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 دارة اإل مجلس رئیس كلمة
 

 

  حضرات المساھمین الكرام،

  كم ورحمة هللا وبركاتھ ،یعلالسالم 
  

، وسوف نلقي بعض الضوء على أھم اإلنجازات للسنة "اكسترا" لإللكترونیاتإنھ لمن دواعي سروري أن أقدم لكم نتائج الشركة المتحدة 
  . 2013دیسمبر  31المنتھیة في 

  
ألنھا السنة التي احتفلت فیھا بالذكرى العاشرة لمیالدھا، وفي الوقت نفسھ كانت سنة  "اكسترا"كانت سنة متمیزة بالنسبة ل  2013

التوسع اإلقلیمي للشركة حیث فتحنا فرعین في بلدین خلیجیین وھما سلطنة عمان والبحرین، في الوقت الذي واصلنا فیھ توسعنا داخل 
  المملكة العربیة السعودیة.

  
٪  12.4ملیون لایر أي بنمو قدره + 3,388المبیعات إلى  ياللیصل إجم 2013مالھا التجاریة في نموا  في أع  "اكسترا"لقد حققت 

  م.2012٪ بالمقارنة مع  5.5ملیون لایر بنمو قدره + 167، و نمت األرباح إلى م 2012بالمقارنة مع 
  

  مدن كبیرة ومتوسطة و صغیرة (قنفذة، جدیدة في معارض 6توسعھا داخل المملكة من خالل فتح  "اكسترا"، واصلت 2013خالل عام 
الشركة الوحیدة في قطاع  "اكسترا"، الریاض حي الصحافة و جدة حي الصفا) و بھذا اإلنجاز تكون 2مكة المكرمة   ،2حساء األبیشة ،

  مدینة. 22التجزئة المتواجدة في 

  
عززت النظم والعملیات الداخلیة لوضع العمالء في مركز اھتمامھا و تحسین خدمة العمالء بشكل عام، من خالل تطویر  "اكسترا"

  تجربة العمالء في المعارض و خدمات ما بعد البیع و توصیل الطلبات للمنازل.
  

 تحسین توافر المجموعة الواسعة من منتجاتھا بفضل عالقاتھا القویة مع الموردین الرئیسیین على "اكسترا"باإلضافة إلى ذلك، عملت 

  دورة وتحسین جودة المخزون. 7.1و ضمان أن تكون سباقة  في تقدیمھا لعمالئھا، كل ھذا مع تحسین معدل دوران المخزون لتحقیق 
  

تطویر الكفاءات البشریة بالشركة وتوطینھا وجذب كفاءات جدیدة تساعد على نمونا في  "اكسترا"وبما أن من أركان استراتیجیة 

تطویر الكفاءات البشریة من خالل جذب واستبقاء الموھوبین و تقدیم برامج التدریب المناسبة، و قد بلغ  "اكسترا"المستقبل، فقد واصلت 

  ٪ .29تقارب  موظف مع نسبة توطین 2,609ن ما مجموعھ عدد الموظفی يالإجم

  

ریاالت للسھم الواحد  3لتحسین قیمة شركتكم ومشاركة المساھمین في النجاحات، قامت الشركة بتوزیع ” اكسترا“و كجزء من سیاسة 

 ملیون لایر من خالل منح أسھم مجانیة. 300ملیون لایر إلى  240م، وكذلك زیادة رأس المال من 2013عن عام 

على تعزیز حصتھا في السوق السعودي بخطط طموحة تركز على   "اكسترا"ا آخر من النمو وستعمل سیكون بإذن هللا عام 2014عام 
. وسوف نقوم أیضا بتعزیز قاعدة عملنا بُعمان والبحرین 2015فرعا بحلول سنة  40تحسین ملموس في خدمة العمالء و استكمال 

 السنوات المقبلة. للحصول على حصة سوق رائدة تمكننا من االنطالق إلى دول أخرى في

واإلدارة التنفیذیة وجمیع العاملین بشركتكم على أدائھم الممیز خالل  ختاما أود ان أتقدم بخالص الشكر والتقدیر ألعضاء مجلس اإلدارة

  ات.العام. والشكر موصول لمساھمینا الكرام لثقتھم و مساندتھم لنا. ونعدكم ببذل الجھد الدائم متطلعین إلى المزید من النجاح

  وهللا ولي التوفیق،

  
  عبدهللا عبداللطیف الفوزان

 رئیس مجلس اإلدارة
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  رؤیة الشركة

ستھالكیة بتقدیم تجربة متفوقة وقیمة لجمیع العمالء في المنطقة الوسطى من إللكترونیات االشركة الرائدة في قطاع تجزئة اإل أن نكون
  العالم.

 
  رسالة الشركة

ستھالكیة من خالل تقدیم أفضل خیارات من المنتجات والخدمات والحلول إلات ایلكترونإلنحن نقدم لعمالئنا تجربة تسوق قیمة في ا
  لتمكینھم من تطویر نمط حیاتھم.

 نحن نوفر النمو للموظفین والمساھمین ونساھم بشكل إیجابي في المجتمعات التي نخدمھا.
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  النشاط الرئیسي للشركة)( نشاط الشركةملخص طبیعة 

وتم افتتاح أول  ،م وفقاً لقوانین المملكة العربیة السعودیة2002ینایر  1كشركة ذات مسؤولیة محدودة بتاریخ  "اكسترا"تأسست 
 .السعودیة ةیالتم إدراج الشركة في سوق األسھم الم م2011. وفي عام م2003معارضھا بمدینة الریاض في ینایر 

  
من  أكبر عددمما یطرح  ة األجھزة اإللكترونیة والمنزلیةبالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل كاف "اكسترا"تبیع 

. ویتم تحدیث البضائع الموجودة باستمرار، حیث یعمل الفریق التجاري وبشكل وثیق مع قاعدة تحت سقف واحد لعمالءأمام اخیارات ال
 .ات والمنتجات الجدیدة في األسواقطرح أحدث التقنی سباقة في "اكسترا"تكون أنالموردین لضمان 

  
أجھزة التلفاز واألجھزة السمعیة وأجھزة الكمبیوتر وأجھزة  من "اكسترا"وتتكون قائمة األصناف والمنتجات الرئیسیة التي توفرھا 

 اإللكترونیة وكافة األجھزة المنزلیة.تصال المتنقلة وأجھزة التصویر الرقمي والصوتي وأجھزة األلعاب اال
  

للمستھلكین، فإنھا أیضاً توفر لھم منتجات خدمیة متمیزة تساعدھم على الشعور  "اكسترا"باإلضافة للمنتجات واألصناف التي توفرھا 
ل والتركیب والخدمات ذات حیث تتنوع ھذه الخدمات بین المتطلبات األساسیة مثل خدمات التوصی ،باإلطمئنان والراحة التامة بعد الشراء

میزة تنافسیة تنفرد  شركتكمیعطي  ما اذھ. ولومات التثقیفیة داخل المعارضالقیمة المضافة مثل خدمات الكمبیوتر والضمان الممدد والمع
  من مصادر المبیعات واألرباح.خراً آ اً في الوقت ذاتھ مصدر "اكسترا"بھا عن منافسیھا وتوفر لـ 

  
  نظرة عامة 

ستطاعت أن تزید من حصتھا في السوق السعودي وتعزز من احیث  "اكسترا"بعة من قبل شركة تأثبتت النتائج نجاح اإلستراتیجیة الملقد 

م بالمقارنة مع السنوات 2013رغم تباطؤ نمو السوق خالل سنة  ،طاع التجزئة لألجھزة اإللكترونیةموقعھا في المرتبة األولى في ق

كلھا عوامل ساعدت  ،وتقویة األنظمة الداخلیة ،وتعزیز خدمات العمالء ،التوسع داخل السعودیة بفتح معارض جدیدة ةمواصلإن السابقة. 

الوجھة األولى لمتسوقي األجھزة  "اكسترا"م وجعل 2013ملیون متسوق في العام  13.5على ھذا النجاح الذي یتمثل في جلب أكثر من 

  اإللكترونیة والمنزلیة.

  
 "اكسترا"، تم اختیار 2013بالتكریم المتواصل، حیث فازت خالل تاریخھا بالعدید من الجوائز. ففي العام  "اكسترا"وتحظى عملیات 

بیئة عمل في المملكة العربیة السعودیة، وذلك بحسب القائمة التي أعدتھا كل من شركة  100للعام الثالث على التوالي كواحدة من أفضل 

. كما أضافت في العام ذاتھ إنجازاً جدیداً إلى سجلھا الحافل حیث تمت تسمیتھا كواحدة من "االقتصادیة"شارات وصحیفة لالست "تیم وان"

ضمن قائمة أقوى  "فوربس الشرق األوسط". عالوة على ذلك، حصلت الشركة على تصنیف "عالمة تجاریة سعودیة 100أفضل "بین 

شركات في قطاع الخدمات في المملكة العربیة السعودیة. وفي عامي  5لیجي، وأقوى شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخ 200

  من قبل الھیئة العامة لالستثمار في السعودیة كإحدى أسرع الشركات نمواً في المملكة.   ”اكسترا“تم تصنیف  2011و 2010

   . www.extra.comالمزید من المعلومات عبر الموقع االلكتروني  یمكن الحصول علىو

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.extra.com/
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  استراتیجیة الشركة

  : ھي على محاور رئیسیة اإلقلیمیةومواصلة تعزیز وتنمیة مركزھا الریادي في األسواق السعودیة لترتكز استراتیجیات الشركة 
  

 العمالء.حتیاجات ا تقویة الحصة السوقیة عبر تفھم واستیعاب 
 .تحسین خدمة العمالء لرفع مستوى رضاھم  
 اإلقلیمیة.األسواق لكة والتوسع الجغرافي في األسواق الداخلیة للمم 
 القدرات التنظیمیة.ررفع مستوى الكفاءات داخل المنظومة وتطوی 
 .االستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتحسین أدائھا المالي 
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 م2013اإلنجازات خالل عام أھم 
  

 رفع الحصة السوقیة   -1
 الذي  ىبریل والذي حقق باإلضافة لمھرجان التخفیضات الكبرأبعامھا العاشر بإقامة مھرجان تخفیضات في شھر  "اكسترا" تحتفلا

 %51 ىلإزیادة في المبیعات وصلت  ققةعمیل، مح ملیون 1.9 لىإكل عام نجاحاً متمیزاً حیث وصل عدد العمالء  "كسترا"اتقیمھ 

 .عن نفس الفترة من السنة السابقة

 كثر أصفحات قطاع التجزئة في منطقة الشرق األوسط حیث وصل عدد المشتركین  "فیس بوك"في موقع  "اكسترا"صفحة  تتصدر

ووصل عدد متابعي  "تویتر"صفحتھا على موقع التواصل االجتماعي  "اكسترا"من ملیون مشترك. وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت 

 شھراً.  12ألف شخص خالل فترة  250تغریداتھا إلى أكثر من 

 " قفزة نوعیة في عدد زوار موقع الشركة للمبیعات اإللكترونیة " اكستراحققتwww.extra.com  حیث بلغ عدد الزوار أكثر من

 اإللكترونیة. % في المبیعات68مع زیادة  %30ملیون عمیل بزیادة قدرھا  10

 م2013ت والتي بدأت عملھا في منتصف عام اإدارة خاصة بمبیعات الشرك "اكستراأت "نشأ. 

 

 خدمة العمالء  -2
 .% عن العام الماضي36تحسن نسبة رضا العمالء عن خدمة التوصیل للمنازل بنسبة 

 

 بناء الكفاءات وتطویر األنظمة -3
 لتحدیث نظام  "اكسترا"ستشاریة للعمل مع تعیین شركة ا“Oracle” .الخاص بالتجزئة  

  29تحسن نسبة التوطین في الشركة والتي وصلت الى.%  

  2,609موظف لیصل العدد الى  350توظیف عدد. 

 

 التوسع الجغرافي  -4
 معارض جدیدة داخل المملكة 6فتتاح عدد ا.  

 معرضین خارج المملكة. فتتاح معرضین في كل من البحرین وسلطنة عمان كأولا 

 
 

 
 

 
 
 
  
  
  
 
 
  

http://www.extra.com/
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 م2013 يالأوالً :أداء وأنشطة الشركة خالل العام الم

  

 ملخص نتائج األعمال  - أ
 

  
  

  داخل وخارج المملكةالشركة لمبیعات التحلیل الجغرافي  يالیوضح الجدول الت
  

 (بأاللف اللایر السعودي) المبیعات
 الدولة

 معدل النمو     م2012  م2013
  

 المملكة العربیة السعودیة   3,190,344  3,015,038 5.8%

         

 دول الخلیج  197,330  - *6.6%

 اإلجمالي  3,387,674  3,015,038 12.4%    

  النمو في المبیعات.لمساھمة من إجمالي ا*   

  
وقد بلغت نسبة مجمل الربح ، %13.4مجمل الربح  بالعام الماضي بینما زاد مقارنةً  %12.4المبیعات بلغ  يف اً نمو "اكسترا"حققت 

زیادة مبیعات معظم األقسام باإلضافة إلى زیادة عدد المعارض إلى  و یعود ذلك العام الماضيخالل  %17.6مقابل  %17.8للمبیعات 
  .2013معرض في دیسمبر  37إلى  2012 معرض في دیسمبر 29من 

 
م  2013ملیون لایر لعام  167.3م إلى 2012ملیون لایر لعام  158.6وذلك من  %5.5ھذا وقد زادت األرباح الصافیة للشركة بنسبة 

بالرغم من تكلفة  ربح النشاط من العملیات والرقابة الفعالة على النفقات يملیون لایر والزیادة ف 373المبیعات بمبلغ  ينتیجة الزیادة ف
  معرضي البحرین وعمان.ستثمار في اال
 

ستمرار المراقبة افتتاح ثمانیة فروع خالل العام واعتبار المخزون مقارنة بالعام الماضي مع األخذ في اال ىمستو ىالمحافظة علتم 
  جودة المخزون.الدقیقة ل

 
تھا التشغیلیة، ویعتبر میزة ءكفاھا نتیجة ضخامة حجم مشتریاتھا مما یعزز من یعلوتستفید الشركة من تنافسیة األسعار التي تحصل 

  .لھا تنافسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النسبة من المبیعات المبلغ عات النسبة من المبی المبلغ

12.4% - 3,015,038 - 3,387,674 المبیعات

13.4% 17.60% 530,506 17.76% 601,591 مجمل الربح

5.5% 5.42% 163,339 5.09% 172,350 ربح النشاط من العملیات الرئیسیة

5.4% 5.41% 163,241 5.08% 172,044 الربح الصافي قبل الزكاة

5.5% 5.26% 158,590 4.94% 167,324 الربح الصافي

معدل النمو

فى السنة المنتھیة 

31 دیسمبر 2012م

فى السنة المنتھیة 

31 دیسمبر 2013م آالف الریاالت 
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  عرض لعناصر قوائم الدخل والمیزانیات -1

 

قفزت المبیعات من حیث مبیعاتھا وصافي أرباحھا خالل األعوام الخمسة األخیرة  يقیق نمو فتح يستمرار فالستطاعت شركتكم اا

بینما قفز صافي أرباح % 23.9محققة معدل نمو تراكمي قدره   م2013 يملیون لایر ف 3,388إلى  م2009 يملیون لایر ف1,440

  %.42.1معدل نمو تراكمي قدره  م محققة2013 فيملیون لایر  167 إلى م2009 يلایر ف  ملیون 41شركتكم من 
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.  

  

  

  

دارة الفعالة للمخزون اإلو ذلك بفضل  1.13التزامات المتداولة یبلغ الاستطاعت الشركة أن تحقق نسبة تداول لألصول و ا و
 والقوة الشرائیة للشركة.

كما استطاعت الشركة أن تمول أغلب توسعاتھا الداخلیة و الخارجیة باإلضافة إلى توزیعات األرباح من مصادر تمویلھا 
عات المستقبلیة.الداخلیة بنسبة اقتراض بسیطة مما یعزز موقفھا المالي لخطط التوس  
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  اإلقـــــــــتراض -2

 :2013دیسمبر  31القائمة كما في  الجدول التالي یوضح أرصدة المرابحات
  

 طریقة السداد  الرصید أخر السنة  تاریخ االستحقاق  التاریخ  الغرض  النوع  الجھة المانحھ
      

  

ملیون لایر 40  2014ینایر في سددت   2013دیسمبر 2014ینایر 
متطلبات رأس 

 المال العامل

 اتمرابحأربعة 
سالمیة قصیرة إ

 جلألا
 البنك السعودي البریطاني 

  

محلیة ( البنك السعودي البریطاني، البنك ستخدام التسھیالت الممنوحة للشركة من عدد من البنوك الاتم  2013علما بأنھ خالل عام 
مرابحات قصیرة األجل وذلك لدعم تمویل متطلبات رأس المال العامل بقیمة إجمالیة  ، بنك الجزیرة) للحصول علىالسعودي الفرنسي

 .2013مرابحة تم سدادھا بالكامل خالل نفس العام  36ملیون لایر مقسمة إلى  180
  
  

  الزكـــــــاة و المدفوعات النظامیة -3
  

حتى  يالنھائ بتسدید الفروق الناتجة عن الربط الزكويقامت  م كما31/12/2012حتى  يكة بتقدیم و تسدید إقرارھا الزكوقامت الشر
 ھذا التقدیر. الىلایر وتم عمل مخصص بإجم 4,394,971م بمبلغ 2013لتزام الزكوي للعام تم تقدیر االم و2005عام 

  
  و فیما یلي بیان بأھم المبالغ المستحقة للجھات النظامیة:

 
2012  2013   (االف الریاالت)

 مصلحة الزكاة  4,395 4,089

 جتماعیةالمؤسسة العامة للتأمینات اال  761  628

 
  الشركة فروع -4

 فرع، و2حساءاأل، الصحافة بالریاض، 2ةمك، ةبیش، ةدقنف ،عمان ،البحرین في كل من م2013خالل عام  معارض 8 فتتاحاتم لقد 
 ةمدینة في كل من الریاض وجد 24موزعة على م 2013معرضاً بنھایة عام  37مجموع معارض الشركة  وبذلك وصل ةجدب الصفا

وجیزان وینبع وسكاكا  ونجران وحفر الباطن والجبیل جخرالو حساء وتبوك وأبھا والطائف والمدینة ومكةوالخبر والدمام وبریدة واأل
  مسقط.و لمنامةوقنفذة وبیشة وا وحائل ةوعنیز
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  الشركات التابعة -5

 المحدودة: لكترونیاتإلشركة المتحدة لصیانة الحاسبات واال
 
داخل المملكة العربیة السعودیة. وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة بسجل تجاري رقم  "اكسترا"وھي الشركة التابعة الوحیدة لـ  

قیمة  ،حصة نقدیة متساویة القیمة 3,000مقسمة إلى  لایر سعودي 300,000م برأسمال قدره 22/6/2010بتاریخ  2051043211
% من رأس مال الشركة. تتمثل أھداف الشركة المتحدة لصیانة الحاسبات 99 "اكسترا"وتملك  لایر سعودي 100كل حصة 

، لىالمنزلیة والحاسب اآللكترونیات وفقاً لعقد تأسیسھا في صیانة وإصالح األجھزة اإللكترونیة والرقمیة والكھربائیة، األجھزة واإل
ات باإلضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة اإللكترونیة والرقمیة وقطع غیارھا، وألعاب الكمبیوتر واأللعاب اإللكترونیة، واألدو

 مارس أي نشاط حتى اآلن.المكتبیة المختلفة، والھواتف الخلویة والمواد الغذائیة ومواد الدیكور. وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الشركة لم ت
 

 :في البحرین .(اكسترا) ش.ش.و لإللكترونیاتالشركة المتحدة 
 
ھي شركة الشخص الواحد مسجلة في مملكة البحرین بالسجل التجاري و. العربیة السعودیة خارج المملكة "اكسترا"لـ   تابعةشركة ھي  

 100حصة نقدیة قیمة الحصة الواحدة  500مقسمة إلى بحرینيدینار  50,000م برأسمال قدره 13/10/2011بتاریخ  79207رقم 
. وتتضمن أنشطة الشركة استیراد وتصدیر وبیع األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة وقطع غیارھا، والبرامج واألنظمة دینار بحریني

التوسعات  يالخاصة لتلبیة طموحات الشركة فالمتعلقة بالكومبیوتر، واأللعاب اإللكترونیة وبرامجھا، إضافة إلى إدارة وتطویر الممتلكات 
 كامل حصص ھذه الشركة. "اكسترا"وتمتلك  .الخارجیة

 
  عمان:في  .م.م(اكسترا) ش. لإللكترونیاتالشركة المتحدة 

 
بتاریخ  1141656بالسجل التجاري رقم  عمان سلطنة مسجلة في ،العربیة السعودیة خارج المملكة "اكسترا"لـ  تابعةشركة ھي 
% للشركة المتحدة 99بنسبة ملكیة لایر عماني   100,000مسؤولیة محدودة برأس مال قدره  ذات وھي شركةم 07/04/2012

تبلغ  سھم متساویة القیمةلف أ 100مقسمة إلى  البحرین "اكسترا" لإللكترونیات% للشركة المتحدة 1السعودیة و  "اكسترا" لإللكترونیات
بمختلف  الكھربائیة األجھزة واألدوات يتجارة الجملة والتجزئة فوتتضمن أنشطة الشركة . لایر عمانيإلسمیة لكل منھا واحد القیمة ا

میة واألدوات المنزلیة وأشرطة یعلائیة والوسائل التبوألعاب الكمبیوتر واأللعاب اإللكترونیة والكھر وقطع غیارھاأنواعھا ومسمیاتھا 
ستقبال الفضائي والھواتف المحمولة والثابتة وأجھزة الكمبیوتر سائط المتعددة وأجھزة االالتسجیل والبطاریات الجافة وأجھزة عرض الو

 .الكمبیوتر وقطع غیارھاوملحقاتھا وطابعات 
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   صول الحقیقة للعملاأل  
  

 

  المـوارد البشـریة -ب 
  

  رضا العمیل یكمن في مواردنا البشریة

عدد الموظفین  رافقھ زیادة في النمو على مستوى األعمال بشكل سریع ومضطرد لتغطیة كافة أسواق المملكة وھذا "كسترا"القد نمت 
تنفیذیة  استراتیجیة "كسترا"اوقد انتھجت   .2013موظفا بنھایة عام  2,609لیصل العدد الكلي إلى ) 2012مقارنة بعام ( %15بنسبة 

  :واضحة فیما یتعلق بالموارد البشریة حیث أنھا بنیت لتحقیق ثالثة أھداف رئیسیة وھي
  .وذلك في الوقت المناسب وبالمھارات المطلوبة متمیزةأن یكون لدینا مصادر دائمة للموارد البشریة ال :أوال
  .یر األعمال والموظفینأن یكون لدینا فریق إداري لدیھ المھارات القیادیة المطلوبة لتطو :ثانیا
ستثمار لالأن تكون لدینا بیئة عمل وثقافة تنظیمیة مثالیة وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمیة. وقد بذلت شركتكم جھودا كبیرة  :ثالثا

 من كادرھا الوظیفي.  %29في الكفاءات الوطنیة والتي توجت بنسبة توطین تصل 
 

بموظفیھا من خالل دعم التدریب الوظیفي والذي یعد أحد الركائز الھامة في تطویر الموظفین وترقیة الكادر  "كسترا"اشركة  يوتعتن
داریة م للمھارات اإل2013داخل وخارج الشركة خالل العام  ساعة تدریبیة 17.000الوظیفي حیث قامت شركتكم بإجراء ما یعادل 

 .2012العام  أضعاف ةتفوق ست وخدمات العمالء وبنسبة نمو ةوالتسویقی البیعیةوالمھارات والسلوكیة 
  

  حوافز للموظفین برامج -جـ 
  

 مؤشرات األداء على تقاریر لسنویة للموظفین المتمیزین بناءتطبق الشركة برنامج حوافز الموظفین عن طریق المكافآت الشھریة وا

الشھریة وتقییم األداء السنوي، وقد اعتمدت الشركة في تحفیز موظفیھا على نظام یربط أھداف الشركة المتفق علیھا في بدایة العام مع 

  مؤشرات أداء خاصة بكل إدارة ومن ثم موظفي الشركة وذلك بشكل عادل ومحفز.

  م.  31/12/2013ملیون لایر في 14.9لغ ب "الالئحة التحفیزیة للموظفین"ن رصید برنامج أومن الجدیر بالذكر 

  
  جتماعیةدعم المؤسسات اال - د
  

والتي  الفوزان لخدمة المجتمعمع بالتعاون  ؤهالذي تم إنشا "إرتقاء" مبادرةاالجتماعیة من خالل مشاركتھا في  تھامسؤولیب "كسترا"اتلتزم 

وتسلیمھا للمستفیدین. كما  ،إلعادة تأھیلھا من جدید ،الشركات الكبرىالتي تتخلص منھا ،يلستفادة من أجھزة الحاسب اآلاال لىإتھدف 

التخلص منھا مما من  بدالً  ،القدیمة وإعادة تأھیلھا للعمل اآلليستفادة من أجھزة الحاسب لال ،نشر ثقافة إعادة التدویر لىإتھدف أیضاَ 

   .یحافظ على سالمة البیئة
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  المستقبلیةالتطلعات ـ  ھـ 
  

   ،ستحواذ على مزید من الحصة السوقیةرغبتھا في االبما یتناسب مع  م2014رباح في عام المبیعات واألاً في الشركة نموتتوقع 
بسبب استمرار اإلنفاق الحكومي وتواصل التطور في التكنولوجیا  للمستھلكین مدعومة بالنمو المتواصل للسوق ونمو القدرة الشرائیة

لتسھم في تقدیم المزید من الخدمات م 2015معرضاً بحلول  40فتتاح ستكمال االوتھدف الشركة  إلى النمو السكاني.باإلضافة 
  .للمستھلكین

  
م و ذلك یرجع 2013) سیكون مختلفاً مقارنة بنفس الفترة من عام (الربع سنویةتتوقع الشركة أن النمو في المبیعات و األرباح الفصلیة 

  اختالف توقیت شھر رمضان حتفاالً بعامھا العاشر وا "كسترا"اومھرجان التخفیضات الذي أقامتھ  المبیعات لى اختالف موسمیةإ
  قیة عن العام السابق. ینشطة التسولى اختالف األإضافة باإل عیاد و بدء العام الدراسي و غیرهو األ

  
  من خالل ما یلي: الطویلالمتوسط وعلى المدى  تتوقع الشركة أن یستمر نمو مبیعاتھا وأرباحھاو    
  

 التركیز على خدمة العمالء وزیادة المیزة التنافسیة.   
 معارض جدیدة داخل المملكة والتوسع إقلیمیاً فتتاح ا.  
 إكسترا"نة لعمالء إضافة أنواع جدیدة من خدمات ما بعد البیع بما یضمن توصیل أفضل خدمة ممك".  
  ةیعلبفا و "كسترا"الـ  و األرباح زیادة الحصة السوقیةدعم التوسعات خارج المملكة بھدف. 
 ة في التحكم بالمصروفات.یعلتنامي القوة الشرائیة للشركة والفا 

  
التطور والنمو كما أن  تسارع وتیرة التقنیة إمكانیات وترى الشركة بأن األسواق التي تشارك فیھا أسواق واعدة و تتمتع بالمزید من 

ن التغیرات الدیموغرافیة في المملكة تؤدي بدورھا إلى تزاید أكما   تسھم بدورھا أیضاً في تنامي الطلب على المنتجات األحدث دائما ً.
حاجة لألجھزة اإللكترونیة والمنزلیة والذي یؤدي بدوره إلى زیادة ال السكاني للمملكةنمو الالطلب على الوحدات السكنیة بالتواكب مع 

  .تطور وریادة للسوق ھ منیلإللشركة نشاطھا و توجھھا لتحقیق ما تصبو یؤمِّن  مما
  

بموجب اتفاقیة إدارة  شركة السعودي الفرنسي كابیتال،فتحت "اكسترا" محفظة استثماریة  مدارة بالكامل بواسطة  2014و في بدایة عام 
  الستفادة من الفرصة المتاحة للشركات المساھمة في األكتتابات األولیة فقط.اغرض بالمحفظة المعتمدة من قبل ھیئة السوق المالیة 
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  ھثانیاً : مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة ل

  

  أعضاء مجلس اإلدارة -  1

  :لحضور حسب الجدول المذكور أدناهوتم توضیح بیان ا لمجلس اإلدارة جتماعاتاثالثة انعقاد  م2013لقد تم خالل العام 

  

   -   غیاب -×       الحضور أصالة  

ة مجلس اإلدارة في حتفاظھ بعضویامع  ،من منصب الرئیس التنفیذي للشركة 2013مارس  11ستقالتھ في اتقدم السید/ محمد جالل علي فھمي ب  

        أخر یوم عمل لھ كرئیس تنفیذي. 2013مایو  31وكان یوم  2013مارس  13ستقالة بتاریخ المجلس على اال وقد وافق ،الحالیةدورتھ 

  ھ أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفیذیینیعلما حصل  -  2

  :يالكالتموضحة  م31/12/2013 في يار التنفیذیین خالل العام المنتھمن كبعضاء مجلس اإلدارة وخمسة أل المدفوعةالمبالغ  يالإجم
  

خمسة من كبار التنفیذیین من ضمنھم 
 الىالرئیس التنفیذي والمدیر الم   

أعضاء المجلس  
 غیر التنفیذیین    

أعضاء المجلس 
 التنفیذیین    

 البیان

7,148,452 
 

- 
 

 الرواتب و التعویضات -

- 
 

341,508 
 

 ھأإلدارة و اللجان التابعھ لجتماعات  مجلس ابدالت حضور  3,000

6,414,585 
 

1,600,000 
 

 ت الدوریة و السنویة آالمكاف 200,000

- 
 

- 
 

 الخطط التحفیزیة  -

- 
 

- 
 

 تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل شھري أو سنوي -

        

13,563,037 
 

1,941,508 
 

203,000 

 

 المجموع
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  اللجنة التنفیذیة -  3

تم تعیین اللجنة التنفیذیة بالشركة بواسطة مجلس اإلدارة لتحل محل المجلس فیما بین اجتماعاتھ ولمواجھة الحاالت الطارئة، باإلضافة 
ة، وخاصة فیما یتعلق بتحدید األھداف اإلستراتیجیة للشركة واألولویات یالإلى القیام بمساعدة المجلس في أداء مھامھ اإلشرافیة بكفاءة وفع

  .ات الخاصة بسیاسة توزیع األرباحة والتشغیلیة لھا، ووضع التوصییالالم
 

  :أسماؤھم ةیالوتتكون اللجنة التنفیذیة من األعضاء الت
 رئیساً             اللطیف الفوزان     هللا عبد األستاذ/  عبد 
 عضواً                 القضیب سعود األستاذ/  باسل محمد 
 عضواً                        الصغیرالعزیز  األستاذ/  ھشام عبد  
  عضواً      فھمي                          علىاألستاذ/ محمد جالل 
 
على  تعقد اللجنة التنفیذیة اجتماعاتھا بناءاً الجمعیة العامة للمساھمین قبل المعتمدة من  لإللكترونیاتلالئحة حوكمة الشركة المتحدة وطبقا 

  :اليم، على النحو الت2013خالل العام  اجتماعات خمسة اللجنة عقدتدعوة من رئیسھا، وقد 
  

  

   -   غیاب -×       الحضور أصالة  

  ملحوظة:
   .م2013یونیو  3 بتاریخ "اكسترا" لإللكترونیاتفي اللجنة التنفیذیة بناءاً على قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة  اً فھمي عضو عليتم تعیین السید محمد جالل * 

  لجنة الترشیحات والمكافآت -  4

ة، وخاصة فیما یالیتلخص دور لجنة الترشیحات والمكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مھامھ اإلرشادیة واإلشرافیة بكفاءة وفع
لتعیینات الصحیحة یتعلق بتحدید أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین األكفاء والتأكید على أن سیاسة الترشیحات بالشركة ینتج عنھا ا

شركة في وتؤدي إلى األھداف المرجوة واالحتفاظ بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین الممیزین، ومن خالل ذلك فھي تساعد ال
  .لمستقبليتحقیق أھدافھا ونموھا ا

  
  :أسماؤھم ةیالوتتكون لجنة الترشیحات والمكافآت من األعضاء الت

  /رئیساً     عبد هللا عبد اللطیف الفوزان  األستاذ 
 عضواً     القضیب سعود األستاذ/   باسل محمد 
 عضواً     األستاذ/   ھشام عبد العزیز الصغیر  

  

 لجنة الترشیحات والمكافآتتعقد الجمعیة العامة للمساھمین  من قبلالمعتمدة  لإللكترونیاتلالئحة حوكمة الشركة المتحدة وطبقا 

  :يالم، على النحو الت2013خالل العام  جتماعینا على دعوة من رئیسھا، وقد عقدت اللجنة اجتماعاتھا بناءاَ 

  

   -   غیاب -×       الحضور أصالة  

  

10 دیسمبر 

2013

10 سبتمبر 

2013

23 یولیو 

2013

5 مایو 

2013

5 فبرایر 

2013

رئیس اللجنة      عبدهللا عبداللطیف الفوزان 1

عضو اللجنة      باسل محمد سعود القضیب 2

عضو اللجنة      ھشام عبدالعزیز الصغیر 3

عضو اللجنة    محمد جالل علي فھمي * 4

م

تاریخ إجتماعات اللجنة التنفیذیة

الصفة اإلسم

10 دیسمبر 2013 05 فبرایر 2013

رئیس اللجنة   عبدهللا عبداللطیف الفوزان 1

عضو اللجنة   باسل محمد سعود القضیب 2

عضو اللجنة   ھشام عبدالعزیز الصغیر 3

اإلسمم

شیحات تاریخ إجتماعات لجنة التر

الصفة
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  لجنة المراجعة -  5

الشركة یتلخص دور لجنة المراجعة في القیام باإلشراف على أعمال التدقیق والمراجعة لدى الشركة ومراقبتھا وإدارتھا وفقاً لسیاسات 
ھا لتوفیر أكبر قدر ممكن من الطمأنینة لجمیع عملیات یعلة ولوائحھا وتعزیزھا وتفیالوبرامجھا المتوافقة مع متطلبات ھیئة السوق الم

ھا من أجل حمایة حقوق المساھمین، یعلا في فھم مخاطر العمل والسیطرة یعلالشركة التجاریة، ھذا وباإلضافة إلى مساندة اإلدارة ال
  ة.یالة مجلس اإلدارة للقیام بمھامھ اإلشرافیة بكفاءة وفعومساعد

  

  أعضاء لجنة المراجعة: 
 اً رئیس    األستاذ / ولید عبدالعزیز الصغیر   
 اً عضو      األستاذ / ماجد فؤاد الشیخ  
 اعضو      األستاذ / عمار محمد الغول 
  ًاألستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالھادي           عضوا 

  

على  تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتھا بناءاً الجمعیة العامة للمساھمین  من قبلالمعتمدة  لإللكترونیاتلالئحة حوكمة الشركة المتحدة وطبقا  

  : يالكالت م،2013خالل العام  جتماعاتا سبعة من رئیسھا، وقد عقدت اللجنة ةدعو

  

   -   غیاب -×       الحضور أصالة  

  
 

فإن لجنة المراجعة ترى أنھ لیس ھناك أي قصورھام في أنظمة الرقابة  م2013اللجنة من أعمال عن عام  ھوفي ضوء ما قامت ب
  .م2013الداخلیة وأنھا فعالة لمنع واكتشاف األخطاء وأنھ لم یحدث خرق جوھري ألنظمة الرقابة الداخلیة خالل عام 

  
  ملحوظة:

ربعة أعضاء بدالً من م زیادة عدد أعضاء لجنة المراجعة إلى أ2013یولیو  23بتاریخ  "اكسترا" لإللكترونیاتقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة * 

 .تعیین السید/ عبدالمعطي وصفي عبدالھادي عضواً جدیداً في لجنة المراجعةثالثة أعضاء وتم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                

  
 

 

22 أكتوبر 

2013

24 سبتمبر 

2013

15 یولیو 

2013

29 مایو 

2013

15 أبریل 

2013

29 ینایر 

2013

15 ینایر 

2013

رئیس اللجنة        ولید عبدالعزیز الصغیر 1

عضو اللجنة        ماجد فؤاد الشیخ 2

عضو اللجنة        عمار محمد الغول 3

عضو اللجنة   عبدالمعطي وصفي عبدالھادي** 4

الصفة

تاریخ إجتماعات لجنة المراجعة

اإلسم م
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  ثالثاً : توزیع األرباح و المكافآت وتوصیات مجلس اإلدارة 

  

  رباحسیاسة توزیع األ -1
 

خرى یف األالة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكیرباح الصافیة السنواألتوزع ساسي للشركة من النظام األ 46للمادة رقم  اً وفق
  :اآلتي الوجھ على

 

 بلغ متى التجنیب ھذا وقف العادیة العامة للجمعیة ویجوز نظامي، احتیاطي لتكوین الصافیة األرباح % من10 یجنب 
 .المال رأس نصف االحتیاطي المذكور

 لتكوین الصافیة األرباح من %20تتجاوز ال نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح علىاً بناء العادیة العامة للجمعیة یجوز 
 .معینة أغراض أو لغرض وتخصیصھ احتیاطي إنفاقي

 األقل على المدفوع المال رأس % من5تعادل  للمساھمین أولى دفعة ذلك بعد الباقي من یوزع. 
 اإلدارة. مجلس ألعضاء كمكافأة الباقي % من5عن  تزید ال نسبة تقدم ما بعد یخصص  

  

توزیع أرباح على المساھمین بما یتناسب مع دخل الشركة ووضعھا المالي وتدفقاتھا النقدیة ومع حالة السوق  ”اكسترا“بصفة عامة تنوي 
  .حتیاجاتھا النقدیةاستثماریة ووالمناخ اإلقتصادي العام وبما یتناسب مع خططھا التوسعیة واال

  
  م2013 يتوصیة مجلس اإلدارة عن العام المال -2

ملیون لایر  37.5دارة بتوزیع م توصیة مجلس اإل2013سبتمبر  30بتاریخ جتماعھا المنعقد ا الجمعیة العامة للمساھمین في عتمدتا
عتباراً امجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نصف سنویة  ت، وفوضم2013سعودي أرباحاً نقدیة على المساھمین عن النصف األول من عام 

 لذلك. اءات الالزمةاإلجر تخاذاوم 2013سبتمبر  30من 
  

أرباحاً نقدیة للمساھمین  ملیون لایر سعودي 52.5مبلغ صرف  2013دیسمبر  11 بتاریخفي اجتماعھ المنعقد  اإلدارةقرر مجلس كما 
) لایر للسھم 3مبلغ ( 2013 يالما تم توزیعھ على المساھمین عن العام الم يالیصبح إجموبذلك  ،م2013من العام  الثانيعن النصف 

  .% من رأس مال الشركة30الواحد بما یعادل 
  

لغ ببدفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة بم ةالجمعیة العام إلىالتوصیة  م11/2/2014جتماعھ المنعقد بتاریخ ا يقرر مجلس اإلدارة ف
 لایر لكل عضو. 200,000بمعدل  يلایر سعود 1,800,000قدره  يالإجم

  

  رأس المال -  3

  ریاالت للسھم الواحد.  10 تبلغ سمیةإملیون سھم بقیمة  30ملیون لایر سعودي وعدد أسھمھا  300 شركتكمیبلغ رأس مال  
  

  

من  زیادة رأس مال الشركة م2013أبریل  1المنعقد بتاریخ  اجتماعھافي  2013خالل عام  عتمدت الجمعیة العامة للمساھمیناوقد 
ملیون سھم  24عدد األسھم من وملیون لایر،  300ملیون لایر إلى  240من  الشركةرأس مال رتفع اخالل منح أسھم مجانیة وبذلك 

  ملیون سھم. 30إلى 
 

  
 

 لكبار المساھمینالتغیر في حصص الملكیة  -  4

  .س مال الشركةأ% من ر5ممن یمتلكون أكثر من  نیالرئیسی لمساھمینلكبارا في حصص الملكیة التغیرات يالیوضح الجدول الت
  

  
  

وفقا لموافقة  عن طریق منح أسھم مجانیة ملیون سھم 30ملیون سھم إلى  24من  "اكسترا" لإللكترونیاتتم زیادة رأس مال الشركة المتحدة  *

  م.2013أبریل  1الجمعیة العامة للمساھمین بتاریخ 

  

 

 

النسبة األسھم النسبة األسھم

45.43% 13,628,870 45.43% 10,903,096 شركة الفوزان القابضة

14.94% 4,481,052 14.94% 3,584,842 شركة عبدالعزیز الصغیر لإلستثمار التجاري المحدودة

المساھم
31/12/2013 م 01/01/2013 م
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  م2013 ةیوالتغیر فیھا خالل السنة المال نسب ملكیة األسھم:  اً رابع

  

  ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر م2013ة یالملكیة األسھم و التغیر فیھا خالل السنة المنسب  - 1  
  

 

عن طریق منح أسھم مجانیة وفقا لموافقة الجمعیة   ملیون سھم 30ملیون سھم إلى  24من  "اكسترا" لإللكترونیاتتم زیادة رأس مال الشركة المتحدة 

  م.2013أبریل  1العامة للمساھمین بتاریخ 

  :يالتمثل أسھم الضمان كالت هسھم أعالاأل

  .ممثلین لشركة الفوزان القابضةالألعضاء ل لإللكترونیاتفي الشركة المتحدة  تم حجزاألسھم من ملكیة شركة الفوزان القابضة *

 ممثلین لشركة عبدالعزیز الصغیرالألعضاء ل لإللكترونیاتفي الشركة المتحدة  ستثمار التجاري المحدودةلالاألسھم من ملكیة شركة عبدالعزیز الصغیر تم حجز** 

  ستثمار التجاري المحدودة.لال

  

  القصر وأوالدھم زواجھمأولكبار التنفیذیین  م2013 ةیالالم السنةوالتغییر فیھا خالل  األسھم ةنسب ملكی -2
    

  .التابعةمن شركاتھا  أي أو الشركةدین  أدوات في القصر وأوالدھم وأزواجھمتعود لكبار التنفیذیین  ة أسھمیملك أيوجد تال 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أدوات الدین
ملكیة األقرباء من 

الدرجة األولى وتغیرھا
نسبة التغیر

عدد األسھم في نھایة 

عام 2013

عدد األسھم في 

بدایة عام 2013
الجنسیة  العضو إسم م

- - - 1,000 1,000 سعودي عبدهللا عبداللطیف الفوزان * 1

- - - 1,000 1,000 سعودي خالد عبداللطیف الفوزان * 2

- - 25% 1,250 1,000 سعودي عبدالمحسن عبداللطیف علي العیسى 3

- - 25% 1,250 1,000 كویتي أحمد یوسف أحمد الصقر 4

- - 25% 1,250 1,000 سعودي باسل محمد سعود القضیب 5

- - - 1,000 1,000 سعودي ولید عبدالعزیز الصغیر ** 6

- - - 1,000 1,000 سعودي فوزان محمد الفوزان * 7

- - - 1,000 1,000 سعودي ھشام عبدالعزیز الصغیر ** 8

- - - 1,000 1,000 مصري محمد جالل علي فھمي * 9
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  مجالس إدارتھا يعضو مجلس اإلدارة عضوا ف یكون يأسماء الشركات المساھمة الت -3
  

  

  

الشركة المساھمة إسم عضو مجلـس االدارة

شركة الفوزان القابضة

شركة عبداللطیف ومحمد الفوزان

شركة معالي القابضة

شركة بلوم لإلستثمارات السعودیة

الشركة األولى لتطویر العقارات

شركة ثبات للتطویر العقاري

شركة بوان

شركة الفوزان القابضة

شركة عبداللطیف ومحمد الفوزان

شركة األنابیب الفخاریة

مجموعة عبداللطیف العیسى القابضة

شركة الیسر للتقسیط

الشركة العربیة لصناعة الورق

شركة عقارات الخلیج

شركة مشاریع األرجان

شركة مجموعة الیسرة العالمیة لألغذیة

شركة الشال لإلستثمار

بنك بوبیان

شركة الفوزان القابضة

شركة عبدالقادر المھیدب وأوالده

شركة األولى لتطویر العقارات

مجموعة الفیصلیة

شركة بوان

شركة الیسر للتقسیط

شركة مجموعة عبداللطیف العیسى القابضة

شركة الخطوط السعودیة للتموین

شركة عبدالعزیز الصغیر القابضة

شركة بلوم لإلستثمار السعودیة

شركة عبداللطیف ومحمد الفوزان

شركة الفوزان القابضة

شركة األولى لتطویر العقارات

شركة بوان

شركة عبدالعزیز الصغیر القابضة

شركة الصغیر للتجارة والمقاوالت

ال یوجد محمد جالل علي فھمي

عبدهللا عبداللطیف الفوزان

خالد عبداللطیف الفوزان

فوزان محمد أحمد الفوزان

باسل محمد سعود القضیب

ولید عبدالعزیز الصغیر

أحمد یوسف أحمد الصقر

عبد المحسن عبد اللطیف علي العیسي

ھشام عبدالعزیز الصغیر
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   العالقةخامساً : التعامالت مع األطراف ذات 

  

 العقود التي یكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فیھا -1
  

  

 عقود تأجیر مواقع من األطراف ذات العالقة
  

  :يالوذلك على النحو الت الجدول أدناه فينوجز تلك العقود 

  
  

 عقود تأجیر مواقع لألطراف ذات العالقة
 

 
 

 خرىالتعامالت األ

  

  وشركاتھا التابعة (شركة نواه   مع شركة تطویر الحلول الرقمیة واإللكترونیة المحدودةتفاقیة لتزوید الخدمات ا "اكسترا"أبرمت
الحلول الرقمیة  لشركة تطویر مساندة خدماتبتوفیر "اكسترا"حیث تقوم  م1/1/2010بتاریخ  القابضة وشركاتھا التابعة)

 ي شھریاً لایر سعود 350,872مقابل مبلغ  تابعة)وشركاتھا التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتھا ال واإللكترونیة المحدودة
 .يویتم السداد على أساس شھر م2013عن عام 

  مقابل  لإللكترونیاتبتوفیر الخدمات القانونیة للشركة المتحدة حیث ستقوم  مع شركة الفوزان القابضة تفاقیةا "اكسترا"أبرمت
 .م2013من بدایة شھر أبریل  عتباراً ا سنويربع أساس  علىلایر سعودي ویتم السداد  60,000مبلغ شھري 

 
 التعامالت التجاریة مع األطراف ذات العالقة: -2

 
   .ةوھذه عبارة عن معامالت تمت على أسس تجاری

  
 شركة نواه القابضة وشركاتھا  وشركاتھا التابعة ل الرقمیة واإللكترونیة المحدودةمشتریات تجاریة من شركة تطویر الحلو)

لایر  405,644,504في المملكة العربیة السعودیة بمبلغ  فیلیبس و فیستل المعتمدین وسامسونج  وأحد وكالء نوكیا  التابعة)
 .سعودي

  لایر سعودي 26,049بمبلغ  الفوزان للعدد واألدواتمشتریات تجاریة من شركة. 
  لایر سعودي 583,230مبیعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ. 

  
األطراف ذات العالقة تمت وفقا لشروط ال تختلف عن المعامالت مع المدینین والدائنین التجاریین العادیین وال یوجد لھا المعامالت مع 

 2013أي مزایا خاصة وبعض ھذه العقود تم اإلتفاق علیھا منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 
العامة للمساھمین خالل النصف األول من عام للجمعیة  جتماعاأول  الخارجي عن ھذه المعامالت في سوف یتم عرض تقریر المدققو

 حسب النظام. 2014
 

  

 

 

طریقة السداد مدة العقد بدایة اإلیجار القیمة اإلیجاریة وصف العقد المؤجر

سنوي 5 سنوات 01/04/2011م 192,000 عقد إیجار مستودع – الدمام شركة عبد اللطیف ومحمد الفوزان

دفعتین سداد 25 سنة 30/06/2003م 991,000 عقد إیجار أرض - الخبر شركة عبد اللطیف ومحمد الفوزان

دفعتین سداد سنة واحدة 01/01/2013م 550,000 عقد إیجار مستودع – جدة شركة الفوزان لمواد البناء

طریقة السداد مدة العقد بدایة اإلیجار القیمة اإلیجاریة وصف العقد المستأجر

دفعة شھریة 19 شھر 01/06/2013م 186,200 عقد إیجار مكاتب إداریة في معرض الخبر الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلیة

دفعة شھریة 7 شھور 01/06/2013م 150,000 عقد إیجار مكاتب إداریة بالمبنى اإلداري الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلیة

دفعة شھریة 12 شھر 01/01/2013م 350,000 عقد إیجار مستودع - السویدي حدودة شركة تطویر الحلول الرقمیة واإللكترونیة الم
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 السابق ذكرھا:والمعامالت یوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذین لھم مصلحة في العقود  يالوالجدول الت 

 

 شركة عبداللطیف ومحمد الفوزان  

  البناءشركة الفوزان لمواد  

  للعدد واألدواتشركة الفوزان  

  عبدهللا عبداللطیف الفوزان

  خالد عبداللطیف الفوزان

  فوزان محمد الفوزان

 شركة الفوزان القابضة 

  عبدهللا عبداللطیف الفوزان

  خالد عبداللطیف الفوزان

  باسل محمد سعود القضیب

  فوزان محمد الفوزان

  فھمي علىمحمد جالل 

 

  للمستلزمات المنزلیةالشركة المتحدة  

 شركة تطویر الحلول الرقمیة واإللكترونیة المحدودة 

  شركة نواه القابضة وشركاتھا التابعة)وشركاتھا التابعة (

 الفوزان عبداللطیف عبدهللا

 خالد عبداللطیف الفوزان

 ولید عبدالعزیز الصغیر

 فوزان محمد الفوزان

 ھشام عبدالعزیز الصغیر

  محمد جالل على فھمى
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حوكمة و تأكیدات إدارة الشركة و حسابات الشركة يمراجعسادساً: 
  الشركات

  حسابات الشركة يمراجع
  

 يبعد مناقشتھا استقر رأوطلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لتدقیق حسابات الشركة و قد تم عرضھا على لجنة المراجعة  تم 
  .م2014اللجنة على الترشیحات التي ستعرض على الجمعیة العامة للنظر في اختیار مراجع حسابات الشركة لعام 

 

  تأكیدات إدارة الشركة
 

  :شركة مایلى التؤكد إدارة 
  بالشكل الصحیح. أعدتحسابات السجالت أن 
 ة.یعلأن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة ونفذ بفا 
 .أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا 
 جھة إشرافیة أو تنظیمیة أو  يأو أ ةیالسوق المالعقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي مفروض على الشركة من ھیئة  يال توجد أ

 قضائیة.
  

  حوكمة الشركات 
 

ل مواد نظام كتغطي  الً ن ویتكون النظام من أربعة عشر فصعتمدت الشركة نظام حوكمة خاص بھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمیا
في أنظمة الحوكمة وبما ال یتعارض ة وكذلك العدید من أفضل الممارسات العالمیة یالحوكمة الشركات الصادر من قبل ھیئة السوق الم

 مع األنظمة والقواعد الصادرة من الجھات ذات العالقة في المملكة العربیة السعودیة .

  :ةیاللتزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق الماتفصیالً لمدى  يالیبین الجدول الت
  

  
  
  
  
  
  
  

 

الشرح لم یتم االلتزام التزام جزئي تم االلتزام رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات م

√ الثالثة: الحقوق العامة للمساھمین 1

√ الرابعة: تسھیل ممارسات المساھمین لحقوقھم وحصولھم على المعلومات 2

√ الخامسة: حقوق المساھمین المتعلقة بإجتماع الجمعیة العامة 3

√ السادسة: حقوق التصویت 4

√ السابعة: حقوق المساھمین في أرباح األسھم 5

√ الثامنة: السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 6

√ التاسعة: اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة 7

√ العاشرة: الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة 8

√ الحادیة عشر: مسئولیات مجلس اإلدارة 9

√ الثانیة عشر: تكوین مجلس اإلدارة 10

√ الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة وإستقاللیتھا 11

√ الرابعة عشر: لجنة المراجعة 12

√ الخامسة عشر: لجنة الترشیحات والمكافآت 13

√ السادسة عشر: إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال 14

√ السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعویضاتھم 15

√ الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 16
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                 الشركةتتعرض لھا  ي: المخاطر الت اً سابع
 

المخاطر التي قد تواجھ الشركة ھي في اإلجمال نفس المخاطر التي قد تواجھ أي شركة تعمل بنفس المجال في السوق السعودي. و 
تم مناقشة م و16/12/2013إجتماعھا بتاریخ عقدت لجنة المخاطر تطبیقاً لالئحة حوكمة الشركة المعتمدة من قبل الجمعیة العامة 

یمكن تصنیف ھذه المخاطر إلى قسمین أساسیین: مخاطر تتعلق بعملیات و .لمتابعتھا والحد من آثارھا الشركة ھالمخاطر التي تواج
  .الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق

  
 :المخاطر المتعلقة بعملیات الشركة -

 
o  .وقد تكون البیئة النظامیة التي تعمل األنظمة والقوانین: تخضع أعمال الشركة ألنظمة ولوائح المملكة العربیة السعودیة

فیھا الشركة ُعرضة للتغییر. وقد تؤثر التغییرات النظامیة الناجمة عن عوامل سیاسیة أو إقتصادیة أو تقنیة أو بیئیة 
فقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشركة، ال توجد أیة مؤشرات كما في تاریخ ھذا وبشكل جوھري على أعمال الشركة. و

 ل أي تغیرات في البیئة النظامیة والتي قد یكون لھا تأثیر سلبي جوھري على عملیات الشركة وتوقعاتھا.التقریرحو
 

o في حالة عدم قدرة الموردین على اإلیفاء  يالعتماد على موردین أساسیین: قد یتأثر نشاط الشركة ووضعھا الماإل
ع عدد كبیر من الموردین وتقیم عالقات عمل وثیقة بالتوریدات المطلوبة، ولذلك تحافظ الشركة على عالقات وطیدة م

 مع نخبة من الموردین الرئیسیین وتقوم ببناء تخطیط سلیم ومتنوع للمنتجات والخدمات والمصادر.
 

o على أداء ر ة وافتتاح المعارض إلى التأثییاستراتیجیة النمو وتنفیذھا: قد یؤدي التأخر في اإللتزام بالخطط التوسع
الشركة. لذلك تركز الشركة على التنفیذ الفعال لخطة العمل الخاصة بھا واستراتیجیة النمو التي تتضمن إفتتاح معارض 

 جدیدة من خالل دراسة مفصلة للمواقع المستقبلیة واختیارھا بشكل استباقي. بیعیةجدیدة وتقدیم قنوات 
 

o  ة التي قامت بھا وزارة العمل السعودي صنفت الشركة المتحدة : بناءاً على التغییرات الجدیدالتوطینمتطلبات
(متطلبات النطاق  %24لذلك القطاع  التوطینلإللكترونیات ضمن الشركات الكبیرة في قطاع الجملة والتجزئة، ونسبة 

ن بلغت تحقیق نسبة توطیحیث استطاعت  توطینالتزاماً كامالً لتحقیق الھدف الوطني لل "اكسترا"األخضر). وتلتزم 
م ، ولھذا السبب یعد تدریب وتطویر مھارات وقدرات السعودیین من األولویات لدى 31/12/2013% كما في 29

 الشركة
 

 المخاطر المتعلقة بالسوق: -
 

o  البیئة التنافسیة: على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال البیع بالتجزئة فیما یتعلق باألجھزة
بكل فئة  المختصة والمنزلیة في المملكة العربیة السعودیة، إال أنھا تواجھ منافسة من قبل عدد من الشركاتاإللكترونیة 

دائماً على تلبیة رغبات المستھلكین من المنتجات والخدمات من خالل تفھمھا  "اكسترا"من فئات منتجاتھا. وتعمل 
 یدة مع عمالئھا وضمان استمراریتھم معھا.المستمر الحتیاجات ومتطلبات المستھلك بھدف بناء عالقة وط

 
o  حرب األسعار: مستوى أرباح الشركة قد یتأثر سلباً في حال نشوب حرب أسعار سواء على مستوى أسعار المنتجات

نھا من الحفاظ على ھامش ربحیتھا.لیاأو الخدمات ، لذلك تمتلك الشركة قدرة تفاوضیة ع دین، والتي تمكِّ  ة مع المورِّ
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  كلمة الختام
  

مما أدى إلى استمراریة  أعاله ستراتیجیة المذكورةتنفیذ خططھا اال علىتمكنت الشركة من تحقیق أھدافھا لھذا العام من خالل التركیز 
بأن السوق السعودي سوف یستمر في النمو بشكل إیجابي على  ریادتھا للسوق السعودي مدعومة بفریق إداري متمیز. وترى الشركة

یجابي في التعداد السكاني وحجم السوق. وھذا مما مصحوبا بالنمو اإل المملكةالمدى المتوسط في ظل سیاسة اقتصادیة حكیمة من قبل 
  ھا وتحقیق أھدافھا.تشطوالتطویر المستمر ألن اإلقلیميستمرار بالتوسع السیساھم في دعم خطط الشركة المستقبلیة با

  
لثقتھم بالشركة وتعدھم باالستمرار بتطویر الشركة إلى  بالشكر والتقدیر ختاما تتقدم الشركة المتحدة لإللكترونیات إلى كافة مساھمیھا

                                                                                                                                      األفضل دائما.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 كریم منصور الذھبي

 الرئیس التنفیذي

 

 
 محمد جالل علي فھمي

 المفوضمجلس اإلدارة عضو 
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