النتائج المالية للسنة المالية 2020

"شاكر" تسجل صافي أرباح  10.1مليون لاير سعودي في أول عام
لتحقيق األرباح منذ  .2016نمو في اإليرادات السنوية بنسبة ٪5.6






كان لبرنامج التحول االستراتيجي الذي اكتمل تنفيذه في العام  2020أثر إيجابي على إجمالي وصافي األرباح.
تسجيل صافي أرباح خالل فترة  12شهرا ً قدره  10.1مليون لاير مقارنة بصافي خسارة قدره  50.9مليون لاير في
العام .2019
تحسننننم إجمالي اإليرادات خالل فترة  12شننننهرا ً بحوالي  932.7مليون لاير سننننعودي ،بنسننننبة  ٪5.6مقارنة بالعام
.2019
تحسم األرباح لكل سهم إلى  0.15لاير سعودي.
أدت االستجابة السريعة لجائحة كوفيد 19-واالنتعاش االقتصادي إلى تعزيز نمو اإليرادات.

الرياض ،المملكة العربية السنننننعودية ،األحد  21مارس  : 2021أعلنت شااااا"شر ة شااااارشز إبراااااش ك"" ر شااااا"شر  ،أو
إشرشز أو إمجموعز ) ،إشرشز إر ئدة في ست ر د وتصن ع وتو"يع أجهزة إتك ف و ألجهزة إمنزإ ز في إمملكز إعر ز
إرعوديز ،عش تبق ق ألر "ح ألول مرة منذ إع"م  .2016وأظهرت إنت"ئج إم"إ ز إلرنز إمنته ز في  31ديرمبر  2020رتف"ع" ً
في إلير د ت نراااابز نمو  ٪5.6مق"رنز "إع"م  ،2019ح ث لغت  932.7مل ون لاير سااااعود  .شم" رتفع جم"إي إر ح نراااابز
 ٪18.1على ألساا" إراانو إ بلغ  195.6مل ون لاير سااعود  ،ف م" لغ صاا"في إر ح خالل فترة  12شااهر ً  10.1مل ون لاير
سعود  ،و و تبرش ملبوظ عش ص"في إخر"رة في إع"م  2019و إذ لغ  50.9مل ون لاير سعود .
وتنرب د رة ش"شر ذ الستقر ر و إتبرش في إلير د ت و إنج"ح في شم"ل رن"مج إتبول الستر ت جي و إمب"در ت إرريعز
و السااااااتب" ز سااااااتج" ز إ ج"ئبز شوف د 19-إى تبق ق ألر "ح .وفي ع"م  ،2020حققت شااااااا"شر جم ع أ د ف رن"مج إتبول
الستر ت جي ،ووصلت إلكف"ء ت إتشغ ل ز و إتغ ر ت إه كل ز إال"مز.
وقال محمد إبراهيم أبونيان ،الرئيس التنفيذي لشاكر:
ن إعودة إألد ء إم"إي إج د ش"ن نت جز طب ع ز إل تأث ر إكب ر إمب"در ت رن"مج إتبول السااااااتر ت جي على أعم"إ ن" .ورك
إتبدي"ت إتي فرضااااته" ج"ئبز شوف د ،19-فقد حققن" أر "ح" ً ألول مرة منذ إع"م  2016مش خالل إمب"فظز على الإتز م رش"ئز
سااااتر ت ج ز إبرن"مج؛ شم" سااااتمر نمو ير د تن" وي" ً مع خفض إتك"إ ف ،إى ج"نب تعزيز عال "تن" مع إشاااارش"ء عبر ساااالراااالز
إتوريد .وخالل إع"م  ،2020أضاااااافن" عالمز تج"ريز جديدة إألجهزة إمنزإ ز ضاااااامش مجموعز إعالم"ت إتج"ريز إدين" ،وحققن"
نمو ً في مش"ريعن" مش خالل تبني إفرص إتي وفرته" رؤيز إرعوديز  2030و إمش"ريع إضخمز رع"يز إبكومز .
وأضاف :نم" فرضت أحد ث إع"م  2020تبدي"ت على سلرلز إتوريد ،ربب ضغوط لز إمخزون في عض إفئ"ت ،وعلى
عمل ز إتصان ع ،رابب نقص إمكون"ت ألسا"سا ز إإلنت"ج ،فك"نت ساتج" تن" ساريعز إلتخف ف مش تأث ر إج"ئبز وحم"يز إمخزون
و ع"دة تق عمل "ت إتصن ع ،و و م" يؤشد مرونز إشرشز وسرعز ستج" ته" في مو جهز ضطر "ت إروق .
أبرز مالمح األداء المالي المحقق لألرباح
 تبرش جم"إي إلير د ت إب"إغز  932.7مل ون لاير سعود نربز  ٪5.6مق"رنز "إع"م 2019
 تبرش جم"إي ألر "ح إب"إغ  195.6مل ون لاير سعود نربز  ٪18.1على أس" سنو
 تبرش ألر "ح إتشغ ل ز إترجل  12.1مل ون لاير سعود  ،مق"رنز خر"رة در "  38.4مل ون لاير سعود
 تبرااش صاا"في ألر "ح إ رااجل  10.1مل ون لاير سااعود  ،مق"رنز خراا"رة در "  50.9مل ون لاير سااعود في إع"م
2019
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واختتم أبونيان بالقول:
يررن" أن نطلق ستر ت ج تن" إجديدة إلنمو ،و إتي تهدف إى جعل ش"شر شرشز ر ئدة في مج"ل تصن ع وتو"يع أجهزة إتك ف
و ألجهزة إمنزإ ز وذإك عد أن حققن" أ د فن" ،وأرسااااا ن" إه كل إتشاااااغ لي إجديد ،شم" وظفن" مجموعز مش إموظف ش إمو و ش
و إمتبمراااا ش ،إى ج"نب تطب ق نموذج أعم"إن" إمرن .ومع شتم"ل رن"مج إتبول السااااتر ت جي ،أصااااببن" على سااااتعد د شبر
إلترش ز على "ي"دة حصتن" في إروق عبر إقط"ع"ت إتي نعمل ف ه" ،و إتوسع إى ط"ع"ت جديدة إتلب ز حت "ج"ت إمرتهلك ش،
و إبف"ظ على مك"نتن" في إقط"ع"ت إتي نتو جد ف ه" ش"إمورد إمفضاال إلمرااتهلك ش .وس ا ت دع ذه أل د ف مش خالل مب"در ت
تبر ش مبفظز منتج"تن" ،و"ي"دة إكف"ء ت عبر نو ت إتو"يع إخ"صز ن" ،ور منز أعم"إن" ،ال س م" نو ت إتج"رة إلإكترون ز .
اكتمال برنامج التحول االستراتيجي
شتمل رن"مج إتبول الستر ت جي في إع"م  ،2020وحقق إنت"ئج إت"إ ز خالل ذ إع"م:



رتفعت ير د ت إمب ع"ت في إمملكز إعر ز إرعوديز نربز  ٪8.1على أس" سنو
نخف"ض وتبر ش تك"إ ف موظفي إشرشز في إمملكز ،ح ث نخفضت نربز  ٪14.1عش
إع"م 2019
حقق إدخل إتشغ لي إلشرشز في إمملكز "ي"دة نربز  ٪112إ صل إى  5.8مل ون لاير
سعود



النته"ء مش تنف ذ خطز تنم ز إمو ب على إمرتوى إلد ر  ،و ع"دة إه كلز إتنظ م ز
إلمب ع"ت

البنية التحتية لألداء




تطب ق أنظمز د رة ألد ء في ش"فز أ ر"م إشرشز
مت" ع"ت دوريز إتنف ذ مب"در ت رن"مج إتبول الستر ت جي

التوجهات
االستراتيجية




تمديد تف" "ت ألعم"ل مع أصب"ب إعالم"ت إتج"ريز إرئ ر ز
تبق ق إتع"ون مع إشرش"ء إرئ ر ش في إمب"در ت الستر ت ج ز إجديدة

تحول األعمال
الرئيسية



خطة تنمية المواهب

التوقعات واآلفاق المستقبلية
ستبدأ ش"شر آلن تنف ذ ستر ت ج ته" إجديدة حتى إع"م  ،2023و إتي تهدف إى تنم ز أعم"إه" إتج"ريز إت صبح إخ "ر إمف ضل
إدى إعمالء و إشاااريك إمي"إي إلعالم"ت إتج"ريز في ط"ع إتك ف و ألجهزة إمنزإ ز في إمملكز إعر ز إراااعوديز .وتتبع ذه
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السااتر ت ج ز نج"ح رن"مج إتبول السااتر ت جي ،إذ
.2016

شتمل في إع"م  2020وشااهد تبق ق شاا"شر إألر "ح ألول مرة منذ إع"م

سااتعمل شاا"شر على تعزيز مبفظته" إو سااعز مش ألجهزة إمنزإ ز وأجهزة إتك ف ،إالسااتف"دة مش إفرص إن"شاائز في إرااوق،
فمش إمتو ع أن ينمو سااوق إتك ف في إمملكز إعر ز إرااعوديز نراابز  ٪2في إع"م ش إمقبل ش ،1مدعوم" ً بر مج شف"ءة إط" ز
إبكوم ز ،إتي تتضااااامش مب"درة أجهزة إتك ف ع"إ ز إكف"ءة إت" عز إلمرشز إراااااعود إكف"ءة إط" ز ة  ،) SEECو إشااااارشز
إوطن ز إخدم"ت شف"ءة إط" ز ةترشااا د) إت" عز إلبكومز إراااعوديز .شم" توفر إمشااا"ريع إضاااخمز ميل ن وم و إببر ألحمر
فرصاااااا" ً شب رة أيضاااااا" ً .ومش إمتو ع أن ينمو سااااااوق ألجهزة إمنزإ ز نراااااابز  ٪3في إراااااانو ت إيالث إمقبلز 2مدفوع" ً طلب
إمرااااااتهلك ش على إمنتج"ت إموفرة إلط" ز ،و"ي"دة إدخل إمت"ح مع دخول إمزيد مش إنراااااا"ء إى سااااااوق إعمل ،إى ج"نب
مجموعز ويز مش مش"ريع إلسك"ن إتي تدعمه" إبكومز إرعوديز.
فيروس كورونا :األثر واالستجابة
و صل مجلس إلد رة مع"إجز إتأث ر إن"تج عش ج"ئبز شوف د 19-ووضع إخطط إتخف ف آث"ر " .و د نجبت ش"شر ووشالئه" في
تبويل إمب ع"ت و إتو"يع إى نو ت ديلز ،مم" خفف إضااااااغط على ط"ع تج"رة إتجزئز إتقل د  ،على إرك مش أن عض
إمشااااا"ريع و جهت تأخ ر ً رااااابب إج"ئبز .ومع تخف ف إتد ر الحتر "يز و إعودة إتدريج ز إلنشااااا"ط ال تصااااا"د إطب عي،
تبرنت إمب ع"ت إتصل إى مرتوي"ت أ وى مق"رنز م" ت تبق قه في ع"م  .2019ومش جهز أخرى ،تع"ملت ش"شر ررعز طو ل
فترة إج"ئبز إال ستف"دة مش حزم إدع إبكومي إمقدمز إلقط"ع إخ"ص و د رة إتك"إ ف إي" تز و إمتغ رة شكل فع"ل" ،إل ض"فز
إى دع رأ إم"ل إع"مل و إبف"ظ على إعمل "ت "إقدرة إميلى.
و "إنظر إى سااارعز تفشاااي ج"ئبز شوف د 19-على إصاااع ديش إمبلي و إدوإي ،ال يمكنن" تقدي تنبؤ ت د قز إتأث ر " إمراااتقبلي
على أد ء ونت"ئج إشرشز خالل إفترة إق"دمز .وس ت توف ر إمزيد مش إتبديي"ت إمتعلقز "إتطور ت إجو ريز إمتعلقز "إج"ئبز
مش بل إشرشز في ح نه.
تبتل شااااا"شر ،إمدرجز في إراااااوق إم"إ ز إراااااعوديز ة تد ول ) "إرمز  ، SHAKERمك"نز ر ئدة في إراااااوق إراااااعوديز
"عتب"ر " متخصااصااز في ساات ر د وتو"يع أ إعالم"ت إتج"ريز إع"إم ز وشاارشز وطن ز مصاانعز إمك ف"ت ل جي  .وتتضاامش
"ئمز إعالم"ت إتج"ريز إألجهزة إمنزإ ز إتي تقوم شااااا"شر تو"يع منتج"ته" ل جي و نديرااااا ت و أريراااااتون و م ت"ج
و م دي" و ومب"ني  .و د تخذت إشاارشز خطوة سااتر ت ج ز مهمز في "ي"دة مصاا"در دخله" وتعزيز ير د ته" مش خالل نج"حه"
في إع"م  2015في "ي"دة حصاااااته" في إشااااارشز إلم"ر ت ز إخدم"ت د رة إط" ز) (EMSمش  %20إى  %74وتأسااااا س وحدة
خدم"ت إط" ز ة )ESCOششرشز ت" عز إه".
 نتهى -نبذة عم شاكر
نطلقت مرااا رة ألعم"ل إشااا"شر في إع"م  ،1950وش"نت حدى إشااارش"ت ألوإى إتي أدخلت أجهزة إتك ف و ألجهزة إمنزإ ز
عموم" ً إى إمملكز .وتعتبر ش"شر ي إمرتورد و إوش ل إبصر إلعديد مش إعالم"ت إتج"ريز إر ئدة م" في ذإك م ت"ج  ،و
أريرااااااتون  ،و نديراااااا ت  ،و م دي"  ،و ومب"ني في إمملكز ،و ي أيضاااااا" ً إمو"ع إبصاااااار إمك ف"ت ل جي في
إرااعوديز .وتختص شاارشز خدم"ت إط" ز ة ،)ESCOحدى إشاارش"ت إت" عز إشاا"شر ،توف ر حلول إط" ز .شاا"شر ي شاارشز
مراا" مز ع"مز مدرجز في إرااوق إم"إ ز إرااعوديز ة تد ول ) منذ إع"م  .2010ونجبت شاا"شر منذ تأس ا رااه" في تعزيز مك"نته"
ضاااامش "ئمز إشاااارش"ت إرااااعوديز إر ئدة ،ح ث دمت مجموعز مش إبلول إمتك"ملز في مج"ل إتك ف و ألجهزة إمنزإ ز في
إروق إرعوديز و إمنطقز أشمله" .إمزيد مش إمعلوم"ت ،يرجى "ي"رة إمو ع https://www.shaker.com.sa/
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