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مليون لاير سعودي في الربع األول من  4.5بقيمة "شاكر" تحقق صافي ربح 

 على أساس سنوي  %30.5وتحقق نمواً في اإليرادات بنسبة  2021عام 
 

  مليون لاير  3.3بلغت قيمته مليون لاير مقارنة بصافي خسارة  4.5بلغ صافي ربح الربع األول

 2020في عام 

  الفترة نفسها مقارنة ب %30.5مليون لاير بنسبة  288.3لتسجل تحسنت إيرادات الربع األول

 2020عام من 

  لاير سعودي 0.10تحسن ربحية السهم إلى 

 " مشروع مشترك لنشر الروبوتات والذكاء االصطناعي أعلنتا عن  "إل جي"و "شاكرشركتا

 بمصنع الشركة في السعودية
 

)"شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر"، أو : أعلنت 2021مايو  5الرياض، المملكة العربية السعودية، 

المنزلية  ة"الشركة" أو "المجموعة"(، الشركة الرائدة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف واألجهز

. 2021مارس  31بتاريخ المنتهية أشهر لثالثة لفترة اعن نتائجها المالية في المملكة العربية السعودية، 

لعام مقارنة بالربع األول  %30.5نسبته مليون لاير سعودي، بارتفاع  288.3حققت شاكر إيرادات بلغت و

مليون لاير سعودي بنسبة  57.6الربح البالغ ارتفع إجمالي ومقارنة بالربع السابق.  %46.7، وبنسبة 2020

مليون  4.5بلغ صافي ربح شاكر في الربع األول كما . بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 16.8%

والتي سجلت مليون لاير سعودي  3.3عن صافي خسارة قدرها  ا  ملحوظ ا  تحسنما يعد لاير سعودي، وهو 

 .2020في الربع األول من عام 

 

 إلى النمو القوي والمستمر في اإليرادات،على التوالي لربع الثالث تسجيل هذه األرباح لتعزو اإلدارة هذا و

نجاح إلى جانب  ،توفير التكاليف والتركيز على االبتكاراإلجراءات المعتمدة لالتحسين المستمر وفضال  عن 

 استراتيجية محفظة منتجات الشركة.

 

فريق العمل خالل الربع األول إظهار  لواص": لشاكروقال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي 

في ف .المرونة في العمل مما أدى إلى تحقيق مبيعات وأرباح قوية في ظل ظروف السوق المليئة بالتحديات

هذه على أرض  لنموة اخط، ونحن سعداء برؤية نتائج 2023حتى العام بداية العام، أطلقنا استراتيجيتنا 

من خالل  وذلك ،التكييف واألجهزة المنزلية، مثل نواصل توسيع بصمتنا في قطاعاتنا األساسيةو. الواقع

انضمام بفي الربع األول كما رحبنا والبحث عن فرص جديدة في السوق.  ة العالمات التجاريةتنمية محفظ

وقت نفسه، سعينا لالستفادة من الفرص المتاحة من وفي ال. جديدةعالمة تجارية ك باناسونيكتلفزيونات 

الل خ سنواصل التركيز عليه بشكل كبير مجال  و ، وهالمشاريع الحكومية الضخمة في جميع أنحاء المملكة

 . الفترة القادمة"
 

دعم استراتيجيتنا، نتطلع إلى االبتكار عبر سلسلة التوريد واالستثمار في : "في سبيل وأضاف أبونيان

بوتات دخال الرومؤخرا  مشروعا  مشتركا  مع إل جي إلأطلقنا فقد . يالتشغيل نانموذجلتعزيز التكنولوجيا 

الجديدة على زيادة سرعة  التقنياتتعمل وفي الرياض.  شاكر –إل جي مصنع الذكاء االصطناعي في و

ن بأننا نحن على يقيداخل الشركة. لألجهزة تسمح لنا تصنيع العديد من األجزاء المكونة كما نتا  ودقته، اإل

 ".التقنياتهذه إدخال من خالل نا خفض تكاليفننعزز قدراتنا وس

 

 للربع األولأبرز مالمح األداء المالي 

  2020مقارنة بعام  %30.5مليون لاير سعودي بنسبة  288.3لتسجل تحسن اإليرادات 
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  بالمقارنة مع الفترة نفسها من  %16.8مليون لاير سعودي بنسبة  57.6تحسن إجمالي الربح البالغ

 العام الماضي

  مليون لاير سعودي  3.9مليون لاير سعودي من خسارة قدرها  1.6بواقع تحسن األرباح التشغيلية

 2020في الربع األول من عام 

  مليون لاير سعودي في  3.3مليون لاير سعودي من خسارة قدرها  4.5تحسن صافي الربح البالغ

 2020الربع األول من عام 

  2021لاير سعودي في الربع األول من عام  0.10بلغت ربحية السهم 

 

  

 

 تشغيليةالمستجدات الأبرز 

 ة بتحديث بنيته التحتي تشاكر إطار عمل تكنولوجيا المعلومات على مستوى مجموعته وقام تعزز

 األمنية

  انخفض عدد الموظفين و ،2020مقارنة بالربع األول من عام  %6.6خفض تكاليف الموظفين بنسبة

 موظف 619إلى 

  سلسلة التوريد لتحسين العملياتعلى تحديثات الاستمرار تنفيذ 

 األمر الذيفي الرياض، شاكر  –إل جي الذكاء االصطناعي في مصنع تقنيات إدخال الروبوتات و 

 تعزيز القدرة على التصنيع وزيادة الكفاءةساهم ب

 

 واالستراتيجيةالتوقعات 

، والتي تهدف إلى تنمية أعمالها التجارية 2023ستبدأ شاكر اآلن بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة حتى العام 

زة في قطاع التكييف واألجهلتصبح الخيار المفضل لدى العمالء والشريك المثالي للعالمات التجارية 

اتيجي، نجاح برنامج التحول االسترتبعا  لهذه االستراتيجية وتأتي المنزلية في المملكة العربية السعودية. 

 .2016وشهد تحقيق شاكر لألرباح ألول مرة منذ العام  2020الذي اكتمل في العام 

 

وأجهزة التكييف، لالستفادة من الفرص  ستعمل شاكر على تعزيز محفظتها الواسعة من األجهزة المنزلية

في العامين  %2الناشئة في السوق، فمن المتوقع أن ينمو سوق التكييف في المملكة العربية السعودية بنسبة 

، مدعوما  ببرامج كفاءة الطاقة الحكومية، التي تتضمن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة التابعة 1المقبلين

"(، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة )ترشيد( التابعة SEECءة الطاقة )"للمركز السعودي لكفا

للحكومة السعودية. كما توفر المشاريع الضخمة مثل "نيوم" و"البحر األحمر" فرصا  كبيرة أيضا . ومن 
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Profit/(Loss)

GP Margin NP Margin

140.7
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هلكين مدفوعا  بطلب المست 2في السنوات الثالث المقبلة %3المتوقع أن ينمو سوق األجهزة المنزلية بنسبة 

على المنتجات الموفرة للطاقة، وزيادة الدخل المتاح مع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل، إلى جانب 

 مجموعة قوية من مشاريع اإلسكان التي تدعمها الحكومة السعودية.

 

"، مكانة رائدة في SHAKERتحتل شاكر، المدرجة في السوق المالية السعودية )"تداول"( بالرمز "

ق السعودية باعتبارها متخصصة في استيراد وتوزيع أهم العالمات التجارية العالمية وشركة وطنية السو

مصنّعة لمكيفات "إل جي". وتتضمن قائمة العالمات التجارية لألجهزة المنزلية التي تقوم شاكر بتوزيع 

ة اتخذت الشركة خطومنتجاتها "إل جي" و"إنديسيت" و"أريستون" و"ميتا " و"ميديا" و"بومباني". وقد 

استراتيجية مهمة في زيادة مصادر دخلها وتعزيز إيراداتها من خالل نجاحها في تأسيس وحدة خدمات 

 .أعمال شاكر كأحد أنشطة( ESCOالطاقة )

 

 -انتهى-

 
 نبذة عن شاكر

، وكانت إحدى الشركات األولى التي أدخلت أجهزة التكييف واألجهزة المنزلية 1950انطلقت مسيرة األعمال لشاكر في العام 

عموما  إلى المملكة. وتعتبر شاكر هي المستورد والوكيل الحصري للعديد من العالمات التجارية الرائدة بما في ذلك "ميتا "، 

يديا"، و "بومباني" في المملكة، وهي أيضا  الموزع الحصري لمكيفات "إل جي" في و "أريستون"، و "إنديسيت"، و "م

شاكر، بتوفير حلول الطاقة. شاكر هي شركة  األنشطة ألعمال(، إحدى ESCOخدمات الطاقة ) وحدةالسعودية. وتختص 

منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها . ونجحت شاكر 2010مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية )"تداول"( منذ العام 

ضمن قائمة الشركات السعودية الرائدة، حيث قدمت مجموعة من الحلول المتكاملة في مجال التكييف واألجهزة المنزلية في 

  /s://www.shaker.com.sahttpالسوق السعودية والمنطقة بأكملها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
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