الكتتاب المستثمرين 
من المؤسسات

ال يوجد

قيمة الحد األقصى الكتتاب 
المستثمرين من المؤسسات 

ال يوجد

َصة للمؤسسات المكتتبة إلى خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم، تمثل خمسين  )1(  يحق لمدير االكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة تخفيض عدد األسهم المخصَّ
بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور.
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سون المساهمون في مجموعة شاكر الموضحة أسماؤهم وملكيتهم في الشركة أدناهالمساهمون المؤسِّ

المساهمون المؤسسون
عدد األسهم ملكية المساهم قبل االكتتاب

المطروحة لالكتتاب
ملكية المساهم بعد االكتتاب

عدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكية
أبونيان  عبداهلل  إبراهيم  شركة 

24.438،550،000%3612،600،0004،050،000%وإخوانه

144،900،000%207،000،0002،100،000%الحسن غازي إبراهيم شاكر

المهيدب  عبدالقادر  شركة 
12.214،275،000%186،300،0002،025،000%وأوالده

10.863،800،000%165،600،0001،800،000%لماء إسماعيل فوزي أبوخضرة

3.501،225،000%51،750،000525،000%محمد غازي إبراهيم شاكر

51،750،000%-51،750،000%حسين غازي إبراهيم شاكر

7024،500،000%10035،000،00010،500،000%المجموع

سيتم توزيع متحصالت االكتتاب البالغة 514،500،000 ريال سعودي بعد خصم مصاريف استخدام متحصالت االكتتاب
االكتتاب البالغة حوالي 22،000،000 ريال سعودي على المساهمين  البائعين وفقًا لعدد 
األسهم المطروحة لالكتتاب من قبل كل منهم، ولن تحصل الشركة على أيِّ جزٍء من 

الت االكتتاب. متحصِّ

أدنى، وسيتم تخصيص تخصيص أسهم االكتتاب لألفراد )10( أسهم لكل مكتتب فرد كحد  سيتم تخصيص عشرة 
ما تبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب على شريحة المكتتبين األفراد )إن وجدت( 
على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم 
المطلوب االكتتاب فيها، وال تضمن الشركة تخصيص الحد األدنى عشرة )10( أسهم 
وخمسة  خمسمائة  األفراد  المكتتبين  عدد  تجاوز  إذا  إنه  حيث  فرد؛  مكتتب  لكل 
لالكتتاب  المطروحة  األسهم  توزيع  فسيتم  فرد  مكتتب   )525،000( ألف  وعشرين 
على شريحة المكتتبين األفراد بالتساوي بين المكتتبين األفراد، وأما إذا تجاوز عدد 
فرد  مكتتب   )5،250،000( ألف  وخمسين  ومائتين  ماليين  خمسة  األفراد  المكتتبين 
فسيتم التخصيص حسبما تقرره الهيئة، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص 

ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 1431/05/25هـ الموافق 2010/05/09م.

أيام فترة االكتتاب الموافق 2010/04/26م ويستمر لمدة 7  االثنين 1431/5/12هـ  االكتتاب في يوم  يبدأ 
شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م.

أو رد الفائض عموالت  أي  دون  المكتتبين  إلى  وجد(  )إن  االكتتاب  فائض  إعادة  يتم  سوف 
أو الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية  استقطاعات من مدير االكتتاب 
التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 1431/05/25هـ الموافق 2010/05/09م )راجع 

“شروط االكتتاب وتعليماته”(.

تاريخ توزيع األرباح بعد  الشركة  وتوزعها  تعلنها  أرباح  أية  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تستحق 
انتهاء عملية االكتتاب وعن السنوات المالية التي تليها. )راجع قسم »سياسة توزيع 

األرباح«(

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية. حقوق التصويت
يمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم يملك )20( سهمًا 
على األقل الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة. ولالطالع على تفاصيل حقوق 

التصويت في الشركة راجع قسم » ملخص النظام األساسي للشركة وتعديالته«



ك

القيود على تداول أسهم 
المساهمين المؤسسين

يخضع المساهمون المؤسسون لقيد عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها 
المالية،  السوق  تعليمات هيئة  تمشيًا مع  األسهم  تداول  بدء  تاريخ  ستة أشهر من 
نفاذ فترة  المؤسسين بعد  المساهمين  بيع لألسهم من قبل  أي  أن يحصل  ويجب 

الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوالً.

إدراج األسهم في القائمة 
الرسمية

لم توجد سوق ألسهم الشركة في المملكة أو أي مكان آخر قبل هذا االكتتاب العام. 
الرسمية،  القائمة  في  األسهم  لتسجيل  الهيئة  إلى  بطلب  الشركة  تقدمت  وقد 
الوثائق  وجميع  النشرة،  بهذه  المتعلقة  الرسمية  الموافقات  جميع  على  وحصلت 
األخرى ذات العالقة التي طلبتها الهيئة. كما حصلت الشركة على جميع الموافقات 
النظامية األخرى لتنفيذ هذا الطرح. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في 
السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )راجع قسم »تواريخ 

مهمة للمكتتبين«(

هذه عوامل المخاطرة تصنيف  ويمكن  االكتتاب،  هذا  في  باالستثمار  تتعلق  معينة  مخاطر  توجد 
المخاطر وفق ما يأتي: )أ( المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة، )ب( المخاطر المتعلقة 
المخاطر في  العادية. وقد تم تحليل هذه  المتعلقة باألسهم  المخاطر  بالسوق، )ج( 
قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة التي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار 

باالستثمار في أسهم االكتتاب.
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تواريخ مهمة للمكتتبين

الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

فترة االكتتاب
من يوم االثنين 1431/5/12هـ الموافق 2010/04/26م

إلى يوم األحد 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م
االكتتاب  قيمة  االكتتاب وسداد  لتقديم طلبات  موعد  آخر 

يوم األحد 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م)للمؤسسات واألفراد( 

يوم األحد 1431/05/25هـ الموافق 2010/05/09مإعادة الفائض وتخصيص األسهم )إن وجد(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة.تاريخ بدء تداول األسهم

الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحف المحلية ومن خالل موقع تداول.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصر االكتتاب على:

الشريحة )أ( المستثمرون من 
المؤسسات:

والمساهمين  الشركة  مع  التشاور  بعد  االكتتاب  مدير  خاطبها  التي  المؤسسات 
البائعين بحسب معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل الهيئة.

المرأة الشريحة )ب( المكتتبون األفراد  ذلك  في  بما  الطبيعيين  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل 
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها 
أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 

أمومتها لألوالد القصر.

للتعليمات  الطلبات وفقا  تلك  تعبئة  المستلمة، ويجب  الجهات  فروع  لدى جميع  االكتتاب  فترة  االكتتاب خالل  ستتوفر طلبات 
المبينة في قسم »شروط االكتتاب وتعليماته« من هذه النشرة.

بإمكان المكتتبين األفراد الذين سبق لهم المشاركة في االكتتابات السابقة في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت، أو الهاتف 
المصرفي أو الصراف اآللي، أو في أي فرع من فروع الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة لعمالئها شريطة استيفاء 

الشروط اآلتية:

يجب أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. 1 .

أال تكون قد طرأت أي تغييرات على البيانات الشخصية للمكتتبين بإضافة أو حذف أحد أفراد عائلته. 2 .

يجب على كل مكتتب فرد تعبئة الطلبات وفقًا للتعليمات المبينة في قسم “شروط االكتتاب وتعليماته” من هذه النشرة.



م

ملخص المعلومات األساسية
يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، وبالتالي فإنه ال يحتوي على جميع المعلومات التي قد 
االكتتاب. وقد تم  باالستثمار في أسهم  اتخاذ قرار  بالكامل قبل  النشرة قراءتها  المكتتبين، ويجب على مستلمي هذه  تهم 

تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذه النشرة في قسم: )تعريفات واختصارات( الواردة في  صفحة ]1[ من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة
تأسست مجموعة شاكر كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة بموجب السجل التجاري رقم  4030102685 الصادر 
بتاريخ 1414/10/21هـ )الموافق 1994/4/3م( برأسمال مقداره )500،000( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى )100( مائة حصة بقيمة 
وتاريخ  )ق/275(  رقم  والصناعة  التجارة  وزير  معالي  قرار  وبموجب  حصة.  لكل  سعودي  ريال  آالف  خمسة   )5،000( مقدارها  اسمية 
1429/8/17هـ )الموافق 2008/8/19م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب سجل 
 )350،000،000( إلى  سعودي  ريال  ألف  خمسمائة   )500،000( من  التحول  عند  الشركة  رأسمال  زيادة  تمت  وقد   ،)1010149252( رقم:  تجاري 
اسمية  بقيمة  القيمة،  مليون سهم متساوية  وثالثين  )35،000،000(  خمسة  إلى  ريال سعودي مقسم  مليون  ثالثمائة وخمسين 
قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم )»األسهم«(، وذلك من خالل رسملة حساب األرباح المبقاة، والتي بلغت حينئذ )216،157،607( 
البالغ حينئذ  النظامي  ريال سعودي، واالحتياطي  ألف وستمائة وسبعة  مائتين وستة عشرة مليون ومائة وسبعة وخمسين 
البالغ حينئذ  المتبقي من جاري الشركاء  الرصيد  ريال، وسداد  ألف وأربعمائة وستة عشر  )522،416( خمسمائة واثنان وعشرين 

)132،819،977( مائة واثنين وثالثين مليون وثمانمائة وتسعة عشرة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال سعودي.

وتعتبرمجموعة شاكر  امتدادًا للنشاط التجاري الذي بدأه الشيخ إبراهيم شاكر –رحمه اهلل- في عام 1950م بهدف استيراد أجهزة 
التكييف واألجهزة المنزلية )مثل: غساالت الصحون، وأجهزة الطبخ »المواقد« الصغيرة والكبيرة، واألفران، والثالجات، والفريزرات، 
وبرادات المياه( وبيعها بالجملة. وكانت من أوائل الشركات في المملكة التي دخلت هذا المجال ونجحت في الحصول على حقوق 
توزيع حصرية وغير حصرية للعديد من العالمات التجارية العالمية الرائدة، مثل: )إل جي، ومايتاج، وأنديست، وأريستون وديلونغي 

وماكوي وأميريكان ستاندرد وميديا(.

وقد أدخلت مجموعة شاكر منتجات التكييف المصنعة بواسطة شركة إل جي )والتي يشار إليها الحقا بـ«إل جي«( إلى المملكة 
في عام 1994م، وبحلول عام 2000م كانت قد نجحت في كسب القيادة السوقية.

تمثل مجموعة شاكر حاليًا أكثر من ثمان عالمات تجارية عالمية، وتعتبر من الشركات الرائدة في المملكة في مجال توزيع أجهزة 
التكييف واألجهزة المنزلية من خالل شبكة واسعة من الموزعين وقنوات بيع التجزئة من خالل أسواق الهايبرماركت المتخصصة 

باإلضافة إلى مراكز خدمات العمالء والمستودعات ومعاهد التدريب.

هذا وقد دخلت الشركة في شراكة مع إل جي في عام 2006م لتأسيس شركة صناعية في المملكة لتصنيع وإنتاج أجهزة تكييف 
تحت عالمة إل جي، وذلك لرفع مستوى عالقاتها التجارية مع القطاع الحكومي وقطاع الشركات وزيادة أرباحها عن طريق تخفيض 
اإلنتاج  المحلي، وأن تصبح جزءًا من قنوات  تلبية متطلبات السوق  إلى  العامل. كما تهدف هذه الشركة  المال  متطلبات رأس 

العالمية لـ إل جي بغرض تلبية احتياجات األسواق الخليجية واإلقليمية وأسواق الدول األخرى المجاورة.

التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
لقد تم تعيين مركز األوائل لالستشارات االقتصادية )وهي جهة مستقلة ومتخصصة في عمليات الرقابة والمراجعة الشرعية( 
للقيام بتقييم مجموعة شاكر وفق الضوابط والمعايير التي اعتمدتها الهيئة الشرعية لمركز األوائل بخصوص االستثمار في 
األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  مراجعة  خالل  من  الشركة  نشاط  طبيعة  فحص  التقييم  عملية  تضمنت  وقد  الشركات، 
للشركة، باإلضافة إلى مراجعة العالقات المصرفية للشركة مع البنوك تموياًل واستثمارًا، وقد أفادت الهيئة الشرعية لمركز األوائل 

لالستشارات االقتصادية بأن مجموعة شاكر متوافقة مع تلك الضوابط والمعايير الشرعية.

رؤية الشركة واستراتيجيتها

رؤية الشركة
العالمية  المصانع  تمثيل  السوق وتطويره عن طريق  تتبوؤه في  الذي  القيادي  المستوى  للحفاظ على  تتطلع مجموعة شاكر 
القيادية لمنتجات أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية في المملكة؛ لتوفر منتجات ذات جودة عالية وقاعدة قوية للتوزيع وخدمات 

ما بعد البيع.

استراتيجية الشركة
تتمحور استراتيجية الشركة حول النقاط اآلتية:

توفير أفضل األجهزة:. 1 تتطلع مجموعة شاكر إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع في المملكة من أجهزة التكييف 
واألجهزة المنزلية من خالل مجموعة متنوعة من العالمات التجارية العالمية التي من شأنها رفع األداء المالي للشركة ومعدل 
أداء  التي تمثلها على وجه الخصوص، وتتم مراقبة  العالمية  التجارية  العالمات  ربحيتها، كما تهتم مجموعة شاكر بجودة 
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المنتجات بشكل دوري؛ وذلك لضمان جودة أداء المنتجات، وتغطية جميع قطاعات السوق ذات الربحية التي تسعى الشركة 
إلى تغطيتها. 

مستويات خدمة عالية:. 2 تدرك مجموعة شاكر أن تطوير عالقاتها مع الموزعين وكبار العمالء -كالقطاع الحكومي-، واالستحواذ 
على حصة جيدة من سوق أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية يقوم في المقام األول على توفير خدمات متميزة في الدعم 

وخدمات ما بعد البيع؛ وعليه فإن مجموعة شاكر تسعى بشكل مستمر في تطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات.

متانة منظومة الدعم والتوريد:. 3 تقوم مجموعة شاكر بتطوير بنية تحتية قوية لمنظومة الدعم والتوريد من خالل توفير 
شبكة من مراكز دعم ومستودعات في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف تقديم خدمات للعمالء بشكل يلبي متطلباتهم 

بصورة سريعة، ولتقليل متطلبات رأس المال العامل الذي ينتج عنه زيادة العوائد على رأس المال المستثمر. 

نظرة عامة على السوق السعودي
قامت مجموعة شاكر بتعيين شركة بسريا المحدودة )»بسريا«( إلعداد دراسة بحثية تغطي سوق أجهزة التكييف في المملكة، 
باإلضافة إلى حصولها على تقرير سنوي من مؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال )»يورومونيتور«( يغطي سوق األجهزة المنزلية 
السوق،  ودراسات  االستشارات  مجال  في  والمعروفة  المتميزة  الشركات  من  يورومونيتور  و  بسريا  شركتا  وتعد  المملكة.  في 
استشارية خاصة معروفة  بسريا شركة  وتمتلك  اإلحصائية.  والتقارير  السوق  دراسات  إعداد  مجال  بخبرة طويلة في  وتتمتعان 

عالميًا بتقديم دراسات سوقية مستقلة في مجال التدفئة والتهوية والتكييف. 

سوق منتجات أجهزة التكييف في المملكة
تعد المملكة من أفضل األسواق الواعدة لمنتجات أجهزة التكييف نتيجة لطبيعة مناخها الحار، وارتفاع معدل دخل الفرد وتسارع 
معدل النمو السكاني فيها. وقد شهد االقتصاد السعودي نموًا قويًا نتيجة لالرتفاع الكبير الذي شهدته أسواق النفط والذي 
االقتصاد  تخدم  التي  الخاص  القطاع  استثمارات  ولزيادة  التحتية،  البنية  الحكومي في تطوير مشاريع  اإلنفاق  استمرار  نتج عنه 

بشكٍل عام.

وقد ساهم التطور االقتصادي الذي تشهده الممكلة في نمو قطاع اإلنشاءات والعقارات، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على 
جميع أنواع المنتجات االستهالكية، وخاصة أنظمة تكييف الهواء التي تكتسب أهمية خاصة في المملكة نتيجة لطبيعة مناخها 
ع أن يستمر سوق أجهزة التكييف في المملكة في  الحار. وفي ظل نمو أعداد الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية فإنه ُيتَوقَّ
النمو السريع خالل السنوات القادمة. ويتوقع نمو مبيعات المبردات ومكيفات نظام سبليت لتصل إلى أعلى درجات النمو، ويقود 
هذا النمو على هذين النوعين من أجهزة التكييف خالل السنوات القليلة القادمة ازدياد الطلب من المشاريع الحكومية. ويبلغ 

الحجم الحالي للسوق 2.7 مليار ريال.

سوق أجهزة التكييف )من حيث القيمة(

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004ممليون ريال سعودي
2004م-2008م

4.7%742.9757.9814.9838.5892.0مكيف شباك

17.2%705.8814.9946.11،095.01،329.8سبليت

25.1%175.9193.5217.1375.0431.3مكيفات األسطح

20.6%318.0360.8409.1522.0671.6مبردات

14.4%1،942.62،127.12،387.22،830.53،324.7اإلجمالي
المصدر: بسريا

السوق السعودية لألجهزة المنزلية
ع أن تبقى نسبة النمو في سوق األجهزة المنزلية  نتيجة للنمو االقتصادي والتغير في نمط المعيشة في المملكة فمن المتوقَّ
ع الدراسات السوقية ارتفاع معدالت تملك المساكن نتيجة لالنتعاش االقتصادي والسياسة الحكومية التي تهدف  قوية. وتتوقَّ
إلى تشجيع االستثمار في القطاع العقاري، ومن المتوقع على المدى المتوسط والطويل أن يتم بناء وحدات سكنية بأعداد كبيرة 
الرئيسة  األجهزة  الخصوص  المنزلية وعلى وجه  األجهزة  الطلب على  ارتفاع معدالت  إلى  تبعًا  الذي سيؤدي  األمر  المملكة،  في 

كالثالجات وأجهزة الطبخ )المواقد( والمايكروويف واألفران باعتبارها أجهزة أساسية تحتاجها أغلب المساكن في المملكة.



س

سوق األجهزة المنزلية )من حيث الحجم(

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004ممليون ريال سعودي
2004م-2008م

أجهزة الطبخ )المواقد( 
8.3%283.4322.6344.9361.7381.1الصغيرة 

8.9%163.5168.1 156.5 152.6 133.9أجهزة التجميد )فريزر(

8.8%326.4377.5396.9426.7457.3أجهزة طبخ )المواقد(

9.8%512.4539.9 482.4 461.5 402.1غساالت المالبس

9.6%40.042.5 37.6 36.5 30.7غساالت الصحون

8.2%991.91،120.31،176.51،266.71،358.3الثالجات
المصدر: يورومونيتور

إن تغير معايير المعيشة وانتشار الوعي بأنماط الحياة الحديثة لدى أغلب الطبقات المتوسطة والعليا من المجتمع في المملكة 
قد أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات واألجهزة المنزلية الحديثة، وكذلك نتج عنه المزيد من القابلية واالستعداد لدفع مبالغ 

أعلى مقابل منتجات ذات جودة أعلى.

هذا وإن التوجه الغالب الذي يشهده السوق السعودي هو مزيد من الطلب على أجهزة المطابخ وغساالت المالبس ذات الجودة 
 ،)stainless steel( واألجهزة المصّنعة من الفوالذ المقاوم للصدأ ،)built-in( العالية؛ حيث إن هنالك إقباالً نحو األجهزة المخفية
side-by-side؛ حيث أصبحت كل هذه  المتقابلين  البابين  العالية، والثالجات ذات  الكفاءة  التي تعبأ من األمام ذات  والغساالت 

األنواع شائعة ومنتشرة بين المستهلكين في المملكة الذين يدركون مدى أهمية االستفادة من هذه األجهزة في منازلهم.

ومن المتوقع أن تستمر نسبة نمو حجم سوق األجهزة المنزلية بنسبة 5% إلى 7% سنويًا مع احتمال االرتفاع فوق تلك النسبة 
فور االنتهاء من بعض مشاريع تطوير المدن والمشاريع العقارية الكبيرة وإمكانية تطبيق الرهن العقاري. إن أسعار بعض األجهزة 
المنزلية التي كانت تشهد انخفاضًا قد بدأت باالرتفاع بدءًا من عام 2006م؛ نظرًا لرفع المنتجين من نسبة تكلفة اإلنتاج، ويتوقع 
أن تبقى هذه األسعار ثابتة وخصوصا أسعار األجهزة مرتفعة السعر حيث إن السوق السعودي أقل حساسية تجاه األسعار مقارنة 

بغيره من األسواق.
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ملخص القوائم المالية
دة للسنوات  يجب قراءة القوائم المالية الملخصة لمجموعة شاكر المدرجة أدناه مع القوائم المالية االفتراضية المراجعة والموحَّ
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2007م و2006م، والقوائم المالية المراجعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م، 

نة في نشرة اإلصدار. بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والمضمَّ

ملخص النتائج المالية 

9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 12 شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر) آالف الرياالت (

2009م2008م*2008م2007م2006مقائمة الدخل
644,063750,055917,701764,001815,583المبيعات

)558,980()565,986()673,216()564,660()487,162(تكلفة المبيعات
156,901185,395244,485198,016256,603الربح اإلجمالي

)65,114()54,975()70,213()55,915()50,946(مصروفات بيع وتوزيع
)47,513()40,150()58,578()41,484()33,016(مصروفات عمومية وإدارية

67,87482,352109,58198,501138,966الدخل من العمليات
الدخل قبل الزكاة وحقوق 

64,78081,572110,81298,354139,437األقلية

)9,728()5,224()6,362()4,783()3,508(الزكاة
61,27278,099103,03191,817120,825صافي الدخل

      
     المركز المالي

388,447437,078591,682575,189594,619األصول المتداولة

436,336523,977738,798722,678751,732مجموع األصول

251,983248,884333,864328,747334,232المطلوبات المتداولة

262,251275,477351,821346,836352,742مجموع المطلوبات

174,084248,500386,977375,842398,989حقوق المساهمين

    
   التدفقات النقدية

تدفقات نقدية من عمليات 
87,57542,88425,96087,31390,839التشغيل

)17,618()66,565()68,707()44,483()5,800(تدفقات نقدية من االستثمار

)88,863(42,35324,534)15,652()34,036(تدفقات نقدية من التمويل

71,70354,45254,05799,73438,416النقد في نهاية الفترة

    
   المؤشرات المالية

31.5%25.9%26.6%24.7%24.4%مجمل هامش الربح 

14.8%12.0%11.2%10.4%9.5%صافي الربح

1.51.71.81.81.8معدل التداول )مرة(

إجمالي المطلوبات إلى 
46.9%48.0%47.6%52.6%60.1%إجمالي األصول

* قوائم مالية غير مراجعة للفترة المصدر: القوائم المالية االفتراضية المراجعة الموحدة لمجموعة شاكر  
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1- تعريفات واختصارات

إدارة الشركة والشركات التابعة لهااإلدارة

35،000،000 سهم من أسهم الشركة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها )10( رياالت األسهم
سعودية للسهم

عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم عادي من أسهم الشركةأسهم االكتتاب

أعضاء مجلس إدارة الشركةأعضاء مجلس اإلدارة

الزوج والزوجة واألطفالأقارب

االكتتاب في 10،500،000 سهم عادي تمثل ثالثين بالمائة )30%( من أسهم الشركةاالكتتاب

البنك األهلي، ومصرف الراجحي، وشركة جدوى لالستثمار، ومجموعة سامبا المالية، الجهات المستلمة
وفالكم  المالية،  الدخيل  ومجموعة  كابيتال،  وشعاع  الجزيرة،  وبنك  الرياض،  وبنك 

للخدمات المالية المعينين من قبل الشركة كجهات مستلمة لالكتتاب

النظام اآللي لتداول األسهم السعوديةتداول

أم القرى، الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعوديةالجريدة الرسمية

حكومة المملكة العربية السعوديةالحكومة

العرض دراسة السوق وحالة  الصناعة،  ديناميكيات  لفهم  أجريت  التي  والدراسات  السوق  أبحاث 
والطلب، واتجاهات األسعار عمومًا، والبيئة التنافسية؛ بهدف مساعدة الشركات على 

وضع البدائل االستراتيجية، والتنبؤ باألداء المحتمل في المستقبل

ريال سعوديريال

49 ريال سعودي لكل سهم من أسهم االكتتابسعر االكتتاب

السوق المالية السعوديةالسوق

الشخص الطبيعي أو االعتباريالشخص

شركة الحسن غازي ابراهيم شاكرالشركة

أيام فترة االكتتاب الموافق 2010/04/26م، وتستمر لمدة 7  االثنين 1431/05/12هـ  التي تبدأ يوم  المدة 
شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م.

قائمة باألوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراجالقائمة الرسمية

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-11-2004 قواعد التسجيل واإلدراج
وتاريخ 1425/8/20هـ الموافق 2004/10/4م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(
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الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم الئحة حوكمة الشركات
1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م بناء على نظام السوق المالية الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(

السنة الميالديةم

شركة جدوى لالستثمار المعينة من قبل الشركة كمتعهد تغطية االكتتابمتعهد التغطية

مجلس إدارة الشركةمجلس اإلدارة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمجلس التعاون

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر والشركات التابعة لهامجموعة شاكر

شركة جدوى لالستثمار المعينة من قبل الشركة كمدير لالكتتابمدير االكتتاب

شركة جدوى لالستثمار المعينة من قبل الشركة كمدير لسجلِّ اكتتاب المؤسساتمدير سجلِّ اكتتاب المؤسسات

حملة األسهم في مجموعة شاكر في أي وقتالمساهمون

_   شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان وإخوانه المساهمون المؤسسون
_   الحسن غازي إبراهيم شاكر

_   شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده 
_   لماء إسماعيل فوزي أبوخضرة 

_   حسين غازي إبراهيم شاكر
_   محمد غازي إبراهيم شاكر

سجل المستثمرون من المؤسسات مدير  خاطبهم  الذين  لهم  المرخص  واألشخاص  االستثمار  صناديق  وتشمل 
اكتتاب المؤسسات بعد التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين وفق معايير خاصة 
ص للمستثمرين  محددة مسبقا من قبل هيئة السوق المالية )»الهيئة«(. وقد ُخصِّ

من المؤسسات 10،500،000 سهم تمثل بمجملها 100% من إجمالي أسهم االكتتاب

شركة جدوى لالستثمار والمعينة من قبل الشركة كمستشار ماليالمستشار المالي أو جدوى

من مستشارو الشركة ]هـ[  الصفحة  في  أسماؤهم  والواردة  باالكتتاب  يتعلق  فيما  الشركة  مستشارو 
هذه النشرة

األشخاص السعوديون الطبيعيون بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة المكتتبون األفراد
بأسمائهم  تكتتب  أن  لها  يحق  حيث  سعودي  غير  زوج  من  قصر  أوالد  لها  التي 
لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر. 
ألف  يزيد عن خمسة ماليين ومائتين وخمسين  ال  األفراد ما  للمكتتبين  سيخصص 

)5،250،000( سهم تمثل بمجملها 50% من إجمالي أسهم االكتتاب.

المملكة العربية السعوديةالمملكة

هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتابنشرة اإلصدار أو النشرة

ملخص النظام األساسيالنظام األساسي
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هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم )م/6( وتاريخ نظام الشركات
22 ربيع األول 1385هـ وما ورد عليه من تعديالت

نموذج طلب االكتتاب الذي يجوز للمكتتبين األفراد والمستثمرين من المؤسسات أن نموذج طلب االكتتاب
يتقدموا بموجبه لالكتتاب باألسهم

السنة الهجريةهـ

هيئة السوق الماليةالهيئة

قائمة المصطلحات الفنية

مكيفات الهواء المنفصلة 
)»سبيليت«(

بتبريد  تقوم  نحاسية،  أنابيب  بواسطة  تتصل  قطعتين  من  يتكون  تكييف  نظام 
يتم  حين  في  الداخلية،  الوحدة  خالل  من  الهواء  ضخ  عبر  المغلقة  األماكن  وتدفئة 

تركيب الوحدة الخارجية التي تحوي الضاغط )Compressor( خارج المبنى.

مكيفات الهواء المنفصلة 
متعددة الوحدات الداخلية 

)»سبيليت متعدد«(

نظام تكييف يتكون من وحدة خارجية تحوي الضاغط )Compressor( تتصل بعدة 
وحدات تبريد أو تدفئة داخلية بواسطة أنابيب نحاسية.

نظام تبريد بوحدات داخلية متعددة ومتنوعة، ومتغير تدفق غاز التبريد بما يتالئم مكيفات في آر إف
مع نوع الوحدة الداخلية وطاقة التبريد أو التدفئة المطلوبة من خاللها.

يتم توريدها وتركيبها كقطعة واحدة،  ويتم تركيبها من خالل فتحة جداريةمكيف شباك

نظام توزيع الهواء المبرد الذي ينشأ في مكان مركزي، ويستخدم للمناطق السكنية تبريد األحياء/المناطق
والتجارية، حيث تقوم المبردات بضخ الماء البارد أو أي سائل آخر عبر األنابيب المحيطة 

بالمبنى التي تتصل بعدد كبير من الوحدات الداخلية

وفرن األجهزة المنزلية والغسالة  كالثالجة  منزلية  استخدامات  تستخدم  التي  الكهربائية  األجهزة 
الطبخ .. الخ

 
للتركيب مكيفات األسطح التبريدية مصممة  الدورة  تكييف مركزي مدمجة تضم كافة عناصر  وحدة 

عبر مجاري  تكييفه  المراد  الحيز  إلى  المبرد  الهواء  وتنقل  المنبسطة  األسطح  على 
الهواء )دكت(

الهواء ويتكون من قطعتين تتصالن بواسطة المكيفات المركزية المنفصلة نظام تكييف مركزي يعتمد مجاري 
أنابيب نحاسية. الضاغط هو أهم جزء من الوحدة الخارجية، والمبخر هو أهم جزء من 

الوحدة الداخلية

نظام تكييف يتكون من مكيفات األسطح، والمكيفات المركزية المنفصلةمكيفات اليونيتاري

)Chillers( وحدات تكييف مركزية كبيرة تعتمد الماء كسائل تبريد، مصممة لتكييف المباني المبردات
الضخمة متعددة الطوابق والمغلقة مثل المكاتب والفنادق والمستشفيات وغيرها 
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2- عوامل المخاطرة
قبل اتخاذ قرار بشراء األسهم المطروحة لالكتتاب، يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب أن 
يدرس بعناية كل المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي تشمل عوامل المخاطرة الواردة أدناه، وقد يتأثر نشاط الشركة 
ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أي من هذه العوامل، أو أي 
مخاطر أخرى لم يتسن لإلدارة أن تحددها، أو المخاطر التي تعتبر في الوقت الحاضر غير جوهرية ثم تقع بالفعل، أو تصبح مخاطر 
جوهرية. قد يؤدي حدوث أي من هذه المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق، وقد يخسر المستثمر  كل استثماره في 

أسهم مجموعة شاكر أو بعضه.

2.1  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

المنتجات ذات األداء الضعيف
تلتزم مجموعة شاكر بتقديم وتسويق وبيع منتجات شركات عالمية معروفة في السوق السعودي، وبالرغم من أنه من النادر 
أن يفشل أي اسم تجاري معروف منذ البداية، إال إن ذلك قد يحدث أحيانا حيث  تشهد بعض المنتجات أو العالمات التجارية تراجعًا 
على مدى بضع سنوات، إما بسبب المنافسة أو االفتقار إلى دعم الشريك األجنبي. وعليه فإن مجموعة شاكر ستعمل وبصفة 
مستمرة على دعم المنتجات ضعيفة األداء من خالل أعمال دعائية وتسويقية لمعالجة أسباب هذا الضعف وتحفيز الطلب عليها، 
وقد تضطر الشركة  في بعض األحيان التخاذ قرارات بوقف بعض المنتجات أو العالمات التجارية نظرًا لعدم تحقق أحجام المبيعات 

دة لهذه المنتجات، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات الربحية المرغوبة لها.  المحدَّ

مخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت
قد يؤثر تقلب سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية بشكل سلبي على تكاليف وأرباح مجموعة شاكر، إذ تتضمن 
أعمال مجموعة شاكر عمليات شراء لبضائع يدفع ثمنها بعمالت أخرى غير الريال السعودي، وباألخص الدوالر األمريكي واليورو؛ 
وعليه فإن أي  تغير سلبي في سعر الصرف مقابل الريال قد يكون له تأثير سلبي على تكلفة الشراء التي تتحملها الشركة 
للمنتجات التي توزعها في المملكة. وللحد من هذه المخاطر تولي اإلدارة المالية بمجموعة شاكر بمساعدة البنوك التي تتعامل 

معها عناية خاصة بأسعار العمالت وتبقى على اتصال مستمر مع أسواق المال والعمالت األجنبية. 

مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف
إن التذبذب في أسعار المواد الخام الالزمة إلنتاج أجهزة التكييف قد يؤثر سلبيًا على ربحية شركات تصنيع المكيفات، وبالنظر 
إلى  األسعار  الزيادات في  نقل عبء  إلى  ون  ُيضَطرُّ ربما  والموزِّعين  عين  المصنِّ فإن  بالتخزين  المرتبطة  المرتفعة  التكاليف  إلى 
المستهلك. إال إن مصنع إل جي شاكر للمكيفات يقوم بشراء أغلب المواد الخام الداخلة في عملية تصنيع المكيفات من إل 
جي )الشركة األم في كوريا(؛ وباعتبار إل جي تملك 49% من شركة إل جي شاكر التي تملك مصنع المكيفات فإنها تبيع المواد 
الخام هذه للمصنع بأسعار تفضيلية، كما إن ملكيتها في المصنع تدفعها لتكون حريصة بشكل كبير على ربحيته واستقرار 
أسعار المواد الخام التي يحتاجها المصنع واالستفادة من خبرتها الطويلة وفريق خبرائها ومواردها العالمية لتوفير المواد الخام 
المطلوبة بأسعار منافِسة، كما أن الممارسة المتبعة من قبل مصنع إل جي شاكر هو إبرام عقود شراء المواد الخام على أساس 

سنوي مما يساعد في الحد من األثر السلبي  المترتب على تذبذب أسعار المواد الخام.

االعتماد على موظفين رئيسيين
يعتمد نجاح الشركة واستمرار نموها على اإلدارة التنفيذية واألشخاص الرئيسيين في المستويات اإلدارية العليا. وتنفذ الشركة 
استراتيجيات تهدف إلى تقليل مخاطر فقدان تلك الكوادر الفاعلة وتقليل تأثير فقدانهم. وقد تمكنت الشركة من إيجاد بدالء 
مؤهلين ومهرة ومحترفين للكوادر التي تغادر الشركة. وحيث إن الشركة ال تضمن بقاء الكوادر المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد 
بدائل على نفس الدرجة من التأهيل في حال فقدانها أو اجتذاب والمحافظة على كوادر مؤهلة إضافية عند االحتياج إليهم، 
ن الشركة من االحتفاظ بكوادرها  فإن إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي قد يتأثر بصورة سلبية في حال عدم تمكُّ

الفاعلة أو اجتذاب بدالء على نفس درجة التأهيل.

االعتماد على مورِّدين رئيسيين
تعتمد الشركة في مجمل نشاطها على عدد من الموردين الرئيسيين ممن يتمتعون بسمعة دولية ومحلية مرموقة ويقوموا 
بتوريد منتجات ذات جودة عالية ومتميزة، وتتحدد العالقة مع هؤالء الموردين من خالل عقود توزيع يتم توثيقها بشكل قانوني، 
ويتم تجديدها دوريًا، وفي معظمها يتم التجديد لعدة سنوات إال أنه من الممكن أن تتعرض الشركة لمخاطر محتملة في عدم 
القدرة على توفير بعض المنتجات، ولكن يتم معالجة هذه المخاطر وتقليلها من خالل التخطيط السليم، والحفاظ على العالقات 

المتينة والمبنية على الثقة المتبادلة وحسن التعامل واحترام أواصر الشراكة التجارية.
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االعتماد على موزعين رئيسيين
عالقاتها  على  المحافظة  على  قدرتها  عدم  حال  في  فإنه  ولذلك  الرئيسيين،  الموزعين  من  عدد  على  شاكر  مجموعة  تعتمد 
التعاقدية مع هؤالء الموزعين الرئيسين أو عدم قدرتها على تنويع قاعدة موزعيها فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على عمليات مجموعة 
شاكر ووضعها المالي. ولذلك فإن مجموعة شاكر ليس لديها أي موزع يتمتع بحق التوزيع على نحو يغطي المملكة بكاملها، 

فضاًل عن كونها تعمل باستمرار على زيادة عدد موزعيها وقنوات التوزيع لتوسعة قاعدة التوزيع لمنتجاتها.

مخاطر االعتماد على عمالء رئيسيين
يعتمد دخل بعض الشركات على أوامر الشراء الكبيرة التي ينفذها بعض عمالئها الرئيسيين؛ وعليه فإن عمليات تلك الشركات 
ونتائجها المالية  يمكن أن تتأثر سلبًا في حال عدم قدرة تلك الشركات على إبرام المزيد من العقود مع عمالئها الرئيسيين، 
أو عدم قدرتها على تنويع قاعدة عمالئها من أجل التخفيف من االعتماد على عدد محدود من العمالء. ومع ذلك فإن مبيعات 
مجموعة شاكر تتوزع على نطاق واسع بين مختلف المناطق وشرائح العمالء، وال تعتمد مجموعة شاكر بشكل رئيس على عدد 
محدود من العمالء، إذ إن أكبر عشر عمالء للمجموعة )ومنهم الموزعين الرئيسيين( ال تزيد حصتهم من مبيعات المجموعة عن 

25% من إجمالي اإليرادات.

مخاطر التأخر في تسليم البضائع
إن تسليم البضائع الى عمالء الشركة، أو استالم الشركة للبضائع من ِقَبل المورِّدين يخضع إلمكانية حصول حاالت تأخر محتملة 
التسليم،  طلبات  وحجم  النقل،  بوسائل  المتعلقة  الظروف  والطلب،  العرض  ظروف  منها:  عة،  متنوِّ خارجية  عوامل  عن  ناتجة 
والتذبذب المستمر في الطلب على البضائع. وعليه فقد اتخذت الشركة خطوات وإجراءات عدة سعت من خاللها إلى تجنب هذه 
المخاطر بأقصى قدٍر ممكن من خالل التخطيط الدقيق، والمراقبة والمتابعة المستمرة للمخازن وشبكة التوريد والتوزيع حتى 
تكون متطابقة بشكل دقيق مع سياسات وإجراءات المراقبة اإلدارية، باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة تعتمد سياسة متحفظة فيما 
يتعلق بمخزونها حيث تحتفظ بشكٍل دائٍم بمخزون أربعة أشهر كحدٍّ أدنى لتتأكد من توفر الكميات الكافية بشكل دائم وفي 

جميع أحوال السوق وظروفه، ولمواجهة ما قد يطرأ عليه من تقلبات.

ربحية الشركات التابعة
تعتمد الشركة في أرباحها على األرباح التي تحققها مباشرة نتيجة أعمالها باإلضافة إلى األرباح التي تحققها الشركات التابعة 
لها؛ وعليه فكلما زادت ربحية الشركات التابعة للشركة فإن ذلك سوف يستتبع زيادة أرباحها المباشرة، والعكس صحيح، إذ إنه 
في حالة عدم تمكن الشركات التابعة من تحقيق أرباح، أو في حال تكبدها خسائر فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض مستوى ربحية 

الشركة مما قد يؤثر على السعر السوقي للسهم.

عدم الوفاء بالشروط المسبقة التفاقيات التمويل
والتي يجب  التابعة  الشركة، وشركاتها  بأعمال  الخاصة  التمويل  اتفاقيات  التي تنص عليها  المسبقة  الشروط  هناك عدد من 
لة للشركة سوف يؤدي  االلتزام بها؛ وعليه فإن عدم الوفاء بهذه الشروط المسبقة أو عدم التنازل عنها من قبل البنوك المموِّ

إلى تعرض الشركة إلى مخاطر عدم توفر التمويل الالزم ألعمالها.

ف مصنع إل جي شاكر عن العمل مخاطر توقُّ
إن إحدى الشركات التابعة للشركة هي شركة إل جي شاكر والتي قامت ببناء مصنع متكامل لتصنيع أجهزة التكييف، وستبلغ 
ع أن ترتفع تدريجيًا إلى 500،000 وحدة  الطاقة اإلنتاجية للمصنع في المرحلة األولى 250،000 وحدة مكيف هواء سنويًا، ومن المتَوقَّ
خالل السنوات الخمس القادمة، وقد اكتمل بناء المصنع في فبراير من العام 2008م، وبدأ اإلنتاج في مارس 2008م. إن من شأن 
ل أعمال المصنع المذكور ألي سبب من األسباب التأثير على قدرة مجموعة شاكر على تلبية احتياجات السوق من المنتجات  تعطُّ
التي ُيَصنِّعها من جهة، وعلى النتائج المالية لشركة إل جي شاكر وبالتالي التأثير على النتائج المالية لمجموعة شاكر، غير أن 
مجموعة شاكر قادرة على مواجهة أي ظرف قد ينشأ عن توقف العمل في المصنع وتلبية احتياجات السوق عن طريق شبكات 

التصنيع األخرى العائدة لشركة إل جي.

متطلبات السعودة
يتعين على جميع الوكاالت وشركات التوزيع التي تعمل في المملكة، بما فيها مجموعة شاكر االلتزام بنسبة السعودة المطبقة 
من قبل وزارة العمل والتي تبلغ 30% من إجمالي القوى العاملة، وحيث إن نسبة السعودة في مجموعة شاكر تبلغ 19% فإن التدريب 
وتطوير المهارات والقدرات السعودية وإعطاء األولوية لتوظيف الكوادر السعودية يقع على رأس أولويات المجموعة. ومع ذلك 
فقد تقوم وزارة العمل في المستقبل بزيادة متطلبات نسب السعودة، أو تصدر عقوبات لعدم االلتزام بها. وهو ما قد يؤثر على 

أعمال الشركة ونتائجها المالية بشكل سلبي في حال عدم قدرتها على الحصول على تأشيرات العمالة.

زة. وألجل توفير  مه لعمالئها من خدمات ما بعد البيع وخدمات دعم متميِّ هذا وإنَّ أحد أهم عوامل نجاح مجموعة شاكر هو ما تقدِّ
هذه الخدمة، فإن الشركة تحتاج إلى عدٍد كبير من الفنيين المهرة.
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ومن أجل تحسين مستوى السعودة، فإن مجموعة شاكر قد أنشأت أكاديميات إل جي في المدن الرئيسة في المملكة؛ لتخريج 
لة. الكفاءات التقنية السعودية المؤهَّ

التنافس
من الشائع في عقود الوكاالت والتوزيع التجارية أن تتضمن شروطًا تحد أو تمنع من إمكانية قيام الموزع بتمثيل شركات مصنعة 
أخرى، وبيع منتجات منافسة لمنتجاتها في المملكة. وقد أبرمت مجموعة شاكر العديد من عقود التوزيع مع عدٍد من الشركات 
األجنبية المصنعة لألجهزة المنزلية وأجهزة التكييف لتوزيع منتجاتها في المملكة والتي تتضمن شرط عدم المنافسة، وإذا ما 
تمت مخالفة أي شرٍط من شروط عدم المنافسة المذكورة فإن الطرف األجنبي بإمكانه اعتبار مجموعة شاكر مخلة بااللتزام بشروط 
اتفاقية التوزيع المبرمة معها؛ مما قد يؤدي إلى لجوء الطرف األجنبي إلى فسخ االتفاقية قبل انتهاء مدتها، أو عدم تجديدها عند 
انتهائها. وعادة ما تقوم الشركة بمناقشة إمكانية عملها كموزع لعالمة تجارية جديدة في السوق السعودي مع كبار الشركات 
األجنبية التي تمثلها، كما إن معظم عقود توزيع العالمات التجارية التي تمثلها الشركة تتضمن شروط عدم منافسة تستثني 
العالمات التجارية التي تقوم الشركة حاليًا بتوزيعها في المملكة، باستثناء منتجات “ميديا” التي قامت الشركة بالحصول على 

حقوق توزيعها خالل عام 2009م.

2.2 المخاطر المتعلقة بالسوق

المخاطر االقتصادية
سوف تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وستظهر آثارها بالتالي على جميع المستويات، 
بما في ذلك قطاع أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية الذي تعمل فيه مجموعة شاكر. إن إسهام قطاع النفط في الناتج المحلي 
تنويع  والمتواصلة في  الناجحة  الحكومية  السياسات  الرغم من  به، على  ال يستهان  نحو  يزال كبيرًا على  ال  للمملكة  اإلجمالي 

مصادر الدخل واإلنتاج االقتصادي في المملكة.

البيئة التنافسية
تعمل مجموعة شاكر في سوق تنافسية يوجد بها عدد كبير من الشركات المنافسة التي تشمل عددًا من منتجات الشركات 
المحلية والعالمية، وتتراوح عوائق دخول قطاع تصنيع وتوزيع أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية من عوائق متوسطة إلى مرتفعة، 
المشاريع  تسعير  في  تنافس شديد  إلى  الحادة  المنافسة  تؤدي  أن  الممكن  ومن  المطلوب.  العمل  نطاق  على  ذلك  ويتوقف 
المطروحة للمناقصة للفوز بها، ومن الممكن أن يؤثر ذلك بالتالي على األداء المالي للشركة. وللحد من المخاطر الناشئة عن 
ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق فقد تبنت مجموعة شاكر استراتيجية تقوم على التركيز على المشاريع الكبيرة، التي عادة ما 
تتطلب وجود سجل خبرة عريقة وموارد مالية قوية وهي ما تتمتع به مجموعة شاكر، والتي تؤهلها لتكون في مقدمة الشركات 

القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع.

المخاطر المتعلقة باألنظمة والقوانين
تخضع أعمال مجموعة شاكر لألنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وقد تخضع هذه القوانين واألنظمة للتغيير. ومن 
الممكن أن تؤثر التغيرات القانونية التي تسببها عوامل اقتصادية أو فنية أو بيئية على عمليات الشركة ونتائجها المالية بشكل 
جوهري. وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك األنظمة 
والقوانين، األمر الذي قد يكون له تأثير على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية، ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى 

الشركة فإنه ال توجد أي دالئل حتى تاريخ هذه النشرة على حدوث أي تغيير في األنظمة والقوانين.

تباطؤ نمو قطاع اإلنشاءات والعقار
التحتية  البنية  اعتماد وتنفيذ عدد كبير من مشاريع  الحالية نموًا اقتصاديًا قويًا، وهو ما نتج عنه  الفترة  المملكة في  تشهد 
الشركة على مستوى  وتعتمد عمليات  التنفيذ.  قيد  التي هي  الضخمة  العقارية  المشاريع  ذلك  بما في  الصناعية،  والمشاريع 
المشاريع التي من هذا القبيل التي تتأثر بدورها بالعرض والطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وبالتالي فإن أعمال مجموعة 

شاكر ونتائجها المالية ستتأثر سلبًا في حال إيقاف أو تأجيل هذه المشاريع.

تغير أذواق المستهلكين
إن التغير في أذواق المستهلكين، واإلخفاق في توقع أو تحديد هذه التغيرات أو االستجابة لها يمكن أن يكون من شأنه تراجع 
الطلب على منتجات مجموعة شاكر. وفي المقابل فإن نجاح المنتجات الجديدة التي يتم إدخالها إلى السوق يعتمد على قدرة 
مجموعة شاكر على استباق أذواق وعادات المستهلكين، وعرض منتجات تستهويهم وتناسب أذواقهم. وال يوجد ضمان على 
قدرة مجموعة شاكر على اكتساب القبول في السوق أو الحصول على حصة سوقية مهمة للمنتجات والعالمات التجارية الجديدة 

التي ستدخلها إلى السوق.
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االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
شركة  أي  في  ملكية  حقوق  بتملك  األجنبية  للشركات  السماح  عليه  يترتَّب  العالمية  التجارة  منظمة  إلى  المملكة  انضمام  إن 
سعودية تعمل في مجال توزيع البضائع بالجملة والتجزئة. وقبل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة كانت هذه األنشطة مقصورة 
التجارة  على المواطنين السعوديين والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين. وأما بعد انضمام المملكة لمنظمة 
الوكاالت  التوزيع )باستثناء  الممكن تأسيس مشروع مشترك بملكية سعودية أجنبية للقيام بأعمال  العالمية فقد أصبح من 
التصنيع  لشركات  سيسمح  أنه  ورغم  األنظمة.   عليها  اشتملت  التي  والشروط  األحكام  من  بجملة  االلتزام  شريطة  التجارية(، 
التحالف مع شريك سعودي  المملكة، فإنه يتوجب على هذه الشركات األجنبية  بالجملة في  البيع  األجنبية بالدخول إلى سوق 
تكون  ألن  يؤهلها  مثالي  بوضع  تتمتع  بأنها  تعتقد  فإن مجموعة شاكر  المنَطَلق  المملكة، ومن هذا  أعمالهما في  لتأسيس 
الشريك السعودي ألية شركة أجنبية قد ترغب في الدخول إلى السوق السعودي مباشرة، نظرا لخبرتها العريقة والموارد التي 
تنفرد بها في سوق بيع الجملة والتوزيع، باإلضافة إلى معرفتها وإدراكها التام بعادات المجتمع السعودي وطبيعته من خالل 
عملها في هذا المجال  لعدة عقود. باإلضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تستمر الشركات األجنبية في خدمة السوق السعودي 
من خالل موزعين محليين مثل مجموعة شاكر نظرا لحجم االستثمار الذي يجب تقديمه من الشركات األجنبية لتأسيس مشاريع 

مشتركة مع شركاء سعوديين للقيام بأعمال خدمات بيع الجملة والتوزيع في المملكة .

2.3 المخاطر المتعلقة باألسهم العادية

توزيع األرباح
يعتمد قرار الشركة بتوزيع أي أرباح في المستقبل على عوامل عدة، منها: تحقيق األرباح، والموقف المالي للشركة، ومتطلبات 
العام، كما يعتمد  االقتصادي  الوضع  إلى  باإلضافة  المتاحة للشركة،  االئتمان  للتوزيع، وحدود  القابلة  العامل، واألرباح  المال  رأس 
ذلك باإلضافة إلى ما سبق على عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة؛ وعليه فإن الشركة ال تضمن للمساهمين الحاليين أو 
ٍد من األرباح إذا ما  د أو تضمن توزيع مقداٍر محدَّ مساهميها في المستقبل أنه سيتم توزيع أية أرباح مستقبلية، فضاًل عن أن تؤكِّ

تم إقرار التوزيع.

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين
سوف يبقى المساهمون المؤسسون في وضع يمكنهم من السيطرة على األمور التي تحتاج إلى موافقة من المساهمين بما 
في ذلك صفقات الشركة الهامة، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛ حيث سيمتلك المساهمون المؤسسون 70% من أسهم الشركة 
بعد االنتهاء من االكتتاب؛ وعليه فسيكون بمقدورهم مجتمعين التأثير في جميع األمور التي تحتاج إلى موافقة المساهمين، 

وقد ُيسَتخَدم هذا الوضع بطريقة قد تؤثِّر بشكٍل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية.

عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
ال يوجد حاليا سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال توجد أي تأكيدات على وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة 

بعد االكتتاب.

لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناًء على عوامل عدة، مثل: تاريخ الشركة واآلفاق المستقبلية ألعمالها، والصناعة التي تتنافس 
فيها، وتقييم نتائج الشركة اإلدارية والتشغيلية والمالية. ويمكن أن تؤدي عدة عوامل، مثل النتائج: المالية للشركة والظروف 
العامة للصناعة، وصحة االقتصاد العام والمناخ القانوني الذي تعمل فيه الشركة أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، 

إلى إحداث تفاوت كبير في سيولة تداول سهم الشركة وسعره .

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقباًل
قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية بعد اكتمال عملية االكتتاب، أو إذا تم االعتقاد بإمكان حدوث ذلك، بصورة 
سلبية على سعر األسهم في السوق، وسيخضع المساهمون المؤسسون بعد تداول أسهم الشركة في السوق لفترة حظر 
مدتها ستة أشهر -تبدأ من تاريخ تداول األسهم- يحظر عليهم خاللها التصرف بأي من األسهم، وقد يؤدي بيع المساهمين 
المؤسسين أو أيٍّ منهم عددًا كبيرًا من األسهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى التأثير السلبي على أسهم الشركة في السوق؛ 
الشركة  إصدار  يؤدي  قد  ولكن  االكتتاب،  انتهاء عملية  فور  إضافية  أسهم  إصدار  حاليا  الشركة  تعتزم  وال  انخفاضها.  وبالتالي 

ألسهم جديدة إلى التأثير السلبي على أسهم الشركة في السوق؛ وبالتالي انخفاضها.



8

3- نبذة عن السوق

3.1 مقدمة
قامت مجموعة شاكر بتعيين شركة بسريا المحدودة )“بسريا”( إلعداد دراسة بحثية تغطي سوق أجهزة التكييف في المملكة، 
باإلضافة إلى حصولها على تقرير سنوي من مؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال )“يورومونيتور”( يغطي سوق األجهزة المنزلية 
السوق،  ودراسات  االستشارات  مجال  في  والمعروفة  المتميزة  الشركات  من  ويورومونيتور  بسريا  شركتا  وتعد  المملكة.  في 
استشارية خاصة معروفة  بسريا شركة  وتمتلك  اإلحصائية.  والتقارير  السوق  دراسات  إعداد  مجال  بخبرة طويلة في  وتتمتعان 

عالميًا بتقديم دراسات سوقية مستقلة في مجال التدفئة والتهوية والتكييف. 

إن معلومات السوق والبيانات التي يشتمل عليها هذا القسم من نشرة اإلصدار “نظرة عامة للسوق” مصدرها تقارير كلٍّ من 
بسريا ويورومونيتور، وقد أعطت بسريا ويورومونيتور موافقتهما الكتابية على اإلشارة إلى اسميهما في نشرة اإلصدار هذه، 
ولم يتم سحب تلك الموافقة. هذا وال تملك بسريا أو يورومونيتور أي أسهٍم أو مصلحٍة مهما كان نوعها في مجموعة شاكر أو 

شركة من الشركات التابعة لها. 

سوق منتجات أجهزة التكييف بالمملكة

نظرة عامة
تعد المملكة من أفضل األسواق الواعدة لمنتجات أجهزة التكييف نتيجة لطبيعة مناخها الحار، وارتفاع معدل دخل الفرد وتسارع 
معدل النمو السكاني فيها. وقد شهد االقتصاد السعودي نموًا قويًا نتيجة لالرتفاع الكبير الذي شهدته أسواق النفط والذي 
االقتصاد  تخدم  التي  الخاص  القطاع  استثمارات  ولزيادة  التحتية،  البنية  الحكومي في تطوير مشاريع  اإلنفاق  استمرار  نتج عنه 

بشكٍل عام.

وقد أثر النمو االقتصادي القوي بشكل إيجابي على سوق أجهزة التكييف في المملكة الذي بلغ متوسط معدل النمو فيه خالل 
العالي مثل  النمو  المنتجات ذات  نموًا، و13.2% في شريحة  األقل  المنتجات  إلى 2008م 3.4% في شريحة  بين عام 2004م  ما  الفترة 

السبيليت الفردي.

الجدول 1: سوق أجهزة التكييف )من حيث الحجم(

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004مالوحدات باآلالف
2004م-2008م

3.4%777.7810.1843.9870.0890.0مكيف شباك
13.2%280.2313.9351.7394.2459.8سبليت 

12.0%16.518.320.423.026مكيفات األسطح
12.8%1.31.41.61.82.1مبردات

المصدر: بسريا

وقد ساهم التطور االقتصادي الذي تشهده الممكلة في نمو قطاع اإلنشاءات والعقارات، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على 
جميع أنواع المنتجات االستهالكية، وخاصة أنظمة تكييف الهواء التي تكتسب أهمية خاصة في المملكة نتيجة لطبيعة مناخها 
ع أن يستمر سوق أجهزة التكييف في المملكة في  الحار. وفي ظل نمو أعداد الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية فإنه ُيتَوقَّ
النمو السريع خالل السنوات القادمة. ويتوقع نمو مبيعات المبردات ومكيفات نظام سبليت لتصل إلى أعلى درجات النمو، ويقود 
هذا النمو على هذين النوعين من أجهزة التكييف خالل السنوات القليلة القادمة ازدياد الطلب من المشاريع الحكومية. ويبلغ 

الحجم الحالي للسوق 2.7 مليار ريال.

الجدول 2: سوق أجهزة التكييف )من حيث القيمة(

مليون ريال سعودي
متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004مالنوع

2004م-2008م
4.7%742.9757.9814.9838.5892.0مكيف شباك

17.2%705.8814.9946.11095.01329.8سبليت 
25.1%175.9193.5217.1375.0431.3مكيفات األسطح

20.6%318360.8409.1522.0671.6مبردات
14.4%1،942.62،127.12،387.22،830.53،324.7اإلجمالي

المصدر: بسريا
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مكيفات شباك
ُيَعدُّ السوق السعودي ثالث أكبر سوق في العالم لمكيفات الشباك بعد سوق الواليات المتحدة والهند. كما إن اإلنتاج المحلي 
لمكيفات الشباك الذي يبلغ أكثر من مليون وحدة سنويًا يعد أحد أكبر معدالت إنتاج هذا النوع من المكيفات في العالم، إال إن 

انخفاض أسعار مكيفات سبليت )فردي( قد أدى إلى تفضيل المستهلكين لمكيفات سبليت )فردي( في الوقت الحاضر.

المنشآت  الكبير في مشروعات  والتوسع  رد  المطَّ مو  والنُّ التكييف،  أجهزة  استبدال  للطلب على  الكبير  الحجم  فإن  ومع ذلك 
السكنية، وطبيعة التصاميم الهندسية السائدة التي تفضل مكيفات شباك من خالل ترك فتحات جدارية لمكيفات الشباك، 
ستمكن سوق مكيفات الشباك من البقاء في وضع مستقر. إال إنه ال يتوقع لها نمو كبير، وتتوفر مكيفات شباك في جميع أنحاء 

المملكة لرخص سعرها وسهولة تركيبها وصيانتها واستبدالها. 

الجدول 3: سوق مكيفات شباك )من حيث الحجم(

2008م2007م2006م2005م2004مالِوحدة )باأللف(

777.7810.1843.9870.0890.0مكيفات شباك

المصدر: بسريا

اآلن وبعد  أما  المكيفات،  النوع من  بينها في هذا  تتنافس فيما  تجارية  قبل ست سنوات لم يكن هناك سوى عشرين عالمة 
تغلغل الشركات الصينية والعالمات التجارية الخاصة في السوق فقد تجاوز عدد العالمات التجارية المتنافسة في سوق مكيفات 

الشباك الخمسين عالمًة تجارية.

الجدول 4: الحصة السوقية للعالمات التجارية الرئيسة )مكيفات شباك( 2007م-2008م

الحصة السوقيةمكيفات شباك

إل جيالعالمات التجارية الرئيسة 

الزامل

كرافت

كارير

سامسونج

%30-%10

%10<

%10<

%10<

%10<

50%إجمالي الحصص

المصدر: بسريا

مكيفات سبليت ومكيفات في آر إف
ع أن يستمر  امتازت مبيعات مكيفات سبليت في المملكة في السنوات القليلة الماضية بنمو مستمر في جميع فئاتها. وُيَتَوقَّ
نمو سوق مكيفات سبليت خالل الفترة القادمة في ظل النمو المتزايد في مشروعات البناء السكني والتجاري؛ حيث إن سوق 
مكيفات سبليت يمتاز بديناميكية عالية وقوة تنافسية بين الشركات المصنعة، ونتيجة لتقارب مقدار الحصة السوقية لكلِّ 

ر بشكٍل متكرر. عة  فإن الوضع السوقي لكلٍّ منها يتغيَّ شركة من الشركات الرئيسة المصنِّ

الجدول 5: سوق مكيفات سبليت ومكيفات في آر إف )من حيث القيمة( 

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004ممليون ريال سعودي
2004م-2008م

16.4%702.8808.1929.31،068.81،290.8سبليت
44.5%0.81.11.12.33.8سبليت متعدد

100.0%2.36.015.424.035.3في آر إف
17.2%492.4547.9610.1707.3823.5اإلجمالي

المصدر: بسريا

إن حجم سوق مكيفات سبليت متعدد مازال محدودا، ويرجع ذلك النخفاض تكلفة تركيب مكيفات سبليت، كما إن المستهلك 
ال يرى ميزة في تركيب مكيف سبليت متعدد الذي إن حصل عطل في وحدة الضاغط الخارجية )compressor( سبب توقفًا في 
عمل جميع منافذ التكييف الداخلية؛ ونتيجًة لذلك فإن سوق مكيفات سبليت متعدد هو سوق محدود جدًا في الوقت الحالي، 
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النوع من  الحاالت؛ وعليه فإن سوق هذا  التكييف كحل مقترح في أغلب  النوع من أجهزة  إنه ال يوجد حتى من يقترح هذا  بل 
أجهزة التكييف قد يحتاج إلى وقت ليتطور، كما إنه ال يوجد في الوقت الحاضر التزام من الشركات المزودة لهذه النوعية من 

المكيفات.

أما مكيفات في آر إف فقد أصبح اإلقبال عليها ملحوظًا في السوق السعودي وباألخص في القطاع التجاري، وقد ظهر حجم ذلك 
الفترة من عام 2004م إلى 2008م. ونظرًا لدخول منتجات إل جي والشركات  النمو الذي بلغ 100% خالل  اإلقبال في معدل متوسط 

المنافسة األخرى من هذا النوع إلى السوق فقد أصبح لهذا النوع من أنظمة التكييف أهمية كبرى من حيث القيمة.

آر إف بقوة أقل من 7 أحصنة؛ وذلك لقلة الطلب  أنه ال توجد في السوق السعودي وحدات تكييف في  إلى  هذا وتجدر اإلشارة 
من الشريحة السكنية على هذا النوع من المكيفات. كما إن أصغر حجم للوحدة الخارجية هي قوة 8 أحصنة )~23 كيلو واط(، 
ومع ذلك فإنه من غير المحتمل استخدام الوحدات التي تبلغ قوتها 8 أحصنة منفردة في أي منظومة تكييف؛ حيث إنه عادة ما 
ُيستخدم  أكثر من وحدة من الوحدات التي تبلغ قوتها 8 و10 و16 و24 و30 حصانًا بشكل مجتمع لتحقق الطاقة التبريدية المطلوبة. 
م أي مبنى إلى عدة مناطق والتي يتم تكييف كلٍّ منها بواسطة أنظمة في آر إف أخرى  ولتحقيق طاقة أكبر فإنه عادًة ما ُيَقسَّ
منفصلة. إن نظام تكييف في آر إف يستهدف حاليًا عددًا كبيرًا من المشاريع الضخمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث 

إن ما يزيد على 400 مبنى تحت التطوير حاليًا )فنادق وأبراج( تتطلب هذا النوع من أجهزة التكييف.

الجدول 6: سوق مكيفات سبليت و في آر إف )من حيث الحجم(  

2008م2007م2006م2005م2004مالوحدة )باأللف(

280.2313.9351.7394.2459.8سبليت و في آر إف

المصدر: بسريا

النمو  يستمر  أن  ويتوقع  لها،  قاعدة سوقية مستقرة  توفر  عن  ناتج  إف  آر  في  مكيفات  مبيعات  حققته  الذي  الكبير  النمو  إن 
المستقبلي في مبيعاتها على وتيرة تتراوح بين االعتدال واالرتفاع نسبيًا.

الجدول 7: سوق مكيفات سبليت حسب نوع المنتج، )من حيث القيمة( 2007م-2008م

في آر إفسبليت )متعدد(سبليت )فردي(

الحصة > 5 كيلو واط
الحصة < 5 كيلو واطالسوقية

الحصة السوقية< 20 كيلو واط> 20 كيلو واطالحصة السوقيةالسوقية

العالمات 
التجارية 
الرئيسة

إل جي
سامسونج

جينيرال
كرافت
الزامل

كارير
دايكن

%30-%10
%10<
%10<
%10<
%10<
%10<
%10<

إل جي
سامسونج

دايكن
جينيرال

كرافت
كارير

الزامل

%30-%10
%30-%10

%10<
%10<
%10<
%10<
%10<

دايكن
إل جي

%50>
%50-%30

دايكنال يوجد
إل جي* 

 %50>

إجمالي 
100%%>95%70%70%الحصص

*بدأت منذ عام 2008م المصدر: بسريا  

مكيفات اليونيتاري
النوع  اليونيتاري بدال من المبردات في المحالت الصغيرة والمساكن، وهذا يوضح حجم نسبة هذا  كثيرا ما تستخدم منتجات 
من المكيفات في السوق السعودي. إن أجهزة تكييف اليونيتاري هي الخيار األمثل لتكييف المساحات التي تكون أكبر من أن 

تكفيها مكيفات اإلسبليت، ولكنها في الوقت نفسه أصغر من أن تحتاج إلى التكييف بواسطة المبردات.

الجدول 8: حجم سوق مكيفات اليونيتاري )من حيث القيمة( 

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004ممليون ريال سعودي
2004م-2008م

25.1%175.9193.5217.1375.0431.3مكيفات األسطح
المصدر: بسريا
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َشِهد سوق مكيفات السقف توسعًا جيدًا وانتشارًا بين المستهلكين في المملكة؛ وقد كان من أهم األسباب الرئيسة النتشار 
هذا النوع من أجهزة التكييف هو أسلوب الهندسة المعمارية التقليدية التي تحبذ األسقف المسطحة. حيث ارتفع الطلب في 

السنوات األخيرة على تركيب أجهزة التكييف سبليت في غرف النوم أو كمصدر تبريد إضافي. 

إن أغلب مكيفات األسطح تعمل بنظام التبريد فقط، وقد توفر أيضًا خيار التدفئة في بعض الموديالت، ويساهم النمو السريع 
أن  التجارية داخل األسواق بكل سهولة  المحالت  ارتفاع مبيعات مكيفات األسطح. حيث يستطيع مالك  التسوق في  لمجمعات 
يبيعوا محالتهم بشكل أفضل وأسرع إذا كانت الوحدات المركبة فردية بدال من وحدات التكييف المركزية الضخمة، وذلك ألن 

مكيفات األسطح تساعد على تسهيل تقسيم فواتير الكهرباء والصيانة بين المحالت.

وسامكو،  العيسى،  وشركة  شاكر،  مجموعة  تقوده  كبيرًا  محليًا  إنتاجًا  التكيييف  أجهزة  من  النوع  هذا  سوق  ويشهد  هذا 
ومجموعة الزامل يقوم بتغطية الطلب المحلي، باإلضافة إلى وجود تصدير لبعض الدول العربية. وتستفيد هذه الصادرات من 

تجنب الضريبة الجمركية التي تكون مؤثرة في بعض األحيان.

المبردات
نظرًا لنمط البناء في المملكة فإن احتياجات التبريد دون حجم 175 كيلو واط )50 طن( يتم تلبيتها بواسطة المنتجات الجاهزة، 
وهذا هو السبب في أن المبردات ومكيفات في آر إف تبدأ عادة بحجم 150 كيلو واط. وفي المقابل فإن المبردات ال تزال تستخدم 
أنواع الشرائح السوقية من  ُتَعدُّ أهم   Screw المبردات من نوع سكريو  الرغم من أن شعبيتها بدأت تقل، كما إن أجهزة  على 
ل نصف الحجم السوقي للمبردات من حيث القيمة، وقد بدأ سوق المبردات بأحجام صغيرة جدًا تقارب  أجهزة المبردات والتي تمثِّ
الـ 150 كيلو واط )40 طن(، إال إن أغلبية مبيعات المبردات هي من األنواع التي يتعدى حجمها 210 كيلو واط )60 طن( إلى المبردات 

التي يصل حجمها 1.75 ميجا واط )500 طن(.

إن التطور العمراني المتسارع الذي نتج عنه مشاريع بناء كبيرة تعتبر مؤثرًا بالغ األهمية في زيادة مبيعات المبردات متوسطة 
 .screw chillers وكبيرة الحجم من نوع

الجدول 9: حجم سوق المبردات )من حيث القيمة( 

مليون ريال سعودي
متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004مالنوع

2004م-2008م
المبادلة، وسكرو، ووسكرول 

 »Reciprocating, Screw & Scroll«
237.0265.1311.3370.5449.6%17.4

28.5%75.488.9108.8137.2205.5الطرد المركزي
12.0%10.512.414.314.316.5االمتصاص 

20.6%318.0360.8409.1522.0671.6المجموع

المصدر: بسريا

نظرًا للطلب اإلضافي القادم من وحدات تبريد األحياء/المناطق، فإن حجم مبيعات مبردات الطرد المركزي يزداد بشكل سريع 
حتى بلغ متوسط معدل النمو خالل الفترة من عام 2004م إلى 2008م 28.5% كما إن أحجام الوحدات مازالت في االرتفاع. هذا وإن 
أغلبية هذه المنتجات تتراوح أحجامها بين 1.5 ميجا واط و3 ميجا واط. ومن المتوقع أن تمتاز مبردات الطرد المركزي بنمو عالي 
األحياء/ تبريد  إن مشاريع  50%. كما  بلغ نموها بين عامي 2007م و2008م  الواقع ذلك فعليًا حيث  أثبت  المبردات، وقد  بين جميع 

المناطق ستزيد من مبيعات مبردات الطرد المركزي، ويتوقع أن تصل قيمتها، خالل السنوات الخمس القادمة إلى ما ال يقل عن 
40% من قيمة سوق المبردات. هذا وبناء على فرضية بناء المزيد من الجامعات والمستشفيات فإنه سيزداد الطلب على أنظمة 
تبريد األحياء/المناطق، كما إن كثيرًا من المشروعات المستقبلية ستفضل أجهزة الطرد المركزي أو المبردات من نوع سكرو 

.Screw

العوامل المؤثرة في السوق

القيود الوقائية لالستيراد )الضريبة الجمركية( 
خفضت المملكة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005م الضريبة الجمركية على المنتجات المستوردة 
األجهزة  وبعض  والسبليت  الشباك  مكيفات  استيراد  رسوم  ذلك  في  بما   %12 إلى  محليًا  عة  مصنَّ منافسة  منتجات  لها  التي 
اإللكترونية  األجهزة  باقي  على  المفروضة  الضريبة  خفضت  كما  المحليين،  المنتجين  لحماية  وذلك  كالثالجات؛  األخرى  المنزلية 
إلى 5%، مع العلم أن هذه الرسوم ال تطبق على دول الخليج لوجود اتفاقية تجارة خاصة بالمنطقة، ووفقا لالتفاقية االقتصادية 
الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي فإن المنتجات المصنعة في أي دولة من دول األعضاء ستعفى من الرسوم الجمركية 

عند التصدير ألي منها بشرط أن ال تقل نسبة الملكية الخليجية فيها عن %51. 
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الغازات المبردة 
تتالءم جميع المنتجات المدمجة مع غاز تبريد R22 الذي يباع في المملكة )باستثناء مكيفات في آر إف التي تحتوي على غاز تبريد 
R410A (. ومن ناحية أخرى فإن غاز R134A يسيطر على مبيعات المبردات في المملكة، حيث ال تزال قضية الغازات المبردة غير 
)HFC( واضحة، ولكن هناك معلومات تفيد بأن المملكة ستصر على حظر أي غاز ال يحتوي على مركبات الهيدرو فلورو كربون

بحلول عام 2010م-2011 م. وسينتج عن ذلك ارتفاع معدل تغيير قطع غيار مكيفات الهواء.

التركيز على الطاقة
يواجه مزودوا الطاقة الكهربائية في الشرق األوسط صعوبة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، ووفقًا لبعض التقديرات فإن 
حجم الطاقة الذي تستهلكه أجهزة التكييف يبلغ ما يقارب 50% من متطلبات أحمال الطاقة بشكل عام )وتصل هذه النسبة إلى 
60% في المملكة(؛ وعليه فإنه ليس من المستغرب أن تتركز الجهود لترشيد استهالك الطاقة التي تستهلكها أجهزة التكييف، 

خاصة في القطاع السكني؛ وهو ما يمكن أن ينتج عنه طلب متزايد على المنتجات الجديدة األقل استهالكًا للطاقة.

االتجاه نحو تبريد األحياء/المناطق 
رين العقاريين وشركات إنشاء المشاريع السكنية على االبتعاد عن طرق التبريد التقليدية واستخدام أنظمة  نظرًا لحث المطوِّ
الطلب على  زاد  التبريد، فقد  العالية في  الكفاءة  الحصول على  السوق من رغبة في  أكثر كفاءة، ولما يشهده  تبريد مركزية 

الحلول التي توفرها مبردات األحياء/المناطق. 

إن هدف أنظمة تبريد األحياء/المناطق هو إرغام الشركات التي تتواجد في المناطق التي تتوفر فيها وحدات مبردات األحياء/
المناطق على شراء الماء المبرد )باألمتار المكعبة(، وسيكون الحد من استهالك الكهرباء لجميع الشركات في المنطقة خطوة 
رئيسية لدعم سوق المبردات، وعليه فلن يبقى للمستأجرين في مثل هذه المناطق أي خيار سوى االستفادة من التكييف من 
خالل أنظمة تكييف األحياء/المناطق، ولتحقيق هذا الهدف فإن على الجهات الحكومية المعنية التدخل لوضع إطار تنظيمي 

لتفادي العوائق المحتملة الناتجة عن ذلك.

اتجاهات قطاع البناء والتشييد )المشاريع الرئيسة(
نتيجًة للسياسات الحكومية المتواصلة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل واإلنتاج االقتصادي غير النفطي في المملكة، فقد 
تبنت خططًا طموحة في تطوير قطاعات الصناعة واالتصاالت والمقاوالت تقّدر تكلفة المشاريع المرصودة فيها ما يقارب 1،100 مليار 
ريال سعودي والتي يشكل عنصر البناء جزءًا منها. نتيجة لزيادة الطلب على األعمال اإلنشائية فقد ساهم قطاع البناء والتشييد 
الكبرى في  المشاريع اإلنشائية  المحلي اإلجمالي بنسبة تزيد على 5%. وتتركز  الناتج  زيادة  الماضية في  القليلة  خالل السنوات 
التي تشتمل على مرافق صناعية ومالية ولوجستية  المتكاملة  الكبيرة  المدن االقتصادية  المملكة على إقامة وبناء عدد من 

وسكنية وتعليمية. 

البيئة التنافسية
تشتد المنافسة في سوق أجهزة التكييف في المملكة مع دخول عالمات تجارية جديدة كل عام، وتشير التقديرات إلى وجود ما 
يقارب خمسين إلى ستين عالمة تجارية )تبلغ مبيعاتها أكثر من 500 وحدة سنويًا(، إال إنه من الصعوبة بمكان الحصول على تحديد 
السوق وإليه،  الخاصة من  التجارية  العالمات  الناتج عن دخول وخروج  المستمر  للتغير  التجارية نظرًا  العالمات  دقيق لعدد هذه 
وتزداد المنافسة حدة في سوق مكيفات الشباك الزدياد دخول العالمات التجارية الصينية ذات السعر المنخفض. ويعتبر اإلنتاج 
المحلي لمكيفات الشباك كبيرًا، باإلضافة إلى وجود إنتاج محلي ملحوظ لمكيفات سبليت إال إنه أقل من حجم اإلنتاج المحلي من 
مكيفات الشباك. هذا وتصبوا شركات تصنيع المكيفات المحلية الرئيسة إلى تصدير ما يقارب نصف إنتاجها المحلي إلى الخارج، 
كما تعتبر رسوم استيراد أجهزة تكييف شباك وسبليت التي تبلغ حاليا 12% منخفضة وهو ما يعد سببًا رئيسًا لجذب العديد من 
مصنعي المكيفات الصينية للتصدير إلى المملكة. هذا وعوضًا عن بيع المصانع الصينية للمكيفات في السوق السعودي تحت 
عالماتها التجارية الخاصة فإنها تقوم بتصنيع المكيفات واألجهزة المنزلية في مصانعها تحت العالمات التجارية الخاصة بموزعين 

محليين في السوق السعودي، والذي من شأنه أن يرفع عدد العالمات التجارية المحلية.

ويبلغ إجمالي الحصة السوقية لمنتجات شركات: إل جي وسامسونج ودايكن وجينيرال والعيسى وكارير والزامل أكثر من 70% من 
إجمالي سوق مكيفات سبليت؛ مما يجعلهم يمتلكون حصة سيطرة من سوق هذا المنتج. 

تعتبر شركة جريي )Gree( أكثر العالمات التجارية الصينية بروزًا في السوق السعودي حاليًا، وهي تحاول أن تزيد نسبة حصتها 
ط إلدخال مكيفات األسطح والمكيفات المركزية والمبردات في المستقبل القريب. السوقية، وُتَخطِّ

وتسيطر شركات جونسون كنترولز )يورك(، وشركة ترين، وشركة كارير على 80% من إجمالي القيمة السوقية للمبردات المركزية 
ومبردات سكرو)screw chillers(، كما تبلغ حصص هذه الشركات مجتمعة ما يقارب 70% من إجمالي سوق المبردات. وال يوجد 
وفقًا  مستمر  بشكل  السوقية  مراكزهم  وتتغير  السوقية،  حصصهم  حجم  في  الثالث  الشركات  هذه  بين  يسير  فرق  سوى 
للمشاريع الضخمة التي يحصل عليها كلٌّ منهم خالل السنوات الحالية، هذا وتجدر اإلشارة إلى أن إل جي ليس لها وجود حاليا 

في سوق المبردات.
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يتم استيراد ما يقارب ثالثة أرباع أجهزة تكييف السبليت وما يقارب ثلث أجهزة تكييف من نوع شباك، ويتم استيراد أغلب هذه 
الكميات من كوريا الجنوبية والصين وبعض الدول في الشرق األقصى. وتقوم شركة ترين باستيراد كل منتجاتها من المبردات 
من الواليات المتحدة األمريكية حيث إنه بامكان المصانع هناك إنتاج الوحدات التي تعمل بطاقة كهربائية بقوة 60 هيرتز كما هو 

متطلب في المملكة.

الجدول 10: حصة إل جي السوقية )%( حسب نوع المنتج

الحصة السوقيةالمنتج
55%المكيفات المركزية المنفصلة

13%مكيفات األسطح
20%مكيفات سبيليت متعدد

42%مكيفات سبيليت أعلى من خمسة كيلو واط
45%مكيفات سبيليت أقل من خمسة كيلو واط

12%مكيفات شباك

المصدر: بسريا

المصنعون المحليون 
إن أبرز المصنعين المحليين هم: شركة العيسى التي تنتج وتبيع 12 عالمة تجارية، وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه التي تنتج 
العالمة التجارية كارير على وجه الخصوص باإلضافة إلى عالمات تجارية أخرى، وشركة الزامل للمكيفات التي تصنع 6 عالمات تجارية. 
كما إن إل جي قد بدأت اإلنتاج في مصنع التكييف المشترك مع موزعها في المملكة مجموعة شاكر خالل النصف األول من عام 
2008م. وباإلضافة إلى ذلك فهنالك كميات قليلة من منتجات التكييف التي تصنع من قبل شركة جولدن ستار. وتعتبر المكيفات 

المصنعة محليا عالية ومضمونة الجودة. 

تنتج جميع المصانع المحلية مكيفات هواء لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما إنها تستهدف تصدير أكبر عدد ممكن من 
المكيفات إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. هذا ويتم تصدير أعداد كبيرة من المكيفات سنويا -وباألخص المكيفات 
من نوع شباك- وغالبًا إلى الدول الخليجية التي ال تفرض رسومًا جمركية على االستيراد من المملكة، أضف إلى ذلك فإن جميع 
المنتجات المصنعة في المملكة تخضع لمعايير المناخ االستوائي مما يجعلها مالئمة لالستخدام في المنطقة. وقد أصبحت دولة 
العراق أحد أكبر المشترين للمنتجات المصنعة في المملكة خالل السنوات القليلة الماضية. إضافة إلى ذلك، فإن بلدانًا مثل: دولة 

اإلمارات وسوريا ومصر تمثل أسواق تصدير كبيرة لمنتجات المصانع المحلية.
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الجدول 11: المصنعون في سوق أجهزة التكييف

اإلنتاج المحلي
نوع

الطاقة اإلنتاجية 
العالمة تصديراستيراد)باآلالف(

التجارية

شباك، سبليتمكيفات الزامل
مركزية 

منفصلة
أسطح، مبردات

شباك 440
سبليت 60 

مركزي 36.5

الشرق األوسطال يوجد
أوروبا، أمريكا، 

إفريقيا
أستراليا، الشرق 

األقصى

كوالين، كول 
كير

كالسيك، 
يوكاليما

كاليما تيك

حمد عبداهلل 
العيسى وأبناؤه

شباك
سبليت

شباك  700
سبليت  100
مبردات  30 

دول الخليج، سبليت )فردي(
العراق

اإلمارات، سوريا

هيتاشي، 
جيبسون

كرافت، دولفين
هاي كوول

إبراهيم الجفالي 
وإخوانه

شباك، سبليت
مركزية منفصلة 

أسطح

وحدات التكييف 
470

كارير، فاكونمبردات
الكترولوكس

كيلفيناتور

مجموعة متبولي 
المتحدة 

شباك، سبليتاليوجداليوجد
مركزيةمنفصلة 

أسطح

سامسونجاليوجد

شباك،سبليت،جولدن ستار
أسطح مركزية 

منفصلة 

دول الخليج، اليوجد-
العراق

لبنان، األردن، 
سوريا

رويال تيمب

شباك،سبليت -أسطحالسالم
مركزية نفصلة
أسطح،مبردات

دول الخليج، لبنان، 
سوريا، األردن

يورك

شباك،سبليت،الحسن غازي شاكر
أسطح، مركزية 

منفصلة 

وحداتالتكييف500 
)المرحلة األولى(

شباك،سبليت
في آر إف،أسطح 
مركزيةمنفصلة

إل جي-

سبليت،أسطحاليوجداليوجدإبراهيم شاكر
مركزيةمنفصلة

ميديا،أميريكان اليوجد
ستاندرد

المصدر: بسريا، والمواقع اإللكترونية للشركات على شبكة اإلنترنت

المناطق والتوزيع

المناطق
بالرغم من أن هناك بعض االختالفات اإلقليمية، إال إن منتجات تكييف الهواء ضرورية بسبب طبيعة المناخ الحار، ويتم تركيبها 
تأتي  وبعدها  قرابة %35،  تبلغ  مرتفعة حيث  المبيعات  تكون  الوسطى  المنطقة  تقريبًا؛ ففي  المملكة  المباني في  في جميع 
المنطقة الغربية التي تبلغ مبيعاتها حوالي 25%. أما 15% من المبيعات فتكون في المنطقة الشرقية، و25% المتبقية مشتركة 

بين جميع المناطق األخرى.

التوزيع
لكل  محالت  عشِر  )قرابة  العرض  صاالت  من  محدودًا  عددًا  المحليين  عين  المصنِّ من  معظمها  الكبرى،  الشركات  بعض  تملك 
إلى كبار تجار  ُتباع  المنتجات  أغلبية  إن  إال  المستهلكين بشكٍل مباشر،  إلى  لبيع منتجاتها بشكل حصري  المخصصة  شركة( 
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الجملة الذين يسوقونها من خالل محالت البيع بالتجزئة العائدة لهم، أو من خالل إعادة بيع كميات كبيرة منها إلى تجار التجزئة 
عين أو المورِّدين يبيعون أجهزة التكييف  الذين يقوم بدورهم ببيعها إلى المستهلكين. هذا وفي بعض الحاالت فإن المصنِّ
دة سواء أكانت مشروعات خاصة أم حكومية، وُيمثل هذا النوع من المبيعات جزءًا هامًا جدًا من السوق،  مباشرة لمشروعات محدَّ

كما إن الحكومة تعتبر عمياًل مهمًا لمنتجات تكييف الهواء، إال إن حجم هذا السوق غير قابل للتحديد بشكل دقيق. 

إن المنتجات الكبيرة مثل اليونيتاري والمبردات تباع في الغالب مباشرة إلى العمالء، وأما مكيفات في آر إف فتباع عادة عن طريق 
موزِّع الذي يبيعها مباشرة إلى المقاول الذي يقوم عادة بتركيبها، أو تباع إلى الجهة التي ستقوم بالتركيب إذا كان المشروع 

صغيرا.

والصيف،  والشتاء  وفيرست،  وزينة  وبيست  األسود  والصندوق  وإكسترا  الكترو  مثل  واإللكترونية  المنزلية  األجهزة  متاجر  إن 
والمنيع والبسام إضافة إلى عدد كبير من محالت مكيفات الهواء الخاصة تمثل قنوات البيع الكبرى في البالد.

هذا ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن المبيعات التي تتم عن طريق متاجر التسوق الكبرى )الهايبرماركت( ال ُيتوقع أن تكون عائقا 
في طريق السوق خالل السنتين أو الثالث سنوات القادمة؛ لذلك السبب يحتمل أن يقوم المصنعون الصينيون الذين يصنعون 
أجهزة التكييف تحت العالمات التجارية المحلية بالبحث عن منافذ لبيع منتجاتهم من خالل سلسلة من محالت األجهزة اإللكترونية 

وعدد من سلسلة المحالت الصغيرة التي تقبل بتقديم العالمات التجارية المحلية بجانب العالمات التجارية المشهورة.

3.3 السوق السعودية لألجهزة المنزلية

نظرة عامة
ع أن تبقى نسبة النمو في سوق األجهزة المنزلية  نتيجة للنمو االقتصادي والتغير في نمط المعيشة في المملكة فمن المتوقَّ
ع الدراسات السوقية ارتفاع معدالت تملك المساكن نتيجة لالنتعاش االقتصادي والسياسة الحكومية التي تهدف  قوية. وتتوقَّ
إلى تشجيع االستثمار في القطاع العقاري، ومن المتوقع على المدى المتوسط والطويل أن يتم بناء وحدات سكنية بأعداد كبيرة 
الرئيسة  األجهزة  الخصوص  المنزلية وعلى وجه  األجهزة  الطلب على  ارتفاع معدالت  إلى  تبعًا  الذي سيؤدي  األمر  المملكة،  في 

كالثالجات وأجهزة الطبخ والمايكروويف واألفران باعتبارها أجهزة أساسية تحتاجها أغلب المساكن في المملكة.   

الجدول12: سوق األجهزة المنزلية )من حيث القيمة(

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004ممليون ريال سعودي
2004م-2008م

8.3%283.4322.6344.9361.7381.1المواقد الصغيرة 

8.9%163.5168.1 156.5 152.6 133.9أجهزة التجميد )فريزر(

8.8%326.4377.5396.9426.7457.3أجهزة طبخ )المواقد(

9.8%512.4539.9 482.4 461.5 402.1الغساالت

9.6%40.042.5 37.6 36.5 30.7غساالت الصحون

8.2%991.91,120.31,176.51,266.71,358.3الثالجات

المصدر: يورومونيتور

إن تغير معايير المعيشة وانتشار الوعي بأنماط الحياة الحديثة لدى أغلب الطبقات المتوسطة والرفيعة من المجتمع في المملكة 
قد أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات واألجهزة المنزلية الحديثة، وكذلك نتج عنه المزيد من القابلية واالستعداد لدفع مبالغ 

أعلى مقابل منتجات ذات جودة أعلى.

هذا وإن التوجه الغالب الذي يشهده السوق السعودي هو مزيد من الطلب على أجهزة المطابخ وغساالت المالبس ذات الجودة 
 ،)stainless steel( واألجهزة المصّنعة من الفوالذ المقاوم للصدأ ،)built-in( العالية؛ حيث إن هنالك إقباالً نحو األجهزة المخفية
في  المستهلكين  بين  ومنتشرة  األنواع شائعة  أصبحت كل هذه  العالية، حيث  الكفاءة  ذات  األمام  تعبأ من  التي  والغساالت 

المملكة الذين يدركون مدى أهمية االستفادة من هذه األجهزة في منازلهم.
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الجدول 13: سوق األجهزة المنزلية )من حيث الحجم(

متوسط النمو2008م2007م2006م2005م2004معدد الوحدات باأللف
2004م-2008م

5.6%1,924.22,192.22,254.02,316.02,396.6المواقد الصغيرة 

5.1%89.4 88.4 85.9 83.7 73.4أجهزة التجميد )فريزر(

7.6%183.0208.7220.4233.1245.3أجهزة طبخ )المواقد(

6.6%289.3298.6 275.7 263.4 231.0غساالت المالبس

6.2%22.9 22.0 20.521.2 18.0غساالت الصحون

6.5%244.5278.7289.4302.3314.5الثالجات

المصدر: يورومونيتور

ومن المتوقع أن تستمر نسبة نمو حجم سوق األجهزة المنزلية بنسبة 5% إلى 7% سنويًا)2( مع احتمال االرتفاع فوق تلك النسبة 
فور االنتهاء من بعض مشاريع تطوير المدن والمشاريع العقارية الكبيرة وإمكانية تطبيق الرهن العقاري. إن أسعار بعض األجهزة 
المنزلية التي كانت تشهد انخفاضًا قد بدأت باالرتفاع بدءًا من عام 2006م؛ نظرًا لرفع المنتجين من نسبة تكلفة اإلنتاج، ويتوقع 
أن تبقى هذه األسعار ثابتة وخصوصا أسعار األجهزة مرتفعة السعر حيث إن السوق السعودي أقل حساسية تجاه األسعار مقارنة 

بغيره من األسواق.

البيئة التنافسية
جينيرال  عالمة  مثل  األمريكية  التجارية  العالمات  أما  مايتاج.  و  وأريستون  جليمجاز  هي  المملكة  في  القيادية  التجارية  العالمات 
إليكتريك فيقتصر اإلقبال عليها على المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، ولكن مع غالء العالمات التجارية األوروبية نتيجة الرتفاع 

اليورو فإنه يتوقع للعالمات التجارية األمريكية أن تكون أكثر منافسة إلى حد ما.

 الجدول14: كبار المنافسين في سوق األجهزة المنزلية

العالمة التجاريةاستيراداسم الشركة

ويرل بوول، جينيرال، جليم جازأجهزة منزليةزقزوق لألجهزة المنزلية
كوول الين، كاوا آند واتشيجو

إلكترونيات، أجهزة منزلية، أجهزة العناية يوسف محمد ناغي المحدودة
الشخصية

إل جي، فيليبس

سامسونج، تيريم، تي أو آيهإلكترونيات، أجهزة منزليةمجموعة المتبولي المتحدة

توشيبا، دورا، بيترا، فيلكو، روددإلكترونيات، أجهزة منزلية شركة التكنولوجيا المتحدة

سانيوإلكترونيات، أجهزة منزليةشركة اإللكترونيات األساسية

هاييرإلكترونيات، أجهزة منزليةشركة الجبر التجارية

 روينتاإلكترونيات،أجهزةمنزلية صغيرةشركة سالم باخشوين وأوالده

مولينكسإلكترونيات،أجهزةمنزلية صغيرةشركة العيسائي

براونأجهزة منزلية صغيرةشركة أحمد الناغي المحدودة

كينوود، آكايأجهزة منزلية صغيرةشركةأحمدعبدالوهاب عبداهلل

مايتاج،أريستون، إنديست، ديلونجي، شاكرأجهزةمنزلية،أجهزةمنزليةصغيرةشركةإبراهيم شاكرالمحدودة

المصدر: موقع شركة يورومونيتور، ومجموعة شاكر.

)2(  المصدر يورومونيتور.
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الجدول 15: الحصة السوقية لشركة إبراهيم شاكر حسب نوع المنتج والعالمة التجارية

الحصة السوقيةالعالمة التجارية  المنتج  
14%أريستونأجهزة الطبخ )المواقد( الكبيرة

7%ميتاجأجهزة الطبخ )المواقد( الكبيرة

1%ديلونجيأجهزة الطبخ )المواقد( الصغيرة

8%أريستونغساالت الصحون

7%إنديسيتغساالت الصحون

المصدر: يورومونيتور
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4- الشركة

4.1 مقدمة
 وتعتبرمجموعة شاكر  امتدادًا للنشاط التجاري الذي بدأه الشيخ إبراهيم شاكر –رحمه اهلل- في عام 1950م بهدف استيراد أجهزة 
التكييف واألجهزة المنزلية وبيعها بالجملة. وكانت من أوائل الشركات في المملكة التي دخلت هذا المجال ونجحت في الحصول 
على حقوق توزيع حصرية وغير حصرية للعديد من العالمات التجارية العالمية الرائدة، مثل: )إل جي، ومايتاج، وأنديست، وأريستون 
وديلونغي وماكوي وأميريكان ستاندرد وميديا(. وقد أدخلت مجموعة شاكر منتجات التكييف المصنعة بواسطة إل جي )والتي 
يشار إليها الحقا بـ«إل جي«( إلى المملكة في عام 1994م، وبحلول عام 2000م كانت قد نجحت في كسب القيادة السوقية؛ حيث 
تمثل الحصة السوقية الحالية لمجموعة شاكر من سوق أجهزة التكييف ما يقارب الـ 26.1%، وأما حصتها الحالية من سوق األجهزة 

المنزلية فتقارب الـ %4.5.

تمثل مجموعة شاكر حاليًا أكثر من ثمان عالمات تجارية عالمية، وتعتبر من الشركات الرائدة في المملكة في مجال توزيع أجهزة 
التكييف واألجهزة المنزلية من خالل شبكة واسعة من الموزعين وقنوات بيع التجزئة من خالل أسواق الهايبرماركت المتخصصة 

باإلضافة إلى مراكز خدمات العمالء والمستودعات ومعاهد التدريب.

وفيما يأتي نبذة عن العالمات التجارية التي تقوم مجموعة شاكر بتمثيلها كموزع لمنتجاتها في السوق السعودي:

: مجموعة شاكر هي الموزع الحصري والوحيد لتوزيع أجهزة تكييف إل جي في المملكة.  1 .)LG Electronics( إل جي لإللكترونيات
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن األجهزة المنزلية األخرى )غير أجهزة التكييف(، واألجهزة اإللكترونية التي تحمل العالمة التجارية إل جي 

لديها موزعين آخرين  في المملكة غير مجموعة شاكر.

مايتاج )Maytag(: مجموعة شاكر هي الموزِّع الحصري والوحيد لمجموعة منتجات مايتاج من األجهزة المنزلية في المملكة.. 2

منتجات  لمجموعة  المملكة  في  والوحيد  الحصري  الموزِّع  هي  شاكر  مجموعة   : 3 .)Ariston & Indesit( إنديست  و  أريستون 
built-( واألجهزة المخفية ضمن تصميم المطابخ ،)أريستون و إنديست من األجهزة المنزلية الكبيرة )مثل: المواقد والغساالت

in( وغيرها من أنواع األجهزة المنزلية.

: مجموعة شاكر هي الموزِّع الحصري والوحيد في المملكة للتشكيلة الواسعة من منتجات ديلونجي  4 .)DeLonghi( ديلونجي
مثل: أجهزة التدفئة المتنقلة، ومعدات وأجهزة إعداد القهوة، وأجهزة كي المالبس، وأجهزة منزلية صغيرة متنوعة أخرى.

أميريكان  ألنظمة  المملكة  في  والوحيد  الحصري  الموزِّع  هي  شاكر  مجموعة  5 . :)American Standard( ستاندرد  أميريكان 
ستاندرد للتدفئة والتهوية والتكييف.

من  المنزلية  وأجهزتها  ميديا،  تكييف  ألجهزة  المملكة  في  والوحيد  الحصري  الموزِّع  هي  شاكر  مجموعة   6 .:)MIDEA( ميديا 
الغساالت والنشافات وتشكيلة متنوعة من األجهزة المنزلية الصغيرة.

: مجموعة شاكر هي الموزِّع غير الحصري لمنتجات شركة ماكوي في المملكة من أجهزة التدفئة والتهوية  7 .)McQuay( ماكوي
والتكييف، وباألخص المبردات، وحلول تبريد األحياء/المناطق.

ق الشركة مجموعة من األجهزة المنزلية التي يتم تصنيعها في مصانع خارج المملكة، تحت اسم: شاكر. منتجات شاكر:. 8 تسوِّ

هذا وقد دخلت الشركة في شراكة مع إل جي في عام 2006م لتأسيس شركة صناعية في المملكة لتصنيع وإنتاج أجهزة تكييف 
تحت عالمة إل جي، وذلك لرفع مستوى عالقاتها التجارية مع القطاع الحكومي وقطاع الشركات وزيادة أرباحها عن طريق تخفيض 
قبل  من  مملوكة  محدودة  ذات مسؤولية  المملكة كشركة  في  الشركة  تأسيس هذه  تم  وقد  العامل.  المال  رأس  متطلبات 
الشركة بنسبة )51%(، وإل جي بنسبة )49%(. وتهدف هذه الشركة إلى تلبية متطلبات السوق المحلي، وأن تصبح جزءًا من قنوات 

اإلنتاج العالمية لشركة إل جي بغرض تلبية احتياجات األسواق الخليجية واإلقليمية وأسواق الدول األخرى المجاورة.

4.2 تاريخ الشركة وتطور رأسمالها
 تأسست الشركة في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم 4030102685 وتاريخ 
م إلى مئة )100( حصة نقدية متساوية  1414/10/21هـ الموافق 1994/04/03م برأِس ماٍل قدره 500،000 خمسمائة ألف ريال سعودي مقسَّ
القيمة، قيمة كلٍّ منها )5،000( خمسة آالف ريال سعودي. وقد تأسست الشركة من ِقَبل الشريكين: محمد غازي إبراهيم شاكر 

بنسبة تملك تبلغ 20%، والحسن غازي إبراهيم شاكر بنسبة تملك تبلغ%80.
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الجدول16: حصص الملكية في الشركة عند التأسيس

الحصص االسم
النقدية

قيمة كل حصة
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
النسبة المئوية)ريال سعودي(

80%805،000400،000الحسن غازي إبراهيم شاكر

20%205،000100،000محمد غازي إبراهيم شاكر
100%1005،000500،000اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر

وفي 1419/08/29هـ الموافق 1998/12/19م قام الشريك الحسن غازي إبراهيم شاكر بالتنازل عن أربعين )40( حصة من حصصه في 
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، والتي تمثل ما قيمته 40% من رأسمالها إلى حسين غازي إبراهيم شاكر؛ وبالتالي أصبحت 

ملكية الشركاء في الشركة  كما يأتي:

الجدول 17: تغير هيكل الملكية في الشركة

الحصص االسم
النقدية

قيمة كل حصة
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
)ريال سعودي(

النسبة 
المئوية

40%405،000200،000الحسن غازي إبراهيم شاكر

20%205،000100،000محمد غازي إبراهيم شاكر

40%405،000200،000حسين غازي إبراهيم شاكر

100%1005،000500،000اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر

وبتاريخ 1424/12/25هـ الموافق 2004/2/16م، وافق الشركاء في الشركة على بيع 50% من حصصهم في الشركة إلى شركة عليل 
لألجهزة الكهربائية المحدودة، ودخولها كشريك جديد في الشركة؛ وبناًء على ذلك فقد تم توزيع الحصص في الشركة على 

النحو اآلتي:

الجدول 18: تغير هيكل الملكية في الشركة

الحصص االسم
النقدية

قيمة كل حصة
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
)ريال سعودي(

النسبة 
المئوية

20%205،000100،000الحسن غازي إبراهيم شاكر

10%105،00050،000محمد غازي إبراهيم شاكر

20%205،000100،000حسين غازي إبراهيم شاكر

50%505،000250،000شركة عليل لألجهزة الكهربائية
100%1005،000500،000اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر

وفي 1427/10/22هـ الموافق 2006/11/14م قررت شركة عليل لألجهزة الكهربائية المحدودة )3( التنازل عن كامل حصصها في الشركة 
المهيدب  عبدالقادر  وشركة  خضرة،  أبو  فوزي  إسماعيل  ولماء  وإخوانه،  أبونيان  عبداهلل  إبراهيم  شركة  هم:  جدد  شركاء  إلى 

وأوالده، وبناًء على ذلك فقد تغير توزيع الحصص ليصبح كما يأتي:

ست بين الشركاء اآلتية أسماؤهم: )شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان وإخوانه، ولماء إسماعيل فوزي أبو خضرة،  )3(  شركة عليل لألجهزة الكهربائية المحدودة »شركة ذات مسؤولية محدودة« ُأسِّ
وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده(، وقد تمَّ حّل الشركة وتصفيتها كما ُأعلن في جريدة أم القرى الرسمية في عددها ذي الرقم: )4135( الصادر بتاريخ 1428/01/21هـ الموافق 2007/02/09م.
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الجدول 19: تغير هيكل الملكية في الشركة

الحصص االسم
النقدية

قيمة كل حصة
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
)ريال سعودي(

النسبة 
المئوية

20%205،000100،000الحسن غازي إبراهيم شاكر

10%105،00050،000محمد غازي إبراهيم شاكر

20%205،000100،000حسين غازي إبراهيم شاكر

شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان 
20%205،000100،000وإخوانه

20%205،000100،000لماء إسماعيل فوزي أبو خضرة

شركة عبد القادر المهيدب 
10%105،00050،000وأوالده

100%1005،000500،000اإلجمالي

المصدر: مجوعة شاكر

وبناًء على طلب الشركاء في الشركة، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم )ق/275( وتاريخ 1429/8/17هـ )الموافق 
2008/8/19م( والذي تحولت الشركة بموجبه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقد تمت زيادة رأسمال 
الشركة عند التحول من )500،000( خمسمائة ألف ريال سعودي إلى )350،000،000( ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى 
)35،000،000( خمسة وثالثين مليون سهم متساوية القيمة، بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم، وذلك من خالل 
رسملة حساب األرباح المبقاة، والتي بلغت حينئذ )216،157،607( مائتين وستة عشرة مليون ومائة وسبعة وخمسين ألف وستمائة 
وسبعة ريال سعودي، واالحتياطي النظامي البالغ حينئذ )522،416( خمسمائة واثنان وعشرين ألف وأربعمائة وستة عشرة ريال 
سعودي، وسداد الرصيد المتبقي من جاري الشركاء البالغ حينئذ )132،819،977( مائة واثنين وثالثين مليون وثمانمائة وتسعة 

عشرة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال سعودي.

وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع المكيفات، وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات واألجهزة المنزلية والكهربائية واإلكترونية 
والمكيفات الهوائية، وصيانة وإصالح األجهزة الكهربائية واإللكترونية والمكيفات، باإلضافة إلى الوكاالت التجارية عن الشركات 
ل إلى شركة  التي تزاول األنشطة نفسها. وقد تم إعادة توزيع األسهم في الشركة فيما بين المساهمين المؤسسين عند التحوُّ

مساهمة مقفلة على النحو اآلتي:

الجدول 20: تغير هيكل الملكية في الشركة

قيمة كل سهماألسهم النقديةاالسم
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة األسهم
)ريال سعودي(

النسبة 
المئوية

20%7،000،0001070،000،000الحسن غازي إبراهيم شاكر

5%1،750،0001017،500،000محمد غازي إبراهيم شاكر

5%1،750،0001017،500،000حسين غازي إبراهيم شاكر

36%12،600،00010126،000،000شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان وإخوانه

16%5،600،0001056،000،000لماء إسماعيل فوزي أبو خضرة

18%6،300،0001063،000،000شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

100%35،000،00010350،000،000اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر
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الرسم البياني 1: هيكل ملكية الشركة قبل الطرح

الحسن غازي إبراهيم 
شاكر

شركة عبدالقادر 
المهيدب واوالده 

لماء اسماعيل فوزي 
ابو خضره

حسين غازي إبراهيم 
شاكر

محمد غازي إبراهيم 
شاكر

شركة إبراهيم عبداهلل 
أبو نيان وإخوانه

%20

%90%90%51
%10

%10

%18%16%5%5%36

شركة إبراهيم حسين شاكر 
للمشاريع والصيانه

شركة إل جي شاكر المحدودةشركة إبراهيم شاكر المحدودة

شركة الحسن غازي
إبراهيم شاكر

المصدر: مجموعة شاكر

الرسم البياني 2: هيكل ملكية الشركة بعد الطرح

الحسن غازي 
إبراهيم شاكر

شركة عبدالقادر الجمهور
المهيدب واوالده 

لماء اسماعيل فوزي 
ابو خضره

حسين غازي 
إبراهيم شاكر

محمد غازي إبراهيم 
شاكر

شركة إبراهيم عبداهلل 
أبو نيان وإخوانه

%14 %30

%90%90%51
%10

%10

%12.21%10.86%5%3.5%24.43

شركة إبراهيم حسين شاكر 
للمشاريع والصيانه

شركة إل جي شاكر المحدودةشركة إبراهيم شاكر المحدودة

شركة الحسن غازي
إبراهيم شاكر

المصدر: مجموعة شاكر

4.3 هيكل مجموعة شاكر والشركات التابعة لها
تتألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من ثالث شركات تابعة نشاطها الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة 

بالجملة في أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية. وهذه الشركات التابعة هي:

شركة إبراهيم شاكر المحدودة
 )403004475( برقم  التجاري  السجل  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  شركة  هي  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة 
تاريخ 1402/7/16هـ  ابتداًء من  إبراهيم شاكر هي خمسة وعشرون )25( عامًا  1982/5/10م. مدة شركة  الموافق  وتاريخ 1402/7/16هـ 
السابق من  مملوكة في  الشركة  كانت  وقد  تلقائيا،  تتجدد  2006/8/10م  الموافق  1427/7/15هـ  تاريخ  1982/5/10م، وحتى  الموافق 
وفي  النشرة.  من هذه  أعاله   20 الجدول  في  إليهم  المشار  إبراهيم شاكر  غازي  الحسن  لشركة  المؤسسين  المساهمين  قبل 
1429/05/14هـ الموافق 2008/05/20م تمت إعادة هيكلة ملكية شركة إبراهيم شاكر المحدودة عن طريق تنازل الشركاء فيها عن 
90% من حصصهم إلى شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، و10% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة 
أيضًا بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر؛ وذلك بهدف تجميع القوائم المالية لجميع هذه الشركات ضمن 

مجموعة واحدة.

ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة جدة، ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية واألجهزة الكهربائية 
)بما في ذلك أجهزة المطابخ الكبيرة المدمجة، وأجهزة المطابخ الصغيرة(، والوكاالت التجارية. 
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وتقوم شركة إبراهيم شاكر المحدودة بالعمل في المملكة كموزع حصري لمجموعة من العالمات التجارية العالمية مثل: ميتاج، 
وأريستون وإندسيت، وديلونجي، وأميريكان ستاندرد، وميديا، كما إنها وكيل غير حصري ألجهزة تكييف ماكوي. ويبلغ رأسمال 

شركة إبراهيم شاكر عشرة ماليين )10،000،000( ريال سعودي.

الجدول 21: حصص الملكية في شركة إبراهيم شاكر 

النسبة المئويةالشركاء 

90%شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

10%شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة

100%اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر

في عام 2008م سجلت الشركة إجمالي مبيعات بلغ 148.9 مليون، أما صافي األرباح الذي حققته الشركة فقد بلغ 11.5 مليون ريال 
سعودي.

الجدول 22: ملخص النتائج المالية لشركة إبراهيم شاكر

التسعة أشهر المنتهية في 30 السنة المنتهية في 31 ديسمبربآالف الرياالت
سبتمبر

2009م2008م*2008م2007م2006مقائمة الدخل
113،066121,054148,920116,421129,989إجمالي المبيعات

)93،844()86,353()106,233()87،802()81،161(تكلفة المبيعات

31،90533،25142,68630,06836،145الربح اإلجمالي

)11,684()10,449()14,307()12,713()12،336(مصاريف البيع والتوزيع 

)10،867()12،151()15,124()12,000()10،971(مصاريف عمومية و إدارية

5،3236,66711,5336,81711,105صافي الدخل

المركز المالي
97،196110,636158,065126,996156,023الموجودات المتداولة

108،402121,246170,038138,919169,109إجمالي الموجودات

56،93375,817111,19285,16497,490المطلوبات المتداولة

65،14584,593121,85295,449109,818إجمالي المطلوبات 

43،25736,65348,18643,47059,291حقوق المساهمين

التدفقات النقدية
)2,809(20،3915,7755886,755النقد من األنشطة التشغيلية

)2,291()2,300()2,801()749(941النقد من األنشطة االستثمارية

4675,990)193()8,575()17،635(النقد من األنشطة التمويلية

13،4969،9477,54114,8708,431النقد في نهاية الفترة المالية

المصدر: القوائم المالية االفتراضية المراجعة للشركة.                  * قوائم مالية غير مراجعة لهذه الفترة.     

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة
ألف  خمسمائة  رأسمالها  يبلغ  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  شركة  هي  والصيانة  للمشاريع  شاكر  حسين  إبراهيم  شركة 
)500،000( ريال سعودي. يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 4030159728 بتاريخ 1427/1/7هـ 
الموافق 2006/2/6م. إن مدة الشركة خمسون )50( عامًا بدأت في تاريخ 1427/1/7هـ الموافق 2006/2/6م، وحتى 1477/1/7هـ الموافق 

2054/8/11م تتجدد تلقائيا.
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وقد كانت الشركة مملوكة في السابق من قبل: حسين غازي شاكر، وإبراهيم حسين غازي شاكر، وعماد عبدالقادر المهيدب، 
والصيانة عن طريق  للمشاريع  إبراهيم حسين شاكر  إعادة هيكلة ملكية شركة  2008/05/20م تمت  الموافق  1429/05/14هـ  وفي 
تنازل الشركاء فيها عن 90% من حصصهم إلى شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، و10% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة 

المملوكة أيضًا بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. 

الجدول 23: حصص الملكية في شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة

 النسبة المئويةالشركاء

90%شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

10%شركة إبراهيم شاكر

100%اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر

إبراهيم شاكر،  الحسن غازي شاكر، ولشركة  للمشاريع والصيانة خدمات تسويقية لشركة  إبراهيم حسين شاكر  توفر شركة 
وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شاكر.

الجدول 24: ملخص النتائج المالية لشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة

التسعة أشهر المنتهية في 30 السنة المنتهية في 31 ديسمبربآالف الرياالت
سبتمبر

2009م2008م**2008م2007م2006م*قائمة الدخل
3,2652,5112,504 3,319 1,794 إجمالى المبيعات

)1,945()1,956()2,573()2,789()1,298(تكلفة المبيعات

692555559 530 496 الربح اإلجمالى

)36()10()210()118(-مصاريف البيع والتوزيع 

)317()423()543()385()316(مصاريف عمومية وإدارية

1,0777881,314 164677صافي الدخل

 المركز المالي

1,8722,9492,501 4,669 2,198 الموجودات المتداولة

6,6927,2958,429 8,334 2,198 إجمالى الموجودات

4,2745,1664,697 6,994 1,534 المطلوبات المتداولة

4,2745,1664,697 1,5346,994 إجمالى المطلوبات 

2,4172,1293,731 1,341 664 حقوق المساهمين

 التدفقات النقدية

)453()625()784( 1,219)221(النقد من األنشطة التشغيلية

-----النقد من األنشطة االستثمارية

---- 500النقد من األنشطة التمويلية

715874262 1,498 279النقد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية االفتراضية المراجعة.         *بدأت شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة التشغيل في عام 2006م 
** قوائم مالية غير مراجعة لهذه الفترة  

شركة إل جي شاكر المحدودة
شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي لإللكترونيات الكورية وبين الشركة في المملكة 
بموجب سجل تجاري رقم 1010226606 وتاريخ 1427/12/4هـ الموافق 2006/11/25م. وقد تأسست الشركة بهدف تصنيع أجهزة التكييف 
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وفقا لرخصة االستثمار األجنبي رقم 1/1439 بتاريخ 1427/9/19هـ الموافق 2006/10/12م. مدة شركة إل جي شاكر هي عشر )10( سنوات 
بدءًا من تاريخ 1427/12/04هـ الموافق 2006/11/25م وحتى تاريخ 1437/12/4هـ الموافق 2016/9/06م، ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكر 

سبعة وثالثين مليونًا ومائة وخمسة وعشرين ألف )37،125،000( ريال سعودي.  

الجدول 25: حصص الملكية في شركة إل جي شاكر

 النسبة المئويةالشركاء

51%شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

49%إل جي لإللكترونيات

100%اإلجمالي

المصدر: مجموعة شاكر

الجدول 26: ملخص النتائج المالية لـشركة إل جي شاكر

التسعة أشهر المنتهية في 30 السنة المنتهية في 31 ديسمبر بآالف الرياالت
سبتمبر

2009م2008م**2008م2007م*2006مقائمة الدخل
127,71785,563161,458--إجمالي المبيعات

)126,828()75,606()114,823(--تكلفة المبيعات

12,8959,95834,629--الربح اإلجمالي

)3,711()1,682()2,649(--مصاريف البيع والتوزيع 

)9,916()5,206()6,200()3,411(-مصاريف عمومية وإدارية

894146701,745-دخل )أخرى(

3,4443,02822,159)2,517(-صافي الدخل

المركز المالي
16,19174,963102,94585,878الموجودات المتداولة

49,093125,336153,359140,954إجمالي الموجودات

13,76283,256110,68381,130-المطلوبات المتداولة

14,64187,737116,06883,428-إجمالي المطلوبات 

34,45237,59837,21957,527-حقوق المساهمين

التدفقات قدية
النقد من األنشطة 

)19,948()15,921()5,901(8,287-التشغيلية

النقد من األنشطة 
)7,605()19,323()20,161()32,943(-االستثمارية

37،99014,74129,73627,378-النقد من األنشطة التمويلية

13,3342,0137,82618,387-النقد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية االفتراضية المراجعة.  *بدأت شركة إل جي شاكر التشغيل في 25 مارس 2008م
** قوائم مالية غير مراجعة لهذه الفترة
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4.4 االستثمارات
قامت مجموعة شاكر بالدخول كشريك في شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة المنزلية لبنان )»سيلكو«( شركة مساهمة لبنانية، 
َسة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية بموجب السجل التجاري رقم 1010474 وتاريخ 2009/09/24م، وبرأسمال قدره  وهي شركة مؤسَّ
سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية )والذي يعادل 18،750،000 ريال سعودي(، وتشمل أنشطتها تجارة األجهزة اإللكترونية، 
والتجهيزات المنزلية، وتمتلك الشركة 2،000 سهم في الشركة المذكورة والتي تمثل ما نسبته 20% من رأسمالها، أما باقي األسهم 
إبراهيم شاكر، وحسين غازي شاكر، ومحمد غازي شاكر، وراجي محمد  الحسن غازي  المذكورة فيمتلكها كل من:  الشركة  في 

المولى، وإبراهيم جميل عبدالغني. وقد حصلت الشركة المذكورة على حقوق توزيع منتجات إل جي في لبنان فقط. 

وباستثناء سيلكو، فإن مجموعة شاكر ال تمتلك حاليًا أي استثمارات في أي شركات أخرى داخل المملكة أو خارجها )خالفًا لشركة 
إبراهيم شاكر، وشركة شاكر للمشاريع والصيانة، وشركة إل جي شاكر(.  

4.5 نبذة موجزة عن المساهمين المؤسسين

شركة عبد القادر المهيدب وأوالده
شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده )“شركة المهيدب”( هي امتداد للعمل الذي بدأ على يد كلٍّ من: عبد اللطيف وعبد القادر 
المهيدب في عام 1946م في مدينة الدمام، ومنذ ذلك التاريخ نمت شركة المهيدب لتصبح إحدى أشهر الشركات العائلية في 
المملكة، كما إن لديها فروعًا في دول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد تم تسجيل شركة المهيدب في 
سعودي.  ريال   )10،000،000( ماليين  عشرة  بلغ  برأسمال  1980/07/30م،  الموافق  1400/09/17هـ  وتاريخ   )205009333( رقم  التجاريِّ  السجل 
وفي تاريخ 1430/11/26هـ الموافق 2009/11/14 صدر قرار معالي وزير التجارة رقم )351/ق( بالموافقة على إعالن تحول شركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليار )1،000،000،000( ريال سعودي مقسم إلى مائة )100( مليون سهم تبلغ 

القيمة االسمية للسهم عشرة )10( رياالت اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقرًا لها.

وتتلخص أعمال الشركة في اآلتي:

تمويل وتصنيع مواد البناء   -  
المعدات واألدوات الصحية  -  

الهندسة اإللكترونية والميكانيكية  -  
استيراد المواد الغذائية بما في ذلك السكر والشعير واألرز وعلف الحيوانات  -  

امتالك األسواق المركزية والمراكز التجارية  -  
المقاوالت العامة  -  

يبلغ عدد الموظفين العاملين في شركة المهيدب والشركات الفرعية التابعة لها ستة آالف )6،000( موظف، ويتلخص في الجدول 
اآلتي أسماء المساهمين في شركة المهيدب:

الجدول  27: حصص المساهمين في شركة المهيدب 

الحصة المئويةاالسم

27.0%سليمان عبد القادر المهيدب

27.0%عماد عبد القادر المهيدب

27.0%عصام عبد القادر المهيدب

5.0%لولوه سليمان المهيدب

3.5%مريم عبد القادر المهيدب

3.5%هيفاء عبد القادر المهيدب

3.5%عواطف عبد القادر المهيدب

3.5%تماضر عبد القادر المهيدب

100%المجموع

المصدر: شركة عبد القادر المهيدب 
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شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان وإخوانه
كشركة  1999م  عام  أكتوبر  شهر  في  الرياض  مدينة  في  أبونيان”(  )“شركة  وإخوانه  أبونيان  عبداهلل  إبراهيم  شركة  تأسست 
تضامنية. وهي شركة استثمارية قابضة تستثمر في خدمات المياه وأنشطة التصنيع والبناء واالتصاالت والخدمات المصرفية 
والمحافظ االستثمارية والعقار والتأمين واألنشطة البتروكيماوية. وقد تم تسجيل شركة أبونيان في السجل التجاريٍّ رقم 1010156049 

وتاريخ 1420/07/22هـ الموافق 1999/11/01م، ورأسمالها ستمائة ألف )600،000( ريال سعودي.

ويتلخص في الجدول اآلتي أسماء الشركاء في شركة أبونيان:

الجدول 28: حصص الشركاء في شركة أبونيان 

الحصة المئويةاالسم

13.3%عبدالعزيز عبداهلل أبونيان

13.3%إبراهيم عبداهلل أبونيان

13.3%خالد عبداهلل أبونيان

13.3%محمد عبداهلل أبونيان

13.3%عبداإلله عبداهلل أبونيان

6.7%منيرة عبداهلل أبونيان

6.7%سارة عبداهلل أبونيان

6.7%سلوى عبداهلل أبونيان

6.7%نوال عبداهلل أبونيان

6.7%مها عبداهلل أبونيان

100 %المجموع

المصدر: شركة أبونيان 
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4.6 حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة في مجموعة شاكر
يبين الجدول اآلتي حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة في مجموعة شاكر، وهي على النحو اآلتي:

الجدول 29: حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة في مجموعة شاكر

الملكية بعد الطرحالملكية قبل الطرحنوع الملكيةاالسم
األسهمالنسبةاألسهمالنسبة

14.04،900،000%20.07،000،000%ملكية مباشرةالحسن غازي إبراهيم شاكر

5.01،750،000%5.01،750،000%ملكية مباشرةحسين غازي إبراهيم شاكر

3.51،225،000%5.01.750.000%ملكية مباشرةمحمد غازي إبراهيم شاكر

3.31،163،750%4.91،701،000%ملكية غير مباشرةسليمان عبدالقادر المهيدب

3.31،163،750%4.91،701،000%ملكية غير مباشرةعماد عبدالقادر المهيدب

3.31،163،750%4.91،701،000%ملكية غير مباشرةعصام عبدالقادر المهيدب

0.61213،750%0.9315،000%ملكية غير مباشرةلولوه عبدالقادر المهيدب

0.41142،500%0.6220،500%ملكية غير مباشرةمريم عبدالقادر المهيدب

0.41142،500%0.6220،500%ملكية غير مباشرةهيفاء عبدالقادر المهيدب

0.41142،500%0.6220،500%ملكية غير مباشرةعواطف عبدالقادر المهيدب

0.41142،500%0.6220،500%ملكية غير مباشرةتماظر عبدالقادر المهيدب

3.261،140،000%4.81،675،800%ملكية غير مباشرةعبدالعزيز عبداهلل أبو نيان

3.261،140،000%4.81،675،800%ملكية غير مباشرةإبراهيم عبداهلل أبو نيان

3.261،140،000%4.81،675،800%ملكية غير مباشرةخالد عبداهلل أبو نيان

3.261،140،000%4.81،675،800%ملكية غير مباشرةمحمد عبداهلل أبو نيان

3.261،140،000%4.81،675،800%ملكية غير مباشرةعبداإلله عبداهلل أبو نيان

1.63570،000%2.4844،200%ملكية غير مباشرةمنيره عبداهلل أبو نيان

1.63570،000%2.4844،200%ملكية غير مباشرةساره عبداهلل أبو نيان

1.63570،000%2.4844،200%ملكية غير مباشرةسلوى عبداهلل أبو نيان

1.63570،000%2.4844،200%ملكية غير مباشرةنوال عبداهلل أبو نيان

570،000  1.63%2.4844،200%ملكية غير مباشرةمها عبداهلل أبو نيان

10.863،800،000%16.05،600،000%ملكية مباشرةلماء إسماعيل فوزي أبو خضرة

30.010،500،000%-0.0%ملكية مباشرةالجمهور

100.035،000،000%100.035،000،000%المجموع

4.7 رؤية الشركة واستراتيجيتها 

رؤية الشركة
القيادية لمنتجات  العالمية  المصانع  الشراكة مع  القيادي في السوق عن طريق  المستوى  إلى  تتطلع مجموعة شاكر للوصول 

أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية، لتوفر منتجات ذات جودة عالية و قاعدة قوية للتوزيع وخدمات ما بعد البيع.

استراتيجية الشركة
تتمثل استراتيجية مجموعة شاكر في المحافظة على التفوق واألفضلية في المنافسة، وذلك من خالل العوامل الثالثة الرئيسة 

اآلتية:

أجهزة  من  المملكة  في  المجتمع  شرائح  مختلف  احتياجات  تلبية  إلى  شاكر  مجموعة  تتطلع  األجهزة:. 1  أفضل  توفير 
التكييف واألجهزة المنزلية من خالل مجموعة متنوعة من العالمات التجارية العالمية التي من شأنها رفع األداء المالي 
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للشركة ومعدل ربحيتها، كما تهتم مجموعة شاكر بجودة العالمات التجارية العالمية التي تمثلها على وجه الخصوص، 
وتتم مراقبة أداء المنتجات بشكل دوري؛ وذلك لضمان جودة أداء المنتجات، وتغطية جميع قطاعات السوق ذات الربحية 

التي تسعى الشركة إلى تغطيتها. 
الحكومي-،  العمالء -كالقطاع  الموزعين وكبار  مع  أن تطوير عالقاتها  تدرك مجموعة شاكر  عالية:. 2  مستويات خدمة 
األول على توفير خدمات  المقام  المنزلية يقوم في  التكييف واألجهزة  واالستحواذ على حصة جيدة من سوق أجهزة 
وتحسين  تطوير  في  مستمر  بشكل  تسعى  شاكر  مجموعة  فإن  وعليه  البيع؛  بعد  ما  وخدمات  الدعم  في  متميزة 

مستوى هذه الخدمات.
الدعم والتوريد من خالل  متانة منظومة الدعم والتوريد:. 3 تقوم مجموعة شاكر بتطوير بنية تحتية قوية لمنظومة 
بشكل  للعمالء  خدمات  تقديم  بهدف  وذلك  المملكة،  أنحاء  جميع  في  ومستودعات  دعم  مراكز  من  شبكة  توفير 
يلبي متطلباتهم بصورة سريعة، ولتقليل متطلبات رأس المال العامل الذي ينتج عنه زيادة العوائد على رأس المال 

المستثمر.  

4.8 العالمات التجارية والمنتجات
تحتوي محفظة مجموعة شاكر على عقود توزيع حصرية لبعض العالمات التجارية القيادية في السوق، مما يوفر للمستهلكين 
أنواعًا عديدة من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتطابق مواصفاتهم بالسعر المناسب، كما تحتوي المحفظة على عالمات 
تجارية قيادية في جميع قطاعات السوق في المملكة، وأبرز هذه العالمات التجارية هي إل جي للمكيفات والتي تسيطر على 

السوق المحلي.

الجدول 30: المنتجات التي توفرها مجموعة شاكر

األجهزة المنزليةأجهزة التكييف

مكيفات شباك

مكيفات سبليت 

مكيفات سبليت متعدد

مكيفات في آر إف

مكيفات األسطح

المكيفات المركزية المنفصلة

مبردات

غساالت المالبس

أجهزة الطبخ )المواقد(

الثالجات

الفريزرات

األجهزة المدمجة

برادات المياه

أجهزة تحضير القهوة

أجهزة المطبخ الصغيرة

المصدر: مجموعة شاكر

تضم مجموعة شاكر منتجات ذات عالمات تجارية عالمية ألجهزة التكييف واألجهزة المنزلية وتستمر في تقديم منتجات األجهزة 
المنزلية لقطاع التجزئة في المملكة. وتتشكل محفظة مجموعة شاكر من العالمات التجارية التالية:

)LG Electronics( 1  شركة إل جي لإللكترونيات
هي شركة كورية تعد ثاني أكبر مصنع لإللكترونيات في كوريا الجنوبية، وثالث أكبر مصنع لألجهزة المنزلية على مستوى العالم. 
مقرها الرئيس يقع في مدينة سيئول، وتعتبر الرائدة في مجموعة إل جي. ولديها 75 شركة فرعية تعمل على تصميم وتصنيع 

أجهزة التلفاز واألجهزة المنزلية وأجهزة التكييف. 

المملكة، وقد دخلت  التكييف في  أجهزة  فيما يخص  إل جي  توزيع حصرية مع شركة  اتفاقية  الشركة  في عام 1994م وقعت 
أجهزة تكييف شركة إل جي المملكة للمرة األولى في ذلك العام. وأصبحت إل جي رائدة في السوق في فترة وجيزة؛ حيث وصلت 
األول  المنافس  حصة  من  أكبر  ُتَعد  والتي  2008م،  عام  في   %45 قرابة  المملكة  في  سبيليت  تكييف  ألجهزة  السوقية  حصتها 

والثاني والثالث مجتمعين.)4( وتعتبر أجهزة تكييف إل جي العمود الفقري للشركة حيث تمثل غالبية مبيعاتها.

)Maytag( 2  مايتاج
وهي شركة معروفة عالميا في مجال تصنيع األجهزة المنزلية، ولديها تاريخ تشغيلي يفوق المئة عام. وفي عام 2006م استحوذت 
شركة ويرل بوول على مايتاج؛ ونتج عن هذا االستحواذ أكبر شركة أجهزة منزلية بحسب الحصة السوقية األمريكية. وتجري حاليا 
عت  وقَّ عام 1995م  مايتاج. وفي  تحويها شركة  التي  المنتجات  لمجموعة  مراجعة شاملة   )Whirlpool( بوول  ويرل  إدارة شركة 
شركة إبراهيم شاكر المحدودة اتفاقية توزيع حصرية للمنتجات المنزلية لشركة مايتاج في المملكة، واستمر التعاقد الحصري مع 

ويرل بوول بعد استحواذها على مايتاج لتوزيع منتجات مايتاج في المملكة حتى اآلن.

)4(  المصدر: بسريا.
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)Ariston & Indesit( 3  أريستون وإنديست
ر اسم الشركِة في شهِر فبراير من عام  استحوذت شركة ميرلوني إليترودوميستك في عام 1985م على شركة إنديست، وتغيَّ

2005م ليصبح شركة إنديست، وهي العالمة التجارية المميزة من بين عالمات الشركة األخرى خارج إيطاليا.

الرئيس لشركة إنديست في إيطاليا وتصنع منتجاتها تحت مسمى أريستون وإنديست. وتحتل قارة أوروبا المرتبة  يقع المقر 
الثانية عالميا من حيث حجم تصنيع األجهزة المنزلية. وقد حصلت شركة إبراهيم شاكر المحدودة على عقد حصري لتوزيع أجهزة 
أريستون المنزلية في المملكة منذ عام 1995م، وتعتبر شركة أريستون من الشركات القيادية في قطاع أجهزة المطابخ الكبيرة 
المدمجة والذي يشهد نموًا سريعًا في المملكة. وفي عام 2004م استطاعت شركة إبراهيم شاكر المحدودة توقيع اتفاقية حصرية 

لتوزيع منتجات إنديست لألجهزة المنزلية في المملكة. 

)DeLonghi( 4  ديلونجي
ديلونجي شركة إيطالية لتصنيع األجهزة المنزلية، وتنتج أجهزة تدفئة متنقلة وأجهزة صنع القهوة، حيث تصنف أغلب منتجاتها 
في  األولى  للمرة  ديلونجي  منتجات  تسويق  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة  بدأت  وقد  الصغيرة.  المنزلية  األجهزة  قائمة  في 
المملكة عام 2004م. ونظرًا لتنوع عدد منتجات الشركة، وتطبيقًا الستراتيجية مجموعة شاكر فقد قامت شركة إبراهيم شاكر 
اإلنتاج  التي تعتبر من أقوى خطوط  القهوة  التي تالئم السوق السعودي، وخصوصًا أجهزة إعداد  المنتجات  باختيار  المحدودة 

لشركة ديلونجي.

َعت ديلونجي في عام 2008م مع  ع به من أداء متمّيز فقد وقَّ ونظرًا للثقة التي حازتها شركة إبراهيم شاكر المحدودة، ولما َتتمتَّ
شركة إبراهيم شاكر المحدودة اتفاقية توزيع حصري لتوزيع منتجاتها في المملكة، ومازالت سارية حتى اآلن.

)American Standard( 5  أميريكان ستاندرد
التدفئة  ألنظمة  عالمي  د  مزوِّ أميريكان ستاندرد. وهي  وخليفة شركات  راند،  إنجرسول  لشركة  تابعة  تراين هي شركة  شركة 
العديد من  لديها  إن  تراين وأميريكان ستاندرد. كما  التجارية  العالمة  المباني تحت  إدارة وتحكم  والتهوية والتكييف، وأنظمة 

المكاتب ومراكز الخدمات وشركات مشتركة ومرافق تصنيع حول العالم.

عت شركة إبراهيم شاكر المحدودة اتفاقية حصرية لتوزيع أجهزة تكييف أميريكان ستاندرد في المملكة. وفي عام 1993م وقَّ

)MIDEA( 6  ميديا
عالمة تجارية صينية بدأت الشركة في تسويق بعض منتجاتها بشكٍل حصري في بداية عام 2009م لتغطية احتياجات السوق 

المتعلقة بشريحة المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

)McQuay( 7  ماكوي
تأسست الشركة في عام 1872م، وتحتل شركة ماكوي المرتبة الثانية عالميا في مجال تصنيع أجهزة التكييف والتدفئة والتهوية 
إن هذه  إير فلتر وبريفيكس حيث  ريمينجتون وهيرمان نيلسون وأمريكان  اآلتية:  التجارية  العالمات  الشركة  والثالجات. وتقدم 

العالمات التجارية تعتبر جزءًا من الكثير من العالمات التي توفرها شركة ماكوي. 

تتوسع مجموعة شاكر في عالقاتها مع شركة ماكوي لتوفر أنظمة المبردات، وتبريد األحياء/المناطق. وُيَتوقع لهذا القطاع أن 
يشهد نموًا قويًا لوجود مشاريع بنية تحتية كبيرة، وتتيح شراكة مجموعة شاكر مع شركة ماكوي فرصة التمركز الجيد لالستفادة 

منها، من خالل توزيع منتجاتها في المملكة بشكٍل غيِر حصري. 

)Shaker( 8  شاكر
ال  نفسه  الوقت  في  ولكنها  التجارية،  العالمة  جودة  عن  تبحث  التي  االستهالكية  الشريحة  على  التعرف  من  شاكر  مجموعة  تمكنت 
األجهزة  من  مجموعة  2001م  عام  في  الشركة  أطلقت  فقد  الشريحة  هذه  ولخدمة  العالمية،  التجارية  العالمات  تكلفة  تحمل  تستطيع 
المنزلية التي يتم تصنيعها في مصانع خارج المملكة، تحت اسم: شاكر، مثل أجهزة الثالجات والمايكروويف والفريزرات وبرادات المياه. 

4.9 التسويق واستراتيجيات البيع
المنتجات  المراد تسويقها؛ حيث تتم مراجعة محفظة  التجارية والمنتجات  لدى مجموعة شاكر إجراءات عديدة الختيار العالمات 
بشكل دوري لقياس أداء العالمات التجارية والمنتجات ليتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال حدوث تراجع في نسب المبيعات. 
قرار  خذ  ُيتَّ فإنه  المناسبة-  اإلجراءات  اتخاذ  من  الرغم  -على  المنتجات  لبعض  جيدة  غير  أداء  حاالت  هناك  كانت  فإذا  ذلك  ومع 

بإيقافها، أو نقل الموارد المخصصة لها من أجل االستفادة المثلى من اإليرادات المحتملة.

كما إن لدى مجموعة شاكر قاعدة واسعة ومتنوعة من العمالء األمر الذي يترتب عليه التخفيف من االعتماد على عدد محدود من 
العمالء. وتتوزع نوعية عمالء الشركة على نطاق واسع بين مختلف المناطق وشرائح العمالء؛ حيث إن أكبر عشر عمالء للمجموعة 

)ومنهم الموزعين الرئيسيين( ال تزيد حصتهم من مبيعات المجموعة عن 25% من إجمالي اإليرادات.
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كما تدرك مجموعة شاكر أن عليها أن تأخذ بعين االعتبار عوامل عدة قبل إدخال أي منتج أو عالمة تجارية جديدة إلى محفظة 
أسعار  عليها مجموعة شاكر  تبني  والتي  المنافسين،  لمنتجات  السوق  وأسعار  المطلوب،  اإلجمالي  الربح  منتجاتها، كهامش 

منتجاتها في كل سنة. 

والمعروفة،  المبتكرة  التجارية  العالمات  من  قوية  مجموعة  إيجاد  هي  شاكر  مجموعة  لدى  التسويق  واستراتيجية  فلسفة  إن 
يصاحبها توزيع قوي وخدمات جيدة لما بعد البيع، وتجدر اإلشارة إلى أن تكاليف التسويق باهظة الثمن عادة، تعد محدودة على 

مجموعة شاكر وذلك للقبول من قبل المستهلك للعالمات التجارية العالمية التي تسوقها مجموعة شاكر في المملكة.

ونظرا لما ورد أعاله فإنه يتركز التسويق وتقديم العروض من قبل مجموعة شاكر على أساليب البيع والتسويق المبتكر، وتعتبر 
مة  المقدَّ الخاصة  العروض  ذلك  في  بما  منخفضة،  تكلفة  ذات  منتجاتها  لتسويق  شاكر  مجموعة  تبذلها  التي  الجهود  أغلب 
للموزعين والمستهلكين، باإلضافة إلى الحمالت التسويقية داخل المجمعات التجارية ومحالت التوزيع المختلفة، واإلعالنات في 
وسائل اإلعالم... الخ. ويتم الحفاظ على العالقات التجارية عبر عقد مؤتمرات عن المبيعات وعقد الندوات. ومع هذا فإن أفضل أداة 
تسويق للشركة هي تقديم العروض. حيث إن لديها خبرة جيدة مكتسبة من السنوات الماضية في تقديم العروض العديدة 
سنويا على العالمات التجارية والمنتجات، حيث توفر هذه العروض دخال عاليا على المبلغ المصروف ولذلك تحصل على أكبر حصة 

من ميزانية التسويق.

4.10 البحث والتطوير
شركة إل جي شاكر هي شركة صناعية تمَّ تأسيسها كمشروع مشترك مع شركة إل جي الكورية، وهي تقوم بتنفيذ عمليات 
أعلى  على  العمل  بهدف  وذلك  الكورية؛  إلكترونيكس  جي  إل  شركة  مه  تقدِّ الذي  والتعاون  عم  الدَّ إطار  في  والتطوير  البحث 

المستويات من أجل تحقيق رضا العمالء. 

ْين. هذا وإن فريق البحث والتطوير لشركة إل جي شاكر يضم حالّيًا 10 مهندسين، وفنيَّ

األهداف الرئيسة لفريق البحث والتطوير هي :
ضمان استمرار عملية اختبار مواصفات المنتجات والمتطلبات. 1 .

المحافظة على مستوى الجودة المطلوب مع الكفاءة العالية لكي تكون قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة. 2 .
التواؤم المستمر والتكيف مع  التغيرات المحلية والدولية المستمرة في متطلبات السوق.  3 .

أبرز اإلنجازات لوحدة البحث والتطوير في السنوات الثالث األخيرة هي :
•تم تطوير منتجين لتوائم المواصفات الخاصة لوزارة التربية والتعليم والممثلة في مكيفات شباك وسبيليت. 	

•فيما يخص سوق المناقصات: يجري حاليًا اختبار ومواءمة مواصفات خاصة تتعلق بأنشطة المناقصات في المملكة.  	
( ذات الطلب الكبير في السوق السعودي. • 	Gold Fin( تم تطوير وتحديث جميع المنتجات لتحتوي على تقنية الـ

4.11 نظرة عامة على عمليات التشغيل
يمكن تصنيف أعمال مجموعة شاكر إلى األقسام اآلتية:

تطوير األعمال والتسويق
هذا القسم مسؤول عن دراسة السوق والتعرف على ما ينقصه وإعداد تحليل للشركات المنافسة. ويقوم فريق العمل بناء على 
نتائج هذه الدراسات بمعرفة أفضل الموردين الذين لديهم المنتجات المناسبة التي ال تتوفر في السوق، ويقوم الفريق حاليا 
الدراسات  المملكة. وكنتيجة لهذه  اتفاقيات مع شركات تمتلك عالمات تجارية قوية بحيث يمكن تسويقها في  إتمام  بمحاولة 
تمتلك مجموعة شاكر اليوم مجموعة كبيرة من المنتجات واألجهزة المنزلية )كالثالجات والفريزرات واألفران..الخ( واألجهزة المنزلية 

الصغيرة ذات الجودة العالية واألسعار المناسبة التي هي في متناول شرائح المجتمع المختلفة.

المبيعات والتوزيع 
الموزعين تكون على أساس نطاق  اتفاقيات  أغلب  المملكة، هذا وإن  تدير مجموعة شاكر شبكات توزيع محلية على مستوى 
د. ويتم توقيع عقود التوزيع لألجهزة المنزلية مع شركة إبراهيم شاكر بينما توقع شركة الحسن شاكر عقود توزيع  جغرافي محدَّ
أجهزة التكييف. ويمنع على الموزع بموجب هذا العقد أن يقوم بشراء المنتجات موضوع العقد من مصادر غير شركة الحسن 

شاكر أو شركة إبراهيم شاكر. حيث صيغت هذه العقود بآلية تتيح الفسخ إذا لم يف الموزع بالتزاماته. 

الجيدة في  الخدمة  لديها من معارض ومراكز خدمات؛ والذي بموجبه تحدد معايير  بما  تدعم مجموعة شاكر شبكة موزعيها 
السوق المحلي. كما تساهم هذه المعارض في الترويج لهذه العالمات التجارية، وباإلضافة إلى ذلك فإن الشركة تدير من خالل 

إدارة المبيعات العالقة مع كبار العمالء والعالقات المباشرة مع القطاع الحكومي والشركات الكبرى.
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الجدول 31: موزعو مجموعة شاكر في المملكة

شركات توزيع المنطقة
متخصصة

شركات توزيع 
هايبر مقاولونتقليدية 

ماركت
محالت كبرى 

متخصصة
معارض 
حصرية

القطاع 
المجموعالحكومي

14863280167-المنطقة الغربية

692391420315-منطقة الرياض

1133641610170-المنطقة الجنوبية

450166-309730المنطقة الشرقية

4042---929منطقة القصيم

394563118112510860المجموع

المصدر: مجموعة شاكر 

مراكز الخدمات
الجاهزة،  للبضائع  المراكز على ورش عمل، ومستودع  والصيانة، وتشتمل هذه  اإلصالح  لخدمات  17 مركزا  تدير مجموعة شاكر 
ومستودع لقطع الغيار. وتقع هذه المراكز في أماكن يسهل الوصول إليها في جميع أنحاء المملكة. وقد قامت الشركة بتصنيف 

هذه المراكز بناء على مستوى الخدمات المقدمة كورش عمل، ومراكز خدمات، ومراكز صيانة.

 الجدول 32: شبكة مراكز الخدمات لدى مجموعة شاكر

تبوكالرياضجدةالمدينة المنورةمكة المكرمة

الباحةنجرانالقرياتعرعربريده

حائلاإلحساءينبعخميس مشيطالخبر

جازانحفر الباطن

المصدر: مجموعة شاكر

الفروع
الفروع على:  اليومية، وتشتمل هذه  المملكة لضمان فعالية أعمالها  أنحاء  الفروع في  تدير مجموعة شاكر شبكة واسعة من 

مكاتب إدارية ومبيعات ملحق بها مستودعات، وفي بعض المدن الرئيسة توجد صاالت عرض.

الجدول 33: فروع مجموعة شاكر

شركة إبراهيم شاكر للمشاريع والصيانة شركة إبراهيم شاكرشركة الحسن غازيالمدينة

121الرياض 

-11بريده

-22الخبر

231جدة

-11خميس مشيط

--1المدينة المنورة

-1-ينبع 

8102المجموع

المصدر: مجموعة شاكر

المستودعات وقطع الغيار واإلمدادات اللوجستية
مجموعة شاكر لديها متطلبات شراء على مدار السنة للمنتجات الجاهزة وقطع الغيار من أجل تحقيق التوازن األمثل بين تكلفة 

التخزين واإلمدادات والمعامالت. لذلك تم تخصيص فريق محترف لتلقي العروض وتسليم العقود ونقل الطلبات وتخزينها.
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هنالك ما يقارب الثالثة عشر مستودعًا لقطع الغيار والمنتجات الجاهزة لجميع المنتجات والعالمات التجارية، تقع في خمس مدن 
المستودعات فهي  باقي  وأما  للمجموعة(،  )وهما مملوكان  والرياض  اثنان منها في مدينتي جدة  يوجد  المملكة.  رئيسة في 

مستأجرة. وتعمل مجموعة شاكر حاليا على خطة توسعة الستيعاب التوزيع والتخزين خالل عام 2010م. 

األسطول البري
تملك مجموعة شاكر ما يقارب 442 مركبة إلدارة مهام التوزيع، وتقوم مؤسسات متخصصة بنقل المنتجات بين المدن الخمس 
الرئيسة، وهي: مؤسسة البدر بايونير الينز، ومؤسسة الجدعاني التجارية، ومؤسسة سعيد الحمراني، ومؤسسة مطلق هندي 
في  المتخصصة  الشركات  كبرى  مع  التعاقد  بالوقود عن طريق  المركبات  لتزويد  مجموعة شاكر سياسة  وقد طورت  الروقي. 
بالوقود من خالل قسائم مختومة تحت  المركبات  تعبئة  السياسة على  لديها تغطية جغرافية. تساعد هذه  الوقود  محطات 
إشراف القسم المختص. وتتم إجراءات الصيانة مرة في كل شهر. هذا وقد اشترت مجموعة شاكر نظاما جديدا للتتبع “تراك انفو” 
من شركة وايسا في عام 2007م في مدينة الرياض، حيث أجرت عليه التجارب لمعرفة أدائه وتقييمه قبل تطبيقه على أسطولها 

في جميع أنحاء المملكة.

الجدول 34: األسطول البري للمجموعة

2009/9م2008م2007م2006م2005مالنوع

1313162123فورك لفت

3741464849بيك آب

7193126156169سيدان

33999جيب

2020243136شاحنة

6477102117156فان

208246323382442المجموع

 المصدر: مجموعة شاكر

معاهد التدريب
كونت شركة الحسن شاكر وشركة إل جي ِفَرق تدريب لمستخدمي تقنيات أجهزة إل جي للتكييف، وتم ذلك عن طريق إنشاء 
ثالثة مراكز تدريب في كلٍّ من جدة والرياض والخبر؛ حيث إن مدة برنامج التدريب يومين عبارة عن يوم نظري ويوم تطبيقي. 
تدعم شركة إل جي لإللكترونيات معهد إل جي، ويوفر هذا المعهد التدريب ويقدم الشهادات والدعم الفني لعمالء مجموعة 
شاكر وموزعيها والمتعاقدين معها ومختلف مستشاريها، باإلضافة إلى تدريب بعض المهندسين والفنيين في بعض اإلدارات 

الحكومية. حيث تقدم هذه الدورات مجانا وتتحمل مجموعة شاكر جميع مصاريفها. 

هنالك 25 مركز تدريب عالميا لمعهد إل جي، تتواجد أربعة منها في المملكة:

الرياض )منذ عام 2004م(  -
جدة )منذ عام 2005م(  -

الخبر )منذ عام 2008م(  -
خميس مشيط )خالل الربع الثاني من عام 2010م(  -

المعلومات  توفر  المراكز  وهذه  العرض،  وأجهزة  الحاسب  بأجهزة  أعدت  حيث  الحديثة  بالمواصفات  التدريب  قاعات  تصميم  تم 
المطلوبة للجزء العملي من التدريب والذي يتم في ورش العمل.

مركز االتصال
تملك مجموعة شاكر مركز اتصال من الطراز الحديث معد بأجهزة للتعامل مع المكالمات الداخلية والدولية. يقع مركز االتصال في 
فرع مجموعة شاكر في مدينة جدة. ويقوم المركز بتنفيذ ما يقارب 2،500 مكالمة في الشهر من أجل تأكيد جودة خدمات الشركة. 
حيث يتم توجيه المكالمات المستلمة التي تتضمن شكاوى أو طلبات إلى مراكز خدمات العمالء في المدن والمناطق بشكل 

مباشر. ويتم تزويد موظفي مركز االتصال ببيانات عمالء محتملين لغرض تسويق العروض عبر الهاتف.

وحدة أنظمة تقنية المعلومات
يعتمد الربح في أعمال التوزيع وبيع الجملة بشكل رئيس على كفاءة مهام سلسلة المبيعات والتموين والتي تتأثر باألنظمة 
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الموجودة بمجموعة شاكر عند تعثر توقيت إظهار البيانات المطلوبة. تقوم وحدة نظم المعلومات اإلدارية بإصدار تقارير يومية 
للمبيعات المحققة عن طريق كافة المحالت، وبإصدار تقرير أسبوعي عن اتجاه المبيعات وتقارير األعمال لشركاء مجموعة شاكر. 
ومن مسؤوليات القسم أيضًا تطوير وتنفيذ األنظمة الجديدة على كافة األعمال. وقد استثمرت مجموعة شاكر في العديد من 

هذه األنظمة. 

4.12 الشهادات والجوائز
السوق  التي تقدمها في  المميزة  الخدمات  الماضية نظير  القليلة  السنوات  الجوائز في  العديد من  حازت مجموعة شاكر على 

السعودي. حيث تمت تغطية هذه األحداث بشكل واسع في اإلعالم والصحف المحلية.

جائزة إل جي ألفضل موزع في المملكة، )عام 1998م(.  -
جائزة إل جي ألفضل دعم مبيعات في المملكة، )عام 1998م(.  -

جائزة إل جي ألفضل مبيعات في المملكة، )عام 1998م(.  -
جائزة إل جي لألرباح القياسية )75 مليون دوالر( في المملكة، )عام 2002م(.  -

جائزة إل جي التقديرية للقيادة المتميزة لشركة الحسن غازي في المملكة، )عام 2003م(.  -
جائزة إل جي ألفضل نمو لألعمال التجارية ألجهزة التكييف إل جي في المملكة، )عام 2003م(.  -

جائزة إل جي لتقوية الحصة السوقية ألجهزة تكييف إل جي في المملكة، )عام 2004م(.  -
جائزة إل جي لإلنجاز الكبير لمبيعات أجهزة تكييف إل جي في المملكة، )عام 2004م(.  -

جائزة إل جي للحصول على المركز األول في الحصة السوقية في المملكة، )عام 2004م(.  -
جائزة إل جي للحصول على المركز األول في الحصة السوقية والتعاون المتميز في المملكة، )عام 2006م(.  -

جائزة إل جي للتميز في “شبكة خدمات ما بعد البيع” في المملكة، )عام 2008م(.  -
جائزة مايتاج للتوزيع المتميز لشركة إبراهيم شاكر، ) 1995 إلى 2001م(.  -

جائزة مايتاج ألفضل إنتاج للسنة لشركة إبراهيم شاكر، )2002م إلى 2003م(.  -
جائزة نورج للتوزيع المتميز لشركة إبراهيم شاكر، )1995م إلى 1997م(.  -

جائزة أريستون ألفضل موزع في الشرق األوسط لشركة إبراهيم شاكر، 2000م و 2003م(.  -
جائزة أريستون ألفضل تطوير لألعمال في الشرق األوسط لشركة إبراهيم شاكر، )2003م(.  -

جائزة أنديست ألفضل موزع في الشرق األوسط لشركة إبراهيم شاكر، ) 2007م(.  -
درع تكريمي من إل جي تقديرًا لـ “تحقيق المرتبة األولى في حصة السوق السعودية لعام 2006م من خالل التعاون المتميز”   -

مقدم بتاريخ 24 فبراير 2007م.
درع تكريمي من إل جي تقديرًا لـ “الوصول إلى مبيعات مجمعة مقدارها 2 مليون وحدة تكييف في المملكة العربية السعودية،   -

وتحقيق الرقم المستهدف وقدره 100 مليون دوالر” مقدم بتاريخ 29 أكتوبر 2007م.
درع تكريمي من إل جي تقديرًا لتحقيق “التفوق في حيازة رضى العمالء وتوفير شبكة متميزة لخدمات مابعد البيع” مقدم   -

بتاريخ 21 أبريل 2008م.
جائزة أنديست ألفضل موزِّع في الشرق األوسط، وأكبر نسبة نمو لشركة إبراهيم شاكر، )عام 2008م(.  -

جائزة مايتاج ألفضل أداء سنوي في الشرق األوسط، وأكبر نسبة نمو لشركة إبراهيم شاكر، )عام 2008م(.  -
درع تكريمي تقديرًا لـ “تحقيق الريادة المطلقة من خالل النمو المستدام” مقدم في مؤتمر التسويق العاشر بتاريخ 7 فبراير 2009م.  -
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5- القدرات التنافسية ومستقبل الشركة

5.1 القدرات التنافسية للشركة
قها، والتي  تتمتع مجموعة شاكر بموقع قوي في السوق السعودية؛ وذلك نتيجة للمنتجات والعالمات التجارية القوية التي تسوِّ
لها تاريخ حافل بالنجاحات واألداء المتميز، مستفيدة من النمو القوي في قطاع العقارات والمنتجات االستهالكية في المملكة؛ 
ومن هذا المنطلق فمجموعة شاكر تتطلع باستمرار إلى جعل استراتيجيتها موازية للفرص المتاحة في السوق؛ وذلك لالستفادة 

منها من أجل بناء مجموعة قوية قادرة على المنافسة بشكل أكبر وبناء ميزة تنافسية أقوى.

فريق إداري ذو خبرة ومؤهالت عالية
لدى مجموعة شاكر فريق إداري كبير ذو خبرة طويلة في تنمية األعمال التجارية، وإدارة الموردين، واإلدارة اللوجستية. كما يتمتع 
أعضاء مجلس إدارة الشركة بالخبرات العريقة في األعمال التجارية، كما إن الفريق اإلداري في الشركة يتمتع بخبرات عملية امتدت 
ة في مجال تجارة الجملة باإلضافة إلى شبكة قوية من العالقات. كما إن الفريق اإلداري بالشركة مدعوم بشكل  على مدار سنوات ِعدَّ

كبير من قبل خبراء لديهم خبرة ومعرفة عميقة بالسوق من الموردين العالميين وخصوصا من شركة إل جي لإللكترونيات.

أداء العالمات التجارية المشهورة التي تمثلها الشركة
منذ أن بدأت مجموعة شاكر أعمالها التجارية تمكنت من بناء قاعدة كبيرة ومتميزة من المنتجات والعالمات التجارية العريقة 
تجارية  عالمات  لسبع  حصرية  توزيع  عقود  حاليا  لديها  شاكر  مجموعة  أن  حين  في  المستمر،  والتقييم  الخبرة  خالل  من  وذلك 

مرموقة، باإلضافة إلى عقد توزيع غير حصري لعالمة تجارية أخرى.

العالقات القوية مع الموردين
تفتخر مجموعة شاكر بعالقاتها القوية والمتميزة التي امتدت منذ نشأة الشركة مع مجموعة من أكبر الموردين الدوليين مثل: 
إل جي، وميتاج، وإنديسيت، والتي تقدم المنتجات المناسبة والتي تتميز بمتانة التصنيع، باإلضافة إلى مشاركتها في تنفيذ 
برامج التسويق وتقديم الدعم التقني، وتحديث منتجاتها بشكل دوري للحفاظ على المستوى التنافسي. وبما أن لدى مجموعة 
شاكر شبكة واسعة من الموزعين الذين يغطون كافة أنحاء المملكة جغرافيا، وعالقات متميزة مع كبار المقاولين محليًا؛ األمر 

الذي جعل مجموعة شاكر محط أنظار الشركات العالمية الكبرى الختيارها كموزع كفؤ لها في المملكة.

البنية األساسية والمواقع االستراتيجية
لدى مجموعة شاكر مواقع ومراكز منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وهذه المواقع تشمل مراكز التوزيع ومنافذ تقديم الخدمات، 
ن من أكثر من 442 من المركبات التي تستخدم  والمكاتب والورش والمستودعات. باإلضافة إلى ذلك فإن لديها أسطوالً يتكوَّ
قبل  من  فيدار  المدن  بين  واإلمداد  للنقل  بالنسبة  أما  الرئيسة.  المملكة  مدن  جميع  داخل  المختلفة  للمنتجات  التوزيع  إلدارة 
مجموعة من المؤسسات المتخصصة في النقليات في المملكة، وهي: مؤسسة البدر بايونير الينز، ومؤسسة الجدعاني التجارية، 
مؤسسة سعيد الحمراني، ومؤسسة مطلق هندي الروقي. وهذه البنية األساسية مدعومة بنظم معلومات متكاملة ومربوطة 

بأسطول المركبات المختلفة ومراكز االتصال المركزية.

خدمات ما بعد البيع المتميزة
حققت مجموعة شاكر إنجازات كبيرة كان لها األثر اإليجابي في بناء ثقة المستهلكين، واالرتقاء بسمعة المنتجات التي تتعامل 
الفني من خالل مراكزها  والدعم  والصيانة  التوصيل  البيع، من خدمات  بعد  ما  تقديم خدمات  اإلنجازات  بها، وقد شملت هذه 
المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء المملكة، وتتمتع مجموعة شاكر بتاريخ قوي في خدمات التوصيل وخدمات دعم ما بعد البيع، 
على  المجموعة  لتركيز  نظرا  ومقاولين  وموزعين  كبيرة  وشركات  مختلفة،  حكومية  قطاعات  مع  مركزها  تعزيز  من  وتمكنت 

الشراكة مع الموزعين الجيدين مع سجل حافل لخدمات ما بعد البيع والصيانة.

عالقات قوية مع قاعدة عريضة من العمالء
لدى مجموعة شاكر استراتيجية مزدوجة للتوزيع؛ حيث يخدم قسم الموزعين شبكة من تجار التجزئة والموزعين وكبار العمالء 
الخ( ويتم خدمتهم بشكل مباشر من قبل مجموعة شاكر،  المختلفة،  الخاصة، والشركات  العقارية  الحكومة والشركات  )مثل 
بعد  ما  ودعم  قوية  بيئة  لتوفير  السعودي  للسوق  األنسب  التجارية  والعالمات  المنتجات  تقديم  في  شاكر  مجموعة  وتجتهد 
لها في كل من قطاعات األعمال  البيع، حيث تمكنت مجموعة شاكر من دعم عالقاتها والترويج الجيد للعالمات التجارية التي تمثِّ

المختلفة واألفراد.
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يشتمل الجدول المدرج أدناه على أمثلة لبعض كبار عمالء مجموعة شاكر من المقاولين، والموزعين، والجهات الحكومية:

الجدول 35: بعض كبار عمالء مجموعة شاكر 

اسم العميلالتصنيف 

جهات حكومية
•وزارة الداخلية. 	

•الدفاع الجوي. 	

•وزارة الصحة. 	

•وزارة التربية والتعليم. 	

مقاولون
•شركة بن الدن السعودية. 	

•شركة دار األركان. 	

•شركة سعودي أوجيه. 	

مستخدم نهائي )شركات(
•أرابيان هومز. 	

•الشربتلي. 	

•البنك األهلي التجاري. 	

•بنك الرياض. 	

موزعون )المنطقة الشرقية(
•إكسترا. 	

•مؤسسة المطوع. 	

•مؤسسة الضامن. 	

•مؤسسة الكفاح. 	

موزعون )المنطقة الغربية(
•إكسترا. 	

•مؤسسة محمد عمر بافيل. 	

•مؤسسة بن حمود. 	

•مؤسسة يحيى حسن ثابت. 	

موزعون )المنطقة الوسطى(
•مؤسسة الشتاء والصيف. 	

•مؤسسة حمد المنيع. 	

•شركة سليمان عبدالعزيز البسام المحدودة. 	

موزعون )المنطقة الجنوبية(
•مؤسسة أبوالجدايل. 	

•مؤسسة كديس منيف. 	

•مؤسسة ضيف اهلل العمري. 	

•مؤسسة حسن الهضبان. 	

المصدر: مجموعة شاكر

سياسات وإجراءات أعمال الشركة تم تحديدها بشكل دقيق
وضعت مجموعة شاكر سياسات وإجراءات قوية ألعمالها وخصوصا في عملية التوزيع والبيع بالجملة والتي تشمل اختيار المنتجات 
رت هذه السياسات واإلجراءات على  والتسعير والضمان والتعاقد مع الموردين والتدريب والعرض والخدمات اللوجستية. وقد ُطوِّ
مدى فترة من الزمن من خالل االستفادة من أفضل التجارب والخبرات الموصى بها من قبل الموردين وجعلها مالئمة لبيئة العمل 

المحلية.

5.2 ملخص لخطط الشركة التوسعية
في سبيل تعزيز الموقع القيادي لمجموعة شاكر في السوق السعودي، واالستفادة من النمو القوي في المملكة ودول مجلس 
التعاون الخليجي، فقد اتخذت مجموعة شاكر عددًا من المبادرات الرئيسة والطموحة التي هي في مراحل متقدمة من التطبيق، 

وهي على النحو اآلتي:

وحدة اإلنتاج والتصنيع المحلي
قامت الشركة بالتعاون مع شركة إل جى ببناء مصنع متكامل على أرض صناعية مملوكة لـشركة إل جي شاكر )إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة شاكر(، تبلغ مساحتها اإلجمالية )50،000( خمسين ألف متر مربع، تقع في المدينة الصناعية الثالثة بمدينة الرياض. 
وستبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع في المرحلة األولى 250،000 وحدة مكيف هواء سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى 500،000 

وحدة خالل السنوات الخمس القادمة، وقد اكتمل بناء المصنع في فبراير من عام 2008م، وبدأ اإلنتاج في مارس 2008م. 

وتخطط شركة إل جي شاكر لتصنيع أنواع متعددة من وحدات التكييف مثل مكيفات الشباك ومكيفات السبليت ومكيفات 
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األسطح، وسوف تنتج هذه الوحدات وفقا للمواصفات المحلية مما يساعد على إعطاء فرصة قوية للمجموعة في الفوز بالعقود 
الحكومية المختلفة. وباإلضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من أجهزة التكييف والمخصصة لقطاع التجزئة، فإن شركة 
إل جي شاكر قد خططت للبدء في تصدير أنواع متعددة من المكيفات مثل مكيفات الشباك ومكيفات السبليت ومكيفات 
األسطح إلى األسواق اإلقليمية المجاورة في عام 2009م بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المجاورة األخرى التي 
تمثِّل عنصرًا هامًا ضمن استراتيجيتها العامة، وقد بدأت فعليًا في التصدير إلى األسواق اإلقليمية المجاورة في شهر أغسطس 

من العام 2009م.

المبردات وتبريد األحياء/المناطق
من المتوقع أن يشهد سوق منتجات تكييف الهواء لقطاع الشركات واألعمال بشكل عام نموا قويا على المدى القصير والمتوسط 
وذلك بناًء على النمو االقتصادي القوي، وارتفاع نشاط القطاع العقاري في المنطقة بشكل عام والمملكة بشكٍل خاًص؛ ومن أجل 
االستفادة من النمو القوي في قطاع المبردات، أبرمت شركة ابراهيم شاكر المحدودة مؤخرا اتفاقية توزيع غير حصري مع ماكوي 
التي هي واحدة من أكبر موردي المنتجات وحلول التكييف ووحدات التبريد، وستقوم شركة ابراهيم شاكر المحدودة بتوزيع 
منتجات المبردات وتطبيقاتها من شركة ماكوي في السوق السعودي. باإلضافة إلى ذلك فقد بدأت إدارة مجموعة شاكر عملية 

دراسة جدوى وتقييم عملية صناعة المبردات بالمملكة.

االستثمارات االستراتيجية وخطط التوسع في شبكة التوزيع
الخبر والقصيم  األراضي في مدينة  الشركة مؤخرا بشراء مجموعة من  والتوزيع للشركة قامت  التخزين  من أجل تعزيز شبكة 
ذلك  إلى  باإلضافة  إدارية ومستودعات.  ومكاتب  ومراكز صيانة،  المراكز صاالت عرض  تتضمن هذه  بحيث  إقليمية  مراكز  إلقامة 
فقد قامت الشركة بشراء أرض صناعية كبيرة مجاورة للمدينة الصناعية الثالثة في الرياض، وهذه األرض ستخصص للتوسع في 

المستقبل في أنشطة صناعية متعلقة بأنظمة التبريد المركزية ذات الطاقات العالية. 

يشتمل الجدول اآلتي على تفاصيل األراضي المملوكة للشركة مؤخرًا )أي خالل الفترة من 2007- 2009/9م(، وذلك كما يأتي:

الجدول 36: االستثمارات في األراضي 

القيمة )باآلالف(المساحة )متر مربع(الموقع 
30،37915،005الرياض

3،2505،163القصيم

3،85019،731الخبر

37،47939،899المجموع

المصدر: مجموعة شاكر

كما زادت مجموعة شاكر من حجم أسطولها من 208 مركبة فى عام 2005م إلى 442 مركبة حتى سبتمبر 2009م. وقد خططت 
الشركة الستبدال أسطولها من خالل برنامج يستمر للسنوات الخمس القادمة مما يساعد على تقليل متوسط عمر أسطول 
الشركة. ويستخدم أسطول الشركة في المقام األول لتوزيع المنتجات المختلفة داخل المدن الرئيسة في المملكة، أما بالنسبة 
للنقل بين المدن فتم التعاقد مع مؤسسات متخصصة في النقل واإلمداد، وهي: مؤسسة البدر بايونير الينز، ومؤسسة الجدعاني 

التجارية، مؤسسة سعيد الحمراني، ومؤسسة مطلق هندي الروقي.

مبادرات األعمال الجديدة
الحالية، وتساعد  المنتجات والخدمات  البحث عن فرص تطوير أعمال جديدة والتي تكمل  إلى  تسعى الشركة وبشكل حثيث 
على تحقيق أقصى قدر من االستفادة من البنية األساسية للتوزيع وقدرات الشركة؛ وعليه فإن إدارتي تطوير األعمال والمبيعات 
والتسويق تسعيان حاليًا إلى االستحواذ على حصة جديدة من سوق األجهزة اإللكترونية من خالل البحث والتفاوض مع مجموعة 

عة ألجهزة إلكترونية متميزة. من العالمات التجارية الجيدة المصنِّ
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6- الهيكل التنظيمي

6.1 مقدمة
طورت الشركة مختلف األقسام والمهام ووحدات التشغيل من أجل إدارة تشغيلية مرنة، حيث تتألف إدارة كل قسم من موظفين 

لديهم خلفية علمية وعملية تؤهلهم القيام بمهامهم الوظيفية. 

الرسم البياني 3: هيكل المهام لمجموعة شاكر 

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة الترشيح 
اللجنة التنفيذيةلجنة المراجعةوالمكافآت

	•التسويق
- أجهزة التكييف

- األجهزة المنزلية

	•المبيعات
- المعارض

- المبيعات المباشرة

	•مركز االتصال
	•الحسابات الرئيسة

- مبيعات القطاع الحكومي 

- مبيعات المشاريع الكبيرة

- مبيعات الشركات

	•المالية
- المحاسبة

- االئتمان

- الخزينة

- التخطيط والميزانية

- التقارير المالية

	•عالقات المستثمرين

	•وحدة الخدمات اللوجستية
- التخزين والمستودعات

- المشتريات واإلمداد

- إدارة األسطول البري

	•وحدة تقنية المعلومات
- الخدمات المكتبية

- الحماية والشبكات

	•خدمات الصيانة
- مراكز الخدمات

- قطع الغيار

	•الشؤون اإلدارية
- الشؤون اإلدارية )الرياض(

- الشؤون اإلدارية )جدة(

	•الموارد البشرية
	•التدريب والتطوير

إدارة المراجعة الداخلية

إدارة الشؤون القانونية وسكرتاريا 
مجلس اإلدارة

إدارة التخطيط االستراتيجي
وتطوير األعمال

إدارة الشؤون اإلدارية إدارة التسويق والمبيعاتإدارة العمليات
إدارة الشؤون الماليةوالموارد البشرية

المصدر: مجموعة شاكر

إدارة التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال
تهدف هذه اإلدارة الخاضعة إلشراف الرئيس التنفيذي بشكل مباشر إلى توفير التخطيط االستراتيجي للشركة، والتعرف على 
ين المعروفين من أجل تسويق  احتياجات السوق السعودي، وهو ما يمنح الشركة فرصة تطوير العالقات مع المورِّدين العالميِّ

منتجاتهم محليًا.

المهام  قرارات  وتقييم  وتنفيذ  صياغة  خالل  من  شاكر  مجموعة  استراتيجية  تطوير  على  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  تعمل 
المشتركة التي ستجعل الشركة قادرة على تحقيق أهدافها.

تتولى إدارة التخطيط االستراتجي وتطوير األعمال مسؤولية التعرف على المنتجات واألعمال الجديدة بالبحث والتحليل ومن ثم 
طرحها للسوق، ويركز الفريق على تنفيذ خطط األعمال االستراتيجية من خالل اختيار المنتج، واتخاذ قرارات استثمارية تتعلق 
بالمنتجات وقنوات اإلمداد من خالل إعداد تقارير جدوى حول هذه المنتجات تشتمل على حجم االستثمار، وقنوات اإلمداد والعمل 

على استكمال االتصاالت مع المورِّدين من أجل تأسيس شراكات استراتيجية. وكل ذلك يتم عن طريق:



38

البحث عن فرص استثمارية للشركة في األسواق المحلية.  1 .
إيجاد عالقات وشراكات استراتيجية. 2 .

إدارة اختيار الموردين العالميين، والمساهمة في تنفيذ إجراءات الصيغ النهائية لالتفاقيات. 3 .
إدارة العالقات والشراكات مع المصنعين والشركاء والقطاع العام والخاص. 4 .

دعم تطوير العناية بالعمالء ومهام الدعم. 5 .

إدارة التسويق والمبيعات 
تعتبر المبيعات والتسويق والتوزيع من المهام الرئيسة في الشركة، علمًا بأن الشركة لديها نوعان رئيسان للتوزيع، هما: التوزيع 

المباشر وغير المباشر، والتي  تتضمن مجموعة من قنوات توزيع التجزئة وتوزيع المؤسسات وتوزيع الجملة.

تركز الشركة على التسويق المباشر وعلى النشاطات الترويجية نظرا للسمعة القوية للمنتجات التي تسوقها والتي تتطلب 
برامج وحمالت تسويقية منتقاة. وتتلخص مهام التسويق والترويج في  اآلتي:

استهداف مدروس لمختلف شرائح السوق وفهم خصائصهم. 1 .
تطوير وتنفيذ حمالت للمنتجات. 2 .

التعرف على تكلفة وسائل اإلعالم المناسبة للوصول إلى األسواق المستهدفة. 3 .
تنظيم نشاطات تسويقية مباشرة تشمل رسائل البريد وتنظيم مؤتمرات سنوية تجمع القنوات التسويقية، وإعداد وتنظيم  4 .

المناسبات الخاصة لزيارة مرافق مجموعة شاكر والشركات التابعة لها، والمصانع المحلية والخارجية واالتصاالت الترويجية.
تطوير قاعدة بيانات العمالء.  5 .

التوزيع من أهمية فقد قامت الشركة بتطوير هيكل مفصل لتغطية هذه  بإدارة مهام  المتعلقة  ونظرا لما لتنفيذ اإلجراءات 
المهام من خالل المسؤوليات  اآلتية:

الوقوف على احتياجات تطوير شبكة التوزيع ورفع تقرير بها إلى اإلدارة. 1 .
إدارة العالقات مع الموزعين وتنسيق وسائل نقل بضائعهم لضمان وصول بضائعهم؛ لتحقيق أهداف المبيعات المتوقعة. 2 .

د. جدولة التوزيع لكل مصنع ومورِّد وفق جدوٍل زمني محدَّ 3 .
تنفيذ اتفاقيات التوزيع والتفاوض للحصول على الخصومات. 4 .

إدارة قوائم الجرد وإعادة تعبئة الطلبات من خالل العمل مع اإلمدادات عن قرب. 5 .
استحداث تقارير للمبيعات وتحليالت بشكل دوري. 6 .

إدارة المفاوضات السنوية من أجل الحصول على أفضل األسعار والكميات من المورِّدين. 7 .

يتولى فريق مبيعات المؤسسات مسؤولية إدارة حسابات الحكومة والمؤسسات الكبرى، وتتلخص مهامهم في اآلتي:

استحداث قائمة بالعمالء الحاليين والمحتملين والحفاظ عليها. 1 .
تحديد أهداف للمبيعات بشكل سنوي وربع سنوي. 2 .

االحتفاظ بقائمة وجدول زمني للعروض. 3 .
عقد نشاطات البيع المباشر وغير المباشر. 4 .

وحدة الخدمات اللوجستية
تعتبر الخدمات اللوجستية إحدى أهم وحدات إدارة العمليات، وتقوم على تنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها:

التخزين: لدى الشركة العديد من المستودعات في أرجاء المملكة لتوفير مرافق تخزين للبضائع وقطع الغيار، وقد ُبِنَيت هذه 
المرافق بالقرب من الموانئ والمطارات والمدن الرئيسة من أجل تسهيل عملية التوزيع واإلمداد.

التوازن  إيجاد  الربح من خالل  زيادة  القسم هي  العامة، مهمة هذا  اإلدارة  المشتريات في  الشركة مركز قسم  أسست  الشراء: 
السليم لتقليل تكلفة التخزين وتكلفة الطلب بدون تعطيل عمليات الشركة.

داخل  والنقل  اإلمدادات  في  متخصصة  خارجية  جهات  مع  وينسق  المدن،  داخل  اإلمدادات  الفريق  يدير  البري:  األسطول  إدارة 
المنطقة أو المدينة، وتأمين التنقالت الالزمة للبضائع بين الفروع، والعمل على تتبع مواقع األسطول البري للشركة في جميع 

أنحاء المملكة.

وحدة تقنية المعلومات
وحدة تقنية المعلومات هي إحدى وحدات إدارة العمليات، وتتولى مسؤولية إدارة جميع المعلومات اإللكترونية، والبنية التحتية 
ألنظمة معلومات الشركة. وتشتمل هذه المسؤولية على إدارة المعلومات المستخلصة من تقرير المبيعات المحققة من مختلف 
الوحدات، ومختلف مراكز المبيعات، ومن التقارير األسبوعية لألعمال، وإجراءات المعلومات وفقا لمتطلبات اإلدارة ودعم احتياجات 
األنظمة لكل مراكز الدعم في الشركة. كما هي مسؤولة أيضا عن تنفيذ وتطوير البرامج واألنظمة حسب الحاجة وتأمين صيانتها، 

والتي يتم اعتمادها من اإلدارة عند الحاجة. هذا وإن األنظمة الرئيسة المستخدمة حاليًا هي: 

نظام إدارة الرواتب لقسم الموارد البشرية. 1 .
نظام إدارة األصول الثابتة. 2 .
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نظام المتطلبات والمشتريات. 3 .
نظام مراقبة الجرد. 4 .

نظام المحاسبة. 5 .

إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية
تعتبر الشركة الموارد البشرية والموظفين فيها من أهم أصولها. هذا وإن لدى القوى العاملة متطلبات عديدة ومن مسؤولية 

إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية تلبية هذه المتطلبات بما يتالءم مع باقي متطلبات الشركة ككل.

وتعمل اإلدارة على رفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي مباشرة، وهو مسؤول عن تنفيذ سياسات موظفي الشركة والتحديث 
المستمر لبياناتهم لتعكس احتياجات التغيير والظروف. كما تقوم اإلدارة بتنسيق األنشطة التي تشمل التوظيف والتدريب 

والتطوير.

إدارة الشؤون المالية
تتولى إدارة الشؤون المالية مسؤولية إدارة جميع األعمال المحاسبية واألعمال المتعلقة بتمويل نشاطات الشركات، ويشمل ذلك 
الرقابة المالية وإدارة الخزينة وإعداد التقارير المالية، والقوائم المالية. وتعمل اإلدارة من خالل استراتيجيتها على تنفيذ الخطط 

واالستراتيجيات المالية لمجموعة شاكر بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشركة. وتتلخص مسؤوليات القسم ومهامه فيما يأتي:

وضع السياسات المالية والمحاسبية للشركة، وتطويرها. 1 .
العمل على تنفيذ الخطط المالية بما يتالءم مع مخطط الموازنة السنوية وبشكل يتالءم مع تنفيذ توجهات اإلدارة التنفيذية  2 .

للمجموعة.
التفاوض والتنسيق مع البنوك للحصول على التمويل الالزم لتغطية احتياجات التمويل على المدى القصير والطويل حسب  3 .

الحاجة.
ة في خطط الشركة. عات الُمَقرَّ َوسُّ فع المالي ضمن الحدود المسَتهَدفة، والتَّ المحافظة على ِنَسب الرَّ 4 .

متابعة تقارير المبيعات والتحصيل بشكٍل يومي. 5 .
متابعة تقارير البنوك وإدارة السيولة، ومراقبة أداء عمليات اإلنفاق بما يتماشى مع قائمة التدفقات النقدية الموضوعة مسبقًا،  6 .

والتي يتم تحديثها دوريًا خالل الفترات المالية الشهرية.
مراقبة الحدود االئتمانية الممنوحة للموزعين، وإعداد تقارير التجاوز الشهرية. 7 .

إدارة مخاطر سعر الصرف من خالل التحوط الجزئي وبعض االستراتيجيات األخرى. ويجدر التنبيه إلى أن الشركة ال تستخدم  8 .
أدوات المشتقات المالية ألغراض المضاربة.

السوق  القانونيين وهيئة  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عليه معايير  اإلفصاح كما نصت  بالسجالت ومتطلبات  االحتفاظ  9 .
المالية. 

إعداد التقارير المالية لمجلس اإلدارة لمناقشة أداء الشركة، ووضع التوصيات من أجل تطوير األعمال، وللمحافظة على استقرار  10 .
العمليات، وتحقيق النمو المضطرد.

إدارة المراجعة الداخلية
تخضع إدارة المراجعة الداخلية إلشراف مجلس إدارة الشركة عن طريق لجنة المراجعة. وتتمثل المسؤوليات الرئيسة لإلدارة في 

تطوير إطار عمل للمراقبة الداخلية ولنظام قياس األداء لخدمة األهداف اآلتية:

أداء العمليات بكفاءة وفعالية باإلضافة إلى التحكم المالي، مع تقديم التوصيات التي تؤدي إلى التطوير المستمر. 1 .
التأكد من التزام الشركة بالقوانين واألنظمة وبسياسات اإلدارة التنفيذية. 2 .

كتابة تقارير مالية معتمدة. 3 .

يؤدي المراجعون الداخليون مهام المراجعة لتقييم ما إذا كانت السياسات واإلجراءات تعمل بكفاءة ليقدموا التوصيات بشأن 
تطويريها. 

إدارة الشؤون القانونية
المهام الرئيسة إلدارة الشؤون القانونية في الشركة هي:

التأكد من توافق أعمال الشركة مع األنظمة والقوانين بشكل عام. 1 .
التجارية بشكٍل  القانونية والتجارية، مثل: اتفاقيات الوكاالت والتوزيع، وعقود المقاولين، والعقود  مراجعة جميع االتفاقيات  2 .

عام.
ووزارة  والصناعة،  التجارة  ووزارة  المالية،  السوق  بما في ذلك: هيئة  المختلفة،  الحكومية  والمنظمات  بالمؤسسات  االتصال  3 .

العمل، والغرف التجارية.
أداء مهام سكرتير مجلس اإلدارة. 4 .
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6.2 مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة الشركة )»المجلس«( من ثمانية أعضاء بما فيهم رئيس مجلس اإلدارة، وهم:

الجدول 37: أعضاء مجلس اإلدارة

العمرنوع العضويةالجنسيةاالسم
عدد األسهم 

المملوكة قبل 
الطرح

عدد األسهم 
المملوكة بعد 

الطرح
511،750،0001،750،000غير مستقل – غير تنفيذيسعوديحسين غازي إبراهيم شـاكر

517،000،0004،900،000غير مستقل – تنفيذيسعوديالحسن غازي إبراهيم شاكر

451،675،8001،140،000غير مستقل – غير تنفيذيسعوديعبد اإلله عبداهلل أبو نيان

1000-51غير مستقل – غير تنفيذيسعوديعبدالرؤوف وليد البيطار

1000-34مستقل – غير تنفيذيسعوديمصعب سليمان المهيدب

عبدالرزاق  جمال  الدكتور/ 
1000-52مستقل – غير تنفيذيسعوديالمديهيم

1000-47مستقل – غير تنفيذيسعوديرائد عبد الحميد البريكان

---سيتم تعيينه الحقاسعودي*

المصدر: مجموعة شاكر   *يتكون مجلس إدارة الشركة حاليًا من سبعة أعضاء، وتعتزم الشركة تعيين عضو ثامن في مجلس اإلدارة وذلك في 
أول اجتماع ينعقد للجمعية العامة العادية بعد االكتتاب، وسيكون العضو الثامن الجديد الذي تتم إضافته ممثاًل للجمهور بصفته عضوًا مستقاًل 

غيَر تنفيذي.

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
فيما يأتي موجز للسير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

حسين بن غازي بن إبراهيم شاكر
رئيس مجلس اإلدارة

السيد حسين هو رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. بدأ مسيرته العملية بانضمامه للشركة في عام 1987م 
وعمل فيها مديرًا للتسويق في فرع مدينة الرياض لمدة أربع سنوات، ومن ثم أصبح رئيسًا للشركة منذ عام 1990م إلى عام 2008م، 
ن رئيسًا لمجلس إدارة الشركة. حصل على شهادة الماجستير في التسويق من جامعة ويبستر) سانت لويس(  وفي عام 2008م ُعيِّ
عام 1984م، كما حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الدولية من الكلية األمريكية في سويسرا عام 1984م. ولد السيد 

حسين في المملكة عام 1959م ويحمل الجنسية السعودية.

الحسن بن غازي بن إبراهيم شاكر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بانضمامه  العملية  مسيرته  بدأ  شاكر.  إبراهيم  غازي  الحسن  لشركة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  هو  الحسن  السيد 
للشركة عام 1987م وعمل مديرًا للتسويق في فرع مدينة جدة ألربع سنوات، ومن ثم أصبح الرئيس التنفيذي منذ عام 1990م 
إلى الوقت الحاضر. حصل  علي شهادة الماجستير في التسويق من جامعة ويبستر)سانت لويس( عام 1986م، كما حصل على 
شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال/ الدراسات الدولية من الكلية األمريكية في سويسرا عام 1984م. ولد السيد الحسن في 

المملكة في عام 1959م ويحمل الجنسية السعودية.

عبد اإلله بن عبداهلل أبونيان
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد اإلله هو عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. بدأ مسيرته العملية عام 1992م بتوليه منصب مدير 
عام شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان وإخوانه، وهو يشغل هذا المنصب حتى الوقت الحاضر. كما إنه عضو مجلس إدارة وشريك 
في مجموعة شركات عبداهلل أبونيان. كما يشغل عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العامة والخاصة مثل: شركة رفال 
للتطوير العقاري، وشركة حلول االتصاالت. حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود عام 1992م. ولد 

السيد عبد اإلله في المملكة عام 1965م ويحمل الجنسية السعودية.
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عبدالرؤوف بن وليد البيطار
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبدالرؤوف هو عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي والعضو 
الكابالت  إدارة شركة  رئيس مجلس  السيد عبدالرؤوف  فإن  إلى ذلك  باإلضافة  المنهل نستله.  لمجموعة مصانع مياه  المنتدب 
األردنية الحديثة، كما إنه يشغل عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العامة والخاصة، ومنها: شركة مصنع مياه الربيع 
السعودية، وشركة مصنع الشرق األوسط للكوابل السعودية، وشركة إنجاز للتطوير العقاري في دبي، وشركة تبريد اإلماراتية، 
بالواليات  سيراكيوس  جامعة  من  المدنية  الهندسة  في  البكالريوس  درجة  على  حصل  وقد  األردنية.  العامة  المناجم  وشركة 

المتحدة األمريكية عام 1982م. ولد السيد عبدالرؤوف عام 1959م ويحمل الجنسية السعودية.

مصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب
عضو مجلس اإلدارة

السيد مصعب هو عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، ويشغل منذ عام 2004م إلى الوقت الحاضر منصب مدير 
عام شركة المهيدب للتجهيزات الفنية، كما إنه قد شغل منصب رئيس قسم المشاريع/ العقارات في شركة المخازن الكبرى منذ 
أكتوبر 2001م إلى مارس 2004م. باإلضافة إلى ذلك فإن السيد مصعب عضو مجلس إدارة العديد من الشركات الخاصة مثل: شركة 
أسمنت البادية وشركة المخازن الكبرى وشركة اللطيفية للتجارة والمقاوالت. وقد حصل على درجة البكالريوس في إدارة األعمال 
من جامعة ميامي، فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية عام 1999م، ونال درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليفربول 

من بريطانيا عام 2008م. ولد السيد مصعب في المملكة عام 1977م ويحمل الجنسية السعودية.

الدكتور/ جمال بن عبد الرزاق المديهيم
عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة  إبراهيم شاكر، ويشغل د/ جمال حاليًا منصب عضو مجلس  الحسن غازي  إدارة شركة  الدكتور جمال هو عضو مجلس 
البناء، وشركة أعمال التجهيزات المعمارية، وشركة  التنفيذي لمجموعة من الشركات، منها:  شركة المهيدب لمواد  والرئيس 
لالستشارات  المتحدة  الشركة  إدارة  مجلس  عضوية  إلى  باإلضافة  المعدنية،  الصناعات  وتقنية  خدمات  وشركة  السعودية،  بيا 
المدنية/ تقنية اإلسمنت من  الدكتوراه في الهندسة  BRC DI ROSSETTI اإليطالية. وقد حصل على شهادة  الصناعية، وشركة 
جامعة  من  اإلسفلت  رصف  المدنية/  الهندسة  في  الماجستير  شهادة  على  وحصل  1986م،  عام  األمريكية  ميتشجان  جامعة 
ميتشجان األمريكية عام 1983م، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود في مدينة 

الرياض عام 1980م. ولد السيد جمال في المملكة عام 1958م ويحمل الجنسية السعودية.

رائد بن عبد الحميد البريكان
عضو مجلس اإلدارة

السيد رائد يشغل حاليا منصب المدير العام لشركة شأس لخدمات المياه، ومنصب المدير العام لشركة حلول االتصاالت. حصل 
على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1984م. ولد السيد رائد 

في المملكة عام 1962م ويحمل الجنسية السعودية.
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6.3 اإلدارة العليا
تتألف إدارة شركة الحسن غازي شاكر من أعضاء لديهم الخبرة والكفاءة العالية، ونجحت في المحافظة على فريق إدارتها وتطوير 

وتأهيل الموظفين وإعدادهم لمناصب إدارية أعلى في الشركة.

الرسم البياني 4: الهيكل التنظيمي للشركة

رئيس مجلس اإلدارة
حسين شاكر

الرئيس التنفيذي
الحسن شاكر

لجنة الترشيح 
اللجنة التنفيذيةلجنة المراجعةوالمكافآت

	•مدير تسويق أجهزة التكييف: وائل حمادة

جي:  إل  لمكيفات  والتدريب  الفني  الدعم  مدير  •	
محمد شاتيال 

	•مدير مبيعات أجهزة التكييف: جمال الخطيب.

المنزلية:  لألجهزة  والمبيعات  التسويق  مدير  •	
ميسم حناوي

- مدراء مبيعات المناطق

عام  ومدير  الوسطى،  المنطقة  مبيعات  مدير  •	
مبيعات المكيفات المركزية: حسان مأمون

	•مدير مبيعات القطاع الحكومي: شاهر أبوزنادة

	•مدير مالي: أنور قاسم

سيتم  المستثمرين:  عالقات  مسؤول  •	
تعيينه الحقا

	•مدير الخدمات اللوجستية: مروان السخن

	•مدير قطع الغيار: أنتونيو سانتوس

	•مدير خدمات الصيانة: باسم حمد

	•مدير وحدة تقنية المعلومات: زهير أبو لبدة

	•مدير الشؤون اإلدارية )جدة(: سيف اهلل بحراوي

	•مدير الشؤون اإلدارية )الرياض(: عنان أحمد

مدير المراجعة الداخلية
مصطفى شبانة*

المستشار القانوني وسكرتير مجلس اإلدارة
ياسر الحاج

مدير التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال
لؤي البيطار

الرئيس التنفيذي للعمليات
إبراهيم عبدالغني

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق 
والمبيعات

سول بو نخله

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 
اإلدارية والموارد البشرية

شاغر
الرئيس التنفيذي للمالية

أحمد مضيه

* مالحظة: قدم األستاذ مصطفى شبانه استقالته في نهاية عام 2009م لظروف صحية قاهرة ، كما إن الشركة في إطار البحث لتعيين مدير عام للمراجعة الداخلية، وفي الوقت نفسه فإن إدارة المراجعة الداخلية 
في الشركة يعمل فيها حاليًا فريق عمل متكامل من المراجعين الداخليين، وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة المراجعة الداخلية –التي يرأسها عضو مجلس اإلدارة د/ جمال المديهيم- تقوم حاليًا باإلشراف على تسيير 

أعمال إدارة المراجعة الداخلية.

المصدر: مجموعة شاكر

يتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة التخطيط االستراتيجي واألعمال اليومية للشركة بشكل كامل، ويقوم بتبليغ مجلس 
اإلدارة بصفة مباشرة. ويتألف فريق اإلدارة العليا من: 

الجدول 38: اإلدارة العليا

العمرالجنسيةالمنصباالسم
األسهم
)قبل 
الطرح(

األسهم
)بعد 
الطرح(

517،000،0004،900،000سعوديالرئيس التنفيذيالحسن غازي شاكر 

--43سعوديمدير عام شركة إل جي شاكرفهد الشبيبي

بريطاني/ نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعاتسول بو نخله
سويسري

59--

--45أردنيمدير التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال لؤي البيطار

الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون إبراهيم عبدالغني
اإلدارية  

--57لبناني

--45أمريكيالرئيس التنفيذي للشؤون ماليةأحمد مضيه
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--34لبنانيالمستشار القانوني وسكرتير مجلس اإلدارةياسر الحاج

مدير المنطقة الوسطى ومدير عام مبيعات حسان مأمون
المكيفات المركزية

--54أمريكي

--45سوريمدير تسويق أجهزة التكييف وائل حماده

--52أمريكيمدير مبيعات أجهزة التكييفجمال الخطيب

--43لبنانيمدير التسويق والمبيعات لألجهزة المنزليةميسم حناوي

--50سعوديمدير مبيعات القطاع الحكوميشاهر أبوزناده

--38لبنانيمدير الخدمات اللوجستيةمروان السخن

--57فلبينيمدير قطع الغيارانتونيو سانتوس

--50أردنيمدير خدمات الصيانةباسم حمد

--46هنديمدير ماليأنور قاسم شوغلي

--37سوريمدير الدعم الفني والتدريب لمكيفات إل جيمحمد شاتيال

--45فلسطينيمدير وحدة تقنية المعلوماتزهير أبو لبدة

المصدر: مجموعة شاكر

السير الذاتية لإلدارة العليا
فيما يأتي موجز للسير الذاتية لإلدارة العليا في الشركة:

الحسن غازي إبراهيم شاكر
الرئيس التنفيذي

انظر السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.

فهد بن عبد العزيز الشبيبي
مدير عام شركة إل جي شاكر

السيد فهد هو مدير عام شركة إل جي شاكر منذ انضمامه للمجموعة في عام 2008م، ولديه أكثر من ستة عشر عامًا من الخبرة 
في العمل في مجال االئتمان والتمويل، قبل انضمامه إلى مجموعة شاكر كان يعمل في صندوق التنمية الصناعي السعودي 
حيث تولى إدارة محافظ ائتمانية مختلفة، كما شغل مناصب مختلفة حتى أصبح رئيسًا لقطاِع المنشآت المتوسطة والصغيرة، 

ولد السيد فهد في المملكة عام 1967م، ويحمُل الجنسية السعودية.

سول بو نخله
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات

للمجموعة في شهر ديسمبر من عام 1999م. عمل ما  انضم  للمجموعة.  للمبيعات والتسويق  الرئيس  نائب  السيد سول هو 
إنترناشيونال، وأربع  أند قامبل، وشركة وكلوروكس  الخمسة عشر عاما في شركات دولية مختلفة مثل: شركة بروكتر  يقارب 
سنوات في منصب مستشار رئيس بصندوق التنمية الصناعي في مدينة الرياض. كما عمل أستاذًا غير متفرغ في فرع جامعة 
ويبستر األمريكية في جنيف لمدة عشر سنوات قام فيها بتدريس دورات تجارية على المستوى الجامعي ومستوى الدراسات 
العليا. حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال من جامعة تكساس في الواليات المتحدة األمريكية. ولد 

السيد سول في غانا غرب أفريقيا عام 1950م، ويحمل الجنسية البريطانية والجنسية السويسرية.

لؤي البيطار
مدير  التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال

الخبرة في تطوير  ولديه عشرون سنة من  األعمال في مجموعة شاكر،  االستراتيجي وتطوير  التخطيط  لؤي هو مدير   السيد 
األعمال لمختلف الشركات في مختلف القطاعات. شغل منصب نائب الرئيس لتطوير األعمال في مجموعة أسترا لخمس سنوات 
قبل انضمامه لمجموعة شاكر. حصل السيد لؤي على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال ونظم المعلومات من كلية مونموثـ 
الكويت عام 1964م  األمريكية. انضم لمجموعة شاكر  في عام 2007م. ولد في دولة  المتحدة  الواليات  جامعة نورث ويسترن في 

ويحمل الجنسية األردنية.
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إبراهيم عبدالغني
الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون اإلدارية

لديه خبرة تزيد عن 24 عامًا كمدير عام، وقد انضم إلى مجموعة شاكر منذ عام 1989م، وشغل خالل هذه المدة مناصب عدة 
للعمليات والشؤون  التنفيذي  الرئيس  اآلن- هو:  –والذي يشغله حتى  آخرها  الرئيسة، وكان  المهام  العديد من  وزاول  قيادية 
اإلدارية. عمل قبل انضمامه لمجموعة شاكر وخالل الفترة من 1984م إلى 1989م كمدير مصنع في مجموعة البنوي الصناعية بجدة. 

حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بيروت بلبنان عام 1980م. ولد عام 1953م ويحمل الجنسية اللبنانية.

أحمد مضيه
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

تزيد عن 20 سنة في  المالية في مجموعة شاكر منذ عام 2008م، ولديه خبرة  التنفيذي لإلدارة  الرئيس  السيد أحمد مضيه هو 
المحاسبة العامة والمالية. شغل عدة مناصب في شركات كبرى وبنوك دولية كان آخرها المدير التنفيذي لإلدارة المالية في شركة 
كيا السعودية للسيارات.  عمل قبلها كمدير أول إلدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال في بنك الجزيرة، وعمل كمدير لدائرة 
االلتزام ومتابعة البنوك المركزية التي تخضع لها الفروع العاملة لمجموعة البنك العربي في مختلف أنحاء العالم. وعمل كمراقب 
مالي لمجموعة المحمودية التجارية باألردن، وكمدقق حسابات في شركات تدقيق دولية، وكمحاضر في جامعة روزفلت بالواليات 
المتحدة األميريكية. يحمل السيد أحمد مضية شهادة المحاسبة القانونية من والية إلينوي بالواليات المتحدة األميريكية، وشهادة 
الماجستير في إدارة األعمال، وشهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة روزفلت، وشهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك 
القانونيين  المحاسبين  1992م وجمعية  عام  منذ   AICPA القانونيين  للمحاسبين  األميريكي  المعهد  ويحمل عضوية  باألردن. 

باألردن منذ عام 1998م. يحمل الجنسية األمريكية وهو من مواليد بيت لحم عام 1964.

ياسر الحاج
 المستشار القانوني وسكرتير مجلس اإلدارة

السيد ياسر هو المستشار القانوني   لمجموعة شاكر وسكرتير مجلس اإلدارة. انضم للمجموعة عام 2005م، وعمل قبل ذلك في 
مكاتب محاماة مرموقة في لبنان. كان السيد ياسر محاضرا في إحدى المدارس الفنية والمهنية في بيروت لمدة ثالث سنوات 
حيث قام بإعطاء دورات قانونية مختلفة لطالب الجامعة المهنيين. حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة 

اللبنانية بلبنان. ولد السيد ياسر عام 1975م ويحمل الجنسية اللبنانية.

حسان مأمون
مدير المنطقة الوسطى ومدير مبيعات المكيفات المركزية 

منذ  وذلك  عامًا،  عشر  خمسة  لمدة  المركزية  مبيعات المكيفات  عام  ومدير  الوسطى  المنطقة  مدير  هو  حسان  المهندس 
انضمامه للشركة في عام 1994م. لديه خمس وعشرون سنة من الخبرة في إدارة المشاريع والهندسة الصناعية. قبل انضمامه 
للمجموعة شغل منصب مساعد مدير عام مجموعة الخالدي، كما عمل  كمدير للمشاريع في شركة جورج أس ماي إنترناشيونال. 
حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة ليون بفرنسا، ودرجة الماجسـتير في إدارة األعمال من جامعة ويبستر 

بسويسرا. ولد في لبنان عام 1955م ويحمل الجنسية األمريكية.

وائل حمادة
مدير تسويق أجهزة التكييف 

السيد وائل هو مدير عام  التسويق ألجهزة التكييف منذ عام 1998م. ولديه خمسة عشر عامًا من الخبرة العملية في التسويق 
وإدارة المشاريع. عمل قبل انضمامه للمجموعة مديرًا إقليميًا في مؤسسة المانع للتجارة والصناعة. حصل على شهادة الماجستير 
النظم من جامعة كيس  الماجستير في هندسة  إدارة األعمال من جامعة كليفالند في والية أوهايو، حاصل على شهادة  في 

ويسترن ريزيرف في والية أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية. ولد في دمشق عام 1966م ويحمل الجنسية السورية.

جمال الخطيب
مدير مبيعات أجهزة التكييف 

السيد جمال هو مدير عام المبيعات ألجهزة التكييف،  ويعمل في مجموعة شاكر منذ عام 2003م ولديه ثمانية وعشرون عامًا 
من الخبرة في المبيعات والتسويق. عمل قبل انضمامه للمجموعة في مناصب قيادية عديدة في شركة اليابان العالمية للتبغ، 
وشركة آر جى رينولدز العالمية للتبغ، ومؤسسة توتال بيتروليم بوالية ميتشجان. حصل السيد جمال على شهادة البكالوريوس 

في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت. ولد في لبنان عام 1957م ويحمل الجنسية األمريكية.

ميسم حناوي
مدير التسويق والمبيعات لألجهزة المنزلية 

السيد ميسم هو مدير عام  التسويق والمبيعات لألجهزة المنزلية منذ انضمامه للمجموعة عام 2008م، ولديه سبعة عشر عاما 
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من الخبرة العملية في مجال التسويق وإدارة المشاريع. عمل قبل انضمامه للمجموعة في شركة مايتاج العالمية )شيكاجو – 
أمريكا(، وشركة ويرلبول العالمية )إيطاليا(  كمدير إقليمي ومدير مبيعات لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا. حصل على شهادة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في لبنان عام 1991م. ولد في لبنان عام 1966م ويحمل الجنسية اللبنانية.

شاهر أبو زنادة
مدير مبيعات القطاع الحكومي 

المهندس شاهر يشغل حاليا منصب مدير عام مبيعات القطاع الحكومي منذ انضمامه للمجموعة عام 2004م. وقبل انضمامه 
للمجموعة عمل لمدة 24 عاما ضابطًا في القوات المسلحة السعودية في مجال الصيانة والتشغيل. وهو حاصل على شهادة 
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميلووكي بالواليات المتحدة. السيد شاهر يحمل الجنسية السعودية ومولود 

في السعودية عام 1959م.

أنور قاسم شوغلي
المدير المالى

السيد أنور يشغل حاليا منصب المدير المالى. ويتمتع بأكثر من 25 عاما من الخبرة في مجال اإلدارة المالية والحسابات. انضم السيد 
أنور لمجموعة شاكر عام 1997م، وقد عمل قبلها كمدير للحسابات في إحدى الشركات الصناعية بجدة. كما عمل لمدة 3 سنوات 
في إحدى شركات التدقيق، وعمل كاستشاري ضرائب في مدينة بومباي في الهند. السيد أنور يحمل شهادة البكالوريوس في 

التجارة من جامعة بومباي بالهند. وهو من مواليد الهند  عام 1963 ويحمل الجنسية الهندية. 

مروان السخن
مدير الخدمات اللوجستية 

السيد مروان يشغل حاليا منصب مدير عام الخدمات اللوجستية منذ انضمامه للمجموعة عام 2004م، ولديه خبرة تزيد عن 17 
عامًا في مجال خدمات العمالء والخدمات اللوجستية وقد عمل سابقًا لدي شركة سيكومو وشركة دباس في لبنان. حاصل على 
شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة فينكس بالواليات المتحدة. السيد مروان يحمل الجنسية اللبنانية ومولود في 

بيروت عام 1971م.

انتونيو سانتوس
مدير قطع الغيار 

السيد سانتوس يشغل حاليا منصب مدير عام  قطع الغيار منذ انضمامه للمجموعة عام 2000م، ولديه خبرة أكثر من 29 عاما 
السعودية. وهو حاصل على شهادة  وأكاى وطومسون في  توشيبا  بالفلبين وموزعى  باناسونيك  عمل خاللها في مجموعة 
البكالوريوس في هندسة اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة فيتا بالفلبين. السيد سانتوس يحمل الجنسية الفلبينية ومولود 

في الفلبين عام 1952م.

باسم حمد
مدير خدمات الصيانة 

للمجموعة  انضمامه  وقبل  1995م.  عام  للمجموعة  انضم  وقد  الصيانة،  خدمات  عام  مدير  منصب  حاليا  يشغل  باسم  السيد 
َعِمل رئيسًا لقطاع الميكانيكا بشركة أسترا لإلنشاءات، كما عمل لدى شركة ساموان كوربوريشن الكورية بمشروعها بمدينة 
تبوك بالسعودية. وخبرته تزيد عن 23 عامًا، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة اليرموك 

باألردن. السيد باسم يحمل الجنسية األردنية ومولود في األردن عام 1959م.

محمد شاتيال
مدير الدعم الفني والتدريب لمكيفات إل جي

2005م.  عام  للمجموعة  انضم  وقد  بالشركة  إل جي  لمكيفات  الفنى  والدعم  التدريب  مدير  حاليا منصب  محمد يشغل  السيد 
ولدية خبرة تزيد عن 13عامًا فى هذا المجال. وقد عمل سابقًا في إحدى شركات مجموعة بن الدن لمدة عامين كمهندس أنظمة 
على  حاصل  ميكانيكية.  تصميمات  كمهندس  المتحدة  بالواليات  نوكيا  شركة  في  سنوات   6 لمدة  وعمل  إلكتروميكانيكية، 
شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس/ ارلنغتون بالواليات المتحدة. السيد محمد يحمل الجنسية 

السورية ومولود في سوريا عام 1972م.
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زهير أبو لبدة
مدير وحدة تقنية المعلومات 

السيد زهير يشغل حاليا منصب مدير تقنية المعلومات منذ انضمامه للمجموعة عام 2006م. ولدية خبرة تزيد عن 23 عامًا في مجال 
إدارة وحدات تقنية المعلومات. قبل انضمامه للمجموعة َعِمل في  عدة شركات تجارية ومحلية. حاصل على شهادة البكالوريوس 
في هندسة الحاسب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية. السيد زهير يحمل الجنسية الفلسطينية ومولود 

في السعودية عام 1964م.

6.4حوكمة الشركة
تلتزم الشركة بمعايير عالية في اإلدارة وتقسيم المهام والمسؤوليات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وتشتمل المهام 

الرئيسة لمجلس اإلدارة على اآلتي:

التخطيطية  اإلجراءات  كفاءة  من  والتأكد  االستراتيجية  الضوابط  وتوفير  االستراتيجية  وأهدافها  الشركة  رسالة  تعريف  1 .
الشاملة.

تعيين الموظفين الرئيسيين في الشركة، والتأكد من توفير وتطوير جميع الموارد الضرورية على أكمل وجه. والتقييم  2 .2
المستمر لسياسة االحتفاظ في الشركة، وتقييم نشاطاتها التجارية وأدائها االستثماري وإنجازاتها.

اإلشراف والتأكد من اعتماد الشركة أنظمة مراقبة داخلية دقيقة فيها وفي الشركات التابعة لها. 3 .

هذا ومن أجل الحصول على إشراف فعال عين مجلس اإلدارة ثالث لجان لمراجعة عمليات الشركة ضمن مجاالت تخصصهم ومن 
ثم تقديم تقارير النتائج واالقتراحات للمجلس.

الصادرة  المملكة  الشركات في  االعتبار أحكام ومتطلبات الئحة حوكمة  تأخذ بعين  الشركة الئحة حوكمة داخلية  وقد وضعت 
عن الهيئة، وقد تم اعتماد دليل حوكمة الشركة الداخلي من مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت في 
2009/05/20م والتي تستقي أحكامها من األنظمة المطبقة في المملكة بما في ذلك الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم: 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ )الموافق 2007/11/12م(، وباستثناء أحكام التصويت التراكمي 
المنصوص عليها في المادة )6/ب( من الئحة حوكمة الشركات فإن الشركة ُتِقر بالتزامها بجميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة 

الشركات بما في ذلك المادة )18( باإلضافة إلى جميع األحكام اإللزامية األخرى المنصوص عليها فيها. 

اللجنة التنفيذية
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على الخطط االستراتيجية للشركة منذ بدايتها من خالل التطوير والتنفيذ التي تقوم به اإلدارة. 
يجب على مجلس اإلدارة بعد مراجعة الخطط االستراتيجية أن يشرف على تنفيذها لتحديد مدى كفاءة التطبيق وإذا ما كانت 

تحتاج إلى بعض التعديالت.

الهدف من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولياته فما يتعلق بتوفير توجيهات بشأن استراتيجية 
خالل  المجلس  من  لها  تمنح  التي  الصالحيات  وممارسة  الداخلية؛  والرقابة  للشركة  التجارية  األعمال  وتنمية  الشاملة  الشركة 

اجتماعاته.

التأكد من أن الشركة تقوم بتطوير الخطط االستراتيجية والتجارية وتطوير السياسات، وتقوم اللجنة بمراجعة ذلك وتقديمها  1 .
للموافقة من مجلس اإلدارة.

الشروع في وضع خطط تجارية على المدى المتوسط والبعيد. 2 .

اإلشراف على الخطط السنوية لعمليات الشركة ومراجعة الميزانية السنوية المقدمة من اإلدارة لرفع توصيات بشأنها إلى  3 .
المجلس.

باألهداف  الفعلي  األداء  لفترة 12 شهرًا، وفترة 3. 4 أشهر، ومقارنة  األداء  الشركة. ويشمل ذلك مراجعة  أداء  مراجعة ومراقبة 
المحققة.

الجدول 39: أعضاء اللجنة التنفيذية

المهمةاالسم
رئيسالحسن بن غازي بن إبراهيم شاكر

عضوعبد اإلله بن عبداهلل أبونيان

عضوعبدالرؤوف بن وليد البيطار

المصدر: مجموعة شاكر
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لجنة المراجعة
تتولى لجنة المراجعة االطالع ومراجعة التقارير المالية، واإلشراف على إجراءات إدارة المخاطر وااللتزام للشركة. هذا ويجب أن ال يقل عدد 

أعضائها عن ثالثة كحد أدنى، على أن يكون من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية. وتتمثل مهام اللجنة في اآلتي:

مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة. 1 .
اإلشراف على قسم التدقيق الداخلي للتأكد من فعالية تنفيذ األنشطة والمهام التي حددها مجلس اإلدارة.  2 .

مراجعة إجراءات التدقيق الداخلي، وإعداد تقرير على األداء ورفع التوصيات المتعلقة بهذه اإلجراءات. 3 .
مراجعة تقاريرالتدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة فيها. 4 .

تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن فصل أو صرف مكافأة للمدققين الخارجيين؛ ويجب أخذ استقالليتهم بعين االعتبار  5 .
عند تقديم مثل هذه التوصيات.

اإلشراف على جميع أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة على أي نشاط يكون خارج إطار التدقيق المنوط بهم خالل أداء  6 .
مهامهم.

مراجعة خطة التدقيق مع المدقق الخارجي وإبداء التعليقات بهذا الشأن. 7 .
مراجعة تعليقات المدقق الخارجي على القوائم المالية ومراجعة اإلجراءات التي اتخذت بهذا الشأن. 8 .

مراجعة القوائم المالية المؤقتة والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك. 9 .
مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يخص ذلك. 10 .

الجدول 40: أعضاء لجنة المراجعة 

المهمةاالسم

رئيسالدكتور جمال بن عبد الرزاق المديهيم

عضورائد بن عبد الحميد البريكان

عضومصعب سليمان المهيدب

المصدر: مجموعة شاكر

لجنة الترشيح والمكافآت
تتولى لجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية تقديم المرشحين لمجلس اإلدارة، ومراجعة وتحديد تعويضات اإلدارة، كما تتولى أيضا 
مسؤولية القيام بدراسة سلم الرواتب الشامل للشركة، وذلك للتأكد من وضع حوافز مناسبة لإلدارة والموظفين على جميع 

المستويات.

وتتلخص المهام الرئيسة للجنة الترشيح والمكافآت في اآلتي:

المراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن سياسة تقييم أداء الشركة وسياسات الحوافز والتعويضات التي تنطبق  1 .
على أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكل من يعمل تحت إداراتهم.

تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بشأن خطط الحوافز والتعويضات. 2 .
المقرة؛ ويجب على  التعيين لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير  التوصية لمجلس اإلدارة بشأن  تقديم  3 .

اللجنة التأكد من عدم ترشيح أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.
المراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المتطلبة لمثل  4 .

هذه العضوية، وذلك يشمل الوقت الذي يجب على عضو مجلس اإلدارة توفيره ألداء المهام.
مراجعة وتقديم التوصيات والتعديالت على هيكل مجلس اإلدارة. 5 .

تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة وتقديم توصيات بالحلول الممكنة التي تتوافق مع مصلحة الشركة. 6 .
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس  7 .

عضوا لمجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة بشأن التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين؛ ويجب اتباع المعايير المتعلقة  8 .

باألداء عند طرح مثل هذه السياسات.

الجدول 41: أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت

المهمةاالسم
رئيسعبد اإلله بن عبداهلل أبونيان

عضوالحسن بن غازي بن إبراهيم شاكر

عضوعبدالرؤوف وليد البيطار

المصدر: مجموعة شاكر
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6.5 عقود الخدمة

مجلس اإلدارة
يتم تعيين األعضاء في مجلس اإلدارة )»مجلس اإلدارة«( من ِقَبل الجمعية العامة للمساهمين، ويمارس المجلس صالحياته وفقًا 
للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات، وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين لمدة خمس سنوات تنتهي في تاريخ 

1434/8/16هـ الموافق 2013/6/25م. وتتلخص مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس في  اآلتي:

رئيس مجلس اإلدارة
التأكد من وضوح خصائص المجلس وإطار عمل مهامه، وأساسيات تقسيم المسؤوليات. 1 .

التأكد من وضوح ودقة خطة العمل وأولويات المواضيع التي تطرح على المجلس. 2 .
التأكد من تماشي مسؤوليات المجلس مع استراتيجيات ومرئيات الشركة. 3 .

التصويت على تعيين اإلدارة العليا والموظفين التنفيذيين. 4 .
ترتيب إجراءات تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.. 5

أعضاء مجلس اإلدارة
المشاركة في التخطيط والتوجيه العام لمستقبل الشركة. 1 .

التأكد من تطبيق سياسات وأهداف الشركة بفعالية. 2 .
المشاركة في تحديد األولويات واإلشراف على االغتنام األمثل ألصول الشركة. 3 .

التصويت على تعيين اإلدارة العليا. 4 .
التصويت على القضايا المهمة المعروضة على مجلس اإلدارة بناًء على النظام األساسي للشركة.  5 .

الرئيس التنفيذي
)الموافق 2008/9/3م(. وتتخلص  بتاريخ  1429/9/3هـ  ابراهيم شاكر(  )الحسن غازي  التنفيذي  للرئيس  الشركة عقد عمل  أبرمت 

مهام الرئيس التنفيذي في اآلتي:

إدارة األعمال اليومية للشركة. 1 .
العمل على تهيئة البيئة التنظيمية اإليجابية التي تعزز الروح المعنوية للموظفين. 2 .

التأكد من تقديم رسالة الشركة وبرامجها ومنتجاتها وخدماتها بصورة قوية وإيجابية للمساهمين،  ورفع أية توصيات ذات  3 .
شأن إلى مجلس اإلدارة.

تطوير وتنفيذ اإلجراءات التي تضمن تحقيق رسالة الشركة في الوقت المناسب ووفقا للميزانية المحددة. 4 .
مناقشة البنود الرئيسة في جميع االتفاقيات. 5 .

هذا وباإلضافة إلى الراتب الشهري الذي يتقاضاه الرئيس التنفيذي، فإنه يجوز لمجلس اإلدارة و فقًا لسلطته التقديرية الموافقة 
لألداء  وفقًا  و  التابعة،  وشركاتها  المالي للشركة  األداء  على  بناًء  عام 2009م  بعد  سنوية  مكافأة  التنفيذي  الرئيس  منح  على 
دة لمجموعة شاكر، وتجدر اإلشارة إلى أنه  لن يستحق الرئيس التنفيذي  الشخصي للرئيس التنفيذي في  تحقيق األهداف المحدَّ

أية مكافأة سنوية عن العام 2009م.

6.6 إقرارات من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة باآلتي: 

بأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس. 1 .
باستثناء ما ذكر في البند “حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة في مجموعة شاكر” من هذه النشرة فإنه ليس لديهم  2 .

أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو في الشركة.
باستثناء ما ذكر في البند “تعامالت األطراف ذات العالقة” وفي قسم: “عقود الخدمة” من هذه النشرة، فإنه ليس لديهم أو  3 .
ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية أو مزمع إبرامها لها تأثير كبير على أعمال 

الشركة في وقت إصدار هذه النشرة.
عدم القيام بأي أعمال منافسة لمجموعة شاكر. 4 .

لم يحصل أي منهم على عمولة من الشركة أو خصم أو رسوم أو أتعاب وساطة أو أي اعتبارات غير نقدية تتعلق بإصدار أو  5 .
سمية. بيع أي أوراق مالية للشركة خالل السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب اإلدراج في القائمة الرَّ

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة إلى أنه ليس لديهم نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة، وليس لديهم أي  6 .
ُلهم االقتراض منها، أو التصويت على صرف المكافآت ألنفسهم. صالحية تخوُّ

عدم وجود أي أدوات دين أو ديون مترتبة على الشركة باستثناء الديون التي تمت اإلشارة إليها في بند “اتفاقيات التمويل”  7 .
من هذه النشرة.
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6.7 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
لقد حدد النظام األساسي للشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن 5% من أرباح الشركة بعد تخصيص 10% من 
األرباح الصافية لالحتياطي النظامي وبعد تخصيص نسبة االحتياطيات األخرى ونسبة توزيع األرباح على المساهمين، باإلضافة 
إلى بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان التابعة. وقد قرر مجلس اإلدارة احتساب بدل حضور لكل جلسة من جلسات المجلس 
واللجان التابعة بمبلغ 3،000 ريال لكلِّ اجتماع اعتبارًا من بداية العام 2010م. هذا وقد قررت الشركة دفع مبلغ 200،000  ريال لكلٍّ من 
ين د/ جمال بن عبد الرزاق المديهيم والسيد/ رائد بن عبد الحميد البريكان –أي ما مجموعه: 400،000  عضوي مجلس اإلدارة المستقلَّ
ريال للعضوين كليهما- وذلك كمكافأة عن العام 2009م. فضاًل عن ذلك فإن أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، بما في ذلك 
الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ال يتمتعون بأية صالحية تخولهم التصويت على صرف المكافآت ألنفسهم، كما ال يوجد أي 

صالحيات تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.

6.8 الموظفون
نظرًا لنمو عمليات الشركة وتوسع أنشطتها فقد قامت بزيادة عدد موظفيها في السنوات الثالث األخيرة. وقدمت الشركة خطة 
للسعودة في عام 2004م ال تزال فاعلة من خالل إعطاء األولوية للمتقدم السعودي، وبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة كما في 30 

سبتمبر 2009م 905 موظفًا.

الجدول 42: موظفو الشركة

9/ 2009م2008م2007م2006م2005م
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

19%20171%18151%12119%1076%57سعوديون

81%80734%82604%88552%90532%500غير سعوديين

100%100905%100755%100671%100608%557المجموع

المصدر: مجموعة شاكر

ويوضح الجدول اآلتي عدد موظفي الشركة حسب األقسام:

الجدول 43: موظفو الشركة حسب القسم

9/ 2009م2008م2007م2006م2005م
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

47%38428%43289%38287%37231%207ورش العمل

19%23168%21170%20139%18121%103المستودعات

18%20163%18151%20122%21120%119المبيعات والتسويق

7%863%862%754%744%40اإلدارة وشؤون الموظفين

5%542%641%638%635%35الحسابات

5%641%542%931%1057%53المعارض 

100%100905%100755%100671%100608%557المجموع

المصدر: مجموعة شاكر

6.9 سياسة سعودة الوظائف
بلغت نسبة الموظفين السعوديين 19% كما في 30 سبتمبر 2009م، وتحرص الشركة على التقيد بمعدل السعودة ولهذا يشكل 
التدريب وتطوير مهارات وكفاءات السعوديين أولوية كبرى بالنسبة للشركة، وتحظى الشركة بدعم وزارة العمل في هذا اإلطار 
وقد طبقت الشركة برنامجًا يهدف إلى زيادة نسبة السعودة لتتخطى المعدل القانوني كما هو الحال اليوم، والذي يبلغ %30 
تحديد  الكفاءة، ومن خالل  السعوديين ذوي  العديد من  استقطاب  الشركة في  نجحت  العمل. هذا وقد  وزارة  أنظمة  بموجب 
ضمن  مهنتهم  في  للتقدم  إضافية  ودراية  مهارات  اكتساب  على  مساعدتهم  من  الشركة  تمكنت  وقدراتهم  إمكانياتهم 

الشركة.
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7- سياسة توزيع األرباح

إن الجمعية العامة العادية للشركة هي صاحبة أي قرار يقضي بدفع أرباح نقدية للمساهمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة 
الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها الوضع المالي للشركة، والقيود التي 
تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب االتفاقيات الموقعة مع أطراف أخرى، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد 

حاليًا ومستقباًل، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة وشركاتها التابعة.

تنوي الشركة توزيع أرباح للمساهمين بهدف زيادة قيمة استثماراتهم في الشركة، إال إن الشركة ال تقدم ضمانًا بدفع أي أرباح أو 
تأكيدات على قيمة األرباح التي يمكن دفعها خالل أي سنة بعينها، وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت 

في النظام األساسي للشركة.

الواقعة ما بين2009/1/1م و2009/3/30م،  الفترة  ريال سعودي عن  ربع سنوية مقدارها 8.5 مليون  أرباح  بتوزيع  الشركة  وقد قامت 
كما قامت الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية مقدارها 15 مليون ريال سعودي عن الفترة الواقعة ما بين2009/4/1م و2009/6/31م، كما 
قامت الشركة بتوزيع األرباح المجمعة والمحققة لغاية نهاية الربع الثالث المنتهي بتاريخ 2009/09/30م مقدارها 93.89 مليون ريال 
سعودي، أما أرباح الربع الرابع من العام 2009م فسيتم توزيعها على جميع المساهمين في الشركة )بما في ذلك المساهمين 
المكتتبين( بعد عملية الطرح في الوقت الذي يحدده مجلس اإلدارة، كما ستسَتِحق األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها 

وتوزعها الشركة في السنوات المالية التي تلي االكتتاب.
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8- وصف األسهم

رأس المال
 )35،000،000( مليون  وثالثين  إلى خمسة  ريال سعودي مقسم   )350،000،000( مليون  ثالثمائة وخمسين  بمبلغ  الشركة  رأسمال  حدد 

سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية.

حقوق حملة األسهم
التي يتقرر  األرباح  الحصول على نصيب من  الحق في  المتصلة بالسهم، وعلى وجه الخصوص  الحقوق  تثبت للمساهم جميع 
توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في 
مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم، وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال 
مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط 
الشركات  في  المساهمين  تمنح  أحكام  أية  يوجد  ال  فإنه  الشركات  نظام  ألحكام  ووفقًا  الشركات،  نظام  في  الواردة  والقيود 

المساهمة حق طلب استرداد أسهمهم أو إعادة شرائها من قبل الشركة.

جمعيات المساهمين
الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة. 
ولكل مكتتب أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية شخصيًا أو من خالل توكيل غيره من المساهمين بالحضور 
نيابة عنه، ولكل مساهم حائز لعشرين سهمًا على األقل حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا 

آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة.

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها أن 
تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية األخيرة. 
هذا وباستثناء ما ذكر مما تختص به الجمعية العامة غير العادية، فإن الجمعية العامة العادية تختص بجميع األمور المتعلقة 
بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات 

عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. و

دعوة الجمعيات العامة:
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب 
ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة )5%( من رأس المال على األقل، وتنشر الدعوة النعقاد 
الموعد  الرئيس قبل  الشركة  يوجد فيها مركز  التي  المدينة  توزع في  يومية  الرسمية، وصحيفة  الجريدة  العامة في  الجمعية 
المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين )25( يومًا على األقل، وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول 

األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر.

إثبات الحضور:
التي في  األسهم  بيان عدد  إقامتهم، مع  والممثلين، ومحل  الحاضرين  المساهمين  بأسماء  الجمعية كشف  انعقاد  يحرر عند 

حيازتهم باألصالة أو الوكالة، وعدد األصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا الكشف.

نصاب الجمعية العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا 
بالطريقة  الدعوة  السابق، وتعلن  التالية لالجتماع  الثالثين يومًا  ثاٍن يعقد خالل  إلى اجتماع  الدعوة  االجتماع وّجهت  النصاب في 

المنصوص عليها في المادة )29( من النظام األساسي، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية:
اليكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا 
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع 

الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

حقوق التصويت
القرارات في الجمعية  العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وتصدر  العادية وغير  العامة  تحسب األصوات في الجمعيات 
التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة 
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فإنه ُيشَتَرط موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو 
الحصص العينية، أو المستفيدون من المزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية، 
العامة غير  العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية  العامة  وتصدر قرارات الجمعية 
العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال، أو بإطالة مدة الشركة، 
أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها، أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى؛ ففي هذه األحوال ال 

يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس 
اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة 

للضرر، وإذا رأى أي مساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية، ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذًا.

األسهم
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه 

الحال األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى. 

لينوب عنهم في  أحدهم  يختاروا  أن  تملكه عدة أشخاص وجب عليهم  فإذا  الشركة؛  للتجزئة في مواجهة  قابل  السهم غير 
استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

كما إن األسهم قابلة للتداول بموجب األنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص، واستثناًء 
من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو األسهم 
المملوكة للشركاء في الشركة قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين كاملتين ال تقل كل منها عن اثني عشر 

شهرًا من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة، أو الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

مدة الشركة
مدة الشركة خمسون )50( سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تحولها، ويجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 

الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء الشركة أو في حال حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة 
التصفية، وتعين مصفي أو أكثر، وتحدد صالحيتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر 
مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض 

مع اختصاصات المصفين.
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9- الرسملة والمديونية
ل إلى شركة  م إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب التحوُّ في 1429/7/20هـ )الموافق 2008/7/23م( اتخذ الشركاء في الشركة قرار التقدُّ
2008/8/19م(  )الموافق  1429/8/17هـ  وتاريخ  )ق/275(  رقم  الوزاري  القرار  والصناعة  التجارة  وزير  أصدر معالي  مساهمة مقفلة فقد 
والذي تحولت الشركة بموجبه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقد تمت زيادة رأسمال الشركة 
عند التحول من )500،000( خمسمائة ألف ريال سعودي إلى )350،000،000( ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى )35،000،000( 
خمسة وثالثين مليون سهم متساوية القيمة، بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم. هذا وسيحتفظ المساهمون 

المؤسسون بما نسبته 70% من رأسمال الشركة بعد االنتهاء من عملية االكتتاب.

الموحدة  المراجعة  االفتراضية  المالية  القوائم  من  استخرجت  كما  للشركة  والمديونية  الرسملة  أدناه  المدرج  الجدول  ويوضح 
أشهر  للتسعة  المراجعة  غير  المالية  القوائم  في  هي  وكما  و2008م  و2007م  2006م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات 
المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2008م، والقوائم المالية المراجعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م. ويجب أن تتم قراءة 
الجدول المرفق مع القوائم المالية المراجعة االفتراضية الموحدة، مع ما تشتمل عليه أيًضا من مالحظات حتى ذلك الحين في فقرة 

تقرير المحاسبين الذي تشتمل عليه هذه النشرة.

الجدول 44: الرسملة و المديونيية

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر  بآالف الرياالت
2008م 2007م 2006م 2009 م* 2008م  

المطلوبات

333,864 248,884 251,983 334,232 328,747 المتداولة

17,956 26,592 10,268 18,509 18,089 الغير متداولة

351,821 275,477 262,251 352,742 346,836 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

350,000 500 500 350,000 350,000  رأس المال

1,777 522 522 13,860 444 االحتياطي النظامي

0 40,683 43,921 - -     جاري حساب المساهمين

15,997 189,049 110,949 7,341 6,116    األرباح المحتجزة

19,202 17,747 18,191 27,788 19,282 حقوق األقلية

386,976 248,500 174,084 398,989 375,842  مجموع حقوق الملكية
للمساهمين

المصدر : القوائم المالية االفتراضية الموحدة المراجعة لمجموعة شاكر.   * قوائم مالية غير مراجعة لهذه الفترة ألغراض المقارنة

ما  مقدار  يوضح  الذي  اآلتي  الجدول  في  بيانه  سيأتي  كما  األجل  قصيرة  وتسهيالت  بالمرابحة،  تمويل  عقود  الشركة  أبرمت 
استخدمته الشركة من التسهيالت:

الجدول 45: المرابحة وعقود التمويل قصيرة األجل :30 سبتمبر 2009م

القيمة المستغلة كما في2009/9/30 إجمالي السقوف االئتمانية  نوع التمويل مصدر التمويل 
31،403،781 210،000،000 قصير األجل     البنك السعودي الهولندي
18،908،700 40،000،000 قصير األجل     البنك السعودي لالستثمار
40،812،950 210،000،000 قصير األجل     البنك السعودي الفرنسي 

22،949،327 53،100،000 قصير األجل     البنك األهلي التجاري  
19،876،598 100،000،000 قصير األجل     البنك العربي الوطني        

1،469،987 100،100،000 قصير األجل     مجموعة سامبا المالية
6،500،000 28،500،000 قصير األجل     بنك ساب

63،921،343 741،700،000 المجموع         

المصدر : مجموعة شاكر 
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يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة عدم وجود أي أدوات دين، أو ديون مترتبة على الشركة باستثناء الديون التي تمت اإلشارة إليها 
في البند 12.11 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة، ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه لم يوجد أي تعثر في نشاط الشركة بحيث 
يكون له أثر جوهري على الوضع المالي في السنتين الماضيتين اللتين سبقتا عملية الطرح وادراج الشركة. إضافة إلى ذلك، فإنه لم 

يوجد تغيير جوهري على الوضع المالي أو التجاري للشركة خالل الفترة من 2008/12/31م وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن رأسمال الشركة أو الشركات التابعة لها ليس مشموالً بحق خيار باستثناء شركة إل جي 
شاكر المحدودة التي تمتلك الشركة 51% من رأسمالها؛ حيث تم االتفاق بين الشركة وإل جي -الشريك االخر الذي تبلغ حصته %49 
من رأسمال هذه الشركة-، بموحب اتفاقية االئتالف الموقعة بينهما بتاريخ 2006/9/13م -والتي تشكل اتفاقية الشراكة األساسية 
التي تم بموجبها تأسيس شركة إل جي شاكر المحدودة- وقد نصت االتفاقية المذكورة على منح إل جي الخيار في تملك 2% من 
حصصها في هذه الشركة بعد مضي ثالث )3( سنوات من تاريخ نفاذ االتفاقية، وعلى أن يتم احتساب قيمة شراء هذه الحصص 
وفقًا لقيمتها الدفترية؛ بحيث تصبح نسبة حصة إل جي فيها 51% ونسبة حصة الشركة 49%. ولمزيد من التفاصيل حول االتفاقية 

المذكورة، يرجى مراجعة القسم 12 من هذه النشرة »القسم القانوني«. 

نشرة  نشر  تاريخ  تلي  التي  شهرًا   12 لمدة  الكافي  العامل  المال  رأس  لديها  سيكون  الشركة  أن  الشركة  إدارة  مجلس  ويرى 
اإلصدار.

الضمانات الممنوحة من قبل الشركة
بتقديم ضمان شركات وذلك بنسبة مساهمتها في  الشركة  الموافقة على قيام  بتاريخ 2010/2/24م  الشركة  إدارة  قرر مجلس 
شركة شاكر لإللكترونيات واألجهزة المنزلية لبنان سيلكو ش.م.ل )والمشار اليها في البند 4.4 من هذه النشرة »االستثمارات«( 
كضمان لتسهيالت مصرفية مقدمة من بنك لبنان والخليج ش.م.ل. وبنك عودة ش.م.ل. مجموعة عودة سرادار في لبنان لشركة 

سيلكو، وبحد أقصى 16،000،000 ريال لكل مصرف من المصرفين المذكورين.
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10- استخدام متحصالت االكتتاب
تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت االكتتاب 514،500،000 ريال سعودي، سيدفع منها 22،000،000 ريال سعودي كمصاريف لإلصدار، 
التي تشمل أتعاب المستشار المالي، والمستشار القانوني لالكتتاب، والمراجع القانوني، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية، 
ومصاريف الجهات المستلمة، ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع، والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار. هذا وسيتم توزيع 
صافي متحصالت االكتتاب والمقدرة بحوالي 492،500،000 ريال سعودي على المساهمين البائعين فقط، ولن تستلم الشركة أي 

من متحصالت االكتتاب.

لم تمنح الشركة في السنتين السابقتين لهذه النشرة مباشرة أية عموالت أو خصومات أو سمسرة أو أي تعويض غير نقدي آخر 
إلى أي من األعضاء الحاليين أو كبار التنفيذيين. وسيتحمل المساهمون البائعون جميع مصروفات االكتتاب.
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11- ملخص النظام األساسي

اسم الشركة
اسم الشركة هو »شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر« -شركة مساهمة سعودية مقفلة-.

أغراض الشركة
إن أغراض الشركة هي:

•تصنيع المكيفات بكافة أنواعها )شباك، سبليت داكت، مركزية(، وجميع قطع الغيار المكملة لها، وإنشاء المصانع والورش  	
الخاصة بذلك.

•مقاوالت أعمال التكييف والتبريد، وجميع األعمال والنشاطات المكملة لها، وإنشاء الورش الخاصة بذلك. 	
والتلفونات  الهوائية،  والمكيفات  واإللكترونية،  والكهربائية  المنزلية  واألجهزة  والمعدات  األدوات  في  والتجزئة  الجملة  •تجارة  	

وأجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة الفيديو.
•صيانة وإصالح األجهزة الكهربائية واإللكترونية والمكيفات. 	
•الوكاالت التجارية عن الشركات التي تزاول نفس األنشطة. 	

•خدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير. 	
•وكاالت التوزيع بعد تسجيلها في سجل الوكاالت التجارية المعد لهذا الغرض. 	

•تملك األراضي والعقارات والمنقوالت لتحقيق أغراضها، سواء داخل المملكة أو خارجها. 	
وسوف تقوم الشركة بالحصول على التراخيص الالزمة من السلطات المختصة قبل ممارسة النشاط الذي يتطلب ذلك.

المركز الرئيس للشركة
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعًا، أو مكاتب، 

أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. 

مدة الشركة
مدة الشركة خمسون )50( سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تحولها، ويجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 

الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

رأس مال الشركة
مليون  وثالثين  )35،000،000( خمسة  إلى  ريال سعودي مقسم  مليون  ثالثمائة وخمسين   )350،000،000( بمبلغ  الشركة  رأسمال  حدد 

سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية.

مساهموا الشركة
اكتتب المؤسسون بـ )35،000،000( خمسة وثالثين مليون سهم مدفوعة بالكامل.

عدم سداد قيمة األسهم
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل 
على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد 
للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع 
المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من 
جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي بيع، وتعطي المشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم الُملَغى، وتؤشر 

بذلك في سجل المساهمين.

أسهم الشركة
 جميع األسهم اسمية، وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه 
الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى. كما إن السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة 
الشركة؛ فإذا تملكه أكثر من شخص وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم 

ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
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تداول األسهم
التي  النقدية  األسهم  أو  عينية،  مقابل حصص  التي تعطى  األسهم  تداول  يجوز  ال  ذلك  واستثناًء من  للتداول  قابلة  األسهم 
يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين كاملتين ال تقل كل منها عن اثني عشر شهرًا 

من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة، أو الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

سجل األسهم
تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين يتضمن أسماءهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقاماتهم وعناوينهم 
أو  القيد على األسهم، واليعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة  المدفوع منها، ويؤشر بهذا  وأرقام األسهم والقدر 
الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور، أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم. ويفيد 
وفقًا  المساهمين  تصدر من جمعيات  التي  بالقرارات  والتزامه  الشركة  لنظام  المساهم  قبول  وتملكها  األسهم  في  االكتتاب 

ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرًا أو غائبًا، وسواء كان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها.

زيادة رأس المال
للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأسمال الشركة 
دفع  قد  األصلي  المال  رأس  يكون  أن  بشرط  األصلية  لألسهم  االسمية  القيمة  بنفس  جديدة  أسهم  بإصدار  مرات  عدة  أو  مرة 
بأكمله، مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب في 
األسهم الجديدة النقدية، ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب، ويبدي كل 

مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر المشار إليه.

وتوزع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما 
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر 
من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما 

يتبقى من األسهم لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءًا على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة تخفيض رأسمال الشركة 
إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له 
وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات ويبين القرار طريقة 
التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل 
ستين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة، فإذا أعترض 
أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضمانًا 

كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل. 

تكوين مجلس اإلدارة
العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات،  العامة  الجمعية  نهم  ُتَعيِّ إدارة مؤلف من )8( ثمانية أعضاء  إدارة الشركة مجلس  يتولى 

ن أول مجلس إدارة لمدة )5( خمسة سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشركة. واستثناء من ذلك ُعيِّ

أسهم التأهيل
 يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن )10،000( عشرة آالف ريال، وتودع هذه 
األسهم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض، وتخصص هذه األسهم 
لضمان مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المشار 
إليها في المادة )76( من نظام الشركات، أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان 

في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.

شغور العضوية
 تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وإذا شغر 
الجمعية  التعيين على  المركز الشاغر على أن يعرض هذا  المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوًا في  مركز أحد أعضاء 
الالزم  ل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب  العادية في أول اجتماع لها، ويكمِّ العامة 

لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل 
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تشترك  التي  الشركات  وتأسيس  والمناقصات،  العقود  إقرار  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  اإلدارة  ولمجلس  وخارجها،  المملكة 
فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها، والموافقة على إصدار الضمانات والكفاالت للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل 
الشركة،  وممتلكات  ومنقوالت  عقارات  ورهن  وشراء  بيع  اإلدارة  لمجلس  ويجوز  المصرفية،  المعامالت  كافة  واعتماد  الحكومي، 
ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك 
ال  أن  )3( سنوات شريطة  ثالث  آجالها مدة  تتجاوز  التي  القروض  بما في ذلك  االئتمان وذلك ألي مدة،  المالية وشركات  والبيوت 
تــزيد قيمة القــروض التي يجـــوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة عن خمسين في المائة )50%( من رأسمال الشركة، 
وشريطة أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها، وأن يراعي في شروط القرض والضمانات 
المقدمة بخصوصه عدم اإلضرار بالشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة 

من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها. 

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير بصالحيات أو باتخاذ 
إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيًا أو كليًا.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من نسبة التزيد عن خمسة بالمائة )5%( من الباقي من أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم 
جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وتجنيب 10% لتكوين االحتياطي النظامي وتوزيع دفعة أولى للمساهمين تعادل 
أعضاء  لكل عضو من  المجلس  لكل جلسة من جلسات  بدل  إلى  باإلضافة  المدفوع،  الشركة  رأسمال  )5%( من  بالمائة  خمسة 
مجلس اإلدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له. ويشتمل تقرير مجلس 
رواتب،  من  المالية  السنة  اإلدارة خالل  أعضاء مجلس  عليه  ما حصل  لكل  بيان شامل  على  العادية  العامة  الجمعية  إلى  اإلدارة 
أعضاء  ما قبضه  بيان  المذكور على  التقــــريـر  المزايا، كما يشتمل  ذلك من  وغير  وبدل حضور ومصروفات  األرباح،  ونصيب في 
المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين، أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية 

العامة للشركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير
 يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا، وال يجوز أن يجمع عضو واحد بين 
مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب، ويختص رئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة 
في عالقتها مع الغير وأمام القضاء واللجان القضائية األخرى وكتاب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختالف أنواعها وهيئات 
والهيئات  التجارية والصناعية  والغرف  األخرى  الحكومية  والجهات  الشرطة  المدنية وأقسام  والحقوق  العمل  التحكيم ومكاتب 
والجهات الخاصة والشركات والمؤسسات، وفي التوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر 
عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وكافة قرارات تعديلها، وفي التوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغات 
أمام كتاب العدل والجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة وخارجها، وفي توقيع اتفاقيات الضمانات والكفاالت والرهون وفكها، 
وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، وفتح الحسابات لدى البنوك المحلية والخارجية وإقفالها، وإصدار الشيكات والسحب 
واإليداع وعقد القروض والتسهيالت المصرفية، وفي التوقيع على كافة مستنداتها، ولهما مجتمعين أو منفردين حق المرافعة 
والمدافعة والصلح واإلقرار والتحكيم عن الشركة واستئناف األحكام الصادرة ضد الشركة، واالعتراض عليها وقبولها، والتنازل 
عن الدعاوى واالستالم والتسليم نيابة عن الشركة، كما يكون لهما في حدود اختصاصاتهما وصالحياتهما حق تفويض واحد أو 

أكثر في مباشرة عمل أو أعمال معينة، كما يختص العضو المنتدب في كل ما يعهد به له أعضاء مجلس اإلدارة من أعمال.

وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس 
اإلدارة حسب ما يقرره أعضاء مجلس اإلدارة. ويعين مجلس اإلدارة سكرتيرًا من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتدوين محاضر 
مجلس اإلدارة، وكل ما يعهد به له المجلس من أعمال، وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة، وال تزيد مدة رئيس المجلس 

والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة
 يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة كتابية، ويجوز أن ترسل بالبريد المسجل أو الفاكس، ويجب على رئيس 

المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره أربعة )4( أعضاء على األقل بشرط أالّ يقل عدد الحاضرين أصالة عن ثالثة )3( أعضاء، 

وفي حال إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوًا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقًا للضوابط اآلتية:

•اليجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. 	

•أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. 	

•اليجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. 	
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وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللمجلس أن 
يصدر قراراته عن طريق عرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض 

هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

محاضر االجتماعات
المحاضر في سجل خاص  وتدون هذه  والسكرتير،  المجلس  رئيس  يوقعها  محاضر  وقراراته في  اإلدارة  مداوالت مجلس  تثبت 

يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

حضور الجمعيات
الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيس للشركة، 
أو نيابًة عن غيره من المكتتبين، ولكل  التأسيسية أصالة عن نفسه  أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية  ولكل مكتتب 
ل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير  مساهم حائز لعشرين )20( سهمًا على األقل حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكَّ

أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية العامة للتحول
تختص الجمعية العامة للتحول باألمور اآلتية:

•التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء به طبقًا ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق  	
من قيمة األسهم.

•وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة  	
جميع المكتتبين الممثلين فيها.

•تعيين أول مراقب حسابات للشركة، وتعيين عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر. 	

•المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها التحول. 	

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل، ولكل مكتتب في اجتماعاتها صوت عن 
كل سهم اكتتب به أو يمثله.

الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، 
وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها أن 

تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

دعوة الجمعيات العامة
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب 
النعقاد  الدعوة  وتنشر  األقل،  على  المال  رأس  من   )%5( بالمائة  خمسة  يمثل  المساهمين  من  عدد  أو  الحسابات،  مراقب  ذلك 
الموعد  قبل  الرئيس  الشركة  مركز  فيها  يوجد  التي  المدينة  في  توزع  يومية  الرسمية وصحيفة  الجريدة  في  العامة  الجمعية 
المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين )25( يومًا على األقل، وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول 

األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر.

إثبات الحضور
التي في  األسهم  بيان عدد  إقامتهم مع  والممثلين ومحال  الحاضرين  المساهمين  بأسماء  الجمعية كشف  انعقاد  يحرر عند   

حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا الكشف.

نصاب الجمعية العامة العادية
 ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا 
النعقاد  الدعوة  وتعلن  السابق،  لالجتماع  التالية  يومًا  الثالثين  يعقد خالل  ثاٍن  اجتماع  إلى  الدعوة  وّجهت  االجتماع  في  النصاب 
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الموعد  الرئيس قبل  الشركة  يوجد فيها مركز  التي  المدينة  توزع في  يومية  الرسمية، وصحيفة  الجريدة  العامة في  الجمعية 
المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين )25( يومًا على األقل، وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول 
األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان 

عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا 
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن بنفس األوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون االجتماع 

الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

القوة التصويتية
 لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية 

على أساس صوت واحد لكل سهم.

القرارات
بتقييم  القرارات  تعلقت هذه  إذا  ذلك  ومع  فيها،  الممثلة  لألسهم  المطلقة  باألغلبية  التأسيسية  الجمعية  القرارات في  تصدر 
ما  استبعاد  بعد  المذكورة  األسهم  ثلثي  تمثل  نقدية  بأسهم  المكتتبين  أغلبية  موافقة  لزمت  مزايا خاصة  أو  عينية  حصص 
القرارات ولو كانوا من  رأي في هذه  الخاصة، وال يكون لهؤالء  المزايا  المستفيدون من  أو  العينية،  الحصص  به مقدموا  اكتتب 
أصحاب األسهم النقدية، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات 
الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال، أو 
بإطالة مدة الشركة، أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى 

فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة
 لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 
الشركة  مصلحة  يعرض  ال  الذي  بالقدر  المساهمين  أسئلة  على  الحسابات  مراقب  أو  اإلدارة  مجلس  ويجيب  الحسابات  ومراقب 

للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذًا.

إجراءات الجمعيات العامة
 يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حال غيابه، ويعيين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لألصوات، 
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم الممثلة في االجتماع باألصالة أو 
الوكالة، وعدد األصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخالصة وافية للمناقشات 
التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها و 

جامع األصوات.

تعيين مراقب الحسابات
 يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعـينه الجمعية العامة سنويًا وتحدد 

مكافأته، ويجوز لها إعادة تعيينه.

االطالع على السجالت
لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات واإليضاحات 

التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضًا أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

تقرير مراقب الحسابات
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرًا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات 
واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات، وأحكام هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة 

حسابات الشركة للواقع.

السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية األولى تبدأ من تاريخ القرار 
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 )12( اثني عشر  2008/12/31م، وتكون مدة كل سنة مالية الحقة  الموافق  الشركة و تنتهي في 1430/1/3هـ  بإعالن تحويل  الصادر 
شهرًا.

ميزانية الشركة
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة 
وحساب األرباح والخسائر، وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، والطريقة التي يقترحها لتوزيع 
األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يومًا على األقل، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب 
الوثائق المشار  المقرر النعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يومًا على األقل، ويوقع رئيس مجلس اإلدارة  الموعد  الحسابات قبل 
إليها، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخمسة 
وعشرين يومًا على األقل، وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية، وحساب 
األرباح والخسائر، وخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق 

إلى اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل.

توزيع األرباح
 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: 

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  • يجنب عشرة بالمائة )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي،, 	
بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   )% • 	10( بالمائة  تجنب عشرة  أن  اإلدارة  اقتراح مجلس  على  بناًء  العادية  العامة  للجمعية 
اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

%( من رأس المال المدفوع. • يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة )5	

الباقي بعد ذلك على  اإلدارة، ويوزع  الباقي لمكافأة مجلس  %( من  • 	10( بالمائة  يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن عشرة 
المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

سداد األرباح
 تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها 

وزارة التجارة والصناعة.

خسائر الشركة
للنظر في  العادية  العامة غير  الجمعية  اإلدارة دعوة  المال وجب على أعضاء مجلس  أرباع رأس  الشركة ثالثة  إذا بلغت خسائر   

استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين في النظام األساسي، وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية.

دعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم 
إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائمًا، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع 

الدعوى.

حل الشركة
 عند انتهاء الشركة، أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة 
التصفية، وتعين مصفي أو أكثر، وتحدد صالحيتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر 
مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض 

مع اختصاصات المصفين.

نظام الشركات
يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في النظام األساسي للشركة.

نشر النظام
يودع النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات. 
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12- القسم القانوني

12.1 تفاصيل التأسيس
برقم  جدة  لمدينة  التجاري  السجل  في  مسجلة  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  شاكر  إبراهيم  غازي  الحسن  شركة  تأسست 
4030102685 وتاريخ 1414/10/21هـ )1994/4/3م(. وكانت الشركة عند تأسيسها مملوكة من قبل الشريكين محمد غازي إبراهيم شاكر 
بنسبة 20% والحسن غازي إبراهيم شاكر بنسبة 80%. ولمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة وتطور رأسمالها يرجى مراجعة 

القسم 4.2 من هذه النشرة »تاريخ الشركة وتطور رأسمالها«.

12.2 إقرارات 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة باآلتي: 

بأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس. أ- 
باستثناء ما ذكر في البند “حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة في مجموعة شاكر” من هذه النشرة فإنه ليس لديهم  ب- 

أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو في الشركة.
باستثناء ما ذكر في البند “تعامالت األطراف ذات العالقة” وفي قسم: “عقود الخدمة من هذه النشرة، فإنه ليس لديهم أو  ج- 
ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية أو مزمع إبرامها لها تأثير كبير على أعمال 

الشركة في وقت إصدار هذه النشرة.
عدم القيام بأي أعمال منافسة لمجموعة شاكر. د- 

لم يحصل أي منهم على عمولة من الشركة أو خصم أو رسوم أو أتعاب وساطة أو أي اعتبارات غير نقدية تتعلق بإصدار أو  ه- 
سمية. بيع أي أوراق مالية للشركة خالل السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب اإلدراج في القائمة الرَّ

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة إلى أنه ليس لديهم نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة، وليس لديهم أي  و- 
ُلهم االقتراض منها، أو التصويت على صرف مكافآت ألنفسهم. صالحية تخوُّ

عدم وجود أي أدوات دين أو ديون مترتبة على الشركة باستثناء الديون التي تمت اإلشارة إليها في بند “اتفاقيات التمويل”  ز- 
من هذه النشرة.

12.3 العمولة
تقر الشركة بأنها لم تقم بمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أي عوض غير نقدي أو أي عوض خالل السنتين السابقتين 
مباشرة لتاريخ طلب إدراج أسهم الشركة في السوق المالية )تداول( ألي شخص كان بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

موظفيها التنفيذيين.

12.4 استمرار األنشطة
لم يحدث أي توقف لعمليات أنشطة الشركة في الـ 12 شهرا التي سبقت تاريخ هذه النشرة. وال يزمع أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي 
تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة، وال يوجد أي تغيير جوهري سلبي في المركز المالي أو التجاري للشركة في السنتين 

الماليتين الماضيتين، والسنة المالية الراهنة حتى تاريخ هذه النشرة.

12.5 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم المالية
وتم  الشركة،  إدارة  قبل  من  العمليات«  ونتائج  المالي  للمركز  وتحليلها  اإلدارة  »مناقشة  النشرة  هذه  من   16 القسم  إعداد  تم 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، وباستثناء ما نصت عليه نشرة اإلصدار هذه فإن اإلدارة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغييرات ذات 
أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ تاريخ نشرة اإلصدار هذه، ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة 
عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، ويؤكد قيامه بجميع اإلجراءات الالزمة، وأنه قام باإلفصاح الكامل والعادل عن 
هذه البيانات. كما ال توجد أي معلومات أو وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون هذه البيانات المالية والمعلومات الواردة 

مضللة بأي شكل من األشكال.

12.6 المديونية ورأس المال العامل والرسملة
يتضمن القسم 9 من هذه النشرة »الرسملة والمديونَية« ملخصا ببيان مديونية الشركة كما في 30 سبتمبر2009م. وال يوجد أي 

تغيير جوهري في مديونية الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار التسهيالت المصرفية القائمة المتوفرة للشركة، أن الشركة تملك رأسمال 
عامل يكفي لتلبية متطلباتها الحالية لفترة الـ 12 شهرا القادمة على األقل من تاريخ نشر هذه النشرة.

كما يتضمن قسما: »مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات« و«الرسملة والمديونَية« من هذه النشرة ملخصا 
ببيان رسملة الشركة كما في 30 سبتمبر2009م، وال يوجد أي تغيير جوهري في رسملة الشركة في الفترة من 30 سبتمبر2009م 

حتى تاريخ هذه النشرة.
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هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة أو شركاتها التابعة أي أدوات دين أو قروض ألجل فيما عدا ما أشير إليه من 
التزامات ومطلوبات محتملة في البند 12.11 من هذه النشرة »اتفاقيات التمويل«.

12.7 االقتراض من الشركة
استنادا ألحكام نظام الشركات، ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار موظفيها التنفيذيين 

أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير.

12.8 قيود على أعضاء مجلس اإلدارة
إن النظام األساسي للشركة واألنظمة المطبقة في المملكة ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي 
حق التصويت على أي عقد أو اقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التوصيات على مكافآت تمنح لهم أو حق االقتراض من 

الشركة.

12.9 الرهن
 تقر إدارة الشركة بأنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها أو ممتلكات شركاتها التابعة، باستثناء الرهن الممنوح 
من قبل شركة إل جي شاكر المحدودة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، والذي يشمل قطعة األرض المملوكة من 
قبل شركة إل جي شاكر المحدودة في منطقة المدينة الصناعية الجديدة في الرياض بموجب صك الملكية رقم: )310113031473( 
وتاريخ 1431/3/13هـ -والذي كان رقمه السابق: )310113031454( وتاريخ 1431/3/10هـ-، والبالغة مساحتها: 50,000 متر مربع والمقام عليها 
المصنع التابع لها. ويشمل الرهن المذكور األرض المذكورة وكامل المصنع المقام عليها بجميع آالته ومعداته وأنظمة السالمة 
 «  12.11 البند  يرجى مراجعة  التفصيل،  ولمزيد من  له.  التابعة  النقل  المكتبية ووسائل  والتجهيزات  واألثاث  األخطار  والوقاية من 

اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة.

12.10 حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء الشركة أو في حال حلِّها قبل األجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة 
التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر 
مجلس اإلدارة بممارسة صالحياته في إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي 

ال يتعارض مع اختصاصات المصفين. 

12.11 اتفاقيات التمويل
)1( قامت الشركة بالحصول على تسهيالت ائتمانية وفقا التفاقيات التسهيالت اآلتية:

اتفاقية التسهيالت االئتمانية اإلسالمية المبرمة بين البنك العربي الوطني والشركة بتاريخ 2009/3/7م والتي يقدم البنك  أ- 
استخدام  يتجاوز  ال  أن  )بشرط  سعودي  ريال   100،000،000 أقصى  بحد  ائتمانية  تسهيالت  للشركة  بموجبها  الوطني  العربي 
2009/12/31م  لغاية  ريال سعودي( متاحة   100،000،000 المحدودة مبلغ  إبراهيم شاكر  الشركة وشركة  بين كل من  التسهيالت 
وإن هذه  األخرى. هذا  التمويلية  واألغراض  اعتمادات مستندية،  إصدار  وتمويل  بالشركة  العامل  المال  رأس  تمويل  لغرض 
، وفي الوقت نفسه فإن العمل جاٍر على تجديدها لسنٍة أخرى بالشروط نفسها االتفاقية مازالت سارية، والعمل بها مستمرٌّ

غير  تقديم ضمانات شخصية، وضمانات شركات  تم  الوطني فقد  العربي  البنك  المقدمة من  التسهيالت  وكضمان على   
المساهمين  ع كل  وقَّ فيها، كما  بنسبة مساهمته  الشركة كل  المؤسسين في  المساهمين  قبل جميع  مشروطة من 

المؤسسين سندات أمر كلٌّ بنسبة مساهمته في الشركة بمبلغ مجموعه 100،000،000 ريال سعودي.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية اإلسالمية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 2009/4/4م والتي يقدم البنك بموجبها  ب- 
هذه  تقسيم  تم  وقد  2010/3/31م.  حتى  متاحة  سعودي  ريال   80،000،000 مجموعها  في  تبلغ  ائتمانية  تسهيالت  للشركة 

التسهيالت على النحو اآلتي:

تسهيالت تورق بحد أقصى 5،000،000 ريال سعودي،  -  

تسهيالت تورق ومرابحة بحد أقصى 70،000،000 ريال سعودي، و  -  

تسهيالت لشراء العمالت األجنبية بحد أقصى 5،000،000 ريال سعودي.  -  

شخصية  ضمانات  تقديم  تم  فقد  الفرنسي  السعودي  البنك  من  المقدمة  االئتمانية  التسهيالت  جميع  على  وكضمان   
وضمانات شركات غير مشروطة من قبل جميع المساهمين المؤسسين في الشركة كل بنسبة مساهمته فيها، وتبلغ 
في مجموعها 80،000،000 ريال سعودي. وقد نصت االتفاقية المذكورة على أنه يحق لشركة ابراهيم شاكر المحدودة استخدام 

هذه التسهيالت بناء على إخطار من الشركة للبنك السعودي الفرنسي بهذا االستخدام.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية اإلسالمية المبرمة بين البنك السعودي لالستثمار والشركة بتاريخ 2008/12/17م والتي يقدم  ج- 
البنك السعودي لالستثمار بموجبها للشركة تسهيالت ائتمانية تبلغ في مجموعها 40،000،000 ريال سعودي متاحة لغاية ستة 
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اعتمادات مستندية وخطابات ضمان،  بالشركة، وتمويل إصدار  العامل  المال  رأس  تمويل  التوقيع لغرض  تاريخ  أشهر من 
وتتخذ هذه التسهيالت شكل تسهيالت خطابات اعتماد مستندية بالمرابحة وإصدار خطابات ضمان إلصدار ضمانات مبدئية 

ٍة جديدة بالشروط السابقة نفسها. بحد أقصى 40،000،000 ريال سعودي، وقد تمَّ تجديد هذه االتفاقية لسنٍة ماليَّ

غير  شركات  وضمانات  شخصية،  ضمانات  تقديم  تم  فقد  لالستثمار  السعودي  البنك  من  المقدمة  للتسهيالت  وكضمان   
مشروطة من قبل جميع المساهمين المؤسسين في الشركة كلٌّ بنسبة مساهمته فيها. كما تم تقديم سند ألمر من 

قبل الشركة بمبلغ 40،000،000 ريال سعودي بتاريخ 2008/12/17.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية اإلسالمية المبرمة بين مجموعة سامبا المالية والشركة بتاريخ 2009/4/15م والتي تقدم مجموعة  د- 
سامبا المالية بموجبها للشركة تسهيالت ائتمانية تبلغ في مجموعها 100،100،000 ريال سعودي متاحة لفترات مختلفة تبعا 
اعتمادات مستندية وخطابات ضمان.  وقد تم  بالشركة وتمويل إصدار  العامل  المال  رأس  التسهيل لغرض تمويل  لنوع 

تقسيم هذه التسهيالت على النحو اآلتي:

تمويل مباشر بالمرابحة بحد أقصى 18،000،000 ريال سعودي،   -  

تسهيالت خطابات اعتمادات مستندية بحد أقصى 81،000،000 ريال سعودي،   -  

تسهيالت لشراء المنتجات من األسواق المالية األجنبية بحد أقصى 1،000،000 ريال سعودي، و  -  

تسهيالت إلصدار بطاقات ائتمان للتنفيذيين في الشركة بحد أقصى 100،000 ريال سعودي.  -  

غير  تقديم ضمانات شخصية وضمانات شركات  تم  فقد  المالية  المقدمة من مجموعة سامبا  التسهيالت  على  وكضمان   
مشروطة من قبل جميع المساهمين المؤسسين في الشركة كل بنسبة مساهمته فيها. كما تم تقديم ضمان شركات 
من شركة إبراهيم شاكر المحدودة بمبلغ 100،100،000 ريال سعودي وكذلك تم تقديم سند ألمر من قبل الشركة بمبلغ 100،100،000 

ٍة إضافية. ريال سعودي، هذا وتجدر اإلشارة إلى أن العمَل جاٍر على تجديد هذه االتفاقية لسنٍة ماليَّ

والتي  2008/9/28م  بتاريخ  التجاري  األهلي  والبنك  الشركة  بين  الموقعة  بالمرابحة  اإلسالمية  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقية  هـ- 
يقدم البنك األهلي التجاري بموجبها تسهيالت ائتمانية بمبالغ تبلغ في مجموعها 53،100،000 ريال سعودي لغرض تمويل رأس 
المال العامل بالشركة، وتمويل إصدار اعتمادات مستندية وخطابات ضمان. وكضمان على التسهيالت المقدمة من البنك 
األهلي التجاري فقد تم تقديم ضمانات شخصية وضمانات شركات غير مشروطة من قبل جميع المساهمين المؤسسين 
في الشركة كل بنسبة مساهمته فيها. وكذلك تم تقديم سند ألمر من قبل الشركة بمبلغ 53،100،000 ريال سعودي، وقد 

تمَّ تجديد االتفاقية لعام 2010م بزيادة سقف التسهيالت االئتمانية إلى مائة مليون ريال سعودي.

)2( قامت شركة إبراهيم شاكر المحدودة بالحصول على تسهيالت ائتمانية وفقا التفاقيات التسهيالت اآلتية:

بتاريخ  المحدودة  شاكر  إبراهيم  وشركة  الوطني  العربي  البنك  بين  المبرمة  اإلسالمية  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقية  آ- 
ريال   100،000،000 مجموعها  في  تبلغ  ائتمانية  تسهيالت  للشركة  بموجبها  الوطني  العربي  البنك  يقدم  والتي  2009/3/7م، 
سعودي )بشرط أن ال يتجاوز استخدام التسهيالت بين كل من الشركة وشركة ابراهيم شاكر المحدودة مبلغ 100،000،000 ريال 
سعودي( متاحة لغاية 2009/12/31م لغرض تمويل رأس المال العامل بالشركة وتمويل إصدار اعتمادات مستندية. وقد تم 

تقسيم هذه التسهيالت على النحو اآلتي:

تسهيالت السحب على المكشوف بحد أقصى 20،000،000 ريال سعودي،   -  

تسهيالت تورق بحد أقصى 30،000،000 ريال سعودي، و  -  

تسهيالت فتح وإعادة تمويل خطابات االعتماد المستندي بحد أقصى 100،000،000 ريال سعودي.   -  

وكضمان على التسهيالت المقدمة من البنك العربي الوطني فقد تم تقديم  ضمانات شركات غير مشروطة من قبل جميع   
الشركاء في الشركة كل بنسبة مساهمته فيها، كما تم تقديم سند أمر من قبل شركة ابراهيم شاكر المحدودة بمبلغ 

مجموعه 100،000،000 ريال سعودي.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية اإلسالمية المبرمة بين مجموعة سامبا المالية وشركة إبراهيم شاكر المحدودة بتاريخ 2009/4/15م  ب- 
والتي تقدم مجموعة سامبا المالية بموجبها للشركة تسهيالت ائتمانية تبلغ في مجموعها 10،000،000 ريال سعودي متاحة 
لفترات مختلفة تبعا لنوع التسهيل، وذلك لغرض تمويل رأس المال العامل بالشركة وتمويل إصدار اعتمادات مستندية 

وخطابات ضمان، وقد تم تقسيم هذه التسهيالت على النحو التالي: 

تمويل مباشر بالمرابحة،   -  

تسهيالت خطابات اعتمادات مستندية، و  -  

تسهيالت لشراء المنتجات من األسواق المالية األجنبية بحد أقصى 10،000،000 ريال سعودي لكافة طرق الستخدام.  -  

وكضمان على التسهيالت المقدمة من مجموعة سامبا المالية فقد تم تقديم ضمانات شركات غير مشروطة من قبل جميع   
الشركاء في الشركة كل بنسبة مساهمته في شركة إبراهيم شاكر المحدودة، وكذلك تم تقديم سند ألمر من قبل شركة 

إبراهيم شاكر المحدودة بمبلغ 10،000،000 ريال سعودي.
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بتاريخ  المحدودة  إبراهيم شاكر  الهولندي وشركة  السعودي  البنك  بين  المبرمة  اإلسالمية  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقية  ج- 
2007/12/11م والمعدلة بتاريخ 2008/12/28م والتي يقدم البنك السعودي الهولندي بموجبها لشركة إبراهيم شاكر المحدودة 
هذه  تقسيم  تم  وقد  العامل.  المال  رأس  تمويل  لغرض  سعودي  ريال   210،000،000 مجموعها  في  تبلغ  ائتمانية  تسهيالت 

التسهيالت على النحو اآلتي: 
فتح اعتمادات مستندية بحد أقصى 175،000،000 ريال سعودي،  -  

تسهيالت تورق بحد أقصى 22،000،000 ريال سعودي،   -  
اتفاقيات غير مدخلة في ميزانية الشركة بحد أقصى 9،000،000 ريال سعودي،)5(   -  
وتسهيل ضامن لقروض موظفي الشركة بحد أقصى 4،000،000 ريال سعودي.  -  

وكضمان على التسهيالت المقدمة من البنك السعودي الهولندي فقد تم تقديم ضمانات شركات غير مشروطة من قبل   
جميع الشركاء في الشركة كل بنسبة ملكيته فيها. كما تم تقديم ضمان مشترك بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة 

وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بمبلغ 210،000،000 ريال سعودي.

يقدم  والتي  2007/11/11م  بتاريخ  والشركة  البريطاني  السعودي  البنك  بين  المبرمة  اإلسالمية  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقية  د- 
البنك السعودي البريطاني بموجبها للشركة تسهيالت ائتمانية بحد أقصى مقداره 95،000،000 ريال سعودي )بشرط أن ال 

يتجاوز استخدام التسهيالت بين كل من الشركة وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مبلغ 95،000،000 ريال سعودي(.

)3( قامت شركة إل جي شاكر المحدودة بالحصول على تسهيالت ائتمانية وفقًا التفاقيات التسهيالت اآلتية:

بتاريخ  المحدودة  شاكر  جي  إل  وشركة  الفرنسي  السعودي  البنك  بين  الموقعة  اإلسالمية  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقية  أ- 
2009/2/25م، والتي يقدم البنك السعودي الفرنسي بموجبها للشركة تسهيالت ائتمانية تبلغ في مجموعها 130،000،000 ريال 
تم  وقد  مستندية.  اعتمادات  إصدار  وتمويل  بالشركة  العامل  المال  رأس  تمويل  لغرض  2010/3/31م  لغاية  متاحة  سعودي 

تقسيم هذه التسهيالت على النحو اآلتي:

قروض قصيرة األجل بحد أقصى 10،000،000 ريال سعودي،   -  
تسهيالت فتح وتمويل خطابات االعتماد المستندي بحد أقصى 100،000،000 ريال سعودي،  -  

تسهيالت تمويل إصدار خطابات ضمان بحد أقصى 20،000،000 ريال سعودي،   -  
وكضمان على التسهيالت المقدمة من البنك السعودي الفرنسي فقد تم تقديم ضمانات شركات غير مشروطة من قبل   
الشركاء في الشركة كل بنسبة مساهمته فيها، كما تم تقديم سند أمر من قبل شركة إل جي شاكر المحدودة بمبلغ 
مجموعه 130،000،000 ريال سعودي. وجاري العمل حاليًا على تجديد اتفاقية التسهيالت هذه لمدة سنة أخرى، وتعديل أحكامها 

لتتوافق مع المعايير المصرفية اإلسالمية.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية اإلسالمية عن طريق المرابحة المبرمة بين البنك السعودي البريطاني وشركة إل جي شاكر  ب- 
ريال   27،000،000 مجموعها  في  تبلغ  ائتمانية  تسهيالت  للشركة  بموجبها  البنك  يقدم  والتي  2009/8/4م  بتاريخ  المحدودة 
سعودي، وهي متاحة لغاية 2010/6/30م، وذلك لغرض تمويل رأس المال العامل بالشركة وتمويل إصدار اعتمادات مستندية 

وخطابات ضمان، وقد تم تقسيم هذه التسهيالت على النحو اآلتي:

تسهيالت فتح وتمويل خطابات االعتماد المستندي بحد اقصى 20،000،000 ريال سعودي لغرض استيراد آالت ومعدات من   -
كوريا الجنوبية.

تسهيالت تمويل إصدار خطابات ضمان بكافة انواعها بحد أقصى 2،000،000 ريال سعودي،   -
تمويل مرابحة التورق بحد اقصى 5،250،000 ريال سعودي،  -

باإلضافة إلى اتفاقية التسهيالت المشار إليها، وافق البنك المذكور على منح شركة إل جي شاكر المحدودة حد مصرفي   
إضافي بقيمة 5،000،000 ريال سعودي كعقد تمويل جسري )مؤقت( لمدة 20 شهر وذلك لحين صرف واستالم دفعات قرض 

صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح للشركة.

وكضمان على التسهيالت المقدمة من البنك المذكور، فقد تم تقديم ضمانات شركات غير مشروطة من قبل  الشركاء   
في الشركة كل بنسبة مساهمته فيها. كما قامت شركة إل جي شاكر المحدودة بتقديم سند أمر بمبلغ 32،750،000 ريال 

سعودي لصالح البنك المذكور.

والتي  بتاريخ 2009/7/26م  المحدودة  إل جي شاكر  السعودي وشركة  الصناعية  التنمية  اتفاقية قرض موقعة مع صندوق  ج-  
يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجبها قرض طويل األجل بقيمة 46،800،000 ريال سعودي لغرض تمويل عملية 
تصنيع كافة أنواع أجهزة التكييف. وقد نصت اتفاقية القرض على أن يتم سداد قيمة القرض على أربعة عشر قسط نصف 
)الموافق  بتاريخ 1438/10/15هـ  )الموافق 2011/3/19م( والقسط األخير  بتاريخ 1432/4/15هـ  سنوي، بحيث يستحق القسط األول 

2017/7/9م(.

وكضمان للقرض المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، فقد تم بتاريخ 1431/3/13هـ )الموافق 2010/2/27م( رهن   
»العقارات  النشرة  12.13 من هذه  البند  اليها في  )المشار  المحدودة  إل جي شاكر  المملوكة من قبل شركة  األرض  قطعة 
المملوكة من قبل الشركة«( لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي. ويشمل هذا الرهن أيضًا كامل المصنع بجميع 

آالته ومعداته واألثاث والتجهيزات المكتبية ووسائل النقل التابعة له.

)5( يقصد بهذه االلتزامات االلتزامات المحتملة والتي باإلمكان أن تطرأ في حال استغاللها من قبل الشركة نظرًا لوجود اتفاقيات تسمح بذلك.
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وافق البنك األهلي التجاري بتاريخ 2009/12/6م على منح شركة إل جي شاكر المحدودة تسهيالت ائتمانية تبلغ في مجموعها  د-   
40،000،000 ريال سعودي وذلك لغرض تمويل رأس المال العامل بالشركة وتمويل إصدار اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، 
إال إن هذه التسهيالت لن يتم تفعيلها إال عند قيام الشركة بتقديم جميع المستندات والوثائق الالزمة لمنح هذا القرض، 
والمتمثلة في المستندات الخاصة بضمان هذه التسهيالت. وجاري العمل حاليًا على تحضير هذه المستندات والتي من 

المتوقع إنجازها مع نهاية الربع األول من العام الحالي 2010م. 

12.12 ملخص بأهم العقود

عقود التوزيع
أبرمت الشركة عقد توزيع مع إل جي إنك بتاريخ 1995/1/1 م والذي تعين بموجبه شركة إل جي إليكترونيكس إنك الشركة  أ- 
جي«  »إل  إلى  »جولدستار«  من  العالمة  تعديل  تم  وقد  سبليت،  جولدستار  بعالمة  لمكيفات  المملكة  في  حصري  كموزع 
بموجب تعديل للعقد تم إبرامه بين طرفيها بتاريخ 1998/1/1م، مدة العقد سنتان )2( وقد تم تمديده لعدة مرات وتنتهي 
المدة الحالية في 2010/12/31م، ويحال أي نزاع فيما يتعلق بالعقد إلى التحكيم وفقا لقوانين التحكيم بالغرفة التجارية الدولية 
في باريس، فرنسا. ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا 

النوع من العقود للتحكيم الدولي. 

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقد توزيع مع شركة ماكوي إنترناشونال إف زي إي بتاريخ 2008/6/29م والذي تعين  ب- 
بموجبه شركة ماكوي إنترناشونال إف زي إي شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع غير حصري في المملكة ألجهزة التبريد 
إنهاء  الطرفين  الطرفين، ويجوز ألي من  العقد سنة واحدة تتجدد بموافقة  التي تحمل عالمة “ماكوي”. ومدة  والمكيفات 
العقد بإشعار الطرف اآلخر بذلك قبل مائة وعشرين )120( يومًا على األقل من تاريخ انتهاء العقد، وجاري اآلن مناقشات بين 
الطرفين لتجديد العقد من عدمه، ويخضع العقد للقانون اإلنجليزي، وُيحال أي نزاع فيما يتعلق بالعقد إلى التحكيم وفقًا 
لقوانين التحكيم بمحكمة لندن الدولية للتحكيم بالمملكة المتحدة. ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن 

يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقد توزيع مع شركة ويرلبول يوروب أس أر إل بتاريخ 2007/1/1م والذي تعين بموجبه  ج- 
شركة ويرلبول يوروب أس أر إل شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري في المملكة لبعض األجهزة المنزلية التي 
تحمل عالمة “ميتاج” وذلك بعد أن تم االستحواذ على شركة ميتاج إنترناشونال إنك من قبل شركة ويرلبول كوربوريشن. 
وتنتهي مدة العقد في 2008/12/31م، وقد اتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي في 2011/12/31م، 
ويخضع العقد للقانون اإليطالي ويحال أي نزاع فيما يتعلق بالعقد إلى التحكيم وفقا لقوانين التحكيم بالغرفة التجارية 
الدولية في جينيف بسويسرا. ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن 

تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقد توزيع مع شركة سوسيتي ترين بتاريخ 1993/11/15م والذي تعين بموجبه شركة  د- 
سوسيتي ترين شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري في المملكة لمكيفات أميريكان ستاندرد. مدة العقد ثالث 
)3( سنوات تتجدد بعد ذلك تلقائيا على أساس سنوي مالم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل ستة )6( 
أشهر على األقل من انتهاء المدة األصلية أو المجددة، ويخضع العقد للقانون السعودي، ويحال أي نزاع فيما يتعلق بالعقد 
إلى التحكيم وفقا لقوانين التحكيم بالغرفة التجارية الدولية في المكان الذي يتم تحديده بموجب قوانين تحكيم الغرفة 
التجارية الدولية، ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا 

النوع من العقود للتحكيم الدولي

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقدي توزيع مع شركة إنديست كومباني إنترناشونال بيزنيس إس إيه )ميرلوني  هـ- 
إنترناشونال بيزنيس إس إيه سابقا(:

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة العقد األول مع شركة إنديست كومباني إنترناشونال بيزنيس إس إيه )ميرلوني   - 
إنترناشونال بيزنيس إس إيه سابقا( بتاريخ 1995/1/1م الذي تعين بموجبه شركة إنديست كومباني إنترناشونال بيزنيس 
إس إيه شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري في المملكة لألجهزة المنزلية تحت عالمة “أريستون”، مدة العقد 
سنتان ويتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة بعد نهاية كل سنة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته في التجديد 
قبل 4 أشهر على األقل من انتهاء المدة األصلية أو المجددة، ويخضع العقد للقانون اإليطالي ويحال أي نزاع فيما يتعلق 
به إلى التحكيم وفقا لقوانين التحكيم بالغرفة التجارية الدولية في باريس، فرنسا. ومن المتعارف عليه في العقود 

التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة العقد الثاني مع شركة إنديست كومباني إنترناشونال بيزنيس إس إيه )ميرلوني   -
إنترناشونال  كومباني  إنديست  شركة  بموجبه  تعين  الذي  2004/9/1م  بتاريخ  سابقا(  إيه  إس  بيزنيس  إنترناشونال 
بيزنيس إس إيه شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري في المملكة لألجهزة المنزلية المصنعة من قبل شركة 
إنديست كومباني إنترناشونال بيزنيس إس إيه. وقد تم تجديد مدة العقد لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ في 2008/1/1م 
التحكيم وفقا لقوانين  إلى  به  نزاع فيما يتعلق  أي  اإليطالي ويحال  للقانون  العقد  وتنتهي في 2010/12/31م، ويخضع 
التحكيم بالغرفة التجارية الدولية في لوجانو، سويسرا. ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن يتم االتفاق 

على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.
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أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقد توزيع حصري مع شركة ديلونغي أبالينسز أس أر أل بتاريخ 2008/7/22م والذي  و- 
عينت شركة ديلونغي بموجبه شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري لها في المملكة لألجهزة المنزلية التي تحمل 
العالمة “ديلونغي”. وتنتهي مدة العقد في 2010/12/30م ويخضع العقد للقانون االيطالي، ومن المتعارف عليه في العقود 

التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقد توزيع حصري مع شركة هيفيي رونجشيدا ووشينج إكويبمينت مانيفاكتورينج  ز- 
ليمتد بتاريخ 2009/4/1م والذي عينت شركة هيفيي رونجشيدا بموجبه شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري لها 
في  العقد  مدة  وتنتهي  والنشافات.  المالبس  غساالت  وتشمل  “ميديا-براند”  العالمة  تحمل  التي  لألجهزة  المملكة  في 
بالغرفة  التحكيم  لقوانين  التحكيم وفقا  إلى  به  يتعلق  نزاع فيما  أي  الصيني، ويحال  للقانون  العقد  2011/12/31م، ويخضع 
التجارية الدولية في سنغافورة، ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن 

تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.

بتاريخ  إكويبمينت  كونديشنينج  إير  ميديا  دي  جي  شركة  مع  حصري  توزيع  عقد  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة  أبرمت  ح- 
المملكة  في  لها  حصري  كموزع  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة  بموجبه  ميديا  دي  جي  شركة  عينت  والذي  2009/1/25م 
لألجهزة التي تحمل العالمة “ميديا” وتتضمن أجهزة التكييف المنزلية، وتنتهي مدة العقد في 2011/12/31م، ويخضع العقد 
للقانون الصيني، ويحال أي نزاع فيما يتعلق به إلى التحكيم وفقا لقوانين التحكيم بالغرفة التجارية الدولية في سنغافورة. 
ومن المتعارف عليه في العقود التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا النوع من العقود 

للتحكيم الدولي.

أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة عقد توزيع حصري مع شركة ميديا ليفينغ ابالينسس غروب المحدودة بتاريخ 2009/6/1م،  ط- 
والذي عينت شركة ميديا بموجبه شركة إبراهيم شاكر المحدودة كموزع حصري لها في المملكة لألجهزة المنزلية الصغيرة 
التي تحمل العالمة “ميديا”. مدة العقد ثالث سنوات تنتهي في  2012/5/30م، ويخضع العقد للقانون الصيني، ويحال أي نزاع 
فيما يتعلق به إلى التحكيم وفقا لقوانين التحكيم بالغرفة التجارية الدولية في سنغافورة. ومن المتعارف عليه في العقود 

التجارية الدولية أن يتم االتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن تنفيذ مثل هذا النوع من العقود للتحكيم الدولي.

عقود التوزيع المحلية
يتم إبرام عقود التوزيع المحلية للمكيفات بين الشركة والموزعين المحليين، بينما يتم إبرام عقود توزيع األجهزة المنزلية بين 
مع  2009م،  عام  حتى  توزيع  عقد   )500( من خمسمائة  أكثر  إبرام  تم  وقد  المحليين،  والموزعين  المحدودة  إبراهيم شاكر  شركة 
موزعين محليين في جميع أنحاء المملكة. وتتبنى الشركة عقد توزيع موحد مع عمالئها، ومدة هذا العقد سنة واحدة.  ويحق 
لمجموعة شاكر، بموجب العقد فسخه في حال عدم التزام الموزع المحلي بأي من بنود العقد كما يحق لمجموعة شاكر المطالبة 
بالتعويض عن العطل والضرر المترتب عن ذلك. ويمنع العقد الموزع المحلي من شراء المنتجات محل العقد من غير مجموعة 
شاكر، ويلتزم الموزع بإبالغ مجموعة شاكر بأي بضاعة غير صالحة، أو بها عيب في غضون 30 يومًا من تاريخ اكتشاف العيب )سواء 
من قبل الموزع أو عميله(، وفي حال التأخر عن اإلبالغ عن العيب فال تصبح مجموعة شاكر مسؤولة عن إرجاع البضاعة، ويتحمل 

الموزع وحده مسؤوليتها. 

عقود توريد وتركيب
يقوم قسم المشاريع في الشركة بابرام عقود توريد وتركيب للمكيفات مع بعض العمالء تتولى الشركة بموجبها مهمة توريد 
أجهزة التكييف بينما تقوم بتوقيع عقود مقاولة من الباطن مع أطراف ثالثة للقيام بأعمال التركيب، وتعتمد الشركة عقد توريد 
العقد  التي ال يشملها  الضمان وشروطه، واألعمال  والتركيب، ومدة  التوريد  أعمال  تنفيذ  يتم فيه تحديد مدة  د  وتركيب موحَّ

وقيمة العقد وطريقة الدفع.  

اتفاقيات إل جي
شركة  تأسيس  لغرض  م  • 	2006/9/13 بتاريخ  إنك  إليكترونيكس  جي  إل  مع  شراكة  اتفاقية  الشركة  أبرمت  الشراكة:  اتفاقية 
ذات مسئولية محدودة في المملكة العربية السعودية لتصنيع مكيفات تحت عالمة إل جي. مدة اتفاقية الشراكة 10 سنوات 
وتتجدد بعد ذلك تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل 6 أشهر على 
األقل من انتهاء المدة األصلية أو المجددة، وتخضع اتفاقية الشراكة للقوانين السعودية، وُيحال أي نزاع فيما يتعلق بها إلى 
المحاكم المختصة في المملكة. وقد تم تأسيس شركة االئتالف باسم »شركة إل جي شاكر المحدودة« وتسجيلها بالسجل 
التجاري في مدينة الرياض برقم 1010226606 وتاريخ 1427/12/4هـ، وبرأسمال قدره 37،125،000 ريال سعودي تمتلك الشركة 51% منه، 
وتمتلك شركة إل جي إليكترونيكس إنك نسبة الـ 49% المتبقية. وقد نصت االتفاقية المذكورة على منح إل جي حق الطلب 
من الشركة زيادة نسبة حصة ملكيتها في الشركة لتصبح 51% بعد ثالث )3( سنوات من تاريخ نفاذ االتفاقية، على أن يتم 
احتساب قيمة شراء هذه الحصص وفقًا لقيمتها الدفترية، وتزاول شركة إل جي شاكر أعمالها بموجب الترخيص الصناعي 

الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار برقم 1/1439 وتاريخ 1427/9/19هـ.

بتاريخ  إنك  إليكترونيكس  جي  إل  شركة  مع  فنية  مساندة  اتفاقية  شاكر  جي  إل  شركة  أبرمت   • الفنية:	 المساندة  اتفاقية 
2006/9/13م والتي تمنح شركة إل جي إليكترونيكس إنك بموجبها شركة إل جي شاكر ترخيص غير حصري وغير قابل للتحويل 
الستعمال معلومات فنية معينة متعلقة بتصنيع المكيفات وبيعها داخل المملكة، أو أي دولة أخرى توافق عليها شركة إل جي 
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إليكترونيكس إنك. وتنتهي اتفاقية المساندة الفنية بانتهاء اتفاقية الشراكة بين الشركة وشركة إل جي إليكترونيكس إنك، 
وتخضع اتفاقية المساندة الفنية للقوانين السعودية، ويحال أي نزاع فيما يتعلق بها إلى المحاكم المختصة في المملكة.

»إل  التجارية  العالمة  استخدام  ترخيص  اتفاقية  شاكر  جي  إل  شركة  أبرمت   • التجارية:	 العالمة  استخدام  ترخيص  اتفاقية 
جي« )LG( مع شركة إل جي إليكترونيكس إنك بتاريخ 2006/9/13م، والتي تمنح شركة إل جي إليكترونيكس إنك بموجبها 
شركة إل جي شاكر ترخيص غير حصري الستعمال العالمة التجارية إل جي في اسم شركة إل جي شاكر المحدودة، ووضعه 
جي  إل  وشركة  الشركة  بين  الشراكة  اتفاقية  بانتهاء  التجارية  العالمة  استخدام  ترخيص  اتفاقية  وتنتهي  منتجاتها،  على 
إليكترونيكس إنك، وتخضع اتفاقية ترخيص استخدام العالمة التجارية للقوانين السعودية، ويحال أي نزاع فيما يتعلق بها 

إلى المحاكم المختصة في المملكة.

مع  الحاسوب  وبرامج  ومنظومات  وشبكات  ألجهزة  صيانة  اتفاقية  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة  أبرمت  • صيانة: 	 اتفاقية 
مؤسسة عمر عيد األحمدي بتاريخ 2007/4/1م، وتقوم مؤسسة عمر عيد األحمدي بموجبها بصيانة أجهزة وشبكات ومنظومات 

وبرامج الحاسوب لمجموعة شاكر. مدة االتفاقية سنة واحدة، وقد تم تجديد هذه االتفاقية بتاريخ 2009/4/1م.

• أبرمت شركة إبراهيم شاكر المحدودة اتفاقية دعم فني لبرامج المخزون والمحاسبة وشؤون الموظفين  اتفاقية دعم فني:	
الالزمة  الفنية  الخدمات  بتقديم  حلول  شركة  بموجبها  تقوم  والتي  المتكاملة،  اآللي  الحاسب  لمعلومات  الحلول  شركة  مع 

للبرامج المذكورة لمجموعة شاكر. مدة االتفاقية سنة واحدة تنتهي في 31/ 2009/12م.  

12.13 الممتلكات

أ- العقارات المملوكة من قبل الشركة
تمتلك مجموعة شاكر العقارات اآلتية:

الجدول 46: العقارات والممتلكات الخاصة بمجموعة شاكر:

المساحة م2المالكتاريخ الصكرقم صك الملكيةالموقع

27،000شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 1425/11/1 هـ13/79381الرياض

14،100شركة إبراهيم شاكر المحدودة1425/2/23هـ5508جدة

3،250شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 1424/2/26هـ3/192بريدة

3،850شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر1402/4/29هـ503الخبر

50،000شركة إل جي شاكر1431/1/2هـ310113028606)6(الرياض

كما قامت الشركة بشراء قطعة أرض في الرياض تقع في حي طريق الدائري الشرقي باتجاه الخرج، وقد اشترتها مجموعة شاكر 
من الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة بموجب اتفاقية بيع قطعة أرض مؤرخة في 2008/6/15م، وتبلغ مساحة األرض المذكورة 

30،379 متر مربع، وما تزال اإلجراءات النظامية إلفراغ األرض المذكورة باسم الشركة قيد التنفيذ. 

كما قامت الشركة بشراء قطعة أرض في الرياض تقع في حي طريق الدائري الشرقي باتجاه الخرج، وقد اشترتها مجموعة شاكر 
من الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة بموجب اتفاقية بيع قطعة أرض مؤرخة في 2006/12/11م، وتبلغ مساحة االرض المذكورة 

25،096.46 متر مربع. وما تزال اإلجراءات النظامية إلفراغ األرض المذكورة باسم الشركة قيد التنفيذ.

ب- العقارات المستأجرة
تستأجر مجموعة شاكر حاليا معارض ومستودعات ومساكن لعامليها في المنطقة الوسطى والشرقية والغربية من المملكة، 

وجميع العقارات مستأجرة لمدد زمنية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات. 

12.14 عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين
تستند شروط وأحكام عقود عمل كبار المديرين التنفيذيين في الشركة على نموذج عقد العمل المعمول به من قبل الشركة، 

وعالوة على ذلك فإن  الشركة تتبنى سياسة عقود للموظفين لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.

12.15 التأمين
قامت مجموعة شاكر بالحصول على بوالص تأمين ضد المخاطر اآلتية:

•جميع مخاطر الممتلكات  	
•المخاطر على األموال ونقلها 	

)6( لقد أصبح رقم صك ملكية هذه االرض بعد رهنها لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي 310113031473 و تاريخ 1431/3/13هـ.
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•تأمين شامل على المركبات 	
•خيانة األمانة 	

•المسئولية التجارية العامة 	

كذلك فإن الشركة تقوم بتوفير تأمين صحي لجميع موظفيها من شركة ميد جلف للتأمين. 

وتتوافق بوالص التأمين مع الممارسات االعتيادية المتعلقة باألنشطة المشابهة، وهي جميعا نافذة المفعول بالكامل، وتحرص 
الشركة على تجديد هذه البوالص سنويًا حال انتهاء مدة سريانها، ولم تستلم الشركة أي إشعار بإنهاء تلك البوالص.

12.16 تعامالت األطراف ذات العالقة
فيما يأتي وصف للتعامالت مع أطراف ذوي عالقة، والتي تعتبر الشركة طرفا فيها:

•تستخدم الشركة خدمات شركة غازي إبراهيم شاكر وأبنائه للسياحة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة  	
وقائمة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم 4030006516 وتاريخ 1390/4/19هـ 
والمملوكة من قبل الحسن غازي إبراهيم شاكر بنسبة 33% ومحمد غازي إبراهيم شاكر بنسبة 33% وحسين غازي إبراهيم 
المتعلقة  الخدمات  لتوفير  عقد  اليوجد  إنه  وحيث  شاكر.  مجموعة  لموظفي  السفر  خدمات  توفر  والتي   ،%34 بنسبة  شاكر 
بالسفر بين الشركة وشركة غازي إبراهيم شاكر وأبنائه للسياحة المحدودة تقوم األخيرة بتوفير الخدمات المتعلقة بالسفر 

لمجموعة شاكر على أساس كل طلب على حدة.

( متر مربع من مبنى يقع في مدينة الرياض مملوك من قبل عضوي مجلس اإلدارة  • إن الشركة بصدد استئجار ما مساحته )3،500	
السيد الحسن غازي إبراهيم شاكر، والسيد حسين غازي إبراهيم شاكر بسعر مقداره: 1000 ريال سعودي للمتر الواحد، وسيتم 
تبدأ  اإليجار خمس سنوات  الشركة، وستكون مدة  لمنتجات  للشركة وصالة عرض  المستأجرة كمكاتب  المساحة  استخدام 

اعتبارًا من تاريخ 2010/4/1م. 

•باستثناء التعامالت المذكورة أعاله، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ال ترتبط بأي عقود أو ترتيبات مع أعضاء مجلس  	
اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو اإلدارة العليا أو أي من أقاربهم فيما يتعلق بأعمال الشركة.

حوكمة  الئحة  من   18 والمادة  الشركات،  نظام  من   70 و   69 المادتين  بأحكام  الشركة  التزام  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويؤكد  هذا، 
الشركات فيما يتعلق بالعقود مع األطراف ذات العالقة كما يأتي:

•يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية. 	

•يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة عدم منافسة أعمال الشركة، والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تجارية. 	

•وبخالف ماذكر أعاله، فإنه ال يوجد حاليا أية تعامالت تجارية مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو اإلدارة العليا أو  	
من يمتلك حصة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أي من أقاربهم من له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه 

التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقا للتصويت على هذه التعامالت.

12.17 الملكية الفكرية
رقم تسجيل  تجارية تحت  العربية كعالمة  باللغة  أوزون  الالتينية وأسفلها كلمة  باللغة  »أوزون«  بتسجيل كلمة  الشركة  قامت 
29/1019، بتاريخ 1429/10/17هـ وتبدأ فترة الحماية لهذه العالمة في 1428/12/1هـ وتنتهي في 1438/11/30هـ، كما قامت الشركة بتسجيل 
شعارها وهي عبارة عن مثلث أخضر في قمته بقعه ثلجيه بيضاء وتحمل الحروف الالتينية )HGISC( في منتصفها كعالمة تجارية 

تحت رقم تسجيل 7/1077، بتاريخ 1430/6/25هـ و تبدأ مدة الحماية في 1429/9/8هـ وتنتهي في 1439/9/7هـ.

12.18 الدعاوى والمطالبات القضائية
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة أنه ال توجد أي دعوى قضائية أو مطالبة )سواء كانت قائمة أو مهدد بإقامتها( 
يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا على الشركة أو شركاتها التابعة أو الوضع المالي ألي منها حتى تاريخ هذه النشرة، وأنه حسب علم 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه الدعاوى أو المطالبات، أو أنها غير مبتوت فيها، وتود أن 
توضح إدارة الشركة بأن الشركة وشركة إبراهيم شاكر المحدودة لديها عدد من الدعاوى والمطالبات البسيطة وغير الجوهرية 

على بعض المتعاملين معها، والتي ليس لها أي تأثير على الوضع المالي للشركة ويمكن تلخيصها فيما يأتي: 

دعوى شيك دون رصيد ومطالبة بمبالغ أخرى غير مدفوعة تبلغ في مجموعها 125،794 ريال سعودي مقامة من قبل الشركة  أ- 
ضد أحد عمالئها أمام وزارة التجارة وديوان المظالم بالمدينة المنورة.

دعوى شيك دون رصيد ومطالبة بمبالغ غير مدفوعة تبلغ في مجموعها 54،596 ريال سعودي مقامة من قبل شركة إبراهيم  ب- 
شاكر المحدودة ضد أحد عمالئها أمام وزارة التجارة وديوان المظالم بالمدينة المنورة.

دعوى مقامة من قبل الشركة بالمحكمة الشرعية بالرياض في عملية احتيال بمبلغ 2،057،000 ريال سعودي وقد صدر حكم  ج- 
بسجن المدعى عليه 16 سنة وإلزامه بدفع المبلغ.
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13- التعهد بالتغطية
كامل  تمثل  سهم   )10،500،000( لعدد  االكتتاب  بتغطية  تعهد  اتفاقية  جدوى(  )شركة  االكتتاب  تغطية  ومتعهد  الشركة  أبرمت 

األسهم المطروحة لالكتتاب، وذلك قبل بدء فترة االكتتاب، وفيما يأتي عرض للشروط األساسية التفاقية تغطية االكتتاب.

13.1 عرض بيع األسهم المطروحة والتعهد بتغطية االكتتاب
طبقًا لشروط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب فإن:

الشركة تتعهد لمتعهد التغطية في أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخصيص األسهم بعد نهاية فترة االكتتاب بأن: أ- 
•تبيع وتخصص أسهم االكتتاب على جميع المكتتبين، والمؤسسات المكتتبة الذين قبلت طلباتهم لدى مدير االكتتاب  	

والجهات المستلمة، و
•تبيع وتخصص لمتعهد التغطية أية أسهم لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد، والمستثمرين من المؤسسات  	

الذين ُقِبَلت طلباتهم.
يلتزم متعهد تغطية االكتتاب بأن يشتري تلك األسهم من أسهم االكتتاب التي لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين  ب- 
)األفراد والمؤسسات( الذين قبلت طلباتهم، وقد تعهدت الشركة لمصلحة متعهد تغطية االكتتاب بأنها ستلتزم بجميع 

ماورد في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.

13.2 الرسوم والمصروفات
طرح  من  العوائد  إجمالي  أساس  على  االكتتاب  تغطية  متعهد  يستحقها  التي  الرسوم  دفع  البائعون  المساهمون  يتحمل 

االكتتاب.
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14- شروط االكتتاب وتعليماته
يعتبر  حيث  االكتتاب،  طلب  تعبئة  استكمال  قبل  تامة  بعناية  وتعليماته  االكتتاب  شروط  قراءة  المكتتبين  جميع  على  يجب 

التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط االكتتاب وتعليماته المذكورة.

14.1 االكتتاب
للسهم  رياالت سعودية   )10( اسمية قدرها عشر  وبقيمة  )10،500،000( سهم  ألف  االكتتاب في عشرة ماليين وخمسمائة  سيكون 
مدفوعة بالكامل بسعر تسعة واربعون )49( ريال للسهم الواحد، تمثل بمجملها ثالثين بالمائة )30%( من رأسمال الشركة. يقتصر 

االكتتاب على:

• وتشتمل هذه الشريحة على مجموعة من المؤسسات )ويشار إليهم مجتمعين  الشريحة )أ(: المستثمرون من المؤسسات:	
البائعين بحسب  الشركة والمساهمين  التشاور مع  المؤسسات بعد  اكتتاب  التي خاطبها مدير  المكتتبة«(  »المؤسسات  بـ 
المالية بالمملكة )»الهيئة«(. وقد ُخصص للمؤسسات المكتتبة عشرة  معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل هيئة السوق 
ماليين وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم التي تمثل )100%( مائة بالمائة من إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، 
فين في الشريحة )ب( أدناه( في األسهم المطروحة لالكتتاب فيحق لمدير سجل اكتتاب  علمًا بأنه في حال اكتتاب األفراد )المعرَّ
ماليين  عشرة  من  المكتتبة  للمؤسسات  َصة  المخصَّ األسهم  عدد  تخفيض  الهيئة  موافقة  على  الحصول  بعد  المؤسسات 
وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم إلى خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم تمثل خمسين بالمائة )50%( من 

أسهم االكتتاب المطروحة للجمهور.

أو  المطلقة  السعودية  المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين  السعوديين  األشخاص  وتشمل   • األفراد:	 المكتتبون  )ب(:  الشريحة 
األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها )يشار إلى الواحد منهم منفردًا 
بـ« المكتتب الفرد« ومجتمعين بـ »المكتتبين األفراد«(، وُيَعد الغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من 
هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم طلب االكتتاب. وسُيخصص للمكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف 
)5،250،000( سهم، والتي تمثل خمسين بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، وفي حال عدم اكتتاب األفراد 
صة  المخصَّ الهيئة تخفيض عدد األسهم  الحصول على موافقة  االكتتاب بعد  المخصصة لهم فيحق لمدير  بكامل األسهم 

للمكتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.

يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب.

اإلصدار  ونشرة  اإلصدار،  نشرة  على  الحصول  للمكتتبين  ويمكن  للشركة،  مال  رأس  من   %95 البائعون  المساهمون  يمتلك 
المختصرة، وطلب االكتتاب من الجهات المستلمة اآلتية:

ص ب  3555 جدة 21481البنك األهلي التجاري

ص ب  28 الرياض 11411مصرف الراجحي

ص ب  60677 الرياض 11555شركة جدوى لالستثمار

ص ب  833 الرياض 11421مجموعة سامبا المالية

ص ب  22622 الرياض 11614بنك الرياض

ص ب  6277 الرياض 21442بنك الجزيرة
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ص. ب: 8181، الرياض 11482  شعاع كابيتال

ص. ب: 2462، الرياض 11451  مجموعة الدخيل المالية

ص. ب: 884، الرياض 11421فالكم للخدمات المالية

سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من يوم االثنين 1431/5/12هـ الموافق 2010/04/26م إلى 
يوم األحد 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م، وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب 
بصورة منه، وفي حال تبين أن المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة 

البنك المستلم، فسيعتبر طلب االكتتاب الغيًا.

يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، ويكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من كل 
مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر االكتتاب البالغ تسعة واربعون )49( رياالً سعوديًا للسهم. 
األقصى  الحد  بينما  األدنى.  الحد  بمضاعفات  ذلك  زيادة عن  أي  تكون  أن  ويجب  أسهم،   )10( لالكتتاب هو عشرة  األدنى  الحد  إن 

لالكتتاب هو مائة ألف )100،000( سهم لكل مكتتب.

يجب تقديم طلب االكتتاب مع إرفاق المستندات اآلتية )حسبما ينطبق الحال(، على أن يقوم موظف البنك بمطابقة األصل مع 
الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو للوكيل:

•أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية للمكتتب الفرد 	

•أصل وصورة دفتر العائلة )ألفراد العائلة( 	

•أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك اإلعالة الشرعية 	

•أصل وصورة صك الوالية )لأليتام( 	

•أصل وصورة صك الطالق )ألبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي( 	

•أصل وصورة شهادة الوفاة )ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي( 	

•أصل وصورة شهادة الميالد )ألبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوج غير سعودي( 	

يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى )األوالد واألبوين(، وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتب فيجب أن 
يكتب الوكيل اسمه، ويوقع على طلب االكتتاب، وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول، كما يجب أن تكون الوكالة صادرة 
المكتتب  بلد  في  السعودية  القنصلية  أو  السفارة  خالل  من  أو  المملكة،  في  المقيمين  لألشخاص  بالنسبة  العدل  كتابة  من 
بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة، ويقوم الموظف المسؤول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة 

األصول للمكتتب أو الوكيل.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون 
بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يأتي: )أ( يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة 
للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيس، )ب( تعاد جميع المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة 
إلى المكتتب الرئيس، )جـ( يحصل المكتتب الرئيس على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة له وللمكتتبين 
التابعين، وفي حال رغبت الزوجة االكتتاب باسمها لحسابها، فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل، وسوف يتم حينها 

اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

ُيستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة: )1( إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب 
الرئيس، )2( إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيس، )3( إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها 
وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها، وفي حال قام الزوج باالكتتاب باسمها، فسوف يتم حينئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم 

منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة والتي لها أوالد من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها في أسهم الشركات 
التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة، وما يثبت أمومتها لألوالد القصر.
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خالل االكتتاب، يعرف األبناء غير السعوديين باإلقامة سارية المفعول فقط، وال يقبل التعريف بالجواز أو شهادة الميالد، ويضاف 
األبناء غير السعوديين لنماذج اكتتاب أمهاتهم، وال يحق لهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين، وتجدر اإلشارة إلى أن الحد األعلى 
ألعمار األبناء غير السعوديين المضافين في طلبات االكتتاب هو 18 سنة، ويجب التصديق على جميع المستندات المصدرة من 

حكومات أجنبية عن طريق السفارة السعودية أو القنصلية المعنية.

من  المقدمة  االكتتاب  طلبات  في  منها  العدد  ذلك  وامتالك  المحددة  األسهم  في  االكتتاب  على  بموافقته  مكتتب  كل  ويقر 
رياالً   )49( واربعون  تسعة  البالغ  االكتتاب  بسعر  مضروبا  فيها  االكتتاب  المطلوب  األسهم  عدد  يساوي  مبلغ  مقابل  المكتتب 
سعوديًا لكل سهم، ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند تحقق كل من الشروط  
لألسهم  اإلجمالية  القيمة  المكتتب  دفع   )2( المستلمة،  الجهات  أِي من  إلى  االكتتاب  المكتتب الستمارة طلب  تقديم   )1( اآلتية: 
التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم، و)3( تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي 

خصصت للمساهم.

تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها لدى أحد فروع الجهات المستلمة بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك المستلم الذي 
قدم له طلب االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض طلب االكتتاب كليًا أو جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط االكتتاب وتعليماته، 

وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها.

14.2 التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح حساب أمانة يسمى: »االكتتاب العام في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر«، 
المذكور،  األمانة  المكتتبين في حساب  التي قام بتحصيلها من  المبالغ  بإيداع جميع  ويقوم مدير االكتتاب وكل بنك مستلم 

وبعد مرور نحو ]ستة[ )]6[( أيام من انتهاء فترة االكتتاب، سيتم تخصيص أسهم االكتتاب على النحو اآلتي:

تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة المكتتبين األفراد
لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تبقى من  ما  أدنى، وسيتم تخصيص  )10( أسهم لكل مكتتب فرد كحد  سيتم تخصيص عشرة 
على شريحة المكتتبين األفراد )إن وجدت( على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم 
المطلوب االكتتاب فيها، وال تضمن الشركة تخصيص الحد األدنى عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد؛ حيث إنه إذا تجاوز عدد 
المكتتبين األفراد  خمسمائة وخمسة وعشرين ألف )525.000( مكتتب فرد فسيتم توزيع األسهم المطروحة لالكتتاب على شريحة 
المكتتبين األفراد بالتساوي بين المكتتبين األفراد، وأما إذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف 

)5.250.000( مكتتب فرد فسيتم التخصيص حسبما تقرره الهيئة. 

تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة المؤسسات المكتتبة
سيتم تخصيص أسهم االكتتاب على المؤسسات المكتتبة بعد االنتهاء من تخصيص شريحة المكتتبين األفراد.

شريحتا المكتتبين األفراد والمؤسسات المكتتبة
وفائض  للمتقدمين  تخصيصه  تم  الذي  النهائي  األسهم  عدد  عن  شاكر  إبراهيم  غازي  الحسن  شركة  تعلن  أن  المتوقع  من 
االكتتاب )إن وجد( في موعد أقصاه يوم 1431/05/25هـ )الموافق 2010/05/09م( في الصحف المحلية التي تصدر في المملكة، وسيبدأ 
مدير االكتتاب والجهات المستلمة في عملية رد أموال فائض االكتتاب إلى مقدمي الطلبات المعنيين، وسيقوم مدير االكتتاب 
فائض  ومبلغ  تخصيصها  تم  التي  لألسهم  النهائي  العدد  يحدد  للمكتتبين  تخصيص  إشعار  بإرسال  المستلمة  والجهات 
االكتتاب )إن وجد( الذي سيرد إليهم. كذلك ستقوم الجهات المستلمة برد مبالغ فائض االكتتاب عن األسهم التي لم تخصص 
في  بإيداعها  وذلك  مبلغ،  أي  احتجاز  أو  رسوم  أية  اقتطاع  بدون  التخصيص  إشعار  عليه  ينص  حسبما  المعنيين  للمتقدمين 
حسابات مقدمي الطلبات. ولالستفسار أو طلب المزيد من المعلومات، يمكن للمتقدم االتصال بفرع البنك المستلم الذي قدم 

فيه طلب االكتتاب.

إقــرارات
بموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

•يوافق على اكتتابه في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	

•يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	

•يوافق على النظام األساسي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناًء على ذلك اكتتب  	
في األسهم المذكورة.

•ال يتنازل عن حقه بمطالبة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء  	
نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبوله باالكتتاب 

في حال إضافتها في النشرة.
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•يعلن أنه لم يسبق له وال ألحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب آخر في أسهم شركة الحسن  	
غازي إبراهيم شاكر، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب. 

الطلب وفي  الواردة في  له بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط االكتتاب وتعليماته  المخصصة  •يعلن قبوله األسهم  	
نشرة اإلصدار.

•يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم. 	

بنود متفرقة
منهم  والمتنازل  وخلفائهم  أطرافها  ولمنفعة  ملزمة  العالقة  ذات  والتعهدات  واألحكام  الشروط  وكافة  االكتتاب  طلب  يكون 
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدًا في هذه النشرة، وال يتم 
التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة 

دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص 
العربي لنشرة اإلصدار.

14.3 التداول
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني 
في المملكة عام 1990م. وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول 1.292 ترليون ريال سعودي في 2010/03/08م. 

ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام 137 شركة حتى تاريخه.

ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية، ويتم التداول على فترة واحدة 
من الساعة 11 صباحًا وحتى 3:30 عصرًا ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها 
من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا. ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة 10 صباحًا لجلسة االفتتاح 

)التي تبدأ الساعة 11 صباحًا(. وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

وتنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق 
أوالً، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت اإلدخال، ويقوم نظام 
تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، وتوفير بيانات السوق بشكل 
فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات آنيًا خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة 

بعد تنفيذ الصفقة.

القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة  ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع 
تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

14.4 تداول أسهم الشركة
تداول  تاريخ  »تداول«  المالية  السوق  وستؤكد  الشركة،  ألسهم  النهائي  التخصيص  بعد  الشركة  أسهم  بتداول  البدء  يتوقع 
األسهم في حينه، وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو 

تمديدها بموافقة الهيئة.

ال يمكن تداول األسهم المطروحة لالكتتاب إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في السوق المالية »تداول«، 
وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية، وإدراج أسهمها في السوق المالية »تداول«. وفيما عدا ذلك، يحظر التداول فيها حظرًا 
تامًا ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة 

أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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15- المستندات المتاحة للمعاينة
ستتوفر المستندات اآلتية للمعاينة في مكاتب مجموعة شاكر بالرياض من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 5 مساًء قبل أسبوع 

من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب.

•النظام األساسي للشركة وتعديالته. 	

م( بإعالن تحول الشركة من شركة ذات  • قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ق/275 بتاريخ 17/ 1429/8هـ )الموافق 2008/8/19	
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.

•موافقة خطية من مكتب المحامي محمد آل الشيخ على اإلشارة إليهم ضمن نشرة اإلصدار كمستشار قانوني. 	

م . • دة المراجعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009	 القوائم المالية الموحَّ

م. • دة االفتراضية المراجعة لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008	 القوائم المالية الموحَّ

•موافقة خطية من مكتب إيرنست ويونغ ومكتب السيد العيوطي على نشر تقريرهم ضمن نشرة اإلصدار. 	

•تقرير التقييم )باللغة اإلنجليزية( المعد من قبل المستشار المالي. 	

•تقرير مستشاري السوق )باللغة اإلنجليزية( المعد من قبل بسرايا المحدودة ويورومونيتر. 	

•موافقة خطية من مستشاري السوق. 	

•موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم. 	

•نسخة من الشهادات واالعتمادات التي حصلت عليها الشركة. 	

•ملخص العقود المهمة والعقود ذات العالقة. 	



76

16- مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
إن النقاش والتحليل التالي للوضع المالي ونتائج العمليات لمجموعة شاكر يستند إلى القوائم المالية المراجعة لمجموعة شاكر 
المالية  للسنوات  المراجعة  االفتراضية  المالية  والقوائم  30 سبتمبر 2009م،  المنتهية في  للتسعة أشهر  لها  التابعة  والشركات 

المنتهية في 31 ديسمبر2008م، و2007م، 2006م، كما إنه ينبغي أن ُتقرأ معها. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تمت مراجعة القوائم المالية لعام 2006م من قبل السادة: العيوطي وشركاه، الذين قدموا تقريرًا غير 
متحفظ على هذه الفترة. أما القوائم المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م، والقوائم المالية للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر2008م، و2007م فقد تمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ الذين قدموا تقريرًا غير متحفظ على هذه 

الفترة.

يحتوي قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات على إفادات مستقبلية تنطوي على جملة من المخاطر 
التوقعات  تلك  عن  جوهريًا  اختالفًا  المستقبل  في  للشركة  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  الوقوع،  المؤكدة  غير  والمعلومات 
المستقبلية؛ وذلك نتيجة لعوامل مختلفة، منها ما سيأتي مناقشته في هذا القسم، ومنها ما قد سبقت مناقشته فـي مواضع 

أخرى من نشرة اإلصدار هذه وباألخص العوامل التي اشتمل عليها قسم »عوامل المخاطرة«.

16.1 إعالن مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 
يعلن مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الموضحة في نشرة اإلصدار قد تم استخراجها بدون تغيير جوهري من القوائم المالية 
للسنوات  دة  الموحَّ المراجعة  االفتراضية  المالية  والقوائم  2009م،  سبتمبر   30 في  المنتهية  أشهر  للتسعة  دة  الموحَّ المراجعة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر2008م، و2007م، 2006م ، وأنه تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

التجاري لمجموعة شاكر من 30  أو  المالي  المركز  بأنه لم يطرأ تغير جوهري سلبي على  د  اإلدارة يؤكِّ  إضافة لذلك فإن مجلس 
سبتمبر 2009م حتى تاريخ هذه النشرة، كما إن مجلس إدارة مجموعة شاكر يسعى ألن تكون الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، ولذلك فإن جميع التمويالت البنكية الخاصة بمجموعة شاكر القائمة حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار هي متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، ويعلن مجلس اإلدارة أيضًا أنه سوف يكون لدى المجموعة أموال كافية للوفاء بمتطلبات رأس المال 

العامل لالثني عشر شهرًا التي تلي الطرح األولي لالكتتاب العام.

16.2 أسس إعداد القوائم المالية 
لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة لمجموعة شاكر على أساس مبدأ االستحقاق، ومفهوم التكلفة التاريخية ووفقًا للمعايير 

المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقد قامت اإلدارة بإعداد القوائم المالية الموحدة االفتراضية إلظهار اآلثار المهمة التي طرأت على القوائم المالية التاريخية للمجموعة، 
التي تمت في وقت سابق. هذا وإن تحويل ملكية الشركتين  التابعة  المجموعة وشركاتها  إعادة هيكلة ملكية  وإلظهار نتائج 

التابعتين )شركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة( قد تمَّ في 1 يناير 2007م.

إن هذه القوائم المالية االفتراضية الموحدة ليست بالضرورة ذات داللة لنتائج العمليات أو لآلثار المتعلقة بها على المركز المالي 
الذي كان يمكن الحصول عليه لو تمت المعامالت المذكورة أعاله بالفعل في وقت مبكر. ولغرض هذه الوثيقة فإن القوائم المالية 
لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر سوف تتضمن األداء المالي لشركاتها التابعة، ويتطلب إعداد القوائم المالية المراجعة لشركة 
الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة من اإلدارة القيام بإجراء التقديرات واألحكام. كما إن السياسات المحاسبية للشركة مبينة 

في اإليضاحات الخاصة بالقوائم المالية.

16.3 نتائج العمليات
إبراهيم شاكر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2006 و2007م  يوضح الجدول أدناه قائمة الدخل الموحدة لشركة الحسن غازي 

و2008م، باإلضافة إلى التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م.
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الجدول 47:  قائمة الدخل 

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرآالف الرياالت
معدل النمو 

السنوي 
المركب نسبة 2009م2008م*

2008م2007م2006مالتغير

19.4%6.8644,063750,055917,701%764,001815,583المبيعات  

17.6%)673,216()564,660()487,162(-1.2%)558,980()565,986(تكلفة المبيعات

24.8%29.6156,901185,395244,485%198,016256,603مجمل الربح

17.4%)70,213()55,915()50,946(18.4%)65,114()54,975(مصاريف البيع والتوزيع

مصاريف عمومية 
33.2%)58,578()41,484()33,016(18.3%)47,513()40,150(وإدارية

9.9%)6,113()5,644()5,065(14.1%)5,009()4,389(اإلهالك

الدخل من العمليات 
27.1%41.167,87482,352109,581%98,501138,967الرئيسة

-34.2%)3,079()5,508()7,110(-20.0%)1,723()2,154(مصاريف تمويل 

3.6%9.34,0164,7284,310%2,0072,193إيردات أخرى 

الدخل قبل الزكاة 
30.8%41.864,78081,572110,812%98,355139,437وحقوق األقلية

34.7%)6,362()4,783()3,508(86.2%)9,728()5,224(الزكاة

صافي الدخل قبل 
30.6%39.361,27276,790104,450%93,130129,709حقوق األقلية

)أرباح(/خسائر حقوق 
0%)1,419(1,310-576.1%)8,884()1,314(األقلية

29.7%31.661,27278,099103,031%91,817120,825صافي الدخل

المصدر : القوائم المالية االفتراضية الموحدة لمجموعة شاكر .     * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة.

و2007م  2006م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  شاكر  لمجموعة  الموحدة  الدخل  قائمة  مكونات  اآلتي  الجدول  يوضح 
و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م.
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الجدول 48:  قوائم الدخل كنسبة مئوية من المبيعات )%(

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2008م2007م2006م2009م2008م*
100%100%100%100%100%المبيعات

-73.4%-75.3%-75.6%-68.5%-74.1%تكلفة المبيعات

26.6%24.7%24.4%31.5%25.9%مجمل الربح

-7.7%-7.5%-7.9%-8.0%-7.2%مصاريف البيع والتوزيع

-6.4%-5.5%-5.15%-5.85%-5.3%مصاريف عمومية وإدارية

-0.7%-0.9%-0.8%-0.6%-0.6%اإلهالك
الدخل من العمليات 

11.9%11.0%10.5%17.0%12.9%الرئيسة

-0.3%-0.7%-1.1%-0.2%-0.3%مصاريف تمويل 

0.5%0.6%0.6%0.3%0.3%إيردات أخرى 

الدخل قبل الزكاة وحقوق 
12.1%10.9%10.1%17.1%12.9%األقلية

-0.75-0.6%-0.5%-1.2%-0.7%الزكاة

صافي الدخل قبل حقوق 
11.4%10.2%9.5%15.9%12.2%األقلية

-0.2%0.2%0.0%-1.1%-0.2%)أرباح(/خسائر حقوق األقلية

11.2%10.4%9.5%14.8%12.0%صافي الدخل

المصدر : القوائم المالية االفتراضية الموحدة لمجموعة شاكر .     * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة.

المبيعات
يوضح الجدول اآلتي تفصيل المبيعات مع أحجامها بالنسبة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر والشركات التابعة لها للسنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 49: تفصيل صافي وحجم المبيعات حسب الشركة 

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بآالف الرياالت

2008م2007م2006م2009م2008م 
المبيعات الصافية 

645,069681,691529,202627,637765,517شركة الحسن شاكر

116,421129,989113,066121,054148,920إبراهيم شاكر المحدودة

2,5112,5041,7943,3193,265إبراهيم شاكر للمشاريع

127,717--85,564161,458إل جي شاكر

حذوفات توحيد النتائج 
)127,717()1,955(-)160,058()85,564(المالية

764,001815,584644,063750,055917,701المجموع
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معدل النمو

22.0%18.6%5.7%شركة الحسن شاكر

23.0%7.1%11.7%إبراهيم شاكر المحدودة

-1.6%85.0%-0.3%إبراهيم شاكر للمشاريع 

المصدر : شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر            مالحظة : ُيظهر بند »الحذوفات« محذوفات المبيعات بين الشركات

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر هي الموزع الحصري لمكيفات إل جي في المملكة. وتشمل المنتجات التي تقوم بتوزيعها 
1994م،  عام  إل جي خالل  الشباك  بتسويق مكيفات  الشركة  بدأت  وقد  األسطح.  ومكيفات  ومكيفات سبليت  مكيفات شباك 
وبحلول عام 2000م استطاعت أن تصل بمكيفات إل جي إلى الريادة في سوق هذا النوع من المكيفات في المملكة. وفي عام 

1999م بدأت الشركة بتسويق مكيفات إل جي المركزية )البارزة والمخفية(. 

تتميز بوجود طلب كبيٍر عليها من  والتي  التي تعرضها،  المنتجات  نوعية  تنافسي ممتاز بسبب  الشركة بوضع  هذا وتتمتع 
ز بجودة منتجاتها  المستهلكين في المملكة بسبب طبيعة الطقس الحار في المملكة، باإلضافة إلى أن مكيفات إل جي تتميَّ

وأسعارها المنافسة.

و2008م  و2007م  2006م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  المنتج  حسب  الشركة  لمبيعات  تحليال  اآلتي  الجدول  يوضح 
والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 50: تفاصيل مبيعات شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بحسب حجم وصافي المبيعات

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بآالف الرياالت

2008م2007م2006م2009م2008م

%من قيمة المبيعاتالمنَتج
%من قيمة المبيعاتالمبيعات

%من قيمة المبيعاتالمبيعات
%من قيمة المبيعاتالمبيعات

%من قيمة المبيعاتالمبيعات
المبيعات

مكيفات 
17.2%19.8131,854%22.0124,176%17.6116,591%16.8120,022%108,452شباك

مكيفات 
56.3%51.3430,809%48.8322,254%55.7258,335%57.6378,220%371,633سبليت

مركزية 
19.3%20.8147,830%21.3130,447%21.6112,537%19.3147,187%124,663دون مجرى

17.5%16.9134,075%17.5105,775%15.892,760%17.2107,440%110,680أخرى 

-11.7%)89,644(-10.6%)66,491(-10.7%)56,462(-11.7%)79,812(-12.3%)79,355(الخصومات

التركيب 
1.4%1.810,593%1.011,474%1.35,442%1.48,633%8,996والصيانة

صافي 
100%100765,517%100627,637%100529,202%100681,691%645,069المبيعات

   المصدر: شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر   

الحائط،  ومكيفات  سبليت،  مكيفات  مبيعات  في  المستمر  االرتفاع  األخيرة  السنوات  في  المبيعات  إيرادات  في  النمو  يعكس 
والمكيفات المركزية بمجرى، والمركزية بدون مجرى بسبب زيادة النشاط االقتصادي، وأنشطة التطوير العقاري بالمملكة الذي 

ساعد الشركة على ضمان نمو مرتفع في مبيعاتها.

وقد زادت مبيعات مجموعة شاكر بنسبة 16.5% في عام 2007م، وبنسبة قدرها 22.2% في عام 2008م، وقد حققت مبيعات التسعة 
نمو  نسبة  انخفاض  إن  الماضية.  السنة  من  بنفسها  بالفترة  مقارنة   %6.8 بنسبة  زيادة  2009م  سبتمبر   30 في  المنتهية  أشهر 
المبيعات خالل هذه الفترة يمكن أن ُيعزى إلى األزمة المالية العالمية التي كان لها تأثيرها على االقتصاد العالمي والمحلي على 
حدٍّ سواء في الربع األخير من عام 2008م والنصف األول من عام 2009م، إال إن  من المالحظ أن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر قد 

استطاعت زيادة مبيعاتها على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة.

هذا وإن مبيعات مكيفات الشباك قد شهدت تناقصًا خالل السنوات القليلة الماضية وذلك بسبب تحول المستهلكين تجاه 
مكيفات السبليت ذات األسعار المنخفضة التي طرحتها الشركة.
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شركة إبراهيم شاكر المحدودة
شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي الموزع الوحيد لمكيفات ستاندرد األمريكية وماكوي، وألجهزة مايتاج، وأريستون وإنديست 
الثالجات  -مثل:  المنزلية  األجهزة  من  مجموعة  تسويق  2001م  عام  منذ  بدأت  قد  الشركة  إن  كما  )المنزلية(.  وميديا  وديلونغي 

والمايكروويف والفريزرات وبرادات المياه- التي يتم تصنيعها في مصانع خارج المملكة، تحت اسم: شاكر.

هذا ويتم بيع منتجات شركة إبراهيم شاكر بشكل رئيس من خالل الموزعين، ومحالت بيع التجزئة الكبيرة، باإلضافة للبيع من 
خالل صاالت عرضها الخاصة.

المالية  السنوات  في  توزِّعها  التي  المنتجات  نوع  حسب  شاكر  إبراهيم  شركة  مبيعات  تفصيل  اآلتي  الجدول  خالل  من  يتضح 
المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 51: تفصيل مبيعات شركة إبراهيم شاكر حسب أنواع المنتجات

بآالف 
الرياالت

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2008م2007م2006م2009م2008م

%من قيمة المبيعاتالمنتج
%من قيمة المبيعاتالمبيعات

%من قيمة المبيعاتالمبيعات
%من قيمة المبيعاتالمبيعات

%من قيمة المبيعاتالمبيعات
المبيعات

أفران 
21.7%20.232,360%20.924,485%18.923,653%23.224,602%26,968الطبخ

3.9%5.75,810%8.36,903%7.59,389%3.39,708%3,897الثالجات

3.8%3.95,669%4.04,763%3.84,509%4.34,957%4,995الفريزرات

الغساالت / 
24.1%25.635,830%28.331,025%24.632,029%23.132,033%26,941النشافات

غساالت 
3.5%3.35,227%2.94,036%3.73,330%2.94,855%3,324الصحون

أجهزة 
المطبخ 
الصغيرة

7,300%6.34,609%3.510,444%9.29,305%7.712,085%8.1

2.3%4.33,486%2.05,156%2.62,310%2.73,427%3,168برادات ماء

األجهزة 
18.4%17.627,383%16.321,264%15.518,426%19.320,180%22,468المدمجة

مكيفات 
أميريكان 
ستاندرد

2,080%1.8964%0.76,434%5.74,339%3.62,694%1.8

مكيفات 
12.3%6.818,245%0.18,224%11.178%14.514,398%16,902كيلون

ميديا/
منتجات 

شاكر 
0%0.011,626%8.90%0.00%0.00%0.0

3.7%3.65,479%3.74,360%3.24,222%3.24,150%3,716أخرى*

-4.9%)7,326(-4.1%)4,908(-3.5%)3,938(-5.5%)7,124(-5.8%)6,740(خصومات

التركيب 
1.3%1.71,979%1.92,101%1.22,181%1.21,604%1,403والصيانة

100%100148,920%100121,054%100113,066%100129,989%116,421اإلجمالي 

المصدر : مجموعة شاكر     * يتضمن بند »أخرى« على تشكيلة من المبيعات المتنوعة اليسيرة واإلكسسوارات )وباألخص من ماركة أريستون( الدخل من قطع 
الغيار وخدمات الصيانة واإلصالح.

ارتفعت مبيعات  شركة إبراهيم شاكر بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 14.7% خالل العامين الماضيين حتى عام 2008م. كما ارتفعت 
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إيرادات المبيعات خالل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م بنسبة قدرها 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
المدمجة، والمعدات واألجهزة  المطبخ الصغيرة، واألجهزة  األفران والمواقد، والفريزيرات، وأجهزة  زيادة مبيعات  إلى  ويرجع ذلك 
الصغيرة األخرى المختلفة بشكل عام، كما إن ذلك يتماشى مع استراتيجية لتوسعة وتطوير حجم تجارتها وأعمالها  من مبيعات 

األجهزة المنزلية، واالستحواذ على حصة أكبر من سوق األجهزة المنزلية.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة 
للجهات  أفضل  خدمات  تقديم  بغرض  2006م  سنة  في  المحدودة  والصيانة  للمشاريع  شاكر  حسين  إبراهيم  شركة  تأسست 

والمشاريع الحكومية وكبار العمالء من القطاع الخاص. 

يوضح الجدول اآلتي تفصياًل لمبيعات شركة إبراهيم شاكر للمشاريع والصيانة حسب المنتج خالل السنتين الماليتين المنتهيتين 
في 31 ديسمبر 2007م، 2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 52: مبيعات شركة إبراهيم حسن شاكر للمشاريع والصيانة

بآالف 
الرياالت

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2008م2007م2006م2009م2008م

%من قيمة المبيعاتالمنتج
%من قيمة المبيعاتالمبيعات

%من قيمة المبيعاتالمبيعات
%من قيمة المبيعاتالمبيعات

%من قيمة المبيعاتالمبيعات
المبيعات

مكيفات 
40.8%39.01,333%25.61,296%61.9460%50.31,550%1,264شباك

مكيفات 
30.7%21.51,003%47.4712%11.8851%14.2295%357سبليت

مكيفات 
مركزية دون 

مجرى
310%12.3190%7.676%4.2579%17.4456%14.0

10.4%18.6340%8.9617 %18.1160%17.9452%449أخرى

الصيانة 
4.1%3.4133%13.8114%0.7247%5.317%132واإلصالح

مجموع 
100%1003,265%1003,319%1001,794%1002,504%2,511المبيعات

المصدر : شركة إبراهيم حسن شاكر للمشاريع والصيانة

الماضيتين منذ تأسيسها، هذا ومع  إبراهيم حسن شاكر للمشاريع والصيانة راكدًا خالل السنتين  كان حجم مبيعات شركة 
تأسيس مصنع المكيفات التابع للمجموعة فسيكون بإمكان الشركة التقدم للمنافسة على عقود المناقصات الحكومية التي 
ع أن يكون له أثر كبير في تنمية مبيعات شركة إبراهيم حسن  ال يمكن ترسيتها إال على شركات التصنيع المحلي، وهو ما ُيَتَوقَّ

شاكر للمشاريع والصيانة وزيادتها. 

شركة إل جي شاكر
بدأت شركة إل جي شاكر عملياتها مع نهاية شهر مارس 2008 بإنتاج مكيفات شباك وسبيليت والحائطية العادية والمكيفات 
المركزية ذات المجرى. وتقوم هذه الشركة محليًا ببيع منتجاتها لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، كما إن إنتاج المصنع لم 

يبلغ طاقته اإلنتاجية الكاملة بعد. 

الجدول اآلتي يوضح تحليال لمبيعات كل منتج من منتجات إل جي شاكر  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2008 والتسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م :

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل مبيعات شركة إل جي شاكر بحسب نوع المنتجات كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2008 والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م:
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الجدول 53:   تفاصيل مبيعات شركة إل جي شاكر وفق أنواع المنتجات

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008مالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2009مبآالف الرياالت

%من قيمة المبيعات
%من قيمة المبيعاتالمبيعاتالمبيعات

00%-0.8%1,234مكيفات شباك

57.8%61.473,815%99,159سبليت 

42.1%36.753,784%59,198مكيفات مركزية بمجرى

0.1%1.2119%1,867أخرى

100%100127,717%161,458اإلجمالي

المصدر : شركة إل جي شاكر

تكلفة المبيعات ومجمل الربح
التابعة لها للسنوات  إبراهيم شاكر والشركات  الجدول اآلتي تفاصيل تكلفة مبيعات، ومجمل ربح شركة الحسن غازي  يوضح 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و 2007م و 2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 54:  تفاصيل تكلفة المبيعات ومجمل هامش الربح لكل شركة 

السنوات المالية المنتهية في 31 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت
ديسمبر

2008م2007م2006م2009م2008م
485.134492,621404,702476,023575,604شركة الحسن شاكر

24.8%24.2%23.5%27.7%24.8%مجمل هامش الربح

86,35393,84481,16187,802106,233شركة إبراهيم شاكر

28.7%27.4%28.2%27.8%25.8%مجمل هامش الربح

1,9561,9451,2982,7892,573شركة إبراهيم شاكر للمشاريع 

21.2%12.8%27.6%22.3%22.1%مجمل هامش الربح

114,823--75,606126,828شركة إل جي شاكر

10.1%--21.4%11.6%مجمل هامش الربح

)126,017()1,955(-)156,258()83,064(حذوفات توحيد النتائج المالية*

565,986558,980487,162564,660673,216المجموع

المصدر : شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر، والشركات التابعة لها. * مالحظة : ُيظهر بند »الحذوفات« محذوفات المبيعات بين الشركات.

حافظت الشركات على تحقيق هامش ربح لكلٍّ منها على حدة، وتحقيق هامش ربح ألدائها مجتمعة خالل السنتين الماضيتين 
إبراهيم حسين شاكر  وفيما يخص شركة  2009م. هذا  30 سبتمبر  المنتهية في  أشهر  التسعة  2008م، وخالل  عام  نهاية  حتى 
المحدودة فقد تفاوت هامش الربح الذي حققته نتيجة الختالف هوامش الربح التي تحققها مجموعة العقود والمنتجات المختلفة 
بح التي حققتها شركة إل جي شاكر فقد نمت وتطورت بشكٍل كبيٍر جدًا خالل التسعة أشهر  التي تحويها، وأما هوامش الرِّ

المنتهية في 30 سبتمبر 2009م وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في اإلنتاج، ولالستغالل األمثل لخطوط اإلنتاج.
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مصاريف البيع والتوزيع
31 ديسمبر 2006م  المنتهية في  المالية  الموحدة لمجموعة شاكر للسنوات  البيع والتوزيع  اآلتي تحليل مصاريف  الجدول  يوضح 

و2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 55: مصاريف البيع والتوزيع 

معدل النمو السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 
السنوي 
المركب

نسبة 2009م2008م*
2008م2007م2006مالتغير

14.6%19.921,32624,09628,009%21,30325,535تكاليف موظفين

9.7%17.12,5992,8673,125%2,1922,567إيجارات

16.6%21.26,8157,5359,271%7,4098,983عمولة مبيعات

11.4%22.87,4027,4089,178%8,0309,858دعاية وإعالن

-2.2%69.01,8461,8161,767%1,5622,640سفر ومواصالت

23.7%7,5328,49011,527-4.0%9,1728,803مصاريف ضمان

46.3%26.83,4263,7037,336%5,3076,728أخرى

17.4%18.450,94655,91570,213%54,97565,114المجموع

% من إجمالي 
7.7 %7.5 %7.9 %8.0 %7.2 %المبيعات

% من اإلجمالي 

39.9%43.1%41.9%39.2%38.8%تكاليف موظفين

4.5%5.1%5.1%3.9%4.0%إيجارات

13.2%13.5%13.4%13.8%13.5%عمولة مبيعات

13.1%13.2%14.5%15.1%14.6%دعاية وإعالن

2.5%3.2%3.6%4.1%2.8%سفر ومواصالت

16.4%15.2%14.8%13.5%16.7%مصاريف ضمان

10.4%6.6%6.7%10.3%9.7%أخرى

100%100%100%100%100%المجموع

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

استمرت مصروفات البيع والتوزيع في معدالتها كنسبة من المبيعات، وأما زيادة تكاليف الموظفين فهي راجعة إلى الزيادة في 
ع الكبير في نمو األعمال. كما زادت أيضا  فتهم الشركة في أنشطة البيع والتوزيع وذلك لتغطية التوسُّ عدد الموظفين الذين وظَّ
عمولة المبيعات نتيجة لزيادة المبيعات خالل السنتين الماضيتين حتى عام 2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2009م مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

المصاريف العمومية واإلدارية
يتضح من الجدول اآلتي تحليل المصاريف العمومية واإلدارية الموحدة لمجموعة شاكر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2006م و2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:
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الجدول 56: المصاريف العمومية واإلدارية 

معدل النمو السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 
السنوي 
المركب

2008م2007م2006منسبة التغير2009م2008م*

33.4%16.022,59826,49140,194%26,57430,817تكاليف موظفين

25.9%30.51,7222,2092,731%1,6952,212إيجار

29.2%8.52,0092,6663,355%2,7773,012سفر ونقل

42.6%7901,3031,606-15.6%1,3501,140صيانة وإصالح

110.3%129.65411,0982,171%2,1094,842أتعاب مهنية

قرطاسية 
27.6%1,1071,6101,801-1.2%1,4491,431ومطبوعات

25.8%4,2496,1076,720-3.3%4,1964,059أخرى

33.2%18.333,01641,48458,578%40,15047,513المجموع

% من المجموع

رواتب وأجور 
68.6%63.9%68.4%64.9%66.2%ومزايا

4.7%5.3%5.2%4.7%4.2%إيجار

5.7%6.4%6.1%6.3%6.9%سفر ونقل

2.7%3.1%2.4%2.4%3.4%صيانة وإصالح

3.7%2.6%1.6%10.2%5.3%أتعاب مهنية

قرطاسية 
3.1%3.9%3.4%3.0%3.6%ومطبوعات

11.5%14.7%12.9%8.5%10.5%أخرى

100%100%100%100%100%المجموع

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

يرجع السبب الرئيس في زيادة المصاريف العمومية واإلدارية إلى تعيين عدد كبير من الموظفيًن لتغطية النمو المتزايد في 
حجم األعمال، وكذلك نتيجًة إنشاء مصنع إل جي شاكر للمكيفات الجديد.

اإلهالك
بمصنع  العالقة  ذات  الثابتة  الموجودات  في  الهامة  اإلضافات  بسبب  2008م  عام  في  ملحوظ  بشكٍل  االستهالك  مصاريف  زادت 
مكيفات إل جي شاكر، وكذلك بسبب اإلهالكات في تكاليف المبيعات، هذا كذلك  فإن مصاريف اإلهالك قد زادت خالل التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م مقارنة مع الفترة نفسها من العام اماضي نتيجة للزيادة في أعداد المركبات والشاحنات 

والمعدات والتجهيزات والتي هي في غالبها لتلبية احتياجات مصنع مكيفات إل جي شاكر.

مصاريف التمويل 
انخفضت مصاريف التمويل بسبب انخفاض التمويالت بعد تحسن التدفقات النقدية.

اإليرادات األخرى
إن اإليرادات األخرى خالل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م ُتَعدُّ أعلى منها في الفترة نفسها من العام الماضي وذلك 
بة، واسترداد بعض الرسوم الجمركية، باإلضافة  بسبب استرجاع بعض المخصصات التي سبق تخصيصها والتي لم تعد متَطلَّ

إلى تحقق إيرادات أخرى متحققة من صرف العمالت األجنبية ومبيعات الخردة.

الزكــاة وضريبة الدخل
يتم احتساب الزكاة وفقًا ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل المتبعة في المملكة وتستحق وتحمل على قائمة الدخل.
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)األرباح/الخسائر( الناتجة عن حقوق األقلية
ل في حصة الشركاء الذين يملكون أقلية في الشركة من النتائج المالية للفترات ذات العالقة؛ وعليه فإن  إن حقوق األقلية تتمثَّ
حصة حقوق األقلية في الفترات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عامي 2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 
التابعة لمجموعة شاكر فهي  األخرى  الشركات  إل جي شاكر، وأما جميع  إليكترونكس في شركة  إل جي  2009م عائدة لشركة 

مملوكة بنسبة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 100%؛ وعليه فإنه ال توجد أية حقوق أقلية فيها.

صافي الدخل 
يوضح الجدول اآلتي تحليل صافي الدخل بحسب كل شركة من الشركات التابعة لمجموعة شاكر للسنوات المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 57:  )األرباح/الخسائر( بحسب الشركات 

السنوات المالية المنتهية في 13 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) بآالف  الرياالت (
2008م2007م2006م2009م2008م*

91,817120,82555,78478,099103,031شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

6,81711,1055,3246,66711,533شركة إبراهيم شاكر

شركة إبراهيم حسين شاكر 
7881,3141646771,077للمشاريع

3,444)2,673(-3،02822,159شركة إل جي شاكر

)16,054()4,671(-)34,578()10,634(حذوفات توحيد النتائج المالية**

91,817120,82561,27278,099103,031المجموع

% من المبيعات ذات العالقة 
)صافي الربح(

13.5%12.4%10.5%18.0%14.2%شركة الحسن غازي شاكر***

7.7%5.5%4.7%8.5%5.9%شركة إبراهيم شاكر

شركة إبراهيم حسين شاكر 
33.0%20.4%9.1%52.5%13.4%للمشاريع

2.7%--13.7%3.5%شركة إل جي شاكر

الدخل من  الحذوفات استبعادات صافي  الفترة.  **تعكس  المالية غير مراجعة لهذه  القوائم  إبراهيم شاكر  *  : شركة الحسن غازي  المصدر 
األطراف ذوي العالقة وحصة نتائج عمليات الشراء.   *** بعد استبعاد صافي الدخل من الشركات التابعة.

ارتفع صافي ربح مجموعة شاكر بشكٍل مستمر منذ عام 2006م إلى عام 2008م من 9.6% إلى 13.5%؛ وذلك نتيجة لنمو إجمالي الربح، 
تكاليف  انخفاض  المبيعات مع  والتوزيع مقارنة تضاعف  البيع  انخفاض في مصروفات  المبيعات، مع  الكبيرة في قيمة  والزيادة 
التمويل. هذا وقد نما صافي الربح خالل التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2009م إلى 14.8%، ويعود ذلك في األساس إلى قدرة 

الشركة على الحصول على خصومات وتخفيضات من المورِّدين نتيجة لضعف الطلب العالمي.

8.5% خالل  الربح  بلغ صافي هامش  بينما  2008م،  عام  7.7% في  إلى  إبراهيم شاكر  ربح شركة  ارتفع صافي هامش  فقد  كذلك 
التسعة أشهر األولى من عام 2009م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتوازي مع قيمة المبيعات.

يختلف صافي هامش ربح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة بناًء على شروط العقد المتفق عليها مع العمالء.

تمثل صافي خسارة إل جي شاكر البالغة 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2007م المصاريف العمومية واإلدارية المتكبدة في فترة 
ما قبل التشغيل في عام 2007. وقد بدأت األنشطة التشغيلية خالل النصف االول من عام 2008م. إن صافي الهامش قد تضاعف 
أربع مرات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2009م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما كان 
المصنع قد أنشئ في ذلك الحين، إن صافي دخل شركة إل جي شاكر في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2009م 

قد بلغ 19.9 مليون ريال.
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16،4  المركز المالي والسيولة والعناصر األخرى
فيما يأتي ملخص قائمة المركز المالي الموحدة لمجموعة شاكر كما في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 58:  قائمة المركز المالي

بآالف 
السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرالرياالت

2008م2007م2006م2009م2008م*

آالف 
الرياالت

%إلى 
إجمالي 

األصول        

آالف 
الرياالت

%إلى 
إجمالي 

األصول        

آالف 
الرياالت

%إلى 
إجمالي 

األصول        

آالف 
الرياالت

%إلى 
إجمالي 

األصول        

آالف 
الرياالت

%إلى 
إجمالي 

األصول        

األصول 
المتداولة

نقد وأرصدة 
3.1%8.022,657%16.441,952%3.171,703%6.923,416%49,734لدى البنوك

ودائع إلى أجل 
4.3%2.431,400%0012,500%-2.0%6.915,000%50,000بالمرابحة

ذمم مدينة 
11.7%15.686,437%18.381,978%20.279,763%17.3151,707%124,861تجارية

مبالغ مستحقة 
من أطراف ذوي 

عالقة
9,120%1.38,582%1.136%003,927%0.74,761%0.6

مبالغ مدفوعة 
مقدمًا 

لموردين
2,239%0.3770%0.13,412%0.83,181%0.65,581%0.8

ذمم مدينة 
2.4%2.017,635%1.310,250%3.85,690%4.628,838%33,192أخرى

مصاريف 
0.6%0.84,285%0.64,155%0.82,728%0.86,116%5,858مدفوعة مقدمًا

56.7%53.3418,926%51.6279,135%47.9225,113%41.5360,190%300,186مخزون
مجموع األصول 

80.1%83.4591,682%89.0437,078%79.1388,447%79.6594,619%575,189المتداولة

ممتلكات 
وآالت 

ومعدات
146,242%20.2155,763%20.747,889%11.086,900%16.6145,938%19.8

أصول غير 
0.2%001,178%0000%0.100%0.2974%1,246محسوسة

00%0000%0000%0.000%0.0375%00استثمارات
إجمالي 
100%100738,798%100523,977%100436,336%100751,732%722,678األصول

مستحق 
24.8%32.9183,573%46.0172,395%16.0200,673%15.7120,009%113,569للبنوك

ذمم دائنة 
3.2%6.123,351%2.032,122%3.68,552%4.326,788%31,061تجارية

مصروفات 
2.8%3.020,541%3.915,838%3.316,882%3.924,612%27,893مستحقة

مبالغ مستحقة 
ألطراف ذوي 

عالقة
64,232%8.926,965%3.614%0.01,711%0.363,772%8.6
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مبالغ مدفوعة 
1.4%1.710,439%2.79,034%1.211,603%1.18,925%7,982مقدمًا من عمالء

00%0000%0000%12.500%0093,898%00أرباح للتوزيع
مسَتَحق للشركاء 

في الحسن غازي 
شاكر

58,511%8.1519%0.1%00%006,519%0.9

مخصصات 
1.1%1.48،349%1.67،306%1.46،794%1.110,281%7,933ضمانات

عموالت ذمم 
00%00192%00117%000%0.036%2دائنة

ذمم دائنة 
1.1%0.87,834%0.74,152%1.23,150%1.48,909%10,157أخرى

زكاة وضريبة 
الدخل 

المستحقة
5,656%0.810,289%1.44,315%1.06,208%1.26,794%0.9

الجزء المستحق 
من تمويالت 
طويلة األجل

1,750%0.23,000%0.400%0000%002,500%0.3

مجموع 
المطلوبات 

المتداولة
328,747%45.5334,232%44.5251,983%57.7248,884%47.5333,864%45.2

مكافأة نهاية 
2.0%2.214,457%2.411,592%2.310,268%1.917,010%13,839الخدمة 

تموالت طويلة 
0.5%2.93,500%0015,000%0.200%0.61,500%4,250األجل

مجموع 
المطلوبات 

غير المتداولة 
18,089%2.518,509%2.510,268%2.426,592%5.117,957%2.4

مجموع 
47.6%52.6351,821%60.1275,477%46.9262,251%48.0352,742%346,836المطلوبات

47.4%0.1350,000%0.1500%46.6500%48.4350,000%350,000رأس المال

إحتياطي 
0.2%0.11,777%0.1522%1.8522%0.113,859%444نظامي

2.2%36.115,997%25.4189,049%1.0110,949%0.87,341%6,116أرباح مبقاة
جاري حساب 

00%7.900%10.140,683%0043,921%0000%00الشركاء

مجموع الحقوق 
العائدة للشركاء 

بالشركة األم
356,560%49.3371.201%49.4155,893%35.7230,754%44.0367,774%49.8

2.6%3.419,202%4.217,748%3.718,191%2.727,788%19,282حقوق األقلية
مجموع حقوق 

52.4%47.4386,977%39.9248,500%53.1174,084%52.0398,989%375,842الملكية

مجموع 
المطلوبات 

وحقوق الشركاء 
722,678%100751,732%100436,336%100523,977%100738,798%100

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة
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األصول المتداولة 

النقد وأرصدة لدى البنوك
كان النقد واألرصدة لدى البنوك مرتفعة في عام 2006م بسبب دمج شركة شاكر إل جي في تلك الفترة وتحسن التدفقات النقدية 
لشركتي الحسن غازي إبراهيم شاكر وشركة إبراهيم شاكر المحدودة بعد صافي الدخل المكتسب خالل السنة. وخالل التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م ارتفع الرصيد نفسه بنسبة 61.5% بسبب االستثمارات الهامة في الموجودات الثابتة )بما 
في ذلك شراء أراضي( لشركة إل جي شاكر وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، باإلضافة إلى الزيادة في المخزون لشركة الحسن 
غازي إبراهيم شاكر وشركة إبراهيم شاكر المحدودة والتي تم تسويتها بواسطة صافي الدخل خالل الفترة. هذا وبشكٍل عام 
ن مخزون خالل الفترة التي شهدت انعكاسات عدم الوضوح الناتج  فإن المركز النقدي العام قد انخفض خالل عام 2008م نظرًا لتكوُّ

عن األزمة المالية.

الذمم المدينة التجارية 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م  التجارية الموحدة لمجموعة شاكر للسنوات  يلخص الجدول اآلتي الذمم المدينة 

و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 59: الذمم المدينة التجارية 

للسنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت

2008م2007م2006م2009م2008م*
127,833153,54182,56884,63689,514ذمم مدينة تجارية

في  مشكوك  ديون  مخصص 
)3,076()2,658()2,805()1,833()2,971(تحصيلها

124,861151,70779,76381,97886,437المجموع

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

يوضح الجدول اآلتي معدل دوران الذمم المدينة الموحدة لمجموعة شركة الحسن غازي إبراهيم للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 60: معدل دوران الذمم المدينة التجارية – صافي 

للسنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت

2008م2007م2006م2009م2008م*
764,001815,583644,063750,055917,701المبيعات 

رصيد نهاية الفترة للذمم 
124,861151,70779,76381,97886,437المدينة التجارية

4551454034معدل دوران ) أيام اإليرادات (

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

زادت الذمم المدينة التجارية بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.1% خالل الفترة من عام 2006م إلى عام 2008م. إال إن نسبة الذمم 
المدينة التجارية إلى اإليرادات قد انخفضت خالل هذه الفترة من 45 يومًا في عام 2006م إلى 34 يومًا في عام 2008م. وفي سبتمبر 
2009م  زادت الذمم المدينة التجارية بنسبة 21.5%، وارتفعت إلى معدل دوران بلغ 51 يوما مقارنة بـ 45 يومًا في 30 سبتمبر 2008م. إال 

إن هذا المعدل سيأخذ في االنخفاض مع اقتراب اإلقفال المالي في نهاية العام.

كان االنخفاض في أيام معدل الدوران خالل السنوات القليلة الماضية نتيجة للتحسن الكبير في مبادرات التحصيل التي قامت 
وتقارير  االئتماني  الحد  ومراقبة  الصارمة  والمتابعة  المستحقة  الحسابات  مراقبة  تتضمن  والتي  الفترة  خالل  باتخاذها  اإلدارة 
ريال يمثل مخصص  المشكوك في تحصيلها كما في 30 سبتمبر 2009م هو 1.8 مليون  الديون  االستثناءات. وقد بلغ مخصص 

الديون المشكوك في تحصيلها حسب السياسة المتبعة في الشركة.

مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين 
إلى  باإلضافة  التركيب والصيانة  الباطن لخدمات  للموردين مبالغ مدفوعة مقدمًا لمقاولين من  المدفوعة مقدمًا  المبالغ  تمثل 

المبالغ المدفوعة بواسطة شركة إل جي شاكر لمورديها.
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ذمم مدينة أخرى
تتضمن الذمم المدينة األخرى بشكل رئيس المبالغ المستحقة على شركة إل جي والمنتجات األخرى، كما تتضمن الذمم المدينة 

المتعلقة بالموظفين ومطالبات التأمين.

مصروفات مدفوعة مقدمًا
تتضمن المصروفات المدفوعة مقدما إيجارات المعارض والمستودعات المدفوعة مقدما والمصروفات المتنوعة األخرى.

المخزون
يلخص الجدول اآلتي تحليل المخزون الموحد لمجموعة شاكر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م والتسعة 

أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 61: تحليل المخزون 

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
1,50918,543-12,92823,100مواد خام

1,509--388-بضاعة قيد اإلنتاج

المعارض  في  بضاعة 
261,096316,825218,734254,706352,772والمستودعات

31,90325,56211,31827,35352,036بضاعة بالطريق

بطئ  و  قديم  مخزون  مخصص 
)5,935()4,433()4,938()5,686()5,741(الحركة

300,186360,190225,113279,135418,926المجموع 

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

و2008م،  و2007م  2006م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  شاكر  لمجموعة  المخزون  دوران  معدل  اآلتي  الجدول  يوضح 
والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 62: معدل دوران المخزون 

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت

2008م2007م2006م2009م2008م*
565,986558,980487,162564,660673,216تكلفة المبيعات

300,186360,190225,113279,135418,926مخزون آخر المدة – صافي

معدل دوران المخزون 
145176169180227)أيام تكلفة المبيعات (

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

ارتفع معدل دوران المخزون في عام 2008م من 180 يومًا إلى 227 يومًا وذلك نتيجة لكون حجم المبيعات الفعلي أقل من حجم 
المالية  األزمة  بسبب  2008م  عام  في  بشكٍل سلبي  تأثرا  قد  المستهلين  وثقة  اإلنفاق  إن  2008م؛ حيث  لعام  ع  المتوقَّ المبيعات 
العالمية، ونتيجة لشح االئتمان في المملكة في تلك الفترة. إال إن الشركة قد تمكنت من تخفيض حجم المخزون إلى 176 يومًا 

كما في 30 سبتمبر 2009م؛ وذلك نتيجًة لتحسن ثقة المستهلكين ورفع كفاءة إدارة المخزون. 

هذا وإن المواد الخام والبضاعة قيد اإلنتاج  تعود إلى مصنع إل جي شاكر الذي تم إنشاؤه في عام 2007م. كما إن الزيادة في المواد 
الخام خالل الشهور األخيرة المنتهية في 30 من سبتمبر 2009م مقارنة بالفتة نفسها من العام الماضي عائد إلى الزيادة في اإلنتاج.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر اآلالت والممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم، ويتم إهالك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة 

القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لألصول. إال إن األراضي المملوكة ال يتم إهالكها.

حياته بشكل  تطيل  أو  األصل  قيمة  تزيد  التي  التحسينات  أما  الدخل،  قائمة  على  تحميلها  يتم  واإلصالح  الصيانة  إن مصاريف 
جوهري فتتم رسملتها.
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شاكر  لمجموعة  المحمل  واإلهالك  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  الموحدة  الدفترية  القيمة  لصافي  تحلياًل  اآلتي  الجدول  يعرض 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 63: تفصيل الممتلكات واآلالت والمعدات وتكلفة اإلهالك **

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
80,17680,17620,00040,27680,176األراضي

39,53137,89218,66717,60139,118المباني 

6,6749,0314,3834,8597,121سيارات والمركبات

3,2243,7982,6552,6163,481أثاث وتركيبات

13,76918,24996784813,195أدوات ومعدات

2,8676,6161,21620,7002,848أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

مجموع الممتلكات وآلالت 
146,242155,76347,88986,900145,938والمعدات

5,9717,4985,0655,6448,471إجمالي  تكلفة اإلهالك 

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة.  ** األرقام المدرجة تظهر بناء على 
صافي القيمة الدفترية

يقدم الجدول اآلتي ملخصًا باإلضافات واالستبعادات الخاصة بالممتلكات، واألراضي، واألدوات والمعدات المجمعة للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م، والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م و2009م لمجموعة شاكر.

الجدول 64:  ملخص بإضافات واستبعادات األراضي، والمعدات واآلالت

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
67,14317,3265,80344,80267,607اإلضافات

)10,641()1,636(227)484()1,996(االستبعادات

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

خالل عام 2007م قامت الشركة بشراء قطعة أرض في مدينة الرياض بمبلغ )6،700،000( ستة ماليين وسبعمائة ألف ريال سعودي، 
بمبلغ  والقصيم  الرياض  من  كل  في  أرض  قطعتي  بشراء  أيضًا  الشركة  قامت  2008م،  سبتمبر   30 في  المنتهية  الفترة  وخالل 
)15،000،000( خمسة عشر مليون ريال، و)5،163،457( ريال سعودي على التوالي. وال تزال اإلجراءات القانونية إلفراغ صك ملكية قطعتي 

األرض اللتين تم شراؤها بالرياض باسم الشركة قيد اإلجراء.

وفي عام 2007م اشترت شركة إل جي شاكر قطعة أرض في الرياض تبلغ مساحتها )50،000( خمسين ألف متر مربع، وقد بلغت 
قيمتها )13،500،117( ثالثة عشر مليون وخمسمائة ألف ومائة وسبعة عشر ريال، وقد تم إفراغ صك الملكية باسم شركة إل جي 

شاكر بتاريخ 1431/1/2هـ.

وفي عام 2008م اشترت الشركة قطعة أرض في الخبر تبلغ مساحتها )3،850( ثالثة آالف وثمانمائة وخمسين متر مربع، وقد بلغت 
قيمتها )19،731،250( تسعة عشر مليون وسبعمائة وواحد وثالثين ألف ومائتان وخمسين ريال.

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2007م و30 يونيو 2008م أعمال التشييد التي يتم تنفيذها لمصنع إل جي 
شاكر الجديد. تم تخصيص حوالي 6.6 مليون ريال سعودي من األعمال الرأسمالية للمباني والتحسينات على المباني المستأجرة 

خالل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وشركة إبراهيم شاكر المحدودة.

التأمين  مراجعة  وتتم  شاملة  تأمين  بوليصة  بموجب  مغطاة  شاكر  إبراهيم  غازي  الحسن  شركة  ومعدات  وآالت  ممتلكات  إن 
عند كل تجديد للبوليصة. وتقضي السياسة العامة لإلدارة بتغطية المخاطر الكبيرة مع األخذ في االعتبار تكلفة مختلف مبالغ 

التغطية ودرجة المخاطر التي تراها اإلدارة مناسبة.
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المطلوبات المتداولة

المستحق للبنوك
يتمثل المستحق للبنوك في أوراق الدفع والتمويالت قصيرة األجل )بما في ذلك السحب على المكشوف(. وتتمثل أوراق الدفع 
في األوراق المقبولة لسداد المطلوبات في تاريخ استحقاقها، وهذه األوراق واجبة الدفع لشركة إل جي لإللكترونيات الكورية. كما 
تجدر اإلشارة إلى أن أوراق الدفع هذه ليست محملة بأية فوائد وتستحق الدفع خالل الفترة بين 90 و 150 يومًا.  وعند االستحقاق يتم 
سداد قيمتها نقدًا أو تحويلها إلى تمويل بنكي جار. إن حجم أوراق الدفع قد زاد بشكٍل ملحوظ؛ وذلك نتيجًة لزيادة مشتريات 
مصنع إل جي شاكر من شركة إل جي إلكترونكس الكورية. وقد تم تفصيل التمويالت قصيرة األجل في الفقرة الفرعية الخاصة 

بالتمويالت.

الذمم الدائنة التجارية
المستحق  ذلك  في  بما  المستلمة  الخدمات  أو  للبضائع  المستقبل  في  سدادها  الواجب  المبالغ  التجارية  الدائنة  الذمم  تمثل 
للنفقات الرأسمالية. وقد ارتفع الرصيد في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م  بمبلغ 26.8 مليون ريال سعودي؛ وذلك 
نتيجة البدء في العمليات التشغيلية لمصنع شركة إل جي شاكر الجديد في مارس 2008م، ولكون طلبات شراء المواد األولية قد 

بدأت تبعًا لذلك.

المصاريف المستحقة 
تمثل المصاريف المستحقة المبالغ الواجب سدادها في المستقبل فيما يتعلق بالنشاط العادي ويشمل ذلك مكافآت الموظفين 

وعموالت المبيعات ورواتب اإلجازات ومصاريف الدعاية واإلعالن ومصاريف التركيب .

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
شاكر  جي  إل  األقلية  شريك  من  الخام  المواد  بمشتريات  المتعلقة  الدائنة  الذمم  عالقة  ذات  ألطراف  المستحقة  المبالغ  تمثل 

وبالتحديد لشركة إل جي إلكترونكس إنك، كوريا.

مبالغ مدفوعة مقدمًا من عمالء
تحصل الشركة على مبالغ مقدمًا من عمالئها خالل النشاط العادي والتي يتم تسويتها عند إصدار فواتير العمالء.

ذمم دائنة أخرى
تتعلق الذمم الدائنة األخرى بالمصاريف المتنوعة الخاصة بالعمليات التشغيلية ومخصص مطالبات الضمان .

الزكاة المستحقة
تمثل الزكاة مخصص الزكاة الذي يتم تكوينه وفقًا لألنظمة السائدة بالمملكة.

المطلوبات غير المتداولة

مكافأة نهاية الخدمة 
تمثل مكافأة نهاية الخدمة المزايا المستحقة وفقًا لنظام العمل والعمال السعودي، ويتم دفع هذه المستحقات للموظفين عند 
تركهم للشركة. وقد زاد هذا الرصيد بنسبة 24.7% في عام 2008م بسبب زيادة التوظيف لتغطية احتياجات المصنع من األيدي 
المنتهية في 30 سبتمبر 2009م  التسعة أشهر  زاد بنسبة 17.7% في  الخدمة قد  العاملة، كما إن رصيد مخصص مكافأة نهاية 

مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008م.

التموبل
قامت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بالحصول على تمويالت من البنك السعودي الفرنسي، والبنك األهلي التجاري، والبنك 
2009م.  سبتمبر   30 في  كما  سعودي  ريال  مليون   41.9 مجملها  في  بلغت  والتي  البريطاني  السعودي  والبنك  الوطني  العربي 
وقد تم الحصول على هذه التمويالت للوفاء باحتياجات رأس المال العامل والمصروفات الرأسمالية. وقد تم ضمان التسهيالت 
قصيرة األجل والسحب على المكشوف بواسطة الكمبياالت والضمانات الشخصية من المساهمين. وتم ضمان التمويالت طويلة 
األجل المستخدمة في بناء مصنع إل جي شاكر بواسطة الضمانات المقدمة من الشركة والمساهمين في شركة إل جي شاكر، 
األسعار  تعتمد عمومًا على  التي  السوق  بأسعار  تمويل  التمويالت تحمل مصاريف  2010م. هذه  31 مارس  ويستحق سدادها في 

الداخلية بين البنوك السعودية )»سيبور+«( و )»ريبور«(.
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حقوق الملكية

رأس المال
ارتفع رأس مال المجموعة من 0.5 مليون ريال سعودي إلى 350 مليون ريال سعودي من خالل تحويل األرباح المبقاة، واالحتياطي 

النظامي وحساب جاري الشركاء.

االحتياطي النظامي
يتطلب من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر تكوين مخصص 10% من صافي أرباحها كاحتياطي نظامي وفقًا للمادة 176 من 
استخدام  تم  وقد  النقدي.  للتوزيع  قابل  غير  االحتياطي  المال. هذا  رأس  50% من  االحتياطي  يعادل هذا  الشركات حتى  نظام 

االحتياطي النظامي في زيادة رأس المال في أغسطس من عام 2008م.

األرباح المبقاة
تمثل األرباح المبقاة األرباح المتراكمة على مدى فترة العمليات التشغيلية التي لم يتم توزيعها بعد على المساهمين . وقد تم 

استخدام جزئيا رصيد األرباح المبقاة في زيادة رأس المال.

حسابات الشركاء الجارية
حسابات الشركاء الجارية ال تحمل أي أتعاب وقد تم تحويل جزي منها إلى رأس المال.

حقوق األقلية
تمثل حقوق األقلية حصة النتائج المتعلقة بحقوق األقلية بالشركة.

التدفقات النقدية
إن المصدر الرئيس لسيولة مجموعة شاكر هو عملياتها التشغيلية، كما إنها تمثل مصدر دعم لنمو الشركة ونفقات الرأسمالية. 
ويوضح الجدول اآلتي التدفقات النقدية لمجموعة شاكر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2006م و2007م و2008م، والتسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 65: التدفقات النقدية

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
صافي التدفقات النقدية من 

87,31390,83987,57542,88425,960األنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في 
)68,707()44,483()5,800()17,618()66,565(األنشطة االستثمارية

صافي التدفقات النقدية من 
42,353)15,652()34,036()88,862(24,534األنشطة التمويلية

)394()17,251(47,739)15,641(45,282التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية 
71,70354,452  54,45254,05723,964السنة

النقد وما في حكمه في نهاية 
99,73438,41671,70354,45254,057السنة

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

انخفض المركز النقدي العام للمجموعة بشكٍل طفيف إلى 54،1 مليون ريال في عام 2008م من 54،5 مليون ريال في عام 2007م 
نتيجة لزيادة االستثمارات في عام 2008م، هذا وخالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009م فإن المركز النقدي للشركة أقل منه 
في نهاية 2008م؛ وذلك بسبب التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية، حيث إن الشركة قد قد خفضت مطلوباتها، وأرباحها 

الموزَّعة.
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التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
بات زيادة رأس المال العامل،  انخفض التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية خالل العام المالي 2007م و2008م، وذلك كإحدى متطلَّ
وذلك نتيجًة للمستويات المرتفعة للمخزون الذي تحتفظ به الشركة، وقد استخدمت الشركة كثيرًا من فوائضها النقدية في 
ع على المنتجات. هذا وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م قامت الشركة  شراء مخزون لمواجهة الطلب غير المتَوقَّ

بتخفيض مخزونها، وهو ما نتج عنه زيادة تدفقاتها النقدية من األنشطة التشغيلية بشكل كبير مقارنة بالعام 2008م.

يوضح الجدول اآلتي التدفقات النقدية الموحدة من األنشطة التشغيلية لمجموعة شاكر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2006م 
و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 66:  التدفقات النقدية التشغيلية 

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
98,355139,43764,78081,572110,812الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية 

10,72812,05313,83412,83615,066تسويات لمعامالت غير نقدية

)90,431()43,127(18,655)52,539()13,488(التغير في رأس المال العامل

)3,079()5,508()7,110()1,723()2,154(أعباء مالية مدفوعة

)5,776( )2,890( )2,584()6,232()5,776(زكاة مدفوعة

)632(--)156()352(مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة

87,31390,83978,57542,88425,960صافي التدفقات التشغيلية

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
في عام 2008م اشترت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر قطع أراضي في الرياض والقصيم والخبر تبلغ قيمتها اإلجمالية 39،8 
مليون ريال الستخدامها للتوسع في البنية التحتية للشركة، باإلضافة إلى حصة مشاركتها في توسعات مصنع إل جي شاكر. 
بلغ 17،3  المستخدم في األنشطة االستثمارية قد  النقد  المنتهية في 30 سبتمبر 2009م فإن صافي  التسعة أشهر  هذا وخالل 

مليون ريال، وذلك لشراء مركبات وأدوات ومعدات وتطوير وتحسين العقارات.

يوضح الجدول اآلتي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية لمجموعة شاكر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
2006م و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 67: التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـرالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
)67,607()44,802()5,803()17,326()67,143(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

1,938833319260المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)1,360(---)1,360(شراء أصول غير ملموسة

---)375(-شراء استثمارات

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 
)68,707()44,483()5,800()17,618()66,565(االستثمارية

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

يوضح الجدول اآلتي النفقات الرأسمالية حسب الشركة المستخدمة في األنشطة االستثمارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
2006م و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:
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الجدول 68: النفقات الرأسمالية بحسب الشركة 

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـراألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
46,0687,3764,68310,93645,874شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

3,1122,3451,1559222,932شركة إبراهيم شاكر

32,94418,802-17,9647,605شركة إل جي شاكر

5,83844,80267,607**67,14317,326المجموع

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر                * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة.    
** قد يظهر فرق يسير بين هذا الرقم، والرقم الظاهر في القوائم المالية المجمعة؛ بسبب إعادة تصنيف األصول.  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 18.9 مليون ريال سعودي لعام 2006م، و15.7 مليون ريال سعودي لعام 2007م، 
لشراء  ريال  مليون   92،1 المساهمين  لضخ  نتيجة  وذلك  التمويلية،  األنشطة  في  المستخدم  النقد  صافي  زاد  2008م  عام  وفي 
الشركات التابعة. إن صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009م قد بلغ 88،8 مليون 

وذلك نتيجة لسداد تمويالت وتوزيع أرباح.

يوضح الجدول اآلتي التدفقات النقدية الموحدة لمجموعة شاكر المستخدمة في األنشطة التمويلية للسنوات المنتهية في 31 
ديسمبر 2006م و2007م و2008م والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م و2009م:

الجدول 69:  التدفقات النقدية التمويلية

السنوات المالية الـمـنـتـهـيـة فـــي 31 ديـســمــبـراألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبربآالف الرياالت 

2008م2007م2006م2009م2008م*
-----نقد محول من عمليات االستحواذ

)9,000(15,000-)1,500()9,000(صافي الحركة في القروض ألجل

صافي الحركة في المستحق 
11,179)28,279()22,689()63,564()58,825(للبنوك

)52,000(-)15,123()23,500(-أرباح موزعة مدفوعة

التغير في الحسابات الجارية 
92,137)3,239()14,416(-92,137للشركاء

18,19186536)298(222صافي الحركة في حقوق األقلية

صافي التدفقات النقدية  من 
42,353)15,652()34,036()88,862(24,534األنشطة التمويلية

المصدر : القوائم المالية الموحدة  واالفتراضية لمجموعة شاكر  * القوائم المالية غير مراجعة لهذه الفترة

 االلتزامات الطارئة 
للمجموعة اعتمادات مستندية الستيراد بضاعة بمبلغ 63.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2009م، وفي 31 ديسمبر 2008م: 

30،1 مليون ريال سعودي، وفي 2007م: 27.5مليون ريال سعودي، وفي عام 2006م: 21.1 مليون ريال سعودي.

كما يبلغ حجم خطابات الضمان القائمة 1،8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2009م، وفي 31 ديسمبر 2008م بلغت: 0،9 مليون 
ريال سعودي، وفي 31 ديسمبر 2007م بلغت: 1.9 مليون ريال سعودي، وأما في عام 2006م فقد بلغت: 1.9 مليون ريال سعودي.

16.5  بيان مسئولية اإلدارة عن المعلومات المالية
نشرة  ماهو موضح في  وباستثناء  اإلدارة.  قبل مجلس  واعتمدت من  العليا  اإلدارة  بواسطة  المالية  المعلومات  إعداد هذه  تم 
اإلصدار تعتقد فإن اإلدارة العليا تعتقد أنه لم يطرأ تغير سلبي جوهري في المركز المالي أو اإلمكانات المتوقعة لشركة الحسن 
غازي إبراهيم شاكر عما كان عليه الوضع في 30 سبتمبر 2009م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار، وهي تتحمل كامل المسئولية عن دقة 
وصحة المعلومات وتحليل النتائج المالية وتؤكد بعد القيام بكافة التحريات المعقولة أن اإلفصاح الكامل والعادل قد تم وأنه 
ليس هناك معلومات أو مستندات  أخرى يؤدي حذف أي منها إلى جعل أية معلومات أو إفادات واردة فيها مضللة. وتعلن اإلدارة 

بأنه ليس هناك رهونات وحقوق والتزامات على ممتلكات شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه.
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17- تقرير المراجعين والمحاسبين القانونيين
المالية  والقائمة  31 ديسمبر 2006م و 2007م و 2008م،  المنتهية في  الثالث  االفتراضية للسنوات  المالية  القوائم  لقد تمت مراجعة 
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م، واإليضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة اإلصدار هذه من قبل السادة مكتب 
إيرنست ويونغ كما هو مذكور في تقريرهم المرفق، والسادة السيد العيوطي وشركاه وهم المراجعون المستقلون لمجموعة 

شاكر للفترة المذكورة أعاله.

وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب إيرنست ويونغ ومكتب السيد العيوطي وشركاه ال يمتلكون أسهما أو مصلحة مهما كان نوعها في 
الشركة، كما أعطى مكتب إيرنست ويونغ ومكتب السيد العيوطي وشركاه موافقتهم الخطية على نشر إفادتهم ضمن نشرة 

اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة.
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شــركــة الـحــســن غــازي إبــراهـيــم شــاكــرشــركــة الـحــســن غــازي إبــراهـيــم شــاكــر

قائمة المركز المالي الموحدة 
كما في 30 سبتمبر 2009م   

إيضاح

 30 سبتمبر
2009م

ريال سعـــودي

30 سبتمبر
2008م

 )غير مدققة(
ريال سعـــودي

الموجودات 

الموجودات المتداولة 
أرصدة لدى البنوك ونقد

مدينون تجاريون ومبالغ مدفوعة مقدمًا
بضاعة

إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 
استثمارات 

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات غير المتداولة

إجمالي الموجودات

4
5
7

8
9

 855ر415ر38
 014ر013ر196
 010ر190ر360

 879ر618ر594

 000ر375
 297ر763ر155

 381ر974

 678ر112ر157

 557ر731ر751
 

 590ر733ر99
 216ر270ر175

 615ر185ر300

 421ر189ر575

ــ     ـ 
 045ر242ر146

 301ر246ر1

 346ر488ر147

 767ر677ر722
 

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة 
المستحق للبنوك

دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

القسط المتداول من قرض ألجل

إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

قروض ألجل

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

إجمالي المطلوبات

10
11
12
10

10

 593ر008ر120
 681ر934ر200

 146ر289ر10
 000ر000ر3

 420ر232ر334

 829ر009ر17
 000ر500ر1

 829ر509ر18

 249ر742ر352

 480ر569ر113
 357ر771ر207

 244ر656ر5
 000ر750ر1

 081ر747ر328

 743ر838ر13
 000ر250ر4

 743ر088ر18

 824ر835ر346

حقوق المساهمين
رأس المال 

احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

حسابات جاري المساهمين

إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين في الشركة األم

حقوق األقلية

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

13
14
13
15

 000ر000ر350
 959ر859ر13

 274ر341ر7
       ـــ

 233ر201ر371

 075ر788ر27

 308ر989ر398

 557ر731ر751

 000ر000ر350
 360ر444

 779ر115ر6
     ـــ

 139ر560ر356

 804ر281ر19

 943ر841ر375

 767ر677ر722

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 - 23 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م     

إيضاح

لفتــرة التسعـــة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 

2009م 
ريال سعــــودي

لفتــرة التسعـــة أشهر 
المنتهية في  30 سبتمبر 

2008م
 )غير مدققة(  ريال سعــــودي

المبيعات
تكلفة المبيعات

الربح اإلجمالي

 178ر583ر815
)401ر980ر558(

 777ر602ر256

 227ر001ر764
)594ر985ر565(

 633ر015ر198

المصروفات
بيع وتوزيع

عمومية وإدارية 
استهالك 

الدخل من العمليات الرئيسية

إيرادات أخرى
أعباء مالية

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 وحقوق األقلية

الزكاة وضريبة الدخل

صافي الدخل قبل حقوق األقلية

الدخل العائد لحقوق األقلية

صافي الدخل

16
17

18

12

)868ر113ر65(
)839ر512ر47(

)241ر009ر5(
 

)948ر635ر117(
 

 829ر966ر138

 858ر192ر2
)910ر722ر1(

 

 777ر436ر139

)718ر727ر9(
 

 059ر709ر129

)920ر883ر8(
 

 139ر825ر120

)093ر975ر54(
)452ر150ر40(
)818ر388ر4(

 
)363ر514ر99(

 
 270ر501ر98

 285ر007ر2
)744ر153ر2(

 

 811ر354ر98

)439ر224ر5(
 

 372ر130ر93

)639ر313ر1(
 

 733ر816ر91

األرباح للسهم من دخل العمليات الرئيسية 
)ريال سعودي للسهم(

األرباح للسهم من صافي الدخل قبل حقوق 
األقلية  )ريال سعودي للسهم(

األرباح للسهم من صافي الدخل
)ريال سعودي للسهم(

13

13

13

 97ر3

 71ر3

 45ر3

 81ر2

 66ر2

 62ر2

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 - 23 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة



شــركــة الـحــســن غــازي إبــراهـيــم شــاكــر

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م      

إيضاح

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر
2009م

ريال سعــــودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 
2008م

 )غير مدققة(
ريال سعــــودي

األنشطة التشغيلية 
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

تعديالت للبنود التالية:
استهالك 

إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

أعباء مالية
ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

9
17

 777ر436ر139

 426ر498ر7
 940ر203

 856ر708ر2
 910ر722ر1
)547ر80(

 362ر490ر151

 811ر354ر98

 375ر971ر5
 300ر113

 976ر597ر2
 744ر153ر2

)326ر108(

 880ر082ر109

المدينون 
بضاعة

الدائنون 

النقد من العمليات

أعباء مالية مدفوعة
زكاة مدفوعة

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

12

)378ر314ر77(
 701ر735ر58

)029ر961ر33(

 656ر950ر98

)910ر722ر1(
)376ر232ر6(

)891ر155(

 479ر839ر90

)942ر778ر71(
)927ر050ر21(

 701ر341ر79

 712ر594ر95

)744ر153ر2(
)485ر776ر5(

)625ر351(

 858ر312ر87

األنشطة االستثمارية 
شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة

شراء استثمار

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

9

8

)253ر326ر17(
 857ر82

       ـــ
)000ر375(

)396ر618ر17(

)428ر143ر67(
 946ر937ر1
)601ر359ر1(

      ـــ

)083ر565ر66(

األنشطة التمويلية
سداد قرض ألجل

صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك
صافي الحركة في حسابات جاري المساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في حقوق األقلية

صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

10
10

)000ر500ر1(
)574ر564ر63(

      ـــ
)000ر500ر23(
)968ر297(

)542ر862ر88(

)000ر000ر9(
)759ر824ر58(

 287ر137ر92
       ــ

 631ر221

 159ر534ر24

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 - 23 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009م 

إيضاح

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر
 2009م

ريال سعــــودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2008م
 )غير مدققة(
ريال سعــــودي

)النقص(/الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد

األرصدة لدى البنوك والنقد في بداية الفترة                              

4األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية الفترة                              

)459ر641ر15(

 314ر057ر54

 855ر415ر38

 934ر281ر45

 656ر451ر54

 590ر733ر99

ملحق بيانات غير نقدية :

تحويل من حسابات جاري الشركاء إلى رأس المال

تحويل من األرباح المبقاة إلى رأس المال

تحويل من االحتياطي النظامي إلى رأس المال

توزيعات أرباح مستحقة للشركاء

13
13
13

      ــ
      ــ
      ــ
      ــ

)977ر819ر132(
)607ر157ر216(

)416ر522(
)767ر147ر58(

 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 - 23 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
30 سبتمبر 2009م 

1 ـ نشاط الشركة 
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر )الشركة األم( هي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة سعودية 
مغلقة0 وقد صدر القرار الوزاري رقم 275 بإعالن تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية 
مغلقة في 17 شعبان 1429هـ الموافق 18 أغسطس 2008م0 يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض0 تم بيان فروع الشركة في 

اإليضاح 23.

قرر الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة في 5 جمادى األولى 1429هـ الموافق 10 مايو 2008م, تحويل الشركة من شركة 
ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة ونقل المركز الرئيسي للشركة من جدة إلى الرياض وزيادة رأس مال 

الشركة من 000ر500 ريال سعودي إلى 000ر000ر350 ريال سعودي )انظر إيضاح 13(0 

المباني عليها الستثمارها  األراضي إلقامة  الجملة والتجزئة في األجهزة الكهربائية وشراء  تزاول الشركة األم أعمالها في تجارة 
بالبيع والتأجير0 والشركة األم مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين0 

ذات مسئولية محدودة  السعودية كشركة  العربية  المملكة  في  تابعة,  وهي شركة  المحدودة,  إبراهيم شاكر  سجلت شركة 
بموجب السجل التجاري رقم 4030034475 وتاريخ 1402/7/16هـ الموافق 10 مايو 1982م0 يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة0 تزاول 
التلفاز  الكهربائية وأجهزة  )األدوات  المنزلية  األجهزة  الجملة وصيانة وإصالح  تجارة  أعمالها في  المحدودة  إبراهيم شاكر  شركة 
الستثمارها  عليها  المباني  وإقامة  األراضي  وشراء  الغاز  وأفران  والمكيفات  والمكوى  والثالجات  والنشافات  والغساالت  والراديو 

بالبيع أو التأجير(0

سجلت شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة, وهي شركة تابعة, في المملكة العربية السعودية كشركة 
ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 4030159728 وتاريخ 1427/1/7هـ الموافق 6 فبراير 2006م وتزاول شركة إبراهيم 

حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة أعمالها في مجال خدمات االستيراد والتصدير وخدمات التسويق لآلخرين0

محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  السعودية  العربية  المملكة  في  تابعة,  شركة  وهي  المحدودة,  شاكر  جي  إل  شركة  سجلت 
بموجب السجل التجاري رقم 1010226606 وتاريخ 4 ذو الحجة 1427هـ الموافق 25 ديسمبر 2006م0 تزاول شركة إل جي شاكر أعمالها 
في مجال تصنيع مكيفات الهواء الجدارية المنفصلة ومكيفات الهواء السقفية المنفصلة ومكيفات الهواء المركزية المنفصلة 
 %49 ونسبة  المحدودة  شاكر  إبراهيم  غازي  الحسن  لشركة   %51 بنسبة  مملوكة  التابعة  والشركة  الشباك0  الهواء  ومكيفات 

لشريك غير سعودي0

اشترت الشركة األم, اعتبارًا من 1 يناير 2007م, حصة بنسبة 90% في كل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين 
شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة0 تمتلك شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة نسبة 10% المتبقية من 
حصص رأس المال في شركة إبراهيم شاكر المحدودة وتمتلك شركة إبراهيم شاكر المحدودة نسبة 10% من حصص رأس المال 
المتبقية في شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة0 بناء عليه, فإن الشركة األم تمتلك 100% من حصص رأس 
المال في كل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة بصورة مباشرة 
أو غير مباشر0 وقد تم اعتبار الشركتين التابعتين, في هذه القوائم المالية الموحدة, على أنهما شركتين تابعتين مملوكتين 
مايو   20 الموافق  1429هـ  األولى  جمادى   14 في  الجدد  الشركاء  باسم  الحصص  لنقل  النظامية  اإلجراءات  استكمال  تم  بالكامل0 

2008م0 

اشترت الشركة األم اعتبارًا من 25 ديسمبر 2006م حصة بنسبة 51% في شركة إل جي شاكر المحدودة0

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة, كما في 30 سبتمبر 2009م, والتي هي مسجلة في المملكة العربية السعودية:

النشاط الرئيسياالســـــــــــــــم
  % لرأس المال المملوك

)بصورة مباشرة أو غير مباشرة(

      100%تجارة الجملة في األجهزة المنزليةشركة إبراهيم شاكر المحدودة 

شركة إبراهيم شاكر للمشاريع 
 والصيانة المحدودة 

خدمات االستيراد والتصدير 
 والتسويق 

%100      

        51%تصنيع مكيفات الهواءشركة إل جي شاكر المحدودة 

لقد تمت اإلشارة في هذه القوائم المالية إلى كل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع 
إبراهيم  المحدودة على أنها »شركات تابعة«0 وتمت اإلشارة إلى شركة الحسن غازي  والصيانة المحدودة وشركة إل جي شاكر 

شاكر وشركاتها التابعة على أنها »المجموعة«0 
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2 ـ أساس إعداد القوائم المالية الموحدة 
وفقًا للنظام األساسي للشركة األم فان السنة المالية األولى تبدأ من تاريخ تحويل الشركة االم من شركة ذات مسئولية محدودة 
كما  المقارنة  أرقام  فان  عليه  وبناء  2008م0  ديسمبر   31 حتى  2008م  أغسطس   18 من  أي  مغلقة  سعودية  مساهمة  شركة  إلى 
النقدية والتغيرات في  النتائج والتدفقات  المدققة تغطي  إلى 30 سبتمبر 2008م غير  يناير   1 في 30 سبتمبر 2008م وللفترة من 
حقوق الشركاء المجمعة لكل من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة وشركاتها التابعة للفترة من 1 يناير 2008م إلى 
إلى  2008م  أغسطس   18 للفترة من  مغلقة(  )شركة مساهمة سعوية  إبرهيم شاكر  غازي  الحسن  2008م وشركة  أغسطس   17
المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة  إبراهيم شاكر  إثر تحويل شركة الحسن غازي  30 سبتمبر 2008م وذلك 
مساهمة سعودية مغلقة )أنظر إيضاح 1( 0 لقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة فقط لتقديمها إلى هيئة السوق المالية 

وقد تم عرضها لبيان النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م مقارنة مع نتائج التسعة أشهر لسنة 2009م0

3 ـ السياسات المحاسبية الهامة
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لكل من الشركة األم وشركاتها التابعة )المجموعة( المذكورة في إيضاح 1 أعاله0 
تم استبعاد جميع األرصدة والحسابات بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية0 أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا 

لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية0 

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي شركات تمتلك فيها الشركة األم كما ذكر في اإليضاح 1 أعاله, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, استثمارًا طويل 
األجل يتكون من حصة ال تقل عن 50% من رأس المال الذي يحق له التصويت وتمارس الشركة نفوذًا عليها0 يتم توحيد الشركات 
التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة الشركة األم إلى حين انتهاء تلك السيطرة0 يحتسب اقتناء الشركات التابعة باستخدام طريقة 
الشراء0 يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة التي تعد فيها القوائم المالية للشركة األم باستخدام سياسات 
محاسبية متوافقة0 يتم إدراج حقوق الملكية العائدة للجهات األخرى في المجموعة في هذه القوائم المالية الموحدة تحت بند 

»حقوق األقلية«0

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة:

العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية0

استعمال التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم 
الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات 

والمصروفات المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت لها القوائم المالية0 

المدينون التجاريون
تدرج الذمم المدينة التجارية طبقًا لمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصص مقابل المبالغ غير قابلة للتحصيل0 يتم تجنيب 
مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ0 تشطب الديون 

المعدومة حال تكبدها0

البضاعة
المتوسط  البضاعة على أساس  أقل0 تحتسب قيمة  أيهما  تحقيقها  الممكن  القيمة  أو صافي  التكلفة  البضاعة بسعر  تظهر 

المرجح0

يتم تكوين مخصص مقابل البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة عند الضرورة0

الممتلكات واآلالت والمعدات
تسجل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم أو أي انخفاض في قيمتها0 ال يحتسب استهالك لألرض 
الثابت على  التقديرية المتبقية بطريقة القسط  المملوكة0 تستهلك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى ناقصًا القيمة 

مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة0 

التغيرات في  أو  األحداث  القيمة عندما تشير  االنخفاض في  للممتلكات واآلالت والمعدات لمعرفة  الدفترية  القيمة  تتم مراجعة 
الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية0 في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة 
التقديرية الممكن استردادها يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها باعتبارها قيمتها العادلة, مخصومًا 

منها تكلفة بيعها, أو القيمة قيد االستعمال, أيهما أعلى0
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أو مدة عقد  اإلنتاجي للتحسينات  العمر  الثابت على مدة  القسط  المستأجرة بطريقة  الموجودات  التحسينات على  يتم إطفاء 
اإليجار, أيهما أقصر0

أعمارها  أو تطيل  العالقة  ذات  الموجودات  تزيد في قيمة  التي  التحسينات  أما  الدخل,  والصيانة على  اإلصالح  تحمل مصروفات 
بصورة جوهرية فتتم رسملتها0

االنخفاض في قيمة الموجودات وعدم إمكانية تحصيلها
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي  لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إمكانية حدوث انخفاض في قيمة 
يتم تحديد  الموحدة0  الدخل  قائمة  القيمة في  انخفاض في  أي  إدراج  يتم  الدليل  المالية0 في حالة وجود مثل هذا  الموجودات 

االنخفاض في القيمة كما يلي :

أي  ناقصًا  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة هو  االنخفاض في  فإن  العادلة  بالقيمة  المدرجة  الموجودات  في حالة  أ-  
خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل الموحدة0

للتدفقات  الحالية  العادلة والقيمة  القيمة  الفرق بين  القيمة هو  االنخفاض في  بالتكلفة فإن  المدرجة  الموجودات  في حالة  ب- 
النقدية المستقبلية المخصومة طبقًا لمعدل العائد الحالي بالسوق ألصل مالي مماثل0

الحالية  الدفترية والقيمة  القيمة  بين  الفرق  القيمة هو  االنخفاض في  المطفأة فإن  بالتكلفة  المدرجة  الموجودات  في حالة  ج- 
للتدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائد األصلي المطبق0

الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص مقابل الزكاة وفقًا لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية0 يحمل االلتزام على قائمة الدخل 

الموحدة0

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع
تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة أو الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء 

تم أو لم يتم تقديم فاتورة بها من قبل المورد0

المخصصات
تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال لنشوء 

تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها0
يدرج مخصص الضمان لكافة المنتجات الخاضعة للضمان في تاريخ قائمة المركز المالي ويتم تقديره بناء على الخبرة السابقة0

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتسب المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى نظام العمل والعمال السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة 

كما في تاريخ قائمة المركز المالي0

تحقق اإليرادات
تسجل المبيعات عند االنتقال الفعلي لمنافع ومخاطر ملكية البضاعة إلى المشتري0 تمثل المبيعات قيمة البضاعة الموردة أو 

الخدمات المقدمة من قبل الشركة خالل السنة والمقدم بها فواتير, بعد تنزيل الخصم التجاري والخصم على الكميات0

العمالت األجنبية 
المعامالت

تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية )غير مغطاة بعقود صرف آجلة( بالريال السعودي طبقًا ألسعار الصرف السائدة في 
تاريخ إجراء المعاملة0 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية كما هو بتاريخ المركز المالي الموحدة 

إلى ريال سعودي طبقًا ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ0 تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل0 

عقود الصرف اآلجلة
بدء  عند  الفوري  بالسعر  األجنبية  العمالت  موجودات  مقابل مطلوبات/  للتحوط  إبرامها  يتم  التي  اآلجلة  الصرف  عقود  تسجل 

العقد0 ويتم إطفاء أي خصميات أو عالوات في الدخل على مدى مدة العقد0 

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق وودائع تحت الطلب0 

المصروفات
البضاعة  تسليم  وشاحنات  والتخزين  المبيعات  بمندوبي  تحديدًا  تتعلق  التي  المصروفات  تلك  هي  والتوزيع  البيع  مصروفات 

وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها, إن وجدت0 تصنف جميع المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية0
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4 ـ األرصدة لدى البنوك والنقد

  30 سبتمبر 
 2009م

ريال سعــودي

30 سبتمبر 
2008م

 )غير مدققة(
ريال سعــودي

نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك ـ حسابات جارية

األرصدة لدى البنوك والنقد

ودائع ألجل

497ر793ر1

358ر622ر21

855ر415ر23

000ر000ر15

855ر415ر38

134ر938ر1

456ر795ر47

590ر733ر49

000ر000ر50

590ر733ر99

تمثل الودائع ألجل الودائع قصيرة األجل لدى أحد البنوك وهي قابلة للتجديد لفترات أخرى0

5 ـ المدينون التجاريون والمبالغ المدفوعة مقدمًا

  30 سبتمبر 
2009م

ريال سعــودي

30 سبتمبر 
2008م

 )غير مدققة(
ريال سعــودي  

إجمالي المدينين التجاريين

يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 )انظر اإليضاح أدناه(

صافي المدينين التجاريين

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )انظر إيضاح 6(

دفعات مقدمة للموردين

مدينون آخرون

مبالغ مدفوعة مقدمًا

 605ر540ر153

)232ر833ر1(

 373ر707ر151

 563ر581ر8

 980ر769

 018ر838ر28

 080ر116ر6

 014ر013ر196

 558ر832ر127

)441ر971ر2(

 117ر861ر124

 790ر119ر9

 100ر239ر2

 978ر191ر33

 231ر858ر5

 216ر270ر175
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انخفضت قيمة حسابات مدينة قيمتها االسمية 232ر833ر1 ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2009م )30 سبتمبر 2008م( )غير مدققة( 
قيمتها االسمية 441ر971ر2 ريال سعودي(0

حركة مخصص االنخفاض في قيمة الذمم للمدينين التجاريين كما يلي:

لفتـرة التسعـــــة 
أشهــر المنتهية في 

30 سبتمبر 2009م

لفتـرة التسعـــــة 
أشهــر المنتهية في 

   )غير مدققة(
30 سبتمبر 2008م

في  1 يناير

المبلغ المحمل للفترة

مبالغ مشطوبة

عكس قيد خالل الفترة

 

في 31 سبتمبر  

 441ر076ر3

 567ر278

)625ر139(

)151ر382ر1(

)232ر833ر1(

 137ر658ر2

 000ر315

)696ر1(

     ـــ

 441ر971ر2

فيما يلي أعمار الذمم للمدينين التجاريين التي لم تنخفض قيمتها, كما في 31 ديسمبر:

تجاوزت موعد استحقاقها لكن لم تنخفض قيمتها

اإلجمــــالي
ريال 

سعودي

لم تتجاوز 
موعد 

استحقاقها 
ولم تنخفض 

قيمتها
ريال سعودي

أقل من 30   
يومًا
ريال 

سعودي

30 إلى 60
يومًا
ريال 

سعودي

60 إلى 90    
يومًا
ريال 

سعودي

90 إلى 120     
يومًا
ريال 

سعودي

أكثر من 120 
يومًا
ريال 

سعودي

046ر847ر5152ر610ر4472ر165ر7063ر229ر01922ر162ر64032ر692ر37388ر707ر30151 سبتمبر 2009م 
30 سبتمبر 2008م 

)غير مدققة(
551ر295ر9151ر700ر3221ر738ر2201ر659ر08017ر928ر02928ر539ر11773ر861ر124

خبرة  على  بناء  ولكن  التجاريين,  للمدينين  الذمم  مقابل  ضمانات  على  الحصول  المجموعة  لدى  المتبعة  الممارسة  من  ليس 
الشركة من المتوقع أن يتم تحصيل كامل الذمم للمدينين التجاريين التي لم تنخفض قيمتها0
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6 ـ معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها
إضافة إلى المعامالت مع المساهمين التي تم اإلفصاح عنها في قائمة التغيرات في حقوق الشركاء الموحدة في إيضاح 15, فيما 

يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة:

المبلغ المستحقمبلـغ المعاملـةطبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة
من/)إلى(

الجهات ذات العالقة           

مبالغ مستحقة لجهات
ذات عالقة

لفترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

30 سبتمبر
2009م

ريال سعودي

30 سبتمبر
2008م

)غير مدققة(
ريال سعودي

شريك األقلية في شركة إل جي 
 شاكر المحدودة

ال جي اليكترونيكس انك، كوريا

مشتريات ودفعات 
رسوم

 امتياز وتمويل ورسوم 
)152ر775ر37()934ر994ر21(844ر122ر81848ر912ر52فنية

جهة منتسبة

سداد مصاريف من قبل شركة غازي إبراهيم شاكر وأوالده
 الجهة ذات العالقة

)922(     ــ    ــ      ــ

)140ر779ر25()826ر292ر4(012ر964ر32436ر102ر5مشترياتإل جي شاكر, تركيا

الشركة العربية للمياه وتطوير 
الطاقة

)605ر677()605ر677(307ر503ر15     ــشراء أرض 

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 
 إلدارة العقارات

إيجارات مدفوعة إلى 
 جهة ذات عالقة

    ــ     ــ000ر380ر1 ــ

)819ر232ر64()365ر965ر26(المجموع )إيضاح 10(

المستحق من جهات ذات عالقة
جهة منتسبة

مؤسسة الحسن غازي لألجهزة 
 الكهربائية الحديثة 

سداد مصاريف بالنيابة 
 عن الجهة ذات العالقة

 862ر38 755ر58045ر89313ر4

شركة االليكترونيات 
 والمعدات المتقدمة

مبيعات للجهة ذات 
 العالقة

928ر080ر5089ر167ر3027ر812ر5304ر400ر2

ال جي شاكر االردن
وافريقيا والخليج

مبيعات لجهات ذات 
 عالقة

    ــ300ر368ر1      ــ300ر368ر1

 790ر119ر9 563ر581ر8المجموع )إيضاح 5(

تعتمد سياسات األسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعامالت من إدارة المجموعة0 
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7 ـ بضــــاعة

30 سبتمبر
2009م

ريال سعـــودي

30 سبتمبر
2008م

)غير مدققة(
ريال سعـــودي

مواد خام

أعمال تحت التنفيذ

بضاعة في المعارض والمستودعات

يخصم: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة

بضاعة في الطريق

 452ر100ر23

 175ر388

 329ر825ر316

)358ر686ر5(

 598ر627ر334

 412ر562ر25

 010ر190ر360

 811ر927ر12

      ـــ

 003ر096ر261

)057ر741ر5(

 757ر282ر268 

 858ر902ر31

 615ر185ر300

8 ـ استثمــــــــار 
اشترت الشركة األم خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009م حصة بنسبة 20% في شركة شاكر لألجهزة االليكترونية والمنزلية 
لبنان، وهي شركة مسجلة في لبنان0 تم تسجيل االستثمار بالتكلفة نظرًا ألن شركة شاكر لألجهزة االليكترونية والمنزلية لم 

تبدأ بعد عملياتها التجارية0

9 ـ ممتلكات وآالت ومعدات 
فيما يلي األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض احتساب االستهالك :

مبانــــــــــــــي: 4 إلى 40 سنة

أثاث وتجهيزات: 67ر6 سنة 

تحسينات العقارات المستأجرة  4 سنوات 

سيارات: 4 سنوات 

أدوات ومعدات: 5 سنوات
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9 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(
أ  ( اشترت الشركة األم, خالل فترة التسعة أشهر المنتهية و30 سبتمبر 2008م )غير مدققة(, قطعة أرض في مدينة الرياض من 
إحدى الشركات المنتسبة مقابل مبلغ 15 مليون ريال سعودي )انظر إيضاح 6(0 ال تزال اإلجراءات النظامية لتسجيل صك ملكية 

قطعة األرض باسم الشركة األم قيد التنفيذ0

قطعة أرض في مدينة الرياض مقابل مبلغ 7ر6 مليون ريال سعودي0 ال تزال اإلجراءات  في سنة 2007م,  ب( اشترت الشركة األم, 
النظامية لتسجيل صك ملكية األرض باسم الشركة األم قيد التنفيذ0

ج( اشترت شركة إل جي شاكر وهي شركة تابعة, خالل سنة 2007م, قطعة أرض في مدينة الرياض مقابل مبلغ 5ر13 مليون ريال 
سعودي0 ال تزال اإلجراءات النظامية لتسجيل صك ملكية األرض باسم الشركة األم قيد التنفيذ0

د( تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كالتالي:

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

 2009م
ريال سعـودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2008م
 )غير مدققة(
ريال سعــودي

تكلفة مبيعات

مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 17(

 185ر489ر2

 241ر009ر5

 426ر498ر7

 557ر582ر1

 818ر388ر4

 375ر971ر5

10 ـ مبالغ مستحقة للبنوك وقرض ألجل

30 سبتمبر أ( المستحق للبنوك
2009م

ريال سعـودي

30 سبتمبر 
 2008م

 )غير مدققة(
ريال سعـودي

حسابات مكشوفة 
قروض قصيرة األجل

أوراق دفع

ب ( قروض ألجل
رصيد القرض ألجل كما في 30 سبتمبر

القسط غير المتداول من قرض ألجل

القسط المتداول من قرض ألجل

 824ر047ر1
 706ر880ر37

 063ر080ر81

 93ر008ر120

 000ر500ر4

)000ر500ر1(

 000ر000ر3

428ر794ر6
 794ر514ر26

 258ر260ر80

 480ر569ر113

 000ر000ر6

)000ر250ر4(

 000ر750ر1
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حصلت إحدى الشركات التابعة وهي شركة إل جي شاكر, خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م )غير مدققة(, 
على قرض بمبلغ 6 مليون ريال سعودي تم ضمانه بضمان الشركة ومن قبل الشركاء0 يستحق سداد القرض ألجل, الذي تدفع 
عليه تكاليف اقتراض طبقًا للمعدالت التجارية, في 24 قسط متساوي بداية من 31 مارس 2009م0 أدرجت األقساط المستحقة تحت 

بند المطلوبات المتداولة0

تم ضمان التسهيالت قصيرة األجل بسندات ألمر تحت الطلب وضمانات شخصية من مساهمين المجموعة والشركة تدفع عليها 
عمولة طبقًا للمعدالت التجارية0 

11 ـ دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع 

  30 سبتمبر 
2009م

ريال سعــودي

 30 سبتمبر 
2008م

 )غير مدققة(
ريال سعــودي

دائنون تجاريون

مبالغ مستحقة الدفع 

دائنون آخرون

دفعات مقدمة من العمالء

مخصص ضمان

عمولة مستحقة الدفع

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح 6(

المستحق للشركاء في شركة الحسن غازي 

 إبراهيم شاكر المحدودة

أرباح قابلة للتوزيع

319ر788ر26

351ر612ر24

630ر908ر8

353ر925ر8

869ر280ر10

000ر36

365ر965ر26

441ر519

353ر898ر93

681ر934ر200

697ر060ر31

641ر892ر27

550ر156ر10

841ر981ر7

424ر933ر7

482ر2

819ر232ر64

903ر510ر58

     ـــ

357ر771ر207
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12 ـ الزكاة وضريبة الدخل

أ ( الزكاة وضريبة الدخل

المبلغ المحمل للفترة 
يستند مبلغ الزكاة المحمل على المجموعة إلى القوائم المالية المستقلة للشركة األم وشركاتها التابعة0

يتكون مبلغ الزكاة المحمل مما يلي:

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

مخصص السنة الحالية

تعديل لسنوات سابقة

مبلغ الزكاة المحمل للفترة

 100ر569ر7

 626ر184

 726ر753ر7

 476ر054ر5

 963ر169

 439ر224ر5

الحركة في المخصص خالل الفترة 
تتمثل حركة مخصص الزكاة للفترة كما يلي:

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

في بداية الفترة

المخصص خالل الفترة 

المبالغ المدفوعة خالل الفترة 

في نهاية الفترة 

 804ر793ر6

 726ر753ر7

)376ر232ر6(

 154ر315ر8

 290ر208ر6

 439ر224ر5

)485ر776ر5(

 244ر656ر5
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ب( ضريبة الدخل

مبلغ ضريبة الدخل المحمل للفترة 
يتكون مبلغ ضريبة الدخل المحمل المتعلق بالشريك غير السعودي في الشركة التابعة ومقداره 992ر973ر1 ريال سعودي من 
مخصص الفترة الحالية0 تم تكوين مخصص ضريبة الدخل بناء على الحصة التقديرية في الدخل للشركاء غير السعوديين في 

الشركة التابعة بمعدل ضريبة 0%20

الحركة في المخصص خالل الفترة

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

  2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

     ـــ  992ر973ر1 المبلغ المكون خالل السنة والمخصص في نهاية الفترة

وضع الربوط
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة

الربوط  إجراء  بعد  يتم  لم  2006م0  ديسمبر   31 حتى  السنوات  لجميع  والدخل  الزكاة  مصلحة  مع  الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت 

الزكوية للسنتين 2007م و 2008م من قبل المصلحة0

شركة تابعة – شركة إبراهيم شاكر المحدودة 

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2006م0 لم يتم بعد إجراء الربط الزكوي 

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2007م و31 ديسمبر 2008م من قبل المصلحة0

شركة تابعة – شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2007م0 لم يتم بعد إجراء الربط الزكوي 

لسنة 2008م0

شركة تابعة – شركة إل جي شاكر المحدودة

قدمت الشركة اإلقرار النهائي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م وحصلت على شهادة مقيدة ولكن لم يتم بعد إجراء الربط 
الزكوي للسنتين 2008م و 2007م0
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13 ـ رأس المال 
كما في 30 سبتمبر 2009م, فإن الشركة األم هي شركة مساهمة سعودية مغلقة ورأس المال يتكون من 000ر000ر35 سهم قيمة 

كل سهم منها 10 ريال سعودي0 )كما في 30 سبتمبر 2008م )غير مدقق( 000ر000ر35 سهم(0

قرر الشركاء في الشركة األم في 5 جمادى األولى 1429هـ الموافق 10 مايو 2008م زيادة رأس مال الشركة األم من 000ر500 ريال سعودي 

إلى 000ر000ر350 ريال سعودي0 وتم تمويل الزيادة في رأس المال جزئيًا عن طريق تحويل األرباح المبقاة وتحويل االحتياطي النظامي 

وتم تمويل الجزء اآلخر من حسابات جاري الشركاء )انظر اإليضاحين 14 و 15(0

واعتبارًا من تاريخ تحويل الشركة األم إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة )إيضاح 1( فقد أصبحت حصص الملكية كما يلي:

نسبة الملكيةاسم المساهم

5%السيد/ محمد غازي إبراهيم شاكر

20%السيد/ الحسن غازي إبراهيم شاكر

5%السيد/ حسين غازي إبراهيم شاكر

18%شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

36%شركة إبراهيم عبداهلل أبو نيان وإخوانه

16%السيدة/ لمى اسماعيل فوزي أبو خضرا

%100

تحتسب األرباح للسهم من الدخل من العمليات بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
المصدرة خالل الفترة0

تحتسب األرباح للسهم من صافي الدخل قبل حقوق األقلية بقسمة صافي الدخل قبل حقوق األقلية على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم المصدرة خالل الفترة0

تحتسب األرباح للسهم من صافي الدخل بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل الفترة0

ال ينطبق احتساب األرباح المخفضة للسهم على المجموعة0

14 ـ احتياطي نظامي 
وفقًا لمتطلبات نظام الشركات السعودي، فقد تم تحويل 10% من دخل الشركة األم للفترة إلى االحتياطي النظامي0 يجوز للشركة 
أن تقرر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يساوي االحتياطي النظامي 50% من رأس المال0 تم استخدام االحتياطي النظامي 

كما في 1 يناير 2008م لزيادة رأس المال )انظر اإليضاح 13(0 إن االحتياطي غير متاح للتوزيع0

15 ـ حسابات جاري المساهمين
قام المساهمون في الشركة األم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008م )غير مدققة( بسداد المبالغ المتعلقة 
بشراء االستثمارات في الشركات التابعة ومقدارها 7ر40 مليون ريال سعودي, إلى الشركاء السابقين في الشركات التابعة التي 
تم اقتناؤها في 1 يناير 2007م0 لم تكن تدفع عمولة على حسابات جاري الشركاء وقد تم استخدام حسابات الشركاء الجارية لزيادة 

رأس المال خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م )غير مدققة( )انظر إيضاح 13(0 
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16 ـ مصروفات بيع وتوزيع

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

تكاليف موظفين

مصروفات ضمان

عمولة مبيعات

رسوم امتياز )إيضاح 6(

دعاية وإعالن

إيجارات

سفر وتنقالت

إصالح وصيانة

منافع عامة

طباعة وقرطاسيه

اتصاالت

تأمين

مواد وتجهيزات

أخرى

584ر534ر25

507ر802ر8

893ر982ر8

536ر185ر3

632ر857ر9

885ر566ر2

757ر640ر2

354ر165ر1

260ر524

203ر659

389ر399

635ر399

218ر144

275ر251

868ر113ر65

450ر303ر21

682ر171ر9

459ر409ر7

505ر503ر1

012ر030ر8

288ر192ر2

269ر562ر1

098ر813

838ر550

346ر597

005ر403

350ر308

885ر241

906ر887

093ر975ر54
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17 ـ مصروفات عمومية وإدارية

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

   2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

  2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

تكاليف موظفين
إيجارات

سفر وتنقالت
إصالح وصيانة
أتعاب مهنية 

طباعة وقرطاسيه
اتصاالت

ضيافة وعالقات عامة
تأمين 

منافع عامة
إطفاء موجودات غير ملموسة

أخرى

 397ر817ر30
 389ر212ر2

 070ر012ر3
 304ر140ر1

 040ر842ر4
 330ر431ر1

 106ر742
 298ر228
 527ر843
 905ر609
 940ر203

 533ر429ر1

 839ر512ر47

567ر573ر26
526ر694ر1

767ر776ر2
483ر350ر1
539ر109ر2
076ر449ر1
714ر479
732ر314
282ر643

988ر575
300ر113

478ر069ر2

452ر150ر40

18 ـ إيرادات أخرى

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2009م
ريال سعودي

لفترة التسعة 
أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر  2008م
)غير مدققة(
ريال سعودي

فروقات تحويل عملة

ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

رسوم جمركية مستردة 

متنوعة

)005ر699(

 547ر80

 446ر491ر1

 870ر319ر1

 858ر192ر2

715ر910

326ر108

ـــ

244ر988

285ر007ر2
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19 ـ التزامات طارئة
لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة الستيراد بضاعة بمبلغ o/s مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2009م )o/s مليون ريال 
سعودي كما في 30 سبتمبر 2008م( )غير مدققة(, وخطابات ضمان قائمة بمبلغ o/s مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2009م 

)o/s مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2008م( )غير مدققة(0  

20 ـ إدارة المخاطر 

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة في السوق0 تؤدي األدوات المالية ذات 
األسعار المتغيرة التي تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية في حين تؤدي األدوات المالية ذات السعر 

الثابت إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة0

المجموعة عرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك الودائع البنكية 
والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض قصيرة األجل وأوراق الدفع0

يبين الجدول التالي حساسية الدخل للتقلبات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة0

حساسية الدخل هي تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح المجموعة لسنة واحدة بناء على المطلوبات المالية ذات األسعار 
المتغيرة القائمة في 30 سبتمبر 2009م0

ال يوجد تأثير على حقوق المجموعة0

الزيادة/)النقص(
في نقاط األساس

   

التأثير على الدخل 
   لسنة واحدة

ريال سعودي باآلالف 

30 سبتمبر 2009م 
ريال سعودي
ريال سعودي

30 سبتمبر 2008م )غير مدققة(
ريال سعودي
ريال سعودي

100 
)100(

100 
)100(

)112ر1(
 112ر1

)196ر1(
 196ر1

مخاطر االئتمان

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان للعمالء على 

أساس كل عميل على حدة ومراقبة الذمم للمدينين التجاريين القائمة0

ال يمثل أي عميل بمفرده أكثر من 15% من الحسابات المدينة كما في 30 سبتمبر 2009م )30 سبتمبر 2008م )غير مدققة(0

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة بما في ذلك األرصدة لدى البنوك والنقد فإن تعرض 

المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان ينشأ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها0 يعادل أقصى تعرض في هذا الشأن القيمة 

الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي0

مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بارتباطاتها والتزاماتها المالية عند نشوئها 0

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية0 تتطلب شروط المبيعات المعتمدة 

لدى الشركة أن يتم سداد المبالغ خالل مدة 60 يومًا من تاريخ البيع0 يتم سداد الذمم للدائنين التجاريين عادة خالل مدة 90 يومًا 

من تاريخ الشراء0
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يبين الجدول التالي ملخصًا لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة كما في 30 سبتمبر 2009م بناء على تواريخ الدفع 

التعاقدية وأسعار الفائدة المتداولة في السوق0

في 30 سبتمبر  2009م
أقل من 3 

أشهر
ريال سعودي

3 إلى 12 
شهرًا

ريال سعودي

1 إلى 5 
سنوات

ريال سعودي

أكثر من
 5 سنوات

ريال سعودي

المجمــــوع
ريال سعودي

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

قرض ألجل

مستحق للبنوك

537ر009ر177

     ـــ

000ر000ر3

833ر093ر81

144ر925ر23

146ر289ر10

       ـــ

760ر914ر38

     ـــ

     ـــ

000ر500ر1

     ـــ

     ـــ

     ـــ

     ـــ

     ـــ

681ر934ر200

146ر289ر10

000ر500ر4

593ر008ر120

420ر732ر335     ـــ000ر500ر0501ر129ر37073ر103ر261المجموع 

في 30 سبتمبر  2008م
أقل من 3 

أشهر
ريال سعودي

3 إلى 12 
شهرًا

ريال سعودي

1 إلى 5 
سنوات

ريال سعودي

أكثر من
 5 سنوات

ريال سعودي

المجمــــوع
ريال سعودي

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

قرض ألجل

مستحق للبنوك

968ر203ر132

     ـــ

000ر750ر1

916ر826ر34

389ر567ر75

244ر656ر5

     ـــ

564ر742ر78

    ـــ

ـــ

000ر250ر4

    ـــ

   ـــ

   ـــ

   ـــ

   ـــ

357ر771ر207

244ر656ر5

000ر000ر6

480ر569ر113

081ر997ر332    ـــ000ر250ر1974ر966ر884159ر780ر168المجموع 

مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية0 

المجموعة عرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية0 لم تقم الشركة بأي معامالت هامة بعمالت 
خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل الفترة0

تتضمن الذمم للدائنين التجاريين مبلغ 29ر39 مليون ريال سعودي )30 سبتمبر 2008م: )غير مدققة( 92ر15 مليون ريال سعودي( 
مستحق بعمالت أجنبية وبصورة رئيسية اليورو0 وبخالف ما تقدم فإن المجموعة ليست عرضة ألي مخاطر عملة كبيرة0

يبين الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر العملة كما في 30 سبتمبر نتيجة لموجوداتها ومطلوباتها المالية0 يحسب الجدول 
تأثير الحركة المحتملة المعقولة لعملة الريال السعودي مقابل اليورو, مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة, على الدخل )بسبب 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحساسة للعملة(0
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الزيادة / النقص   
في سعر اليورو والريال

تأثير الدخل قبل الزكاة 
وضريبة الدخل

30 سبتمبر 2009م

30 سبتمبر 2008م

%5  

%5  

964ر1

796

21 ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على 

أسس تجارية0 تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة، وتتكون مطلوباتها المالية من مبالغ 

مستحقة للبنوك وذمم دائنة ومبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى0 

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريًا عن قيمتها الدفترية0

22 ـ المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

انخفاض قيمة الذمم للمدينين التجاريين

المحتمل  التجاريين عندما يصبح من غير  للمدينين  الذمم  للتحصيل من  القابلة  المبالغ  تقديري مقابل  يتم تكوين مخصص 

تحصيل كامل المبلغ0 في حالة المبالغ الكبيرة في حد ذاتها يتم تكوين هذا المخصص التقديري على أساس كل مبلغ على 

حدة0 أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إجماليًا ويتم تكوين مخصص 

تبعًا لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها بناء على معدالت االسترداد التاريخية0

كان إجمالي الذمم للمدينين التجاريين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في تاريخ قائمة المركز المالي كما هو 

الدخل  قائمة  المتوقعة في  والمبالغ  الالحقة  الفترات  في  فعليًا  تحصيلها  يتم  مبالغ  أي  بين  الفرق  يدرج   .5 اإليضاح  في  مبين 

الموحدة0

انخفاض قيمة البضاعة
تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل0 عند تقادم البضاعة أو عندما تصبح عديمة الحركة يتم 
تكوين مخصص مقابل قيمتها القابلة للتحصيل0 في حالة المبالغ المتعلقة بمثل هذه البضاعة ولكن إذا كان كل مبلغ على 
المبالغ بصورة إجمالية ويتم تكوين  المتعلقة به أصبحت متقادمة يتم تقييم هذه  البضاعة  حدة ال يعتبر مبلغًا كبيرًا ولكن 

المخصص طبقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو انعدام الحركة بناء على أسعار البيع التاريخية0
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23 ـ الفروع
فيما يلي تفاصيل فروع الشركة األم وشركاتها التابعة  :

الرقم التسلسلي للفرعمكان الفرع

الشركة األم

الرياض )المركز الرئيسي(

بريدة

الرياض

الخبر 

الخبر 

جدة

جدة

المدينة المنورة

خميس مشيط

149252

14566

187834

29431

30680

152476

102685

35092

25991

شركة تابعة- شركة إبراهيم شاكر المحدودة

جدة

الرياض 

الرياض 

جدة

الخبر

الجبيل

بريدة

الخبر

جدة

خميس مشيط

شركة تابعة - شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة

الرياض

جدة

34931

45129

225397

43910

10124

5681

20925

30725

152477

027659

1010220028

4030159728
ال تزال اإلجراءات النظامية لتسجيل الفروع باسم الشركة األم قيد التنفيذ0
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قائمة المركز المالي االفتراضية الموحدة

كما في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2007م و2006م 

إيضاح
2008م

ريال سعـــودي
2007م

ريال سعـــودي
2006م

ريال سعـــودي

الموجودات
 

الموجودات المتداولة 
أرصدة لدى البنوك ونقد

ودائع ألجل
مدينون تجاريون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

بضاعة

إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات غير المتداولة

إجمالي الموجودات

4
4
5
7

8

 314ر657ر22
 000ر400ر31

 636ر698ر118
711ر925ر418

 661ر681ر591

 780ر937ر145
 321ر178ر1

 101ر116ر147

 762ر797ر738
 

656ر951ر41
000ر500ر12

274ر491ر103
688ر134ر279

618ر077ر437

612ر899ر86
    ـــ

612ر899ر86

230ر977ر523
 

369ر703ر71
ــ    ـ 

490ر630ر91
108ر113ر225

967ر446ر388

607ر888ر47
    ـــ

607ر888ر47

574ر335ر436
 

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة 
المستحق للبنوك

دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
زكاة مستحقة الدفع

القسط المتداول من قرض ألجل

إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

قروض ألجل

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

إجمالي المطلوبات

9
10
11
9

9

 167ر573ر183
 357ر997ر140

 804ر793ر6
 000ر500ر2

 328ر864ر333

 864ر456ر14
 000ر500ر3

 864ر956ر17

 192ر821ر351

239ر394ر172
889ر281ر70

290ر208ر6
ـــ

418ر884ر248

392ر592ر11
000ر000ر15

392ر592ر26

810ر476ر275

957ر672ر200
665ر994ر46

062ر315ر4
ـــ

684ر982ر251

368ر268ر10
ـــ

368ر268ر10

052ر251ر262

حقوق المساهمين
رأس المال 

احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

حسابات جاري الشركاء

إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين 
في الشركة األم

حقوق األقلية

إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

12
13
12
14

 000ر000ر350
 445ر777ر1
 828ر119ر31

)826ر122ر15(

 447ر774ر367

 123ر202ر19

 570ر976ر386

 762ر797ر738

000ر500
416ر522

606ر171ر204
864ر559ر25

886ر753ر230

534ر746ر17

420ر500ر248

230ر977ر523

000ر500
416ر522

297ر072ر126
559ر798ر28

272ر893ر155

250ر191ر18

522ر084ر174

574ر335ر436
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قائمة الدخل االفتراضية الموحدة

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2007م و2006م 

2008مإيضاح
ريال سعــــودي

2007م
ريال سعــــودي

2006م
ريال سعــــودي

المبيعات
تكلفة المبيعات

الربح اإلجمالي

 279ر701ر917
283ر216ر673

 996ر484ر244

 632ر054ر750
 816ر659ر564

 816ر394ر185

532ر062ر644
662ر161ر487

 870ر900ر156

المصروفات
بيع وتوزيع

عمومية وإدارية 

الدخل من العمليات الرئيسية

إيرادات أخرى
أعباء مالية

الدخل قبل الزكاة وضريبة 
الدخل وحقوق األقلية

الزكاة وضريبة الدخل

صافي الدخل قبل حقوق األقلية

)الدخل(/ الخسارة العائدة لحقوق األقلية

صافي الدخل

15
16

17

11

 400ر213ر70
 469ر690ر64

  
 869ر903ر134

 
 127ر581ر109

 930ر309ر4
)797ر078ر3(

 

 260ر812ر110

 999ر361ر6
 

 261ر450ر104

)220ر419ر1(
 

 041ر031ر103

 523ر914ر55
 853ر127ر47

  
 376ر042ر103

 
 440ر352ر82

 894ر727ر4
)876ر507ر5(

 

 458ر572ر81

 908ر782ر4
 

 550ر789ر76

 759ر309ر1
 

 309ر099ر78

 227ر946ر50
 618ر080ر38

 845ر026ر89

 025ر874ر67 

 740ر015ر4
)698ر109ر7(

 067ر780ر64

 189ر508ر3

 878ر271ر61

 ـــ

 878ر271ر61

األرباح للسهم من الدخل من 
العمليات الرئيسية

)ريال سعودي للسهم(

األرباح للسهم من صافي الدخل 
قبل حقوق األقلية

)ريال سعودي للسهم(

األرباح للسهم من صافي الدخل 
 )ريال سعودي للسهم(

12

12

12

 13ر3

 98ر2

 94ر2

 04ر647ر1

 79ر535ر1

 99ر561ر1

 48ر357ر1

 43ر225ر1

 43ر225ر1
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قائمة التدفقات النقدية االفتراضية الموحدة

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2007م و2006م 

إيضاح
2008م
ريال 

سعــــودي

2007م
ريال 

سعــــودي

2006م
ريال 

سعــــودي
 

األنشطة التشغيلية 
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

تعديالت للبنود التالية :
استهالك 

إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

أعباء مالية
شطب بضاعة

ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
شطب آالت ومعدات 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

8
16

260ر812ر110

040ر471ر8
280ر181

163ر496ر3
797ر078ر3

ــ
)739ر161(

 ــ

801ر877ر125

 458ر572ر81

 999ر643ر5
    ــ

 024ر324ر1
 876ر507ر5

 171ر531
)109ر225(
355ر53

 774ر407ر94

 067ر780ر64 

 704ر064ر5
    ــ

 900ر629ر1
 698ر109ر7

 103ر47
)399ر17(

    ــ

 073ر614ر78

المدينون التجاريون
بضاعة

الدائنون التجاريون

النقد من العمليات

أعباء مالية مدفوعة
زكاة مدفوعة

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

12

)362ر207ر15(
)023ر791ر139(

701ر567ر64

117ر447ر35

)797ر078ر3(
)485ر776ر5(

)691ر631(

144ر960ر25

)784ر860ر11(
)751ر552ر54(
 224ر287ر23

 463ر281ر51

)876ر507ر5(
)680ر889ر2(

ــ

 907ر883ر42

 640ر269ر22
 105ر136ر5

)192ر873ر23(

 626ر146ر82

)698ر109ر7(
)435ر584ر2(

    ــ

 493ر452ر72 

األنشطة االستثمارية 
شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)440ر607ر67(8
971ر259

)601ر359ر1(

)070ر707ر68(

)856ر801ر44(
 606ر318

 ــ

)250ر483ر44(

)150ر803ر5(
 523ر3 

    ــ

)627ر799ر5(

األنشطة التمويلية
)سداد(/ متحصالت من قرض ألجل

صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك
صافي الحركة في حسابات جاري المساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في حقوق األقلية

صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)000ر000ر9(9
928ر178ر11

287ر137ر92
)000ر000ر52(

369ر36

584ر352ر42

 000ر000ر15
)718ر278ر28(
)695ر238ر3(

ــ
043ر865

)370ر652ر15(

    ــ 
)596ر688ر22(

)083ر416ر14(
    ــ

 250ر191ر18

)429ر913ر18(



شــركــة الـحــســن غــازي إبــراهـيــم شــاكــر

قائمة التدفقات النقدية االفتراضية الموحدة )تتمة(

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2007م و2006م 

إيضاح
2008م

ريال سعــــودي
2007م

ريال سعــــودي
2006م

ريال سعــــودي

)النقص(/ الزيادة في األرصدة لدى 
البنوك والنقد

األرصدة لدى البنوك والنقد في بداية السنة   

األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية 
السنة                          

4

)342ر394(

 656ر451ر54

 314ر057ر54 

)713ر251ر17(

 369ر703ر71

 656ر451ر54 

 437ر739ر47

 932ر963ر23

 369ر703ر71  

ملحق بيانات غير نقدية :

تحويل من حسابات جاري الشركاء إلى 
رأس المال

تحويل من األرباح المبقاة إلى رأس 
المال

تحويل من االحتياطي النظامي إلى 
رأس المال

توزيعات أرباح مستحقة للشركاء

12

12

12

)977ر819ر132(

)607ر157ر216(

)416ر522(

)767ر147ر6(

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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إيضاحات حول القوائم المالية االفتراضية الموحدة

31 ديسمبر 2008م و2007م و2006م 

1 ـ نشاط الشركة 
سجلت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر )شركة مساهمة سعودية مغلقة( )الشركة األم( في األصل كشركة ذات مسئولية 
محدودة بموجب السجل التجاري رقم 4030102685 وتاريخ 1414/10/21هـ )الموافق 3 أبريل 1994م(0 وكان مقر المركز الرئيسي للشركة 

األم في جدة0

قرر الشركاء في الشركة المحدودة في 5 جمادى األولى 1429هـ الموافق 10 مايو 2008م تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية 
ريال  000ر500  من  المال  رأس  وزيادة  الرياض  إلى  جدة  من  الرئيسي  المركز  ونقل  مغلقة  سعودية  مساهمة  شركة  إلى  محدودة 
ذات  الشركة من شركة  تحويل  بإعالن  رقم 275  الوزاري  القرار  12(0 وقد صدر  إيضاح  )انظر  ريال سعودي  000ر000ر350  إلى  سعودي 
الموافق 18 أغسطس 2008م0 وقد تم اآلن نقل  مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة في 17 شعبان 1429هـ 

المركز الرئيسي للشركة إلى الرياض0 وتم بيان تفاصيل فروع الشركة األم في اإليضاح 22.

المباني عليها الستثمارها  األراضي إلقامة  الجملة والتجزئة في األجهزة الكهربائية وشراء  تزاول الشركة األم أعمالها في تجارة 
بالبيع والتأجير0 والشركة األم مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين0 

سجلت شركة إبراهيم شاكر المحدودة, وهي شركة تابعة, في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب 
تزاول شركة  الرئيسي للشركة في جدة0  المركز  10 مايو 1982م0 يقع  الموافق  التجاري رقم 4030034475 وتاريخ 1402/7/16هـ  السجل 
إبراهيم شاكر المحدودة أعمالها في تجارة الجملة وصيانة وإصالح األجهزة المنزلية )األدوات الكهربائية وأجهزة الراديو والغساالت 

والنشافات والثالجات والمكوى والمكيفات وأفران الغاز( وشراء األراضي وإقامة المباني عليها الستثمارها بالبيع أو التأجير0

سجلت شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة, وهي شركة تابعة, في المملكة العربية السعودية كشركة ذات 
مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 4030159728 وتاريخ 1427/1/7هـ الموافق 6 فبراير 2006م وتزاول شركة إبراهيم حسين 

شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة أعمالها في مجال خدمات االستيراد والتصدير وخدمات التسويق لآلخرين0

سجلت شركة إل جي شاكر المحدودة, وهي شركة تابعة في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب 
السجل التجاري رقم 1010226606 وتاريخ 4 ذو الحجة 1427هـ الموافق 25 ديسمبر 2006م0 تزاول شركة إل جي شاكر أعمالها في مجال تصنيع 
مكيفات الهواء الجدارية المنفصلة ومكيفات الهواء السقفية المنفصلة ومكيفات الهواء المركزية المنفصلة ومكيفات الهواء 

الشباك0 والشركة التابعة مملوكة بنسبة 51% لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة ونسبة 49% لشريك غير سعودي0

اشترت الشركة األم, اعتبارًا من 1 يناير 2007م, حصة بنسبة 90% في كل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين 
شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة0 تمتلك شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة نسبة 10% المتبقية من 
حصص رأس المال في شركة إبراهيم شاكر المحدودة وتمتلك شركة إبراهيم شاكر المحدودة نسبة 10% من حصص رأس المال 
المتبقية في شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة0 بناء عليه فإن الشركة األم تمتلك 100% من حصص رأس 
المال في كل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة بصورة مباشرة 
أو غير مباشر0 وقد تم اعتبار الشركتين التابعتين, في هذه القوائم المالية االفتراضية الموحدة, على أنهما شركتين تابعتين 
مملوكتين بالكامل0 تم استكمال اإلجراءات النظامية لنقل الحصص باسم الشركاء الجدد في 14 جمادى األولى 1429هـ الموافق 

20 مايو 2008م0 

اشترت الشركة األم اعتبارًا من 25 ديسمبر 2006م حصة بنسبة 51% في شركة إل جي شاكر المحدودة0

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة, كما في 31 ديسمبر 2008م, والتي هي مسجلة في المملكة العربية السعودية:

  % لرأس المال المملوكالنشاط الرئيسياالسم
)بصورة مباشرة أو غير مباشرة(

      100%تجارة الجملة في األجهزة المنزليةشركة إبراهيم شاكر المحدودة 

شركة إبراهيم شاكر للمشاريع 
 والصيانة المحدودة 

خدمات االستيراد والتصدير 
 والتسويق للغير

%100      

        51%تصنيع مكيفات الهواءشركة إل جي شاكر المحدودة 

لقد تمت اإلشارة في هذه القوائم المالية إلى كل من شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع 
إبراهيم  إلى شركة الحسن غازي  تابعة”0 وتمت اإلشارة  أنها “شركات  المحدودة على  المحدودة وشركة إل جي شاكر  والصيانة 

شاكر المحدودة وشركاتها التابعة على أنها “المجموعة”0 
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2 ـ التعديالت االفتراضية وأساس إعداد القوائم المالية اإلفتراضية الموحدة 

االفتراضات
لبيان  2006م  و  2007م  و  2008م  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنوات  الموحدة  االفتراضية  المالية  القوائم  هذه  األم  الشركة  أعدت 
التأثيرات الهامة على القوائم المالية التاريخية للمجموعة والتي كان يمكن أن تحدث فيما لو تم توحيد وإعادة هيكلة ملكية 
هذه الشركات في تاريخ سابق0 ولكن القوائم المالية االفتراضية الموحدة ليست بالضرورة مؤشرًا على نتائج العمليات أو التأثيرات 
المتعلقة بالتعديالت االفتراضية في المركز المالي الموحد والتدفقات النقدية التي كان يمكن الحصول عليها فيما لو حدثت 

التعديالت السابق ذكرها فعليًا0

تشمل القوائم المالية االفتراضية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م النتائج والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق 
الشركاء المجمعة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة وشركاتها التابعة للفترة من 1 يناير 2008م إلى 17 أغسطس 2008م 
وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر )شركة مساهمة سعودية مغلقة( للفترة من 18 أغسطس 2008م إلى 31 ديسمبر 2008م )انظر 
إيضاح 1( وقد أعدت فقط لغرض تقديمها إلى هيئة السوق المالية لبيان النتائج لسنة 2008م كاملة مقارنة مع النتائج السنوية 
الكاملة لسنة 2007م و2006م0 تتعلق أرقام المقارنة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006م وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ بشركة 

الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة وشركاتها التابعة0  

أ ( تاريخ التوحيد والهيكل التشغيلي والشركات التابعة
تم االفتراض, ألغراض القوائم المالية االفتراضية الموحدة, أن نسبة 100% من حصص الملكية في كل من شركة إبراهيم شاكر 
وشركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة, كما هو مبين أعاله, كانت سارية المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2006م و 
6 فبراير 2005م )وهو تاريخ تأسيس شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة( على التوالي0 لذا فقد تم االفتراض 
إبراهيم حسين  المحدودة وشركة  إبراهيم شاكر  األم لكل من شركة  الشركة  اقتناء  التشغيلي وذلك من خالل  الهيكل  بأن 
شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة كان قائمًا خالل الفترات التي تشملها القوائم المالية االفتراضية الموحدة كما تم بيانه أعاله0 
وفيما يتعلق بشركة إل جي شاكر المحدودة فقد تم اقتناء الحصة فيها في 26 ديسمبر 2006م باعتباره تاريخ التأسيس0 إن أول 
قوائم مالية لشركة إل جي شاكر المحدودة تتعلق بالفترة من 26 ديسمبر 2006م إلى 31 ديسمبر 2007م0 بناء عليه فإن نتائج شركة 
إل جي شاكر المحدودة قد تم توحيدها في السنتين 2008م و2007م0 تتضمن أرقام المقارنة لسنة 2006م في هذه القوائم المالية 
االفتراضية الموحدة األرصدة لدى البنوك والنقد وحقوق األقلية ومقدارها 37 مليون ريال سعودي و 18 مليون ريال سعودي على 
التوالي والمتعلقة بشركة إل جي شاكر المحدودة )بعد استبعاد االستثمار في الشركة التابعة ومقداره 19 مليون ريال سعودي( 

وفقًا لحسابات اإلدارة لشركة إل جي شاكر المحدودة كما في 31 ديسمبر 2006م0

ب( التعديالت
بناء على االفتراضات المبينة أعاله فقد تم إدخال التعديالت االفتراضية التالية في القوائم المالية الموحدة التاريخية للمجموعة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م والقوائم المالية التاريخية لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة وشركاتها التابعة 
التاريخية  للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2007م و 2006م والتي تم عرضها ألغراض المقارنة0 تمت مراجعة القوائم المالية 
الذين  المنتهية في 31 ديسمبر 2006م من قبل مراجعي حسابات آخرين  المحدودة للسنة  إبراهيم شاكر  لشركة الحسن غازي 
التاريخية لشركة  الثاني 1428هـ الموافق 25 أبريل 2007م0 وتمت مراجعة القوائم المالية  أصدروا تقريرًا غير متحفظ بتاريخ 8 ربيع 
إبراهيم شاكر المحدودة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م من قبل مراجعي حسابات آخرين الذين أصدروا تقريرًا غير متحفظ 
إبراهيم حسين شاكر  التاريخية لشركة  المالية  القوائم  فإن  لذلك,  إضافة  أبريل 2007م0  الموافق 25  الثاني 1428هـ  ربيع   8 بتاريخ 
حسابات  مراجعي  قبل  من  مراجعتها  تمت  قد  2006م  ديسمبر   31 إلى  2006م  فبراير   6 من  للفترة  المحدودة  والصيانة  للمشاريع 
آخرين الذين أصدروا تقريرهم غير المتحفظ بتاريخ 8 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 25 أبريل 2007م0 وقد كانت التعديالت االفتراضية 

كالتالي.

تم  قد  المحدودة  والصيانة  للمشاريع  شاكر  حسين  إبراهيم  وشركة  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة  بأن  االفتراض  تم    )1
اقتناؤهما اعتبارًا من 1 يناير 2005م و 6 فبراير 2006م )أي تاريخ التأسيس(, على التوالي0 وفي حالة شركة إل جي شاكر المحدودة 
فإن الحصة في تلك الشركة التابعة تم اقتناؤها في 26 ديسمبر 2006م باعتباره تاريخ التأسيس0 إن أول قوائم مالية لشركة 
إل جي شاكر المحدودة تتعلق بالفترة من 26 ديسمبر 2006م إلى 31 ديسمبر 2007م0 بناء عليه فإن نتائج شركة إل جي شاكر 
المحدودة قد تم توحيدها في سنة 2008م و2007م0 وكما سبق ذكره فإن أرقام المقارنة لسنة 2006م في هذه القوائم المالية 
االفتراضية الموحدة تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد وحقوق األقلية ومقدارها 37 مليون ريال سعودي و 18 مليون ريال 
التابعة ومقداره 19  الشركة  االستثمار في  )بعد استبعاد  المحدودة  إل جي شاكر  المتعلقة بشركة  التوالي  سعودي على 

مليون ريال سعودي( وذلك وفقًا لحسابات اإلدارة لشركة إل جي شاكر المحدودة كما في 31 ديسمبر 2006م0
المعامالت  التابعة بعد استبعاد  األم وشركاتها  للشركة  المالية  القوائم  الموحدة  االفتراضية  المالية  القوائم  2(  تشمل هذه 

الجوهرية بين شركات المجموعة وأرصدة هذه المعامالت0
االستثمارات في  المتعلقة بشراء  المبالغ  31 ديسمبر 2008م  المنتهية في  السنة  األم خالل  الشركة  المساهمون في  سدد    )3
اقتناؤها في            التي تم  التابعة  الشركات  السابقين في  الشركاء  إلى  ريال سعودي  التابعة ومقدارها 7ر40 مليون  الشركات 
وشركة  المحدودة  شاكر  إبراهيم  شركة  من  كل  في  السابقين  للشركاء  المستحقة  المبالغ  فإن  عليه  بناء  2007م0  يناير   1
إبراهيم حسين شاكر المحدودة كما في 31 ديسمبر 2007م قد تم قيدها لحساب الشركاء في الشركة األم في حساباتهم 

الجارية0 
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والمبالغ  إبراهيم شاكر  السابقين في شركة  للشركاء  المدفوعة  األرباح  توزيعات  فإن  أعاله   3 إيضاح  في  تقدم  لما  بالنظر    )4
المقدمة من قبل أو المسددة إلى الشركاء السابقين في شركة إبراهيم شاكر المحدودة بعد تاريخ 1 يناير 2006م قد اعتبرت 

كما لو تم سدادها إلى / أو تم استالمها من الشركاء في الشركة األم0

3 ـ السياسات المحاسبية الهامة 
تتضمن القوائم المالية االفتراضية الموحدة القوائم المالية لكل من الشركة األم وشركاتها التابعة )المجموعة( المذكورة في 
إيضاح 1 أعاله0 تم استبعاد جميع األرصدة والحسابات بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية0 أعدت القوائم المالية 

االفتراضية الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية0

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي شركات تمتلك فيها الشركة األم كما ذكر في اإليضاح 1 أعاله, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, استثمارًا طويل 
األجل يتكون من حصة ال تقل عن 05% من رأس المال الذي يحق له التصويت وتمارس الشركة نفوذًا عليها0 يتم توحيد الشركات 
التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة الشركة األم إلى حين انتهاء تلك السيطرة0 يحتسب اقتناء الشركات التابعة باستخدام طريقة 
الشراء0 يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة التي تعد فيها القوائم المالية للشركة األم باستخدام سياسات 
محاسبية متوافقة0 يتم إدراج حقوق الملكية العائدة للجهات األخرى في المجموعة في هذه القوائم المالية االفتراضية الموحدة 

تحت بند »حقوق األقلية«0

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة:

العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية0

استعمال التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات 
والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات 

المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت لها القوائم المالية0 

المدينون التجاريون
يتم  للتحصيل0  قابلة  غير  المبالغ  مقابل  المخصص  خصم  بعد  األصلي  الفاتورة  لمبلغ  طبقًا  التجاريين  للمدينين  الذمم  تدرج 
تجنيب مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ0 تشطب 

الديون المعدومة حال تكبدها0

البضاعة
المتوسط  أساس  على  البضاعة  قيمة  تحدد  أقل0  أيهما  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي  أو  التكلفة  بسعر  البضاعة  تقوم 

المرجح0

يتم تكوين مخصص مقابل البضاعة المتقادمة والبطيئة الحركة عند الضرورة0

الممتلكات واآلالت والمعدات
تسجل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم أو أي انخفاض في قيمتها0 ال يحتسب استهالك لألرض 
استخدامها  نهاية مدة  المتبقية في  التقديرية  القيمة  ناقصًا  األخرى  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  تكلفة  المملوكة0 تستهلك 

بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة0 

التغيرات في  أو  األحداث  القيمة عندما تشير  االنخفاض في  للممتلكات واآلالت والمعدات لمعرفة  الدفترية  القيمة  تتم مراجعة 
الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية0 في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة 
التقديرية الممكن استردادها يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها باعتبارها قيمتها العادلة, مخصومًا 

منها تكلفة بيعها, أو القيمة قيد االستعمال, أيهما أعلى0

يتم إطفاء التحسينات على الموجودات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو مدة عقد 
اإليجار, أيهما أقصر0

أعمارها  أو تطيل  العالقة  ذات  الموجودات  تزيد في قيمة  التي  التحسينات  أما  الدخل,  والصيانة على  اإلصالح  تحمل مصروفات 
بصورة جوهرية فتتم رسملتها0

االنخفاض في قيمة الموجودات وعدم إمكانية تحصيلها
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي  لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إمكانية حدوث انخفاض في قيمة 



130

أصل مالي معين0 في حالة وجود مثل هذا الدليل يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل االفتراضية الموحدة0 يتم 
تحديد االنخفاض في القيمة كما يلي :

أي  ناقصًا  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة هو  االنخفاض في  فإن  العادلة  بالقيمة  المدرجة  الموجودات  في حالة  ت. 
خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل0

للتدفقات  الحالية  العادلة والقيمة  القيمة  الفرق بين  القيمة هو  االنخفاض في  بالتكلفة فإن  المدرجة  الموجودات  في حالة  ث. 
النقدية المستقبلية المخصومة طبقًا لمعدل العائد الحالي بالسوق ألصل مالي مماثل0

الحالية  الدفترية والقيمة  القيمة  بين  الفرق  القيمة هو  االنخفاض في  المطفأة فإن  بالتكلفة  المدرجة  الموجودات  في حالة  ح. 
للتدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائد األصلي المطبق0

الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص مقابل الزكاة وفقًا لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية0 يحمل االلتزام على قائمة الدخل 

االفتراضية الموحدة0

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع
تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة أو الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء 

تم أو لم يتم تقديم فاتورة بها من قبل المورد0

المخصصات
تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال لنشوء 

تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها0

يدرج مخصص الضمان لكافة المنتجات الخاضعة للضمان في تاريخ قائمة المركز المالي ويتم تقديره بناء على الخبرة السابقة0

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تحتسب المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى نظام العمل والعمال السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة 

كما في تاريخ قائمة المركز المالي0

تحقق اإليرادات
تسجل المبيعات عند االنتقال الفعلي لمنافع ومخاطر ملكية البضاعة إلى المشتري0 تمثل المبيعات قيمة البضاعة الموردة أو 

الخدمات المقدمة من قبل الشركة خالل السنة والمقدم بها فواتير, بعد تنزيل الخصم التجاري والخصم على الكميات0

العمالت األجنبية 

المعامالت

تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية )غير مغطاة بعقود صرف آجلة( بالريال السعودي طبقًا ألسعار الصرف السائدة في 

تاريخ إجراء المعاملة0 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية كما هو بتاريخ المركز المالي الموحدة 

إلى ريال سعودي طبقًا ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ0 تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل0 

عقود الصرف اآلجلة
بدء  عند  الفوري  بالسعر  األجنبية  العمالت  موجودات  مقابل مطلوبات/  للتحوط  إبرامها  يتم  التي  اآلجلة  الصرف  عقود  تسجل 

العقد0 ويتم إطفاء أي خصميات أو عالوات في الدخل على مدى مدة العقد0 

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق وودائع تحت الطلب0 

المصروفات
البضاعة  تسليم  وشاحنات  والتخزين  المبيعات  بمندوبي  تحديدًا  تتعلق  التي  المصروفات  تلك  هي  والتوزيع  البيع  مصروفات 

وكذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها, إن وجدت0 تصنف جميع المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية0
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4 ـ األرصدة لدى البنوك والنقد

2008م
ريال سعــودي

2007م
ريال سعــودي

2006م
ريال سعــودي

نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك ـ حسابات جارية

األرصدة لدى البنوك والنقد

ودائع ألجل

 758ر604
 556ر052ر22

 314ر657ر22
 000ر400ر31

 314ر057ر54

 450ر711
 206ر240ر41

 656ر951ر41
 000ر500ر12

 656ر451ر54

 345ر790
 024ر913ر70

 369ر703ر71
     ـــ

 369ر703ر71

تمثل الودائع ألجل الودائع قصيرة األجل لدى أحد البنوك وهي قابلة للتجديد لفترات أخرى0

5 ـ المدينون التجاريون والمبالغ المدفوعة مقدما

2008م
ريال سعــودي

 2007م
ريال سعــودي  

2006م
ريال سعــودي

إجمالي المدينين التجاريين
يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 )انظر اإليضاح أدناه(

صافي المدينين التجاريين
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

)انظر إيضاح 6(
دفعات مقدمة للموردين

مدينون آخرون
مبالغ مدفوعة مقدمًا

 828ر513ر89

)441ر076ر3(

 387ر437ر86

 791ر760ر4
 947ر580ر5

 989ر634ر17
 522ر284ر4

 636ر698ر118

 295ر636ر84

)137ر658ر2(

 158ر978ر81

 043ر927ر3
 947ر180ر3

 768ر249ر10
 358ر155ر4

 274ر491ر103  

 030ر568ر82 

)587ر804ر2(

 443ر763ر79
 

457ر36
 918ر411ر3

 183ر690ر5
 489ر728ر2

 490ر630ر91
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5 ـ المدينون التجاريون والمبالغ المدفوعة مقدمًا )تتمة(
االسمية  قيمتها  )2007م  2008م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال  441ر076ر3  االسمية  قيمتها  مدينة  حسابات  قيمة  انخفضت 

137ر658ر2 ريال سعودي( )2006م: 587ر804ر2 ريال سعودي(0

كانت الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم للمدينين التجاريين كما يلي :

    2008م
ريال سعــودي

   

    2007م
ريال سعــودي

   

   2006م
ريال سعــودي

 

في  1 يناير
المبلغ المحمل للسنة

مبالغ مشطوبة
 

في 31 ديسمبر  

137ر658ر2
304ر418

     ـــ

441ر076ر3 

 587ر804ر2
 009ر80

)459ر226(

 137ر658ر2     

 048ر001ر3
    ـــ

)461ر196(

 587ر804ر2

فيما يلي أعمار الذمم للمدينين التجاريين التي لم تنخفض قيمتها, كما في 31 ديسمبر:

                                                  

                                                                         تجاوزت موعد استحقاقها لكن لم تنخفض قيمتها

اإلجمــــالي
ريال سعودي

لم تتجاوز موعد 
استحقاقها ولم 
تنخفض قيمتها

ريال سعودي

أقل من 30   
يومًا

ريال سعودي

30 إلى 60
يومًا

ريال سعودي

60 إلى 90    
يومًا

ريال سعودي

90 إلى 120 
يومًا

ريال سعودي

أكثر من 120 
يومًا

ريال سعودي

021ر428642ر885ر5401ر550ر2644ر835ر5028ر786ر63216ر737ر38753ر437ر200886م 

619ر911ر6722ر954ر2445ر479ر0483ر484ر3577ر610ر21811ر538ر15850ر978ر200781م

172ر249ر1623ر279ر7882ر135ر5714ر006ر8098ر462ر94111ر629ر44350ر763ر200679م

خبرة  على  بناء  ولكن  التجاريين،  للمدينين  الذمم  مقابل  ضمانات  على  الحصول  المجموعة  لدى  المتبعة  الممارسة  من  ليس 
الشركة من المتوقع أن يتم تحصيل كامل الذمم للمدينين التجاريين التي لم تنخفض قيمتها.
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6 ـ معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها
إضافة إلى المعامالت مع الشركاء التي تم اإلفصاح عنها في قائمة التغيرات في حقوق الشركاء، فيما يلي تفاصيل المعامالت 

الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة :

الجهة ذات 
العالقة

طبيعة 
المعاملة

مبلــــغ المعاملــــــــة
 )إيضاح 2(              

المبلغ المستحق من/)إلى(
الجهات ذات العالقة

 )إيضاح 2(               

    2008ممبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
ريال سعودي

   2007م
ريال سعودي

  2006م
ريال سعودي

    2008م
ريال سعودي

   2007م
ريال 

سعودي

  2006م
ريال سعودي

شريك األقلية في 
شركة إل 

 جي شاكر 
المحدودة

مشتريات 
ودفعات رسوم
 امتياز وتمويل

     ــ)302ر710ر1()353ر404ر61(     ــ280ر548ر1462ر898ر68

جهة منتسبة
شركة غازي 

إبراهيم شاكر 
 وأوالده

سداد مصاريف 
من قبل 

 الجهة ذات 
العالقة

     

)100ر14()922(     ــ     ــ922      ــ

إل جي شاكر، 
تركيا

     ــ     ــ)610ر689ر1(     ــ     ــ598ر113ر4مشتريات

الشركة العربية 
للمياه 

 وتطوير الطاقة
شراء أرض 

مملوكة 
     ــ     ــ)605ر677(     ــ     ــ307ر503ر15

شركة الحسن 
غازي إلدارة 

 العقارات

المجموع )إيضاح 10(

     ــ     ــ     ــ380ر1

)568ر771ر63(

     ــ

)224ر711ر1(

     ــ

)100ر14(

المستحق من جهات ذات عالقة
جهة منتسبة

مؤسسة 
الحسن غازي 

إبراهيم 
شاكر الحديثة 

لألجهزة 
االليكترونية 

سداد مصاريف 
بالنيابة 

 عن الجهة ذات 
العالقة

 457ر36 282ر25 862ر40     ــ674ر5808ر15
 

شركة 
االليكترونيات 

 والمعدات 
المتقدمة

المجموع 
)إيضاح 5(

مبيعات للجهة 
ذات 

 العالقة
 929ر719ر4     ــ367ر184ر24014ر154ر11

 791ر760ر4

 761ر901ر3

 043ر927ر3

     ــ

 457ر36

تعتمد سياسات األسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعامالت من إدارة المجموعة0
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7 ـ بضــــاعة

    2008م
ريال سعـــودي

   2007م
ريال سعـــودي

   2006م
ريال سعـــودي

مواد خام

أعمال تحت التنفيذ

بضاعة في المعارض

والمستودعات

يخصم: مخصص بضاعة متقادمة

وبطيئة الحركة

بضاعة في الطريق

 033ر543ر18 

 238ر509ر1

 343ر772ر352

)307ر935ر5(

 307ر889ر366

 404ر036ر52

 711ر925ر418 

 991ر508ر1

     ـــ

 968ر705ر254

)863ر432ر4(

 096ر782ر251

 592ر352ر27

 688ر134ر279

     ـــ

     ـــ

 511ر733ر218 

)265ر938ر4(

 246ر795ر213

 862ر317ر11

 108ر113ر225

8 ـ ممتلكات وآالت ومعدات 
فيما يلي األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض احتساب االستهالك :

مباني وتحسينات عقارات مستأجرة: 4 سنوات إلى 67ر6 سنة
أثاث وتجهيزات: 67ر6 سنة 

سيارات: 4 سنوات 
أدوات ومعدات: 5 سنوات
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8 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(
أ  (  اشترت الشركة األم, خالل السنة, قطعة أرض في مدينة الرياض من إحدى الشركات المنتسبة مقابل مبلغ 15 مليون ريال 

سعودي )انظر إيضاح 6(0 ال تزال اإلجراءات الرسمية لتسجيل صك ملكية قطعة األرض باسم الشركة األم قيد التنفيذ0
ب(  اشترت الشركة األم, في سنة 2007م، قطعة أرض في مدينة الرياض مقابل مبلغ 7ر6 مليون ريال سعودي0 ال تزال اإلجراءات 

الرسمية لتسجيل صك ملكية األرض باسم الشركة األم قيد التنفيذ0
اشترت شركة إل جي شاكر وهي شركة تابعة, خالل سنة 2007م, قطعة أرض في مدينة الرياض مقابل مبلغ 5ر13 مليون ريال  ج(  

سعودي0 ال تزال اإلجراءات الرسمية لتسجيل صك ملكية األرض باسم الشركة األم قيد التنفيذ0
تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كالتالي: د(  

2008م
ريال سعــــودي

2007م
ريال سعــــودي

2006م
ريال سعــــودي

 
تكلفة مبيعات

مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 16(

 350ر358ر2 

 690ر112ر6

 040ر471ر8 

     ـــ

 999ر643ر5

 999ر643ر5

     ـــ

704ر064ر5

704ر064ر5

9 ـ مبالغ مستحقة للبنوك وقرض ألجل

أ ( قروض ألجل

2008م
ريال سعــــودي

2007م
ريال سعــــودي

2006م
ريال سعــــودي

 

رصيد القرض ألجل في 31 ديسمبر

القسط غير المتداول من قرض ألجل

القسط المتداول من قرض ألجل

ب( المستحق للبنوك

حسابات مكشوفة 

قروض قصيرة األجل

أوراق دفع

 000ر000ر6

)000ر500ر3(

 000ر500ر2

      ـــ 

 060ر705ر78

 107ر868ر104

 167ر573ر183 

 000ر000ر15

)000ر000ر15(

      ـــ

      ـــ 

 579ر559ر55

 660ر834ر116

 239ر394ر172 

     ـــ

     ـــ

      ـــ

202ر567ر3

379ر478ر117

376ر627ر79

957ر672ر200
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9 ـ مبالغ مستحقة للبنوك وقرض ألجل )تتمة(
تم ضمان القرض ألجل ومقداره 15 مليون ريال سعودي, كما في 31 ديسمبر 2007م, بسندات ألمر تحت الطلب وكفاالت شخصية 
السداد  وكان يستحق  التجارية  للمعدالت  اقتراض طبقًا  تكاليف  القرض ألجل  على  تدفع  كانت  األم0  الشركة  الشركاء في  من 
المنتهية في                  تم سداد القرض ألجل بالكامل خالل السنة  في خمسة أقساط سنوية متساوية بداية من فبراير 2009م0 ولكن, 

31 ديسمبر 2008م0

حصلت إحدى الشركات التابعة وهي شركة إل جي شاكر, خالل السنة, على قرض بمبلغ 6 مليون ريال سعودي تم ضمانه بضمان 
شركة ومن قبل الشركاء0 يستحق سداد القرض ألجل, الذي تدفع عليه تكاليف اقتراض طبقًا للمعدالت التجارية, في 24 قسط 

متساوي بداية من 31 مارس 2009م0 أدرجت األقساط المستحقة في سنة 2009م تحت بند المطلوبات المتداولة0

تم ضمان التسهيالت قصيرة األجل بسندات ألمر تحت الطلب وكفاالت شخصية من الشركاء في الشركة وتدفع عليها عمولة 
طبقًا للمعدالت التجارية0 

10 ـ دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع 

2008م
ريال سعــودي

 2007م
ريال سعــودي

2006م
ريال سعــودي

 
دائنون تجاريون

مبالغ مستحقة الدفع 
دائنون آخرون

دفعات مقدمة من العمالء
مخصص ضمان

عمولة مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة )إيضاح 6(

المستحق للشركاء في شركة الحسن غازي 
 إبراهيم شاكر المحدودة

781ر350ر23 
323ر541ر20
017ر834ر7

872ر438ر10
904ر348ر8

451ر192
568ر771ر63

441ر519ر6

357ر997ر140 

079ر122ر32
488ر838ر15

147ر152ر4
433ر034ر9
767ر306ر7

751ر116
224ر711ر1

     ـــ

889ر281ر70 

511ر551ر8
048ر882ر16

401ر150ر3
050ر603ر11

555ر793ر6
     ـــ
100ر14

     ـــ

665ر994ر46

11 ـ الزكاة وضريبة الدخل

أ ( الزكاة

المبلغ المحمل للسنة
يستند مبلغ الزكاة المحمل على المجموعة إلى القوائم المالية المستقلة للشركة األم وشركاتها التابعة0

يتكون مبلغ الزكاة المحمل مما يلي:

2008م
ريال سعـــودي

2007م
ريال سعـــودي

2006م
ريال سعـــودي

مخصص السنة الحالية

تعديل لسنوات سابقة

مبلغ الزكاة المحمل للسنة

 271ر266ر5

 171ر827

  

 442ر093ر6 

 539ر677ر4 

 369ر105

  

 908ر782ر4 

 744ر892ر2

 445ر615

  

 189ر508ر3
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الحركة في المخصص خالل السنة

تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة كما يلي :

 2008م
ريال سعـــودي

2007م
ريال سعـــودي

2006م
ريال سعـــودي

في بداية السنة

المخصص خالل السنة

المبالغ المدفوعة خالل السنة

في نهاية السنة

 290ر208ر6

 442ر093ر6

)485ر776ر5(

 247ر525ر6 

 062ر315ر4

 908ر782ر4

)680ر889ر2(

 290ر208ر6 

 308ر391ر3 

 189ر508ر3

)534ر584ر2(

 062ر315ر4 

ب( ضريبة الدخل

مبلغ ضريبة الدخل المحمل للسنة
التابعة ومقداره 557ر268 ريال سعودي من  يتكون مبلغ ضريبة الدخل المحمل المتعلق بالشريك غير السعودي في الشركة 
مخصص السنة الحالية0 تم تكوين مخصص ضريبة الدخل بناء على الحصة التقديرية في الدخل للشركاء غير السعوديين في 

الشركة التابعة بمعدل ضريبة 0%20

2008م
ريال سعـــودي

2007م
ريال سعـــودي

2006م
ريال سعـــودي

المبلغ المجنب خالل السنة والمخصص في 

 نهاية السنة

 

     ـــ      ـــ 557ر268

وضع الربوط
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2005م0 كما تسلمت شركة الحسن غازي 
إبراهيم شاكر المحدودة الربط النهائي لسنة 2006م الذي طالبت المصلحة بموجبه بزكاة إضافية بمبلغ 252ر642 ريال سعودي0 
وقد قامت الشركة خالل السنة بتكوين مخصص مقابل هذا المبلغ وهي بصدد الحصول على شهادة نهائية0 لم يتم بعد إجراء 

الربط الزكوي لسنة 2007م من قبل المصلحة0

شركة تابعة – شركة إبراهيم شاكر المحدودة 

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2006م0 لم يتم بعد إجراء الربط الزكوي 
لسنة 2007م من قبل المصلحة0

شركة تابعة – شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل لجميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2007م0

شركة تابعة – شركة إل جي شاكر المحدودة

قدمت الشركة االقرار النهائي للفترة المنهية في 31 ديسمبر 2007م وحصلت على شهادة مقيدة ولكن لم يتم بعد إجراء الربط 
من قبل المصلحة0
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12 ـ رأس المال 
كما في 31 ديسمبر 2008م, فإن الشركة األم هي شركة مساهمة سعودية مغلقة ورأس المال يتكون من 000ر000ر35 سهم قيمة 
كل سهم منها 10 ريال سعودي0 )كما في 31 ديسمبر 2007م و31 ديسمبر 2006م كانت الشركة األم شركة ذات مسئولية محدودة 

ورأسمالها يتكون من 100 حصة قيمة كل منها 000ر5 ريال سعودي(0

قرر الشركاء في الشركة األم في 5 جمادى األولى 1429هـ الموافق 10 مايو 2008م زيادة رأس مال الشركة األم من 000ر500 ريال سعودي 
إلى 000ر000ر350 ريال سعودي0 وتم تمويل الزيادة في رأس المال جزئيًا عن طريق تحويل األرباح المبقاة وتحويل االحتياطي النظامي 

وتم تمويل الجزء اآلخر من حسابات جاري الشركاء )انظر اإليضاحين 13 و14(0

واعتبارًا من تاريخ تحويل الشركة األم إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة )إيضاح 1( فقد أصبحت حصص الملكية كما يلي:

نسبة الملكيةاسم المساهم

5%السيد/ محمد غازي إبراهيم شاكر

20%السيد/ الحسن غازي إبراهيم شاكر

5%السيد/ حسين غازي إبراهيم شاكر

18%شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

36%شركة إبراهيم عبداهلل أبو نيان وإخوانه

16%السيدة/ لمى اسماعيل فوزي أبو خضرا

%100

تحتسب األرباح للسهم من الدخل من العمليات بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
المصدرة خالل السنة0

تحتسب األرباح للسهم من صافي الدخل قبل حقوق األقلية بقسمة صافي الدخل قبل حقوق األقلية على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم المصدرة خالل السنة0

تحتسب األرباح للسهم من صافي الدخل بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة0

كان عدد الحصص المصدرة خالل سنة 2007م و2006م 100 حصة القيمة االسمية لكل حصة منها 000ر5 ريال سعودي ولكن ألغراض 
احتساب األرباح للحصة للسنتين 2007م و2006م فقد تم اعتبار القيمة االسمية للحصة على أنها 10 ريال سعودي وذلك إلظهار األرباح 
للحصة للسنتين 2007م و2006م على أساس مقارن مع سنة 2008م0 وبناء عليه فإن عدد الحصص المصدرة خالل السنتين 2007م 

و2006م قد اعتبر على أنه 000ر50 حصة0

ال ينطبق احتساب األرباح المخفضة للسهم على المجموعة0

13 ـ احتياطي نظامي 
يتم  الزكاة حتى  بعد  10% من دخلها في كل سنة  تحويل  األم  الشركة  على  يجب  السعودي،  الشركات  نظام  لمتطلبات  وفقًا 
2008م  أغسطس   17 إلى  2008م  يناير   1 من  للفترة  التحويل  مثل هذا  إجراء  يتم  لم  المال0  رأس  نصف  يساوي  احتياطي  تكوين 
نظرًا ألن القوائم المالية لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحدودة ال تغطي فترة سنة كاملة0 ولكن تم تحويل 10% من دخل 
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر )شركة مساهمة سعودية مغلقة( للفترة من 18 أغسطس 2008م إلى 31 ديسمبر 2008م إلى 
االحتياطي النظامي0 وقد تم استخدام االحتياطي النظامي كما في 1 يناير 2008م لزيادة رأس المال )انظر إيضاح 12(0 يجوز للشركة 

األم أن تقرر التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يساوي االحتياطي نصف رأس المال0 إن االحتياطي غير متاح للتوزيع0

14 ـ حسابات جاري الشركاء
قام المساهمون في الشركة األم خالل السنة بسداد المبالغ المتعلقة بشراء االستثمارات في الشركات التابعة ومقدارها 7ر40 
مليون ريال سعودي, إلى الشركاء السابقين في الشركات التابعة التي تم اقتناؤها في 1 يناير 2007م0 لم تكن تدفع عمولة على 
حسابات جاري الشركاء وقد تم استخدام حسابات الشركاء الجارية لزيادة رأس المال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م 

)انظر إيضاح 12(0
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15 ـ مصروفات بيع وتوزيع

2008م
ريال سعـــودي

2007م
ريال سعـــودي

2006م
ريال سعـــودي

تكاليف موظفين

مصروفات ضمان

عمولة مبيعات

رسوم امتياز )إيضاح 7(

دعاية وإعالن

إيجارات

سفر وتنقالت

إصالح وصيانة

منافع عامة

طباعة وقرطاسيه

اتصاالت

تأمين

مواد وتجهيزات

أخرى

639ر008ر28

199ر527ر11

877ر270ر9

649ر346ر2

215ر178ر9

070ر125ر3

502ر766ر1

828ر057ر1

539ر643

229ر834

859ر036ر1

566ر431

577ر323

651ر662

400ر213ر70

805ر095ر24

293ر490ر8

053ر535ر7

    ـــ

416ر408ر7

239ر867ر2

842ر815ر1

883ر759

706ر795

421ر674

289ر548

640ر347

335ر262

601ر313

523ر914ر55

162ر326ر21

524ر275ر6

969ر814ر6

    ـــ

176ر402ر7

058ر599ر2

218ر499ر1

882ر697

985ر724

016ر619

157ر409

342ر594ر1

492ر694

246ر289

227ر946ر50



شــركــة الـحــســن غــازي إبــراهـيــم شــاكــر

16 ـ مصروفات عمومية وإدارية

 2008م
ريال سعـــودي

2007م
ريال سعـــودي

2006م
ريال سعـــودي

تكاليف موظفين

إيجارات

سفر وتنقالت

إصالح وصيانة

أتعاب مهنية 

طباعة وقرطاسيه

استهالك

اتصاالت

ضيافة وعالقات عامة

تأمين 

منافع عامة

شطب بضاعة

إطفاء موجودات غير ملموسة

أخرى

065ر194ر40

277ر731ر2

060ر355ر3

741ر605ر1

621ر170ر2

398ر801ر1

690ر112ر6

935ر032ر1

369ر375

847ر879

622ر748

070ر153

280ر181

494ر348ر3

469ر690ر64

453ر491ر26

742ر208ر2

953ر496ر2

662ر472ر1

596ر097ر1

767ر609ر1

999ر643ر5

609ر525

946ر439

730ر816

392ر847

171ر531

    ـــ

833ر945ر2

853ر127ر47

457ر598ر22

840ر721ر1

756ر008ر2

822ر789

024ر541

459ر107ر1

704ر064ر5

942ر459

853ر330

922ر729

420ر742

103ر47

    ـــ

316ر938ر1

618ر080ر38

17 ـ إيرادات أخرى

2008م
ريال سعـــودي

 2007م
ريال سعـــودي

2006م
ريال سعـــودي

فروقات تحويل عملة

عكس قيد مخصص

إيرادات عمولة

ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

أخرى

632ر345ر2

     ـــ

     ـــ

739ر161

559ر802ر1

930ر309ر4

191ر064ر1

000ر725ر1

821ر893

109ر225

773ر819

894ر727ر4

612ر871

610ر279ر1

     ـــ

399ر17

119ر847ر1

740ر015ر4

18 ـ التزامات محتملة
لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة الستيراد بضاعة بمبلغ 1ر30 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2008م )5ر27 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2007م( )2006م: 1ر21 مليون ريال سعودي(, وخطابات ضمان قائمة بمبلغ 9ر0 مليون ريال سعودي كما 

في 31 ديسمبر 2008م )9ر1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2007م( )2006م: 9ر1 مليون ريال سعودي(0 
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19 ـ إدارة المخاطر 

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة في السوق0 تؤدي األدوات المالية ذات 
األسعار المتغيرة التي تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية في حين تؤدي األدوات المالية ذات السعر 

الثابت إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة0

المجموعة عرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك الودائع البنكية 
والحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض قصيرة األجل وأوراق الدفع0

يبين الجدول التالي حساسية الدخل للتقلبات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة0

حساسية الدخل هي تأثير التغيرات االفتراضية في أسعار الفائدة على ربح المجموعة لسنة واحدة بناء على المطلوبات المالية 
ذات األسعار المتغيرة القائمة في 31 ديسمبر 2008م0

ال يوجد تأثير على حقوق المجموعة0

الزيادة/)النقص(
في نقاط األساس

التأثير على الدخل 
لسنة واحدة

ريال سعودي باآلالف 

2008م )إيضاح 2(
ريال سعودي
ريال سعودي

2007م
ريال سعودي
ريال سعودي

2006م )إيضاح 2(
ريال سعودي
ريال سعودي

100
)100(

100 
)100(

100 
)100(

)896ر1(
 896ر1

)874ر1( 
 874ر1

)007ر2( 
 007ر2

مخاطر االئتمان
تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان للعمالء على 

أساس كل عميل على حدة ومراقبة الذمم للمدينين التجاريين القائمة0

ال يمثل أي عميل بمفرده أكثر من 15% من الحسابات المدينة كما في 31 ديسمبر 2008م )2007م: 15% و2006م: %15(0

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة بما في ذلك األرصدة لدى البنوك والنقد فإن تعرض 
المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان ينشأ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها0 يعادل أقصى تعرض في هذا الشأن القيمة 

الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي0

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بارتباطاتها والتزاماتها المالية عند نشوئها 0
تعمل المجموعة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية0 تتطلب شروط المبيعات المعتمدة 
لدى الشركة أن يتم سداد المبالغ خالل مدة 60 يومًا من تاريخ البيع0 يتم سداد الذمم للدائنين التجاريين عادة خالل مدة 90 يومًا 

من تاريخ الشراء0
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يبين الجدول التالي ملخصًا لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة كما في 31 ديسمبر 2007م بناء على تواريخ الدفع 
التعاقدية وأسعار الفائدة المتداولة في السوق0

في 31 ديسمبر 2008م
أقل من 3 أشهر

ريال سعودي
3 إلى 12 شهرًا
ريال سعودي

1 إلى 5 سنوات
ريال سعودي

فوق 5 سنوات
ريال سعودي

المجمــــوع
ريال سعودي

ذمم دائنة ومبالغ
مستحقة الدفع

زكاة وضريبة دخل
مستحقة الدفع

قرض ألجل

مستحق للبنوك

351ر864ر95

479ر643ر4

ـــ

510ر631ر128

006ر133ر45

325ر150ر2

000ر500ر2

657ر941ر54

ـــ

ـــ

000ر500ر3

 ـــ 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

357ر099ر140

804ر793ر6

000ر000ر6

167ر573ر183

328ر364ر337ـــ000ر500ر9883ر724ر340104ر139ر229المجموع 

في 31 ديسمبر 2007م
أقل من 3 أشهر

ريال سعودي
3 إلى 12 شهرًا
ريال سعودي

1 إلى 5 سنوات
ريال سعودي

فوق 5 سنوات
ريال سعودي

المجمــــوع
ريال سعودي

ذمم دائنة ومبالغ
مستحقة الدفع

زكاة وضريبة دخل
مستحقة الدفع

قرض ألجل

قرض قصير األجل

مستحق للبنوك

476ر436ر64

290ر208ر6

ـــ

579ر559ر55

806ر641ر38

384ر653ر3

ـــ

ـــ

ـــ

854ر192ر78

353ر461ر1

ـــ

000ر000ر12

ـــ

ـــ

676ر730

 ـــ

000ر000ر3

ـــ

ـــ

889ر281ر70

290ر208ر6

000ر000ر15

579ر559ر55

660ر834ر116

418ر884ر676263ر730ر3533ر461ر13 238ر846ر15181ر846ر164المجموع 

في 31 ديسمبر 2006م
أقل من 3 أشهر

ريال سعودي
3 إلى 12 شهرًا
ريال سعودي

1 إلى 5 سنوات
ريال سعودي

فوق 5 سنوات
ريال سعودي

المجمــــوع
ريال سعودي

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
الدفع

زكاة مستحقة الدفع

حسابات مكشوفة لدى البنوك

قروض قصيرة األجل

أوراق دفع

821ر559ر41

062ر315ر4

202ر567ر3

379ر478ر117

376ر627ر79

778ر396ر3

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

711ر358ر1

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

355ر679

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

665ر994ر46

062ر315ر4

202ر567ر3

379ر478ر117

376ر627ر79

684ر982ر355251ر711679ر358ر7781ر396ر8403ر547ر246المجموع )إيضاح 2(
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مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية0 

المجموعة عرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية0 لم تقم الشركة بأي معامالت هامة بعمالت 
خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة0

تتضمن الذمم للدائنين التجاريين مبلغ 2ر11 مليون ريال سعودي )2007م: مبلغ 3ر8 مليون ريال سعودي 2006م مبلغ 8ر4 مليون( 
مستحق بعمالت أجنبية وبصورة رئيسية اليورو0 وبخالف ما تقدم فإن المجموعة ليست عرضة ألي مخاطر عملة كبيرة0

يبين الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر العملة كما في 31 ديسمبر نتيجة لموجوداتها ومطلوباتها المالية0 يحسب الجدول 
تأثير الحركة المحتملة المعقولة لعملة الريال السعودي مقابل اليورو, مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة, على الدخل )بسبب 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحساسة للعملة(0

الزيادة / النقص   
تأثير الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل  في سعر اليورو والريال

2008م )إيضاح 2(
2007م )إيضاح 2(
2006م )إيضاح 2(

%5  
%5  
%5  

558
419

239

20 ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على 
أسس تجارية0 تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة، وتتكون مطلوباتها المالية من مبالغ 

مستحقة للبنوك وذمم دائنة ومبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى0 

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريًا عن قيمتها الدفترية0

21 ـ المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

انخفاض قيمة الذمم للمدينين التجاريين
المحتمل  التجاريين عندما يصبح من غير  للمدينين  الذمم  للتحصيل من  القابلة  المبالغ  تقديري مقابل  يتم تكوين مخصص 
تحصيل كامل المبلغ0 في حالة المبالغ الكبيرة في حد ذاتها يتم تكوين هذا المخصص التقديري على أساس كل مبلغ على 
حدة0 أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إجماليًا ويتم تكوين مخصص 

تبعًا لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها بناء على معدالت االسترداد التاريخية0

كان إجمالي الذمم للمدينين التجاريين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في تاريخ قائمة المركز المالي كما هو 
الدخل  قائمة  المتوقعة في  والمبالغ  الالحقة  الفترات  في  فعليًا  تحصيلها  يتم  مبالغ  أي  بين  الفرق  يدرج   .5 اإليضاح  في  مبين 

الموحدة0

انخفاض قيمة البضاعة
تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها, أيهما أقل0 عند تقادم البضاعة أو عندما تصبح عديمة الحركة يتم 
تكوين مخصص مقابل قيمتها القابلة للتحصيل0 في حالة المبالغ المتعلقة بمثل هذه البضاعة ولكن إذا كان كل مبلغ على 
المبالغ بصورة إجمالية ويتم تكوين  المتعلقة به أصبحت متقادمة يتم تقييم هذه  البضاعة  حدة ال يعتبر مبلغًا كبيرًا ولكن 

المخصص طبقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو انعدام الحركة بناء على أسعار البيع التاريخية0



شــركــة الـحــســن غــازي إبــراهـيــم شــاكــر

22 ـ الفروع

فيما يلي تفاصيل فروع الشركة األم وشركاتها التابعة  :

الرقم التسلسلي للفرعمكان الفرع

الشركة األم

الرياض )المركز الرئيسي(

بريدة

الرياض

الخبر 

الخبر 

جدة

جدة

المدينة المنورة

خميس مشيط

149252

14566

187834

29431

30680

152476

102685

35092

25991

شركة تابعة- شركة إبراهيم شاكر المحدودة

جدة

الرياض 

الرياض 

جدة

الخبر

الجبيل

بريدة

الخبر

جدة

خميس مشيط

شركة تابعة - شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المحدودة

الرياض

جدة

34931

45129

225397

43910

10124

5681

20925

30725

152477

027659

1010220028

4030159728

ال تزال اإلجراءات النظامية لتسجيل الفروع باسم الشركة األم قيد التنفيذ0



الجهات المستلمة المستشار المالي ومدير 
االكتتاب ومتعهد التغطية

نشرة اإلصدار
طرح 10،500،000 سهم تمثل 30% من رأس مال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر 49 للسهم الواحد

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
شركة مساهمة سعودية بموجب سجل تجاري رقم )1010149252(

فترة االكتتاب من 1431/05/12هـ الموافق 2010/04/26م إلى 1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م

السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  شاكر”(  “مجموعة  أو  “الشركة”  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  شاكر  إبراهيم  غازي  الحسن  شركة  تأسست 
)“المملكة”( بموجب السجل التجاري رقم  4030102685 الصادر بتاريخ 1414/10/21هـ )الموافق 1994/4/3م( برأسمال مقداره )500،000( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى )100( مائة حصة 
بقيمة اسمية مقدارها )5،000( خمسة آالف ريال سعودي لكل حصة. وبموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم )ق/275( وتاريخ 1429/8/17هـ )الموافق 2008/8/19م(، تحولت الشركة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم: )1010149252(، وقد تمت زيادة رأسمال الشركة عند التحول من )500،000( خمسمائة ألف ريال 
سعودي إلى )350،000،000( ثالثمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى )35،000،000(  خمسة وثالثين مليون سهم متساوية القيمة، بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية 
ألف وستمائة وسبعة  ومائة وسبعة وخمسين  مليون  مائتين وستة عشرة   )216،157،607( بلغت حينئذ  والتي  المبقاة،  األرباح  رسملة حساب  وذلك من خالل  )»األسهم«(،  للسهم 
البالغ حينئذ  الشركاء  جاري  المتبقي من  الرصيد  ريال، وسداد  وأربعمائة وستة عشر  ألف  واثنان وعشرين  )522،416( خمسمائة  البالغ حينئذ  النظامي  واالحتياطي  ريال سعودي، 

)132،819،977( مائة واثنين وثالثين مليون وثمانمائة وتسعة عشرة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين ريال سعودي.
سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام )»االكتتاب«( لعدد عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم )»أسهم االكتتاب« وكل منها »سهم اكتتاب«( بقيمة اسمية للسهم قدرها )10( 

عشر رياالت سعودية للسهم مدفوعة بالكامل، وتمثل بمجملها 30% من رأس المال المصدر للشركة، وسيكون سعر االكتتاب 49 ريال سعودي. يقتصر االكتتاب في األسهم على:
الشريحة )أ(: المستثمرون من المؤسسات: وتشتمل هذه الشريحة على مجموعة من المؤسسات )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المؤسسات المكتتبة«( التي خاطبها مدير سجل 
اكتتاب المؤسسات بعد التشاور مع الشركة والمساهمين البائعين بحسب معايير خاصة محددة مسبقًا من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة )»الهيئة«(. وقد ُخصص للمؤسسات 
فون في  المكتتبة عشرة ماليين وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم تمثل )100%( مائة بالمائة من إجمالي أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، علمًا بأنه في حال اكتتاب األفراد )المعرَّ
َصة للمؤسسات المكتتبة من عشرة ماليين  الشريحة )ب( أدناه( في األسهم المطروحة لالكتتاب فيحق لمدير االكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة تخفيض عدد األسهم المخصَّ

وخمسمائة ألف )10،500،000( سهم إلى خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم تمثل خمسين بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة للجمهور.
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها )يشار إلى الواحد منهم منفردًا بـ« المكتتب الفرد« ومجتمعين بـ »المكتتبين األفراد«(، وُيَعد الغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم طلب االكتتاب. وسُيخصص للمكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( سهم، والتي تمثل 
خمسين بالمائة )50%( من أسهم االكتتاب المطروحة على الجمهور، وفي حال عدم اكتتاب األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم فيحق لمدير االكتتاب بعد الحصول على موافقة 

صة للمكتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.  الهيئة تخفيض عدد األسهم المخصَّ
سيتم بيع األسهم المطروحة لالكتتاب من قبل جميع المساهمين المؤسسين في الشركة، وهم: شركة إبراهيم عبداهلل أبو نيان وإخوانه، وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده، 
والحسن غازي إبراهيم شاكر، ولماء إسماعيل فوزي أبو خضرة، ومحمد غازي إبراهيم شاكر )»المساهمون البائعون«( باستثناء المساهم المؤسس حسين غازي إبراهيم شاكر الذي 
لن يعرض للبيع من خالل االكتتاب أيًا من أسهمه في الشركة والتي تمثل 5% من رأسمالها. ويمتلك المساهمون البائعون 95% من أسهم الشركة قبل الطرح، و65% من أسهم 
الشركة بعد الطرح. وسيحتفظ المساهمون البائعون والمساهم المؤسس حسين غازي إبراهيم شاكر بنسبة 70% من رأسمال الشركة بعد الطرح، والتي ستمكنهم مجتمعين 

من االستمرار في السيطرة على إدارة شؤونها بعد الطرح.
سيتم بيع أسهم االكتتاب من قبل المساهمين البائعين وستعود متحصالت االكتتاب للمساهمين البائعين وفقًا لعدد األسهم المطروحة لالكتتاب من كلٍّ منهم والمبينة تفصياًل 

على الصفحة ]ل[ من هذه النشرة، ولن تستلم الشركة أيًا من متحصالت االكتتاب. وقد تم التعهد بتغطية كامل أسهم االكتتاب )راجع قسم »التعهد بالتغطية«(. 
يبدأ االكتتاب في يوم االثنين 1431/5/12هـ الموافق 2010/04/26م ويستمر لمدة 7 أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد1431/05/18هـ الموافق 2010/05/02م )»فترة االكتتاب«(. 

يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أي من فروع الجهات المستلمة لالكتتاب )»الجهات المستلمة«( المشار إليها أدناه.
يجب على كل مكتتب فرد أن يكتتب بعشرة )10( أسهم كحد أنى، كما إن الحّدَّ األقصى لكل مكتتب فرد هو مائة ألف )100،000( سهم، وسيتم تخصيص عشرة )10( أسهم لكل مكتتب 
فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما تبقى من األسهم )إن وجدت( على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها، وال 
تضمن الشركة تخصيص الحد األدنى عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد؛ حيث إنه إذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسمائة وخمسة وعشرون ألف )525،000( مكتتب فرد فسيتم 
توزيع أسهم االكتتاب بالتساوي بين المكتتبين األفراد، وأما إذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف )5،250،000( مكتتب فسيتم التخصيص حسبما 
تقرره الهيئة، وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب -إن وجد- إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية 

التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 1431/05/25هـ الموافق 2010/05/09م(. )راجع قسم »شروط االكتتاب وتعليماته(.
إن أسهم الشركة من فئة واحدة، وليس ألي مساهم حق أفضلية في التصويت، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم يمتلك )20( عشرين سهمًا 
على األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها. وستستحق أسهم االكتتاب أي أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها )راجع قسم 

»سياسة توزيع األرباح«(.
لم يوجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب، وقد تقدمت الشركة بطلٍب للهيئة لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، وتمت 
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وجميع المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن 
يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )راجع قسم »تواريخ مهمة للمكتتبين«. وسيسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها، 
وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في األسهم بعد بداية تداول األسهم في السوق.  يجب دراسة 

قسمي »إشعار هام« و«عوامل المخاطرة« في نشرة اإلصدار هذه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على 
الصفحة ]د[ مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى 
الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية 
عن محتويات هذه ا لنشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو 

عن االعتماد على أي جزء منها.


