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 مليون ريال سعودي 4.4أرباح الشركة وصل إلى صافي 

اقع إيرادات تسجل مجموعة شاكر   مليون ريال سعودي  247.5بو
 

  ي فيقودان نمو كورونا فيروس لتداعيات واالستجابة السريعة النشاط االقتصادي التحسن في

 األرباح

 برنامج التحول االستراتيجي ساهم بشكل ملموس بتحقيق هذه النتائج 

  5.4 ارتفاع بلغت مليون ريال سعودي بنسبة 736.2لتصل إلى أشهر فترة التسعة تحسن إيرادات% 

 
 
 م2019عام الفترة نفسها من الب مقارنة

  ريال سعوديمليون  6.2أشهر أرباح خالل فترة التسعة صافي تسجيل ، 
 
خالل بصافي خسارة  مقارنة

 مليون ريال سعودي 45.3قدرت بـ  م2019عام الفترة نفسها من ال

 

مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر، املشار إليها : أعلنت 2020نوفمبر  8الرياض، اململكة العربية السعودية، 

باسم "الشركة" أو "املجموعة"، الرائدة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف واألجهزة املنزلية في اململكة 

 هاإيرادات انخفاضوكشفت الشركة عن . م2020سبتمبر  30للفترة املنتهية في العربية السعودية، عن النتائج املالية 

 الربع الثالثمقارنة ب %0.15 انخفاض بلغت بنسبة ،ريال سعودي مليون  247.5إلى لتصل الربع الثالث خالل 

مليون ريال  736.2لتسجل  م2020التسعة أشهر األولى من العام  فترةإيرادات تحسنت كما ، م2019 للعام

في أرباح الشركة إجمالي ووصل . م2019عام الباملقارنة مع الفترة نفسها من  %5.4 ارتفاع بلغت بنسبة، و سعودي

 على أساس سنوي،  %7.4تحسن بلغت بنسبة  ،مليون ريال سعودي 52.7إلى م 2020من عام الربع الثالث 
ً
فضال

  %18.3بنسبة ، مليون ريال سعودي 154.1عن تحسن إجمالي األرباح لفترة التسعة األشهر حيث سجل 
ً
 مقارنة

 . م2019بعام 

 هو ما يمثل مليون ريال سعودي، و  4.4م 2020لعام بلغ صافي أرباح املجموعة للربع الثالث ومن جهة أخرى، 
ً
 تحسنا

 ملحوظ
ً
 و  م2019في الربع الثالث من عام الذي تم تسجيله  رئخساالمن صافي  ا

 
. مليون ريال سعودي 6.7بـ ر د  ق

 45.3بلغت ر ئخسامع قارنة باململيون ريال سعودي،  6.2م 2020األولى لعام لفترة التسعة أشهر األرباح وبلغ صافي 

 .م2019عام الفترة نفسها من مليون ريال سعودي في 

ستمرة واملبادرات املستراتييي اال التحول مبادرات برنامج في اإليرادات ونجاح االستقرار  االشركة هذتعزو إدارة و 

 ل
ً
ولى من العام األ  خالل الربع الثالث وفترة التسعة أشهرجائحة فيروس كورونا، إلى األرباح التي حققتها استجابة

متطلبات ع بما يتماش ى م، كافة أقسام املجموعةفي الكفاءات التشغيلية والتغييرات الهيكلية اعتماد تم و . م2020

 .م2019عام الفي الربع األول من  بدء تطبيقه في املجموعة، الذي تم التحول االستراتيييبرنامج 

 تعليقو 
ً
قال املهندس عزام سعود املديهيم، الرئيس التنفيذي ملجموعة الحسن غازي النتائج املالية،  لىع ا

 ،الثالث من هذا العاملربع خالل امرة أخرى تحقيق املجموعة للربحية يسعدنا أن نعلن عن “ :إبراهيم شاكر
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على و . م2020من عام  الربع الثانيفترة فصلية منذ مدة خالل ألول نا عن تحقيق الربحية بعد إعالنوالذي يأتي 

 كان مالقوي الذي حققته مجموعتنا لم تكن خالية من التحديات، إال أن األداء السابقة الرغم من أن الفترة 
ً
 دفوعا

لتحول اإيرادات املبيعات واستمرار مبادرات خفض التكلفة واالمتثال الصارم للركائز التشغيلية لبرنامج باستقرار 

ات جراءاإل في تخفيف خالل الربع الثالث شهدنا لقد مرة أخرى. أثبت أهميته ونجاحه ، والذي االستراتييي

في  التحسندعم مر الذي ساهم باأل ، اململكةفي جميع أنحاء املفروضة للسيطرة على تفش ي فيروس كورونا 

لنمو، األجهزة املنزلية في امحفظة ستمر تواتجاهات الشراء القوية بين مجموعات عمالئنا. قتصادية اال األنشطة

 كما 
ً
 ".في شركتنا شاريعقسم املتحقيق النمو في  يسعدنا أيضا

 م2020من عام للتسعة أشهر األولى أبرز مالمح األداء املالي 

  م2019من العام  %5.4بنسبة  ،مليون ريال سعودي 736.2ة اإليرادات البالغتحسن إجمالي 

  لى أساس سنوي ع %18.3 بنسبة، مليون ريال سعودي 154.1غ ح البالرباتحسن إجمالي األ 

  مليون ريال  31.6خسارة قدرها مقارنة بريال سعودي  مليون  6.3لتسجل تحسن األرباح التشغيلية

 م.2019للعام سعودي

  مليون ريال  45.3 خسارة قدرها، باملقارنة مع صافي مليون ريال سعودي 6,2 األرباح ليسجلتحسن صافي

جلت سعودي   م2019األشهر التسعة األولى من عام في س 

 

  مياملديه واختتم
 
ة بنا نتيجة الخاصاإلمداد سلسلة في خالل الربع األخير واجهنا تحديات جدير بالذكر أننا و " :قائال

 ، والذي كوريا الجنوبيةالذي ضرب إلعصار ا
 
صرف توتمكنا من الر على إحدى العالمات التجارية الشريكة لنا. أث

في ا وسرعة استجابتهاملجموعة ، وهو ما يؤكد مرونة بسرعة لتخفيف األثر السلبي لهذا الحدث وحماية املخزون

ام عخالل اللنهجنا في ممارسة األعمال التجارية خاصة سمة امليزة كانت هذه لقد . مواجهة اضطرابات السوق 

وسيع إدارة التكاليف مع تتطبيق مبادرات و املرن  نا. وبالنظر إلى املستقبل، نواصل بناء نموذج تشغيلم2020

منصة التجارة اإللكترونية الخاصة بنا، والتي نتوقع أن تزداد أهميتها تعزيز إلى باإلضافة محفظتنا، قوة وتعزيز 

 شهر والسنوات املقبلة".خالل األ 

 

 م2020من عام  الربع الثالثأبرز إنجازات برنامج التحول االستراتيجي في 

 النتائج التالية على أساس سنوي: م2020من عام الربع الثالث حققت مبادرات برنامج التحول االستراتييي في 

 

 تحول األعمال الرئيسية

  في الربع  %1العربية السعودية بنسبة ارتفعت إيرادات املبيعات في اململكة

  م،2020الثالث من عام 
ً
، وارتفعت م2019بالفترة نفسها من عام  مقارنة

 .م2019في فترة التسعة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من عام  %7.4بنسبة 
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  ذه هحيث انخفضت بشكل أكبر، استمرار تخفيض تكاليف موظفي الشركة

مقارنة بالربع الثالث من  م2020للربع الثالث من عام  %4.2بنسبة التكاليف 

 م2019لفترة التسعة أشهر مقارنة بعام  %8.6، وبنسبة م2019عام 

  مليون ريال سعودي في  3.3ململكة لعمليات الشركة في ابلغ الدخل التشغيلي

 م، 2020الربع الثالث 
ً
مليون ريال سعودي في الربع  5.7قدرها بخسارة  مقارنة

. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ الدخل التشغيلي في اململكة م2019 الثالث

مليون ريال سعودي  26.7قدرها مليون ريال سعودي مقابل خسارة  10.1

 العام املاض يمن  هاخالل الفترة نفس

 خطة تطوير املواهب
  االنتهاء من تنفيذ خطة تطوير املواهب على املستوى اإلداري وإعادة هيكلة

 تنظيم املبيعات، ويتم إعادة تقييم الخطة بشكل مستمرنموذج 

 البنية التحتية لألداء

 تطبيق أنظمة فاعلية إدارة األداء في كافة أقسام الشركة 

 متابعات دورية لتنفيذ مبادرات برنامج التحول االستراتييي 

  تقديم مبادرات جديدة تلبي احتياجات األعمال ومتطلبات السوق 

 االستراتيجيةالتوجهات 
  تمديد اتفاقيات األعمال مع أصحاب العالمات التجارية الرئيسية 

 لجديدةا تحقيق التعاون مع الشركاء الرئيسيين في املبادرات االستراتيجية 

 

قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي للتخطيط والتحول في مجموعة الحسن غازي  ومن جهته،

 للشك الالنتائج األخيرة ال زالت " :إبراهيم شاكر
ً
برنامج  الكبير ملبادراتتأثير للمجموعة تؤكد بما ال يدع مجاال

رغم من لتشغيل. على الالخاص ل نافي نموذجباعتمادها التي قمنا الكفاءات التشغيلية التحول االستراتييي و 

سلسلة  تلك التي واجهتنا فياالضطرابات األخرى مثل و ، فيروس كورونافرضها جائحة تالتحديات املستمرة التي 

ع التجارية في جمي هافرصزيادة املشكالت ودعمت قدرتها على هذه معالجة خالل املجموعة مرنة بقيت ، اإلمداد

الربع  من فترتي كل  في  ،على أساس سنوي  إلى حد كبيراملجموعة تحسنت نتائج صافي دخل كما أنحاء اململكة. 

ققنا ذلك من خالل التركيز الثابت على تعزيز أداء املبيعات على املستويين . لقد حاألولى الثالث والتسعة أشهر

 التكاليف".على  ةالدقيقالسيطرة على  ناحفاظإلى جانب الهيكلي واالستراتييي، 

 

 األثر واالستجابةجائحة فيروس كورونا: 

واصل مجلس اإلدارة وإدارة املجموعة معالجة التأثير الناتج عن جائحة فيروس كورونا ووضع الخطط لتخفيف 

إلى إغالق صاالت العرض واملتاجر بشكل مؤقت في الربع الثاني من العام آثارها. واضطر عدد من وكالء املجموعة 

ا على مبيعات التجزئتماشًيا مع اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة ملنع ا
ً
ة نتشار الفيروس، مما فرض ضغوط

 .التقليدية. ومع تخفيف حظر التجول على مستوى اململكة، عادت صاالت العرض واملتاجر إلعادة افتتاح أبوابها

وقد نجحت مجموعة شاكر ووكالئها في تحويل املبيعات والتوزيع إلى قنوات بديلة، مما خفف الضغط على قطاع 

زئة التقليدي، وعلى الرغم من أن بعض املشاريع واجهت بعض التأخير بسبب جائحة كورونا. ومع تجارة التج
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تخفيف التدابير االحترازية والعودة التدريجية للنشاط االقتصادي الطبيعي، تحسنت املبيعات لتصل إلى 

وقد تعاملت املجموعة  . ومن جهة أخرى،م2019من عام  الربع الثالثمستويات أقوى مقارنة بما تم تحقيقه في 

بسرعة لالستفادة من حزم الدعم الحكومي املقدمة للقطاع الخاص وإدارة التكاليف الثابتة واملتغيرة بشكل فعال، 

 .باإلضافة إلى دعم رأس املال العامل والحفاظ على العمليات بالقدرة املثلى

تأثيره ي، ال يمكننا تقديم تنبؤات دقيقة لوبالنظر إلى سرعة تفش ي فيروس كورونا على الصعيدين املحلي والدول

املستقبلي على أداء ونتائج الشركة خالل الفترة القادمة. وسيتم توفير املزيد من التحديثات املتعلقة بالتطورات 

 الجوهرية املتعلقة بفيروس كورنا املستجد من قبل الشركة في حينه.

 

 م2020التوقعات واآلفاق املستقبلية للعام 

، تعمل املجموعة على االستفادة من سلتها املتميزة للعالمات 2019ق منصة التجارة اإللكترونية في العام وبعد إطال 

التجارية العاملية لألجهزة املنزلية، مستفيدة بذلك من القنوات الناشئة للبيع بالتجزئة، والتي ستخدم العمالء 

 عن تحقيق الكفاية عبر عمليات املبيعات و 
ً
 .التوزيعبشكل أفضل فضال

تشمل مجاالت النمو طويلة األمد مبادرة تركيب وحدات التكييف عالية الكفاءة التي أطلقها املركز السعودي 

تحفيز القطاع الخاص، باإلضافة إلى ذلك، ومبادرات لكفاءة الطاقة وتطوير استراتيجية اإلسكان السعودية 

من إل جي لتقديم عطاءات  Multi V الهواءستستغل مجموعة شاكر حصتها في السوق من مجموعة مكيفات 

قدم الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة )ترشيد(، . كما 2021و 2020ي خالل عام لعدد من املشاريع
 
 التابعةت

 ملا هو 
ً
للحكومة السعودية، فرصة مميزة إلعادة هيكلة األصول اململوكة من قبل كيانات عامة أو حكومية وفقا

 .لرسميمعلن على موقعها ا

درجة في السوق املالية السعودية )تداول( بالرمز "
 
"، SHAKERتحتل مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر، امل

 في السوق السعودية باعتبارها متخصصة في استيراد وتوزيع أهم العالمات الكهربائية العاملية وشركة 
ً
 رائدة

ً
مكانة

عة ألجهزة "إل جي" لتكييف ا ي تقوم التلألجهزة املنزلية لهواء. وتتضمن قائمة العالمات التجارية وطنية مصن 

عة في ونجحت املجمو  "بومبانيو"املجموعة بتوزيع منتجاتها "إل جي" و"إنديسيت" و"أريستون" و"ميتاج" و"ميديا"

، ومن خالل تأسيس %74إلى  %20م بزيادة حصتها في الشركة اإلماراتية لخدمات إدارة الطاقة من 2015العام 

بخدمات الطاقة، تكون الشركة قد اتخذت خطوة استراتيجية هامة  والتي تعنى(، ESCOوحدة خدمات الطاقة )

 على صعيد تنويع عمليات املجموعة وتعزيز إيراداتها.

 -انتهى-

 
 نبذة عن " الحسن غازي إبراهيم شاكر ":

أجهزة التكييف  م، وكانت من إحدى الشركات األولى التي أدخلت1950انطلقت مسيرة األعمال ملجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر عام 

 إلى اململكة.
ً
هي املستورد والوكيل الحصري للعديد من العالمات التجارية الرائدة الحسن غازي إبراهيم شاكر مجموعة  واألجهزة املنزلية عموما

 املوزع الحصري ملكيفات "أل جي" " بومبانيو"“ ميديا”و“ إنديسيت”و“ أريستون ”و “ ميتاج”بما في ذلك 
ً
في اململكة العربية السعودية، وهي أيضا
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في السعودية. وتختص وحدة خدمات الطاقة )ايسكو(، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، بتوفير حلول الطاقة. مجموعة شاكر هي شركة 

في تعزيز مكانتها ضمن قائمة الشركات السعودية  . ونجحت مجموعة شاكر منذ تأسيسها2010مساهمة عامة مدرجة في تداول منذ عام 

التكييف واألجهزة املنزلية في السعودية. ملزيد من املعلومات، ًيرجى زيارة املوقع:   الرائدة، حيث قدمت مجموعة من الحلول املتكاملة في مجال

http://www.shaker.com.sa/ 

 

 اإلعالمية، يرجى االتصال مع: للمعلومات

 خالد فنصة

Khaled.Fansa@instinctif.com 

+971 55 246 8846 
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