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تنويه

رم إعفاء رلشلكة للسنة رلمالية 2011م  ن ررلتزرم بمتطلبات ررفصاح رلورقيت في الئحة حوكمة رلشلكات وقورعد رلتسسيل وراليقرج رلصايقرين 
 ن هيئة رلسوق رلمالية رلخاصة بتالإل  سلج رريرقت، وذلك نظلرً ريقرج رلشلكة في رألسبوع رألخيل  ن رلسنة رلمالية 2011م. وسيتم ررلتزرم 

بهذه رلمتطلبات في رااقإل رلسنورت رلااي ة.

نظرة عامة 

لاد أثبت رلعام 2011 صحة روقعارنا رلمستابلية ، و ذلك  ع زإايت ررنفاق رلحكو ي وهو  ا رزر ن  ع رستالرق أسعاق رلبتلول وروجه رلحكو ة 
لدعم رلاطاعات رلغيل نفطية  ما أيى إلى يعم رلعدإد  ن رلاطاعات  ثل قطاعات ررسكان ورساقت رلتسزئة. إضافة إلى رلتأثيل رلكبيل في 

ثاة رلمستهلكين رإسابيًا  ما يفعهم إلى ررنفاق رلمتزرإد وهو  ا يعم قطاع رلتسزئة بحد كبيل. 

وال شك في أن رلتطوق رلسلإع ورلمتورصل للتكنولوجيا و طلح جهاز رلـ iPhone 4s وiPad 2 وGalaxy  ن سا سونج  دفوعًا بارنفاق رلمتزرإد 
للمستهلكين قد ساهم بشكل فعال في يعم  بيعارنا.

وقد أيت إستلرريسية رلشلكة رلمتلكزت في  ورصلة رلتوسع يرخل رلسعويإة إلى نمورً رإسابيًا و سسلت ققمًا غيل  سبوق في عدي رالفتتاحات 
لمعاقضها رلسدإدت خالل عام 2011م حيث رم رفتتاح 7  عاقض  في كل  ن حفل رلباطن، نسلرن، رلد ام، رللإاض، جده، رلخلج، و رلسبيل،  ااقنًة 
بهدف رلشلكة و رلذي كان إاضي بافتتاح 5  عاقض فاط ، و هو  ا إعزز  ن قدقرنا للوصول إلى  ا إااقب رلـ 40  علضًا  لـ “ركستلر” في 

رلمملكة بحلول رلعام 2015م.

ورآلن  ع 24  علض يرخل رلمملكة رلعلبية رلسعويإة ورلتي إزوقها أكثل  ن 10  ليون  تسوق ، فإن ““ركستلر”” هي رلوجهة رألولى لمتسوقي 
رألجهزت ررلكتلونية ورلمنزلية. وقد رم رصنيفها  ن ضمن رلمائة أسلع شلكة نمورً في رلمملكة  ن قبل رلهيئة رلعا ة لالستثماق لعا ي 
2010م و 2011م ورألولى في قطاع رلتسزئة. كما رم رصنيف ““ركستلر”” كخا ج أفضل بيئة عمل في رلمملكة ورألولى في قطاع رلتسزئة. كما 

رم رصنيفها  ن ضمن أفضل خمسين عال ة رساقإة بالمملكة  ن  سلة آقربيان بيزنج.

أضف إلى ذلك رلعدإد  ن ررنسازرت رلدرخلية للشلكة و رلتي ساعدت في إنساح هذر رلعمل و رلتي  نها  إطالق خد ة رلتساقت ررلكتلونية في 
إوليو 2011م، وهو و ما ال شك فيه قد ساعدنا في زإايت نطاق رغطيتنا رلسغلرفية ألغلبية  دن رلمملكة و سهل لنا رلوصول لكافة شلرئح 

رلمستهلكين حتى في رلمدن رلتي ال وجوي لمعاقض “ركستلر” فيها.

وقد رم إيقرج رلشلكة في سوق رألسهم رلمالية رلسعويإة كشلكة  ساهمة بتاقإخ 2011/12/24م بعد طلح 30%  ن قأس  ال رلشلكة رلبالغ 
240  ليون قإال سعويي.

ملخص طبيعة نشاط الشركة

رأسست “ركستلر” كشلكة ذرت  سؤولية  حدويت بتاقإخ 1 إناإل 2002م وفاًا لاورنين رلمملكة رلعلبية رلسعويإة. ورم رفتتاح أول  عاقضها 
بمدإنة رللإاض في إناإل 2003م. وفي عام 2011م رم إيقرج رلشلكة في سوق رألسهم رلمالية.

ربيع “ركستلر” بالتسزئة  سموعة ورسعة  ن رلمنتسات ورلخد ات رلتي رشمل كافة رألجهزت ررلكتلونية ورلمنزلية. حيث إتوفل في  عاقضها 
رلتساقي  رلفلإق  رلموجويت باستملرق، حيث إعمل  رلبضائع  رلعمالء. وإتم رحدإث  أ ام  12,000 صنف و نتج،  ما إطلح عدت خياقرت   ا إااقب 
وبشكل وثيق  ع قاعدت رلموقيإن لضمان أن إتم طلح أحدث رلتانيات ورلمنتسات رلسدإدت في رألسورق ألول  لت  ن ِقبل شلكة “ركستلر”. 

وأجهزت  رلكمبيورل  وأجهزت  رلسمعية  ورألجهزت  رلتلفاز  أجهزت  “ركستلر”  ن:  روفلها  رلتي  رللئيسية  ورلمنتسات  رألصناف  قائمة  ورتكون 
رررصال رلمتنالة وأجهزت رلتصوإل رللقمي ورلصوري وأجهزت رأللعاب ررلكتلونية وكافة رألجهزت رلمنزلية.

بارضافة للمنتسات ورألصناف رلتي روفلها “ركستلر” للمستهلكين، فإنها أإضًا روفل لهم  نتسات خد ية  تميزت رساعدهم على رلشعوق 
بارطمئنان ورللرحة رلتا ة بعد رلشلرء. حيث رتنوع هذه رلخد ات بين رلمتطلبات رألساسية  ثل: خد ات رلتوصيل ورلتلكيب ورلخد ات ذرت 
رلايمة رلمضافة  ثل خد ات رلكمبيورل ورلضمان رلممدي ورلمعلو ات رلتثايفية يرخل رلمعاقض. وهو  ا إعطي رلشلكة  يزت رنافسية 

رنفلي بها عن  نافسيها وروفل لـ “ركستلر” في رلوقت ذرره  صدق هام  ن  صايق رلمبيعات ورألقباح.

رؤية الشركة

رتمثل قؤإة رلشلكة في “أن ركون لها رلايايت ورللإايت في  سال رسزئة ررلكتلونيات ورألجهزت رلمنزلية ورررصاالت وحلولهم في ررقليم 
رألوسط  ن رلعالم بحلول عام 2020م”.
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رسالة الشركةر

رتمثل قسالة رلشلكة في “رحسين نمط حيات رلمستهلكين  ن خالل روفيل  نتسات وخد ات وحلول  بتكلت  ن شأنها أن رحاق أو رتساوز 
روقعات رلعمالء، ورحايق رلمنفعة لكافة رألطلرف ذرت رلعالقة  ن خالل رلعالقات رلتعاونية ورعزإز رلتميز رلتشغيلي”.

استراتيجية الشركة

رللإايي في رألسورق رلسعويإة ورلتوسع في رألسورق ررقليمية ورفهم  رلركز رستلرريسيات رلشلكة على  ورصلة رعزإز ورنمية  لكزها 
ورستيعاب إحتياجات رلعمالء ورالستفايت  ن قوت وحسم أعمال رلشلكة لتعزإز أيرءها رلمالي. وكذلك رستملرقإة ورطوإل قدقرها رلتنظيمية.

 لخص نتائج رألعمال 
فيما إلي  وجز عن نتائج رلعمليات ورلتشغيل للشلكة:

السنة المنتهية فىآالف الرياالت 
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية فى
31 ديسمبر 2010م

التغير

النسبة من المبلغ
المبيعات

النسبة من المبلغ
المبيعات

38.41%-1,778,382-2,461,510رلمبيعات
35.14%18.11%17.68322,092%435,272 سمل رللبح

36.7%5.6%5.5299,433%135,910قبح رلنشاط  ن رلعمليات رللئيسية
35.37%5.63%5.50100,068%135,464رللبح رلصافي قبل رلزكات

35.15%5.50%5.3797,731%132,080رللبح رلصافي

رللبح  نسبة  سمل  بلغت  وقد   ،%35.14 رللبح  زري  سمل  بينما  رلماضي  بالعام  %38.41  ااقنًة  بلغت  رلمبيعات  في  نمورً  “ركستلر”  حاات 
للمبيعات %17.68  اابل %18.11  ااقنًة بالعام رلماضي نتيسة إختالف رلمزإج رلبيعي ورلذي رضمن هذر رلعام نسبة أعلى  ن  بيعات رلهوررف 

رلذكية ورلحاسب رآللي ذرت رلها ش رلمنخفض نسبيًا.

هذر وقد زريت رألقباح رلصافية للشلكة بنسبة %35.15 وذلك  ن 97.7  ليون قإال لعام 2010م إلى 132.08  ليون قإال لعام 2011م  نتيسة رلزإايت 
في رلمبيعات بمبلغ 683  ليون قإال ورلزإايت في قبح رلنشاط  ن رلعمليات بمبلغ 36.4  ليون قإال ورللقابة رلفعالة على رلنفاات.

رم إنخفاض  ستوى رلمخزون  ن 58 إوم في عام 2010م إلى 51 إوم في عام 2011م نتيسة لفعالية إيرقت و لرقبة  ستوى رلمخزون باستملرق 
وضبط عمل رلمنتج  ما أيى إلى رلحفاظ على  خزون سليم وعالي رلسويت.

وبالنسبة إلى أيرء رلمعاقض، فاد حاات جميعها أقباحًا رشغيلية ورقرفعت رلمبيعات وهور ش رللبح بينما رناقصت رلنفاات  ن حيث 
رلنسبة رلمئوإة. 

علض لعناصل قورئم رلدخل ورلميزرنيات
إستطاعت رلشلكة ررستملرق في رحايق نمو في  بيعارها وصافي أقباحها فخالل رألعورم رلخمسة رألخيلت قفزت رلمبيعات  ن 1,044  ليون 

قإال فى 2007م إلى 2,462   ليون قإال في 2011م بينما قفز صافي أقباح رلشلكة  ن  ليون قإال في 2007م إلى 132  ليون قإال في 2011م. 
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ر ورستمل نمو أصول رلشلكة خالل رلسنورت رلخمج رلماضية  ن 368  ليون قإال في 2007م إلى 775  ليون قإال في 2011م.

كما رستمل نمو حاوق رلملكية خالل رلسنورت رلخمج رلماضية  ن 34  ليون قإال في 2007م إلى 375  ليون قإال في 2011م.

كما رستمل نمو حاوق رلملكية خالل رلسنورت رلخمج رلماضية  ن 34  ليون قإال في 2007م إلى 375  ليون قإال في 2011م.

وحاات رلشلكة نمورً في رلنادإة  ن أنشطتها رلتشغيلية ورلتي رعتمد رلشلكة عليها في رموإل إستثماقررها وروسعارها حيث زريت 
هذه رلتدفاات  ن 26  ليون قإال عام 2007م إلى 133  ليون قإال  عام 2011م رأل ل رلذى إعكج كفاءت إيرقت قأس رلمال رلعا ل ورطوق أقباح 
رلشلكة. وإلجع ررنخفاض في رلتدفاات لعام 2010م نتيسة زإايت رلمدفوعات للموقيإن حيث رم سدري قيمة رلمنتسات رلمشتلرت أثناء  هلجان 
رلعا ين  رلمهلجان خالل  راقإخ بدء  الختالف  2010م نظلرً  )أورئل نوفمبل( خالل عام  )آورخل نوفمبل( و2010م  رلكبلى لعا ي 2009م  رلتخفيضات 

رلمذكوقإن.

رحاق  رلذي  رألعمال  حسم  وإوضح   %11.7 رادإلإا  بلغت  رلسوق  كبيلت  ن  حصة  على  رستحوذت  حيث  سلإعًا  نمورً  رلشلكة  نشاط  أظهل 
حتى رآلن أن “ركستلر” قد وصلت إلى رلناطة رلتي ربدأ عندها ررستفايت  ن ثبات أو/و إنخفاض رلتكلفة كنسبة  ئوإة  ن رلمبيعات  ما 
إمكنها  ن رعزإز قبحية أعمالها ويعم نموها في رلمستابل. ورستفيد رلشلكة  ن رنافسية رألسعاق رلتي رحصل عليها نتيسة ضخا ة 
حسم  شتلإارها  ما إعزز  ن كفائتها رلتشغيلية، وإعتبل  يزت رنافسية لها، وسيستمل أثله  ا ير ت رلشلكة رمضي في رحايق رلمزإد 

 ن رلنمو.
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ررقـــــــــتلرضر
ال إوجد قلوض  ستحاة في 2011/12/31م حيث أن رلشلكة قا ت بسدري قصيد رلالض رلبالغ 18.46  ليون قإال سعويي خالل رلعام.

رلزكـــــــات و رلمدفوعات رلنظا يةقا ت رلشلكة بتادإم و رسدإد إقلرقها رلزكوي حتى 2010/12/31م كما قا ت بتسدإد رلفلوق رلنارسة عن 
رللبط رلزكوي رلنهائي حتى عام 2005م ورم رادإل ررلتزرم رلزكوي للعام 2011م بمبلغ 3,383,202 قإال ورم عمل  خصص بإجمالي هذر رلتادإل.

و فيما إلي بيان بأهم رلمبالغ رلمستحاة للسهات رلنظا ية:

20112010)آالف الرياالت(
3,3832,757 صلحة رلزكات

594.6369.2رلمؤسسة رلعا ة للتأ ينات ررجتماعية

رلمبيعات
حاات “ركستلر” إجمالي  بيعات وصلت إلى 2,462  ليون قإال بزإايت قدقها 683  ليون قإال )38,41%(  ااقنة بعام 2010م. وإعوي ذلك لنمو 

 بيعات رلمعاقض رلاائمة بارضافة إلى رلمعاقض رلتي رم رفتتاحها في عام 2011. 

 عاقض رلشلكة
لاد رم رفتتاح 7  عاقض في 2011م في كل  ن رللإاض )رلبدإعة( و رلخلج، وجده ، ونسلرن، ورلد ام، وحفل رلباطن، ورلسبيل. وبذلك إكون 
 سموع  عاقض رلشلكة 24  علضًا بنهاإة عام 2011م  وزعة على 14  دإنة جميعها يرخل رلمملكة رلعلبية رلسعويإة في كل  ن رللإاض 
وجده ورلخبل ورلد ام وبلإدت ورألحساء وربوك وأبها ورلطائف ورلمدإنة و كة ونسلرن وحفل رلباطن ورلسبيل، ورغطي هذه رلسلسلة  ن 
رلمعاقض حاليًا حورلي 65%  ن رلكثافة رلسكانية رلسغلرفية للمملكة. و ن رلمتوقع أن إتضاعف عدي رلمعاقض  ع  لوق رلوقت، وخاصة بعد 
رفتتاح عدي  ن رلمعاقض رلسدإدت في رلمدن ورلبلدرت رلصغيلت ذرت رلكثافة رلسكانية رلاليلة. كما أن  ن يورفع رلنمو رألخلى رلحلص على 

رطوإل رلمعاقض رلاائمة.

رلتساقت  باعتماي  رلشلكة  قا ت  ذلك  وعلى  رلسعويي.  للمستهلك  رلمتغيلت  رلحيات  وأنماط  ررحتياجات  رلشلكة  روركب  أخلى  ناحية  و ن 
رلتساقت  بتطوإل  ررنتلنت. وهناك فلإق خاص  رلمنتسات وشلرئها عبل  رلبحث عن  للعمالء فلصة  إتيح  2011م، وهو  ا  ررلكتلونية خالل عام 
ررلكتلونية، وبناء رر كانيات رلتشغيلية ورلمعلو ارية رلالز ة لتفعيل رلخد ة. وطلحت رلشلكة أ ام رلعمالء عدت خياقرت لتوصيل ورستالم 
رلمنتسات، سورء رلتوصيل  باشلت لموقع رلعميل أو رستال ها  ن إحدى  عاقض “ركستلر”، ورلدفع عن طلإق رالنتلنت باستخدرم رلبطاقة 
ررئتمانية أو رلدفع في  علض “ركستلر”، رأل ل رلذي  ن شأنه أن إؤيي إلى روسع “ركستلر” في  نطاة جغلرفية أكبل بحيث رغطي  ا إااقب 

 ن 90%  ن إجمالي سكان رلمملكة.

رلشلكات رلتابعة
رلعلبية . 1 رلمملكة  “ركستلر” يرخل  لـ  رلوحيدت  رلتابعة  رلشلكة  المحدودة: وهي  الحاسبات وااللكترونيات  المتحدة لصيانة  الشركة 

قإال سعويي   300,000 بلأسمال قدقه  بتاقإخ 2010/6/22م   2051043211 رلسعويإة. وهي شلكة ذرت  سؤولية  حدويت بسسل رساقي ققم 
رلحاسبات وراللكتلونيات وفاًا لعاد رأسيسها  رلمتحدت لصيانة  ورملك “ركستلر” 99%  ن قأس  ال رلشلكة. رتمثل أهدرف رلشلكة 
في صيانة وإصالح رألجهزت ررلكتلونية ورللقمية ورلكهلبائية، رألجهزت رلمنزلية ورلحاسب رآللي، بارضافة إلى رساقت رلسملة ورلتسزئة في 
رلخلوإة  رلمختلفة، ورلهوررف  رلمكتبية  ررلكتلونية، ورأليورت  رلكمبيورل ورأللعاب  ررلكتلونية ورللقمية وقطع غياقها، وألعاب  رألجهزت 

ورلموري رلغذرئية و وري رلدإكوق. ورسدق ررشاقت إلى أن هذه رلشلكة لم رماقس أي نشاط حتى رآلن.

رلعلبية . 2 رلمملكة  “ركستلر” خاقج  لـ  رلوحيدت  رلفلعية  رلشلكة  البحرين: هي  المتحدة لاللكترونيات )اكسترا( ش.ش.و في  الشركة 
بتاقإخ 2011/10/13م بلأسمال قدقه  رلتساقي ققم 79207  رلبحلإن بالسسل  رلورحد  سسلة في  ملكة  رلسعويإة. وهي شلكة رلشخص 
50,000 يإناق بحلإني.  ورتضمن أنشطة رلشلكة رستيلري ورصدإل وبيع رألجهزت رلكهلبائية وررلكتلونية وقطع غياقها، ورلبلر ج ورألنظمة 
فى  رلشلكة  طموحات  لتلبية  رلخاصة  رلممتلكات  ورطوإل  إيرقت  إلى  إضافة  وبلر سها،  ررلكتلونية  ورأللعاب  بالكو بيورل،  رلمتعلاة 

رلتوسعات رلخاقجية. ورمتلك “ركستلر” كا ل حصص هذه رلشلكة. ورسدق ررشاقت إلى أن هذه رلشلكة لم رماقس أي نشاط حتى رآلن.

رلمـورقي رلبشـلإة
لاد رعتمدت إيرقت رلمورقي رلبشلإة نهج رلتطوق رلمستمل في بلر ج رلتشغيل لدإها لضمان  وركبة رلتوسع رلحاصل بالشلكة وفي كافة 
 عاقضها بما إعوي على رلشلكة ورلموظفين باللضا ورلسويت رلخد ية. ورعتبل إيرقت رلمورقي رلبشلإة رحد رريرقرت رللئيسية ورلتي رعنى 
بمتابعة بلنا ج رلتوطين يرخل رلشلكة بكافة إيرقررها و عاقضها وقطاعارها، وقد قا ت بالعدإد  ن رلخطط ورلتي رم رنفيذها بالشكل 
رلمطلوب حيث بلغت نسبة رلسعويت 28% بنهاإة عام 2011م، بارضافة إلى رلمتابعة رليو ية لكل رلالرقرت رلمستسدت بهذر رلخصوص  ن 

رلسهات رلمعنية.
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ر وقد كان لتوظيف رلمورطنين رلحظ رألكبل في رلتوظيف ورلتدقإب رماشيا  ع رطبيق بعض رلخطط رلمستابلية ورلتي رتضمن رعيين 

سعويإين بوظائف إيرقإة  ن  توسطة إلى عليا وسيتم رحايق ذلك بالمتابعة ورلتدقإب ورلتوجيه رلفعال. كما إعتبل رلتدقإب رلوظيفي 
 ن أحد رللكائز رلها ة في رطوإل رلموظفين ورلقية رلكايق رلوظيفي حيث قا ت إيرقت رلمورقي رلبشلإة بإجلرء عدي 496 إوم ردقإبي خالل 

رلعام 2011م على  ستوى رلشلكة وقد كان عدي رلمستفيدإن  ن هذه رلتدقإبات 311  وظف.

رلموظفين  ن خالل شلكة عالمية  رللضى لدى  بيئة عمل فإنها رسلي سنوإًا رستبيان لمستوى  لتحايق أفضل  رلشلكة  و ن سياسات 
 ستالة و تخصصة في هذر رلمسال. وقد نتج عن هذه رلسياسات رصنيف رلشلكة كخا ج أفضل بيئة عمل لاطاع رلشلكات رلكبيلت 

في رلمملكة خالل عام 2011م بناء على رلتالإل رلذي أصدقره صحيفة ررقتصايإة رلسعويإة بالتعاون  ع شلكة “ريم ون”.

بلر ج حورفز للموظفين
رطبق رلشلكة بلنا ج حورفز رلموظفين عن طلإق رلمكافآت رلشهلإة ورلسنوإة للموظفين رلمتميزإن بناءرً على رااقإل رلمبيعات رلشهلإة 

وراييم رأليرء رلسنوي.

رلتطلعات رلمستابلية
رتوقع رلشلكة أن إستمل نمو  بيعارها وأقباحها  ن خالل  ا إلي:

رفتتاح  عاقض جدإدت يرخليًا ورلتوسع إقليميًا. <

في  < رلتطوق  ورورصل  رلحكو ي  ررنفاق  رستملرق  بسبب  رلمستهلكين  قبل  إنفاق  ن  بلغبة  للسوق،  دفوعًا  رلمتورصل  رلنمو 
رلتكنولوجيا بارضافة إلى رلنمو رلسكاني.

رنا ي رلاوت رلشلرئية للشلكة ورلفاعلية في رلتحكم بالمصلوفات. <

رطوق رلتساقت ررلكتلونية. <

رتوقع “ركستلر” خالل رلسنورت رلخمج رلااي ة رفتتاح  عاقض جدإدت بغية رلوصول إلى  ا إااقب رلـ 40  علضًا يرخل رلمملكة. حيث كانت 
رريرقت و خالل رألعورم  ا بين 2007م و 2009م رلكزعلى بناء رلمنظو ة يرخليًا ، و بعد ذلك رنتالت “ركستلر” إلى رلسعي للتلكيز على خطة 

روسعها رلسغلرفي، ورهدف رلشلكة الفتتاح 4  عاقض  خالل رلعام 2012م لتسهم في رادإم رلمزإد  ن رلخد ات للمستهلكين.

ورلادقت  فالاوت  رلمملكة.  رلالإبة  ن  رألسورق  في  أإضًا  للتوسع  رلمتوسط سيكون  رلمدى  في  رلنمو  أن  رلمتوقع  ذلك،  ن  على  وعالوت 
رلمستمدت  ن رألعمال رلسعويإة ستكون قاعدت قوإة إبدأ  نها رلتوسع في رألسورق ررقليمية رألخلى، وذلك خالل رلعا ين رلااي ين. وقد 
رم رأسيج شلكة “ركستلر”-رلبحلإن ورم رستئساق رألقض رلتي سياام عليها رلمعلض وجاقي إنهاء رلمتطلبات رلنظا ية للبناء ورلتشغيل. 

وردقس رلشلكة  حاليا فلصة رلتوسع رلملبح على رلمدى رلمتوسط خاقج رلمملكة في يول رلشلق رألوسط. ورتناقش رلشلكة  ع رلشلكاء 
رلمحتملين بغية بدء رألنشطة رلتساقإة في يولة ورحدت أو أكثل  ن يول  سلج رلتعاون رلخليسي خالل رلعا ين رلااي ين.

ورلى رلشلكة بأن رألسورق رلتي رشاقك فيها أسورق ورعدت و رتمتع بالمزإد  ن رلتطوق ورلنمو كما أن  رساقع وريلت رلتانية رسهم بدوقها 
على  رلطلب  رزرإد  إلى  بدوقها  رؤيي  رلمملكة  في  رلدإموغلرفية  رلتغيلرت  إن  كما  يرئمًا.  رألحدث  رلمنتسات  على  رلطلب  رنا ي  في  أإضًا 
ن  ورلمنزلية  ما إؤ ِّ ررلكتلونية  لألجهزت  رلحاجة  زإايت  إلى  بدوقه  إؤيي  رلذي  و  للمملكة  رلسكاني  نمو  بالتوركب  ع  رلسكنية  رلوحدرت 

للشلكة نشاطها و روجهها لتحايق  ا رصبو إليه  ن  رطوق وقإايت للسوق.

رألهم  ن ذلك أن زإايت رلمبيعات رسهم بدوقها في رنا ي حسم رلمشتلإات و رلتي في رلوقت نفسه رصب في  صلحة رلشلكة  ن حيث 
رلشلرء بأفضل رألسعاق، ورلحصول على أفضل خصو ات، وهو  ا إؤيي إلى خفض رلتكلفة وبالتالي رنا ي رألقباح. 

يعم رلمؤسسات ررجتماعية
رلتزم “ركستلر” بالمسؤولية رالجتماعية  ن خالل  شاقكتها في بلنا ج »رسزئة« رلذي رم إنشائه بالتعاون بين رلمؤسسة رلعا ة للتدقإب 
رلمهني ورلتاني و سموعة رلفوزرن. وإستهدف رلبلنا ج رلشباب رلسعويي  ع يوقرت ردقإبية  تخصصة، ورادم لهم فلص للعمل في 

 تاجل “ركستلر” كسزء  ن بلنا ج رلتدقإب. وقد رخلج أكثل  ن 250  تدقبًا  ن رلبلنا ج  نذ رنطالقه.
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سياسة روزإع رالقباحر
روزع أقباح رلشلكة رلصافية رلسنوإة بعد خصم جميع رلمصلوفات رلعمو ية ورلتكاليف رألخلى على رلوجه رآلري:

إسنب 10%  ن رألقباح رلصافية لتكوإن رحتياطي نظا ي، وإسوز للسمعية رلعا ة رلعايإة وقف هذر رلتسنيب  تى بلغ رالحتياطي  <
رلمذكوق نصف قأس رلمال.

رألقباح رلصافية لتكوإن رحتياطي  < رريرقت أن رسنب نسبة ال رتساوز20%  ن  رقتلرح  سلج  بناًء على  رلعايإة  رلعا ة  إسوز للسمعية 
إنفاقي ورخصيصه لغلض أو أغلرض  عينة.

إوزع  ن رلباقي بعد ذلك يفعة أولى للمساهمين رعايل 5%  ن قأس رلمال رلمدفوع على رألقل. <

إخصص بعد  ا رادم نسبة ال رزإد عن 5%  ن رلباقي كمكافأت ألعضاء  سلج رريرقت. على أن ال رزإد عن رلحد رألقصى رلمصلح به  <
 ن رلسهات رلمختصة.

روصية  سلج رريرقت بتوزإع أقباح عن رلعام رلمالي 2011م
قلق  سلج ريرقت رلشلكة في إجتماعه رلمنعاد بتاقإخ 2012/2/12م رلتوصية رلى رلسمعية رلعا ة بتوزإع أقباح نادإة  ادرقها ستون  <

 ليون قإال سعويي عن رلعام رلمالي 2011م بنسبة 25%  ن قأس رلمال، بورقع 2.5 قإال عن كل سهم.

سوف ركون أحاية روزإع رألقباح للمساهمين رلمايدإن في سسالت ردرول بنهاإة رلتدرول ليوم رنعااي رلسمعية رلعا ة ورلتي سوف  <
إعلن عن  وعد رنعاايها الحاا كما سيعلن عن  وعد صلفها.

ألعضاء  سلج  < وحورفز  بدفع  كافآت  رلعا ة  رلسمعية  إلى  رلتوصية  2012/2/12م  بتاقإخ  رلمنعاد  إجتماعه  في  رريرقت  قلق  سلج 
رريرقت بمبلغ إجمالي قدقه  ليون و أقبعمائة ألف قإال سعويي بمعدل  ائتان ألف قإال سعويي لكل عضو عند روزإع رألقباح على 

رلمساهمين.

قأس رلمال
 إبلغ قأس  ال رلشلكة 240  ليون قإال سعويي وعدي أسهمها 24  ليون سهم بايمة أسمية 10 قإاالت للسهم رلورحد. وفيما إلي جدول 

إوضح  لكية رألسهم كما في 2011/12/31م:

القيمةالنسبةاألسهمالمساهم

45.43109,030,960%10,903,096شلكة رلفوزرن رلاابضة
14.9435,848,421%3,584,842شلكة عبدرلعزإز رلصغيل لإلستثماق رلتساقي رلمحدويت

3.508,400,000%840,000شلكة إطاللة رلعلبية للتساقت رلمحدويت
2.105,032,198%503,220شلكة عبدرللطيف و حمد رلفوزرن

2.034,888,421%488,842شلكة قكن ررلهام للتنمية ورلتطوإل
2.004,800,000%480,000شلكة  عالي رلخليج للتساقت رلمحدويت

30.0072,000,000%7,200,000رلسمهوق
100.00240,000,000%24,000,000رلمسموع
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ر رلتغيل في حصص رلملكية للمؤسسين

لم إحدث أي رغيل في حصص رلملكية للمساهمين  نذ إيقرج رلشلكة بالسوق رلمالية رلسعويإة »ردرول« بتاقإخ 2011/12/24م.

2011/12/31م2011/12/24مالمساهم
القيمةالنسبةاألسهمالقيمةالنسبةاألسهم

45.43109,030,960%45.43109,030,96010,903,096%10,903,096شلكة رلفوزرن رلاابضة

شلكة عبد رلعزإز رلصغيل لالستثماق 
رلتساقي رلمحدويت

3,584,842%14.9435,848,4213,584,842%14.9435,848,421

3.508,400,000%3.508,400,000840,000%840,000شلكة إطاللة رلعلبية للتساقت رلمحدويت

2.105,032,198%2.105,032,198503,220%503,220شلكة عبدرللطيف و حمد رلفوزن

2.034,888,421%2.034,888,421488,842%488,842شلكة قكن ررلهام للتنمية ورلتطوإل

2.004,800,000%2.004,800,000480,000%480,000شلكة  عالي رلخليج للتساقت رلمحدويت

30.0072,000,000%30.0072,000,0007,200,000%7,200,000رلسمهوق

100.00240,000,000%100.00240,000,00024,000,000%24,000,000رلمسموع

أعضاء  سلج رريرقت
لاد رم خالل رلعام 2011م رنعااي ثالثة رجتماعات لمسلج رريرقت ورم روضيح بيان رلحضوق حسب رلسدول رلمذكوق أيناه:

تاريخ اجتماع مجلس اإلدارةاالسم
الصفة2011/10/05م2011/06/14م2011/03/01م

قئيج  سلج رريرقت–غيل رنفيذي غيل üüüعبد رهلل عبد رللطيف رلفوزرن1
 ستال

عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي غيل  ستالüüüخالد عبد رللطيف رلفوزرن2
عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي غيل  ستالüüüوليد عبد رلعزإز رلصغيل3
عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي غيل  ستالüüüفوزرن  حمد رلفوزرن4
عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي غيل  ستالüüüهشام عبد رلعزإز رلصغيل5
عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي  ستالüüüباسل  حمد رلاضيب6
عضو  سلج رريرقت–رنفيذي غيل  ستالüüü حمد جالل على فهمي7
عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي  ستالشاغل8
عضو  سلج رريرقت–غيل رنفيذي  ستالشاغل9

ü - رلحضوق أصالة                 × - رلحضوق وكاله بورسطة عضو آخل  ن  سلج رريرقت         ×× - غياب

رللسنة رلتنفيذإة
رم رعيين رللسنة رلتنفيذإة بالشلكة بورسطة  سلج رريرقت لتحل  حل رلمسلج فيما بين رجتماعاره ولمورجهة رلحاالت رلطاقئة، بارضافة 
للشلكة  ررستلرريسية  رألهدرف  بتحدإد  إتعلق  فيما  وخاصة  وفعالية،  بكفاءت  ررشلرفية  أيرء  ها ه  في  رلمسلج  بمساعدت  رلايام  إلى 

ورألولوإات رلمالية ورلتشغيلية لها، ووضع رلتوصيات رلخاصة بسياسة روزإع رألقباح.

ورتكون رللسنة رلتنفيذإة  ن رألستاذ/ عبد رهلل عبد رللطيف رلفوزرن )قئيسًا(، و رألستاذ/ هشام عبد رلعزإز رلصغيل )عضورً(، و رألستاذ/ 
باسل  حمد رلاضيب )عضورً(. وقد رنعادت رللسنة ثالث  لرت خالل رلعام 2011م بحضوق كافة أعضائها.

لسنة رلتلشيحات ورلمكافآت
إتلخص يوق لسنة رلتلشيحات ورلمكافآت في  ساعدت  سلج رريرقت في أيرء  ها ه ررقشايإة وررشلرفية بكفاءت وفعالية، وخاصة فيما 
رلتعيينات  عنها  إنتج  بالشلكة  رلتلشيحات  سياسة  أن  على  ورلتأكيد  رألكفاء  رلتنفيذإين  وكباق  رريرقت  أعضاء  سلج  بتحدإد  إتعلق 
رلصحيحة ورؤيي إلى رألهدرف رلملجوت ورالحتفاظ بأعضاء  سلج رريرقت وكباق رلتنفيذإين رلمميزإن، و ن خالل ذلك فهي رساعد رلشلكة 

في رحايق أهدرفها ونموها ررقتصايي.
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ورتكون لسنة رلتلشيحات ورلمكافآت  ن رألستاذ/ عبد رهلل عبد رللطيف رلفوزرن )قئيسًا(، و رألستاذ/ هشام عبد رلعزإز رلصغيل )عضورً(، ر
و رألستاذ/ باسل  حمد رلاضيب )عضورً(. وقد عادت رللسنة رجتماعا ورحدرً خالل رلعام 2011م بحضوق كافة أعضائها.

لسنة رلملرجعة
إتلخص يوق لسنة رلملرجعة في رلايام بارشلرف على أعمال رلتدقيق ورلملرجعة لدى رلشلكة و لرقبتها وإيرقرها وفاًا لسياسات رلشلكة 
وبلر سها رلمتورفاة  ع  تطلبات هيئة رلسوق رلمالية ولورئحها ورعزإزها ورفعلها لتوفيل أكبل قدق  مكن  ن رلطمأنينة لسميع عمليات 
رلشلكة رلتساقإة، هذر وبارضافة إلى  ساندت رريرقت رلعليا في فهم  خاطل رلعمل ورلسيطلت عليها  ن أجل حماإة حاوق رلمساهمين، 

و ساعدت  سلج رريرقت للايام بمها ه ررشلرفية بكفاءت وفعالية.

رلغول  )قئيسا( ورألستاذ/  اجد فؤري رلشيخ )عضور( ورألستاذ/ عماق  حمد  رلملرجعة  ن رألستاذ/ وليد عبدرلعزإز رلصغيل  ورتكون لسنة 
)عضور(. وقد عادت رللسنة أقبعة إجتماعات خالل رلعام 2011م حضلها بالكا ل رالستاذ/ وليد عبدرلعزإز رلصغيل وكذلك رالستاذ/  اجد فؤري 
رلشيخ ، وقام رالستاذ/ عماق  حمد رلغول بحضوق ثالثة إجتماعات فاط حيث رم رعيينه بدال  ن رالستاذ/ هيثم على صالح  الئكة ، وقام 

رالستاذ/ وليد رلسمهوقى بحضوق أول إجتماعين فاط حيث طلب إعفائه  ن عضوإة رللسنة بعدها و ا زرل رلماعد شاغلر .

وفي ضوء  ا قا ت به رللسنة  ن أعمال عن عام 2011م فإن لسنة رلملرجعة رلى أنه ليج هناك أي قصوق هام في أنظمة رللقابة رلدرخلية وأنها 
فعالة لمنع وركتشاف رألخطاء وأنه لم إحدث خلق جوهلي ألنظمة رللقابة رلدرخلية خالل عام 2011م.

 ا حصل عليه أعضاء  سلج رريرقت و كباق رلتنفيذإين
إجمالي رلمبالغ رلمدفوعة لعضو  سلج رريرقت رلتنفيذي وخمسة  ن كباق رلتنفيذإين خالل رلعام رلمنتهي في 2011/12/31م  وضحة كالتالي:

التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مليون ريال سعودي التنفيذي وخمسة من كبار  اإلدارة  لعضو مجلس 
المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

6,496رللوررب ورلتعوإضات

ال إوجدبدالت رلحضوق

2.896رلمكافآت رلدوقإة ورلسنوإة

ال إوجدرلخطط رلتحفيزإة

أي رعوإضات أو  زرإا عينية أخلى ردفع بشكل 
شهلي أو سنوي

ال إوجد

نسب  لكية رألسهم و رلتغيل فيها خالل رلسنة رلمالية 2011م ألعضاء  سلج رريرقت وأزورجهم وأواليهم رلاصل
ال إوجد أي  لكية أسهم رعوي ألعضاء  سلج رريرقت وأزورجهم وأواليهم رلاصل في أيورت يإن رلشلكة أو أي  ن شلكارها رلتابعة.

نسب  لكية رألسهم ورلتغييل فيها خالل رلسنة رلمالية 2011م لكباق رلتنفيذإين وأزورجهم وأواليهم رلاصل
ال إوجد أي  ليكة أسهم رعوي لكباق رلتنفيذإين وأزورجهم وأواليهم رلاصل في أيورت يإن رلشلكة أو أي  ن شلكارها رلتابعة.
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الصفةالشركة المساهمة اسم عضو مجلس االدارة

قئيج  سلج إيرقتشلكة رلفوزرن رلاابضةعبدرهلل عبدرللطيف رلفوزرن

عضو  سلج إيرقترلشلكة رألولى لتطوإل رلعااقرت

عضو  سلج إيرقتشلكة عبد رللطيف و حمد رلفوزرن

عضو  سلج إيرقتشلكة  عالي رلاابضة

قئيج  سلج إيرقتشلكة بلوم لالستثماقرت رلسعويإة

عضو  سلج إيرقتشلكة ثبات للتطوإل رلعااقى

قئيج  سلج إيرقتشلكه بورن

عضو  سلج إيرقتشلكة  رلفوزرن رلاابضةخالد عبدرللطيف رلفوزرن

عضو  سلج إيرقتشلكة عبد رللطيف و حمد رلفوزرن

عضو  سلج إيرقتشلكة عبدرلعزإز رلصغيل رلاابضةوليد عبدرلعزإز رلصغيل

عضو  سلج إيرقتشلكه بلوم لالستثماق رلسعويإة

عضو  سلج إيرقتشلكة  رلفوزرن رلاابضةفوزرن  حمد أحمد رلفوزرن

عضو  سلج إيرقترلشلكة رألولى لتطوإل رلعااقرت

عضو  سلج إيرقتشلكة عبد رللطيف و حمد رلفوزرن

عضو  سلج إيرقتشلكه بورن

عضو  سلج إيرقتشلكة عبدرلعزإز رلصغيل رلاابضةهشام عبدرلعزإز رلصغيل

عضو  سلج إيرقتشلكة رلمهيدب رلاابضةباسل  حمد سعوي رلاضيب

عضو  سلج إيرقتشلكه رألولى رلاابضة

عضو  سلج إيرقتشلكة رلفوزرن رلاابضة

عضو  سلج إيرقتشلكة رلخطوط رلسعويإة للتموإن

عضو  سلج إيرقت سموعة رلفيصلية

عضو  سلج إيرقتشلكه بورن

ال إوجدال إوجد حمد جالل علي فهمي

رلتعا الت  ع رألطلرف ذرت رلعالقة 

عاوي رأجيل  ورقع  ن رألطلرف ذرت رلعالقة:أ. 

نوجز رلك رلعاوي في رلسدول أيناه:

طريقة مدة العقدبداية االيجارالقيمة االيجاريةوصف العقد المؤجر
السداد

يفعتين سدري20 سنة2009/09/09م1,351,724إإساق قطع أقضعبد رللطيف بن أحمد بن رلفوزرن

شلكة عبد رللطيف و حمد 
رلفوزرن

سنوي5 سنورت2011/08/01م192,000عاد إإساق  ستويع – رلميناء

شلكة عبد رللطيف و حمد 
رلفوزرن

يفعتين سدري25 سنة2004/05/01م991,000عاد إإساق أقض

يفعتين سدريسنة ورحدت2010/12/07م380,000عاد إإساق هنسلإنشلكة رلفوزرن لموري رلبناء
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عاوي رأجيل  ورقع لألطلرف ذرت رلعالقة:	. ر

طريقة مدة العقدبداية االيجارالقيمة االيجاريةوصف العقد المستأجر
السداد

رلشلكة رلمتحدت للمستلز ات 
رلمنزلية

يفعتين سدري10 أشهل2011/10/08م98,000عاد إإساق  كارب ريرقإة

شلكة رطوإل رلحلول رللقمية 
وررلكتلونية رلمحدويت

عاد رإساق  ساحات بيعية 
يرخل رلمعاقض

يفعة شهلإة12 شهل2011/01/01م829,167

رلتعا الت رلتساقإة  ع رألطلرف ذرت رلعالقة:	. 

وهذه عباقت عن  عا الت رمت على أساس رساقي كما إلي:

 شتلإات رساقإة  ن شلكة رطوإل رلحلول رللقمية أحد وكالء نوكيا رلمعتمدإن و وكالت أخلى في رلمملكة رلعلبية رلسعويإة بمبلغ . 1
61.2  ليون قإال سعويي.

 شتلإات رساقإة  ن شلكة رلفوزرن للعدي ورأليورت بمبلغ 692 ألف قإال سعويي.. 2

 بيعات لشلكة رلفوزرن رلاابضة بمبلغ 983 ألف قإال سعويي.. 3

 بيعات لشلكة عبدرلعزإز رلصغيل لإلستثماق رلتساقي بمبلغ 164ألف قإال سعويي.. 4

رلتعا الت رالخلى:ه. 

“ركستلر”  راوم  2010/1/1م حيث  بتاقإخ  رلمحدويت  وررلكتلونية  رللقمية  رلحلول  رطوإل  رلخد ات  ع شلكة  لتزوإد  إرفاقية  “ركستلر”  أبل ت 
بتوفيل خد ات رانية رلمعلو ات ورلخد ات رلمالية وخد ات رلمورقي رلبشلإة لشلكة رطوإل رلحلول رللقمية وررلكتلونية رلمحدويت  اابل 

 بلغ 410,000 قإال سعويي عن عام 2011م وإتم رلسدري على أساس شهلي.

 لرجعي حسابات رلشلكة
رم رلحصول على علوض  ن كباق  كارب رلملرجعة لتدقيق حسابات رلشلكة وقد رم علضها على لسنة رلملرجعة وبعد  ناقشتها رستال 

قأي رللسنة على رلتلشيحات رلتي ستعلض على رلسمعية رلعا ة للنظل في رختياق  لرجع حسابات رلشلكة لعام 2012م.

رأكيدرت إيرقت رلشلكة
رؤكد إيرقت رلشلكة  اإلى :

رم إعدري سسالت حسابات رلشلكة بالشكل رلصحيح. <

إوجد لدى رلشلكة إيرقت للملرجعة رلدرخلية ورلتي رلفع رااقإلها للسنة رلملرجعة )رلمذكوقت أسمائهم أعاله( و أن لسنة رلملرجعة  <
حلصت على رلتأكد  ن أن نظام رللقابة رلدرخلية في رلشلكة أعد على أسج سليمة و رم رنفيذه بفعالية وإال  سلج رريرقت أن 

نظام رللقابة رلدرخلية قد أعد على أسج سليمة ونفذ بفعالية.

ال روجد أإة شكوك رذكل بشأن قدقت رلشلكة على  ورصلة نشاطها. <

أو  < أو رنظيمية  أي جهة إشلرفية  أو  رلمالية  رلسوق  رلشلكة  ن هيئة  رحتياطي  فلوض على  أو قيد  أو جزرء  أي عاوبة  ال روجد 
قضائية.

حوكمة رلشلكات 
رلتنفيذإة  ورريرقت  رريرقت  بين  سلج  للمسؤوليات  رلورضح  رلفصل  بما في ذلك  رلشلكات،  بأعلى  عاإيل حوكمة  “ركستلر”  رلتزم شلكة 

للشلكة، كما رلتزم بكافة رلموري ررلزر ية رلورقيت في الئحة حوكمة رلشلكات رلصايقت عن رلهيئة.

رلمخاطل رلتي رتعلض لها رلشلكة
رلمخاطل رلتي قد رورجه رلشلكة هي في ررجمال نفج رلمخاطل رلتي قد رورجه أي شلكة رعمل بنفج رلمسال في رلسوق رلسعويي. و 

إمكن رصنيف هذه رلمخاطل إلى قسمين أساسيين:  خاطل رتعلق بعمليات رلشلكة و خاطل رتعلق بالسوق.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة: <

رألنظمة ورلاورنين: رخضع أعمال رلشلكة ألنظمة ولورئح رلمملكة رلعلبية رلسعويإة. وقد ركون رلبيئة رلنظا ية رلتي رعمل فيها  <
رلشلكة ُعلضة للتغييل. وقد رؤثل رلتغييلرت رلنظا ية رلناجمة عن عور ل سياسية أو إقتصايإة أو رانية أو بيئية بشكل جوهلي 
على أعمال رلشلكة. ووفاًا للمعلو ات رلمتوفلت لدى رلشلكة، ال روجد أإة  ؤشلرت كما في راقإخ هذر رلتالإلحول أي رغيلرت في 

رلبيئة رلنظا ية ورلتي قد إكون لها رأثيل سلبي جوهلي على عمليات رلشلكة وروقعارها.
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رلمطلوبة، ولذلك رحافظ رلشلكة على عالقات وطيدت  ع عدي كبيل  ن رلموقيإن ورايم عالقات عمل وثياة  ع نخبة  ن رلموقيإن 
رللئيسيين وراوم ببناء رخطيط سليم و تنوع للمنتسات ورلخد ات ورلمصايق.

رستلرريسية رلنمو ورنفيذها: قد إؤيي رلتأخل في ررلتزرم بالخطط رلتوسعية ورفتتاح رلمعاقض إلى رلتأثيل على أيرء رلشلكة. لذلك  <
رلكز رلشلكة على رلتنفيذ رلفعال لخطة رلعمل رلخاصة بها ورستلرريسية رلنمو رلتي رتضمن إفتتاح  عاقض جدإدت ورادإم قنورت 

بيعية جدإدت  ن خالل يقرسة  فصلة للمورقع رلمستابلية ورختياقها بشكل رستباقي.

 تطلبات رلتوطين: بناءرً على رلتغييلرت رلسدإدت رلتي قا ت بها وزرقت رلعمل رلسعويي صنفت رلشلكة رلمتحدت لإللكتلونيات  <
ضمن رلشلكات رلكبيلت في قطاع رلسملة ورلتسزئة، ونسبة رلسعويت لذلك رلاطاع 24% ) تطلبات رلنطاق رألخضل(. ورلتزم “ركستلر” 
رألخيلرين  رلسنتين  خالل  رلسعويت  نسبة  رالإبُا  رضاعف  أن  رستطاعت  حيث  للسعويت  رلوطني  رلهدف  لتحايق  كا اًل  رلتزر ًا 
ورطوإل  هاقرت  ردقإب  إعد  رلسبب  ولهذر  رلمطلوبة.  رلسعويت  نسبة  رلشلكة  حاات  وبذلك  2011/12/31م،  في  كما   %28 لتبلغ 
وقدقرت رلسعويإين  ن رألولوإات لدى رلشلكة. و ن رلسدإل بالمالحظة أن رلشلكة قد رستثملت في ردقإب ورطوإل رلمورطنين 

رلسعويإين  ن خالل رطبيق بلنا ج »رسزئة«، وذلك لمنحهم رلعور ل ورلمهاقرت رلالز ة للتفوق في  هنة رلبيع بالتسزئة. 

المخاطر المتعلقة بالسوق: <

رلبيئة رلتنافسية: على رللغم  ن أن رلشلكة رعد  ن رلشلكات رللرئدت في  سال رلبيع بالتسزئة فيما إتعلق باألجهزت ررلكتلونية  <
ورلمنزلية في رلمملكة رلعلبية رلسعويإة، إال أنها رورجه  نافسة  ن قبل عدي  ن رلشلكات السيما فيما إتعلق بكل فئة  ن فئات 
 نتسارها. ورعمل “ركستلر” يرئمًا على رلبية قغبات رلمستهلكين  ن رلمنتسات ورلخد ات  ن خالل رفهمها رلمستمل الحتياجات 

و تطلبات رلمستهلك بهدف بناء عالقة وطيدت  ع رلمستهلك للحفاظ يرئمًا على عمالئها وضمان رستملرقإتهم  عها.

حلب رألسعاق:  ستوى أقباح رلشلكة قد إتأثل سلبًا في حال نشوب حلب أسعاق سورًء على  ستوى أسعاق رلمنتسات أو رلخد ات ،  <
نها  ن رلحفاظ على ها ش قبحيتها. لذلك رمتلك رلشلكة قدقت رفاوضية عالية  ع رلموقِّيإن، ورلتي رمكِّ

رلمخاطل رلمتعلاة بأسعاق صلف رلعمالت: قد رتغيل أسعاق صلف رلعمالت وفاًا للمتغيلرت ررقتصايإة رلمحلية أو رلعالمية، وإمكن أن  <
إؤيي أي رغييل جوهلي في سعل صلف أي  ن رلعمالت رلتي رتعا ل بها رلشلكة إلى حدوث رغيلرت في أسعاق رلمنتسات وبالتالي 

رلتأثيل على أقباح رلشلكة.

كلمة رلختام
رمكنت رلشلكة  ن رحايق أهدرفها لهذر رلعام  ن خالل رلتلكيز في رنفيذ خططها ررستلرريسية رلمذكوقت  ما أيى إلى رستملرقإة قإايرها 
للسوق رلسعويي بنسبة رادإلإة 11,7%،  دعو ة بفلإق إيرقي  تميز. ورلى رلشلكة أإضا بأن رلسوق رلسعويي سوف إستمل في رلنمو 
بشكل إإسابي على رلمدى رلمتوسط في ظل سياسة رقتصايإة حكيمة  ن قبل رلدولة  صحوبا بالنمو ررإسابي في رلتعدري رلسكاني 
رلمستمل ألنشتطها  رلسغلرفي ورلتطوإل  بالتوسع  رلمستابلية بارستملرق  وحسم رلسوق. وهذر  ما سيساهم في يعم خطط رلشلكة 

ورحايق أهدرفها.

ختا ا رتادم رلشلكة رلمتحدت لإللكتلونيات إلى كافة  ساهميها بالشكل ورلتادإل لثاتهم بالشلكة ورعدهم باالستملرق بتطوإل رلشلكة 
إلى رألفضل يرئما.

_________________________________________________________

 حمد جالل علي فهمي

عضو  سلج رريرقت رلمفوض ورللئيج رلتنفيذي
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) شلكة  ساهمة سعويإة (
قائمة رلملكز رلمالي

للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

20112010ايضاح
) بالرياالت السعودية (

الموجودات

موجودات متداولة 

30.225.095 364.575.855ناد و ا في حكمه

7.480.404 5.319.318ذ م  دإنة رساقإة

- 123.102.332 طلوب  ن جهة ذرت عالقة

256.603.080 4340.834.458 خزون

30.161.410 543.346.517 دفوعات  اد ة ورقصدت  دإنة رخلى

324٫469٫989 457٫178٫480مجموع الموجودات المتداولة

 وجويرت غيل  تدرولة

297.000 6797.000رستثماقرت في شلكات رابعة

266.957.607 7317.080.974 متلكات و عدرت

267٫254٫607 317٫877٫974مجموع الموجودات غير المتداولة

591٫724٫596 775٫056٫454مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة

6.153.846-10قلض  توسط رالجل – رلسزء رلمتدرول

309.149.308 9369.717.448ذ م يرئنة رساقإة و طلوبات رخلى

315٫303٫154 369٫717٫448مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

12.307.692-10قلض  توسط رالجل

6.745.326 9.392.109رإلريرت  ؤجلة 

14.101.241 1320.599.333رعوإض نهاإة رلخد ة

33٫154٫259 29٫991٫442مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين

240.000.000 1240.000.000قأس رلمال

3.267.019 116.475.057و14رحتياطي نظا ي

164 118.872.507رقباح  ستبااه

243٫267٫183 375٫347٫564مجموع حقوق المساهمين

591٫724٫596 775٫056٫454مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

رشكل ررإضاحات رلملفاة جزءرً ال إتسزأ  ن هذه رلاورئم رلمالية
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قائمة رلدخل
للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

ايضاح
20112010

) بالرياالت السعودية (
 1.778.382.259 122.461.510.481و15رالإلريرت

 1.456.290.204 122.026.238.040ركلفة رالإلريرت 

 322٫092٫055 435٫272٫441اجمالي الربح

 157.157.131 12215.961.656و16 صاقإف بيع وروزإع

 65.501.730 1783.401.019 صاقإف ريرقإة وعمو ية

 99.433.194 135.909.766رللبح  ن رلعمليات

)4.366.351()661.520(8و10 صاقإف  الية

 4.194.094 1277.778رإلريرت  الية

 522.046    -قبح  ن بيع رستثماق في شلكة شاياة

 284.549 137.560رإلريرت رخلى ، رلصافي

 100.067.532 135.463.584صافي رللبح قبل رلزكات

)2.336.941()3.383.203(11زكات

 97.730.591 132.080.381صافي رللبح

ربحية السهم ) ايضاح 18 (

 4.07 5.50قبحية رلسهم  ن صافي رللبح

 3.86 5.49قبحية رلسهم  ن رلعمليات رللئيسية رلمستملت

 0.21 0.01قبحية رلسهم  ن رلعمليات رالخلى

 24.000.000 24.000.000رلمتوسط رلملجح لعدي رالسهم

رشكل ررإضاحات رلملفاة جزءرً ال إتسزأ  ن هذه رلاورئم رلمالية
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قائمة حاوق رلمساهمين

للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

احتياطيرأس المالايضاح
نظامي

ارباح
مستبقاه

المجموع

) بالرياالت السعودية (
 145.536.592 1100.000.0004.553.66040.982.932 إناإل 2010

 97.730.591 97.730.591    -    -صافي قبح رلسنة

    -)9.773.059( 9.773.059    -14رلمحول رلى رالحتياطي رلنظا ي

    -)128.940.300()11.059.700(1140.000.000رلمحول رلى قأس رلمال

 243.267.183 164 31240.000.0003.267.019 يإسمبل 2010

 132.080.381 132.080.381    -    -صافي قبح رلسنة

    -)13.208.038( 13.208.038    -14رلمحول رلى رالحتياطي رلنظا ي

 375.347.564 118.872.507 31240.000.00016.475.057 يإسمبل 2011

رشكل ررإضاحات رلملفاة جزءرً ال إتسزأ  ن هذه رلاورئم رلمالية
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قائمة رلتدفاات رلنادإة

للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

20112010
) بالرياالت السعودية (

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 100.067.532 135.463.584صافي رللبح قبل رلزكات
تعديالت عن :

 18.822.407 22.049.925رستهالكات
 4.366.351 661.520 صاقإف  الية

)4.194.094()77.778(رإلريرت  الية
)522.046(    -قبح  ن بيع رستثماق في شلكة شاياة
 1.340.383    - خصص يإون  شكوك في رحصيلها

)140.089(    -قبح  ن رستبعاي  متلكات و عدرت
 4.975.594 7.196.888رعوإض نهاإة رلخد ة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :

 8.730.197 2.161.086ذ م  دإنة رساقإة
)50.985.301()84.231.378( خزون

 4.354.023)13.185.107( دفوعات  اد ة ورقصدت  دإنة رخلى
)95.010.446( 62.588.681ذ م يرئنة رساقإة و طلوبات رخلى ورإلريرت  ؤجلة

)8.195.489( 132.627.421رلناد  ن )رلمستخدم في( رلعمليات
)609.385()698.796(رعوإض نهاإة رلخد ة  دفوع

)4.657.499()661.520( صاقإف  الية  دفوعة
)1.334.941()2.756.961(زكات  دفوعة

)14.797.314( 128.510.144صافي رلناد  ن ) رلمستخدم في ( عمليات رلتشغيل
رلتدفاات رلنادإة  ن عمليات رالستثماق

)115.368.300()72.178.952(رضافات  متلكات و عدرت
 4.194.094 77.778رإلريرت  الية  ستلمة

 336.984 5.660رلمتحصل  ن رستبعاي  متلكات و عدرت
 2.690.926    -رلمتحصل  ن بيع رستثماق في شلكة شاياة

)297.000()500.000(رستثماق في شلكة رابعة
)108.443.296()72.595.514(صافي رلناد رلمستخدم في عمليات رالستثماق

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)68.000.000(    -بنوك يرئنة
 20.000.000    -قلوض  توسطة رالجل  تحصلة

)4.278.575()18.461.538(رسدإد قلض  توسط رالجل
 191.054.235)3.102.332( طلوب  ن جهات ذرت عالقة

 138.775.660)21.563.870(صافي رلناد ) رلمستخدم في (  ن عمليات رلتموإل
 15.535.050 34.350.760صافي رلتغيل في رلناد و ا في حكمه

 14.690.045 30.225.095ناد و ا في حكمه ، 1 إناإل 
 30.225.095 64.575.855ناد و ا في حكمه ، 31 يإسمبل

رشكل ررإضاحات رلملفاة جزءرً ال إتسزأ  ن هذه رلاورئم رلمالية



18

ية
مال

م رل
ورئ

لا
الشركة المتحدة لإللكترونياتر
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رإضاحات حول رلاورئم رلمالية

للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

التنظيم والعمليات  -1

رلشلكة رلمتحدت لإللكتلونيات )“رلشلكة”(، هي شلكة  ساهمة سعويإة سسلت في رلمملكة رلعلبية رلسعويإة بموجب رلسسل رلتساقي 
رللئيسي للشـلكة  ـن  دإنة  ، رم رحوإل رلملكز  ( . خالل عام 2004  )1 ربلإل 2002  رللإاض بتاقإخ 19  حلم 1423  ققم 1010175357 رلصايق في 

رللإاض رلى  دإنـة رلخبـل ورم رغييـل رلسسل رلتساقي رلى 2051029841 راقإخ 10 جمايى رلثاني 1425 ) 27 إوليو 2004 ( .

خالل عام 2009 ،  قلق رلشلكاء رحوإل رلشلكة  ن شلكة ذرت  سؤولية  حدويت رلى شلكة  ساهمة  افلة عن طلإق ريخال شلكاء جدي . 
حصلت رلشلكة على  ورفاة رلوزرقت على هذر رلتحوإل في 14 يإسمبل 2009 . بتاقإخ 17 فبلرإل 2010 ،  حصلت رلشلكة على  ورفاة رلوزرقت على 

رالعالن رللسمي رلااضي بالتحوإل وحصلت على شهايت رلسسل رلتساقي رلسدإد .

قإـال سعويي وذلك  رلى 240  ليون  قإـال سعويي  100  ليون  زإايت قأس  ال رلشلكة  ن  ، قلق رلمساهمون   2010 رللربع  ن عام  رللبع  خالل 
بتحوإل 128,94  ليون قإـال سعويي  ن رالقباح رلمستبااه و11,06  ليون قإـال سعويي  ن رالحتياطي رلنظا ي . رم رالنتهاء  ن رالجلرءرت 

رلنظا ية رلمتعلاة بزإايت قأس رلمال خالل عام 2010 .  

بلغ قأسمال رلشلكــــــــــة كما في 31 يإسمبل 2011 ،  240  ليون قإـال سعويي  اسم رلى 24  ليون سهم قيمة كل سهم 10 قإـاالت سعويإة .

في 30 ركتوبل 2011 ورفات هيئة رلسوق رلمالية على طلب رلشلكة بطلح 7,2  ليون سهم بايمة 55 قإـال سعويي للسهم رلورحد لالكتتاب 
رلعام خالل فتلت رالكتتاب ) ن 5 يإسمبل 2011 حتى 11 يإسمبل 2011(. رم ريقرج رسهم رلشلكة في سوق رالسهم رلسعويي ربتدرءر  ن 24 

يإسمبل 2011.

رلكمبيورل ورلسورالت  رلكهلبائية وراللكتلونية ورجهزت  رالجهزت وراليورت  ورلتسزئة في  رلسملة  رساقت  رلشلكة في  رللئيسي  رلنشاط  إتمثل 
ورلاطع رلمتعلاة بها وقطع غياقها وركسسورقررها ورالثاث ورلتسهيزرت وراليورت رلمكتبية ورلكيب  سسالت رلسياقرت وخد ات رلصيانة 

ورالصالح ورلتساقت بالموري رلغذرئية .

رشتمل رلاورئم رلمالية رلملفاة على رلنتائج رلمالية للملكز رللئيسي للشلكة وفلوعها على رلنحو رلتالي :

رقم السجل التجاري المدينة
2051029841رلخبل

1010175357رللإاض – رلوقوي
4030146479جدت – رلسلطان
1010204256رللإاض – غلناطة

1010210628رللإاض – رلسوإدي
5850027004ربها

4032025960رلطائف
2252035727رالحساء

4650038844رلمدإنة رلمنوقت
1131025972بلإدت

2050062467رلد ام
2050078151رلد ام رلفيصلية

4030189019جدت – رلمطاق رلادإم
1010283056رللإاض – خلإص
1010300686رللإاض -  رللرئد

3550026190ربوك
4031060798 كة رلمكل ة

1010300685رللإاض – رلل ال
1010307790رللإاض – علإسة

2511013237حفل رلباطن
5950018934نسلرن

4030219680جدت – رلتحلية
1011016109رلخلج

2055014762رلسبيل
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للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

2- ملخص ألهم السياسات المحاسبية

رم رعدري رلاورئم رلمالية رلملفاة وفاـا للمعاإيل رلمحاسبية في رلمملكة رلعلبية رلسعويإة رلصايقت عن رلهيئة رلسعويإة للمحاسبين 
رلاانونيين . رن رلسياسات رلمحاسبية رلها ة رلمتبعة  ن قبل رلشلكة هي على رلنحو رآلري :

العرف المحاسبي 

رعد رلاورئم رلمالية وفاا لمبدأ رلتكلفة رلتاقإخية .

تحقيق االيراد

رتحاق رلمبيعات عند رسليم رلبضاعة رلى رلعمالء . رتحاق رإلريرت عاوي رالإساقرت و عظمها رإساق  ساحات وقفوف وفاا لمبدأ رالستحااق 
على  دى فتلت عاوي رالإساق . رتحاق رإلريرت رلخد ات عند رادإم رلخد ات رلى رلعمالء .

رتحاق رالإلريرت  ن بلنا ج رلخد ات رالضافية على رساس نسبي حيث إتم رالعتلرف بسزء  ن رالإلريرت عند ررمام عملية رلبيع بينما إتم 
رأجيل ورطفاء رلسزء رلمتباي على فتلت ررفاقية رلخد ة .

المصاريف

. وإتم رصنيف جميع رلمصاقإف  رلمتكبدت في روزإع وبيع  علوضات رلشلكة  بالتكاليف  رلبيع ورلتوزإع بشكل قئيسي  رتمثل  صاقإف 
رالخلى كمصاقإف ريرقإة وعمو ية . 

رتضمن رلمصاقإف راليرقإة ورلعمو ية رلمصاقإف رلمباشلت وغيل رلمباشلت ورلتي ال رتعلق بشكل  باشل بتكلفـــــــة رالإلريرت وفاا للمعاإيل 
رلمحاسبية رلمتعاقف عليها . وإتم روزإع رلمصاقإف ، رذر يعت رلحاجة لذلك ، بين  صاقإف ريرقإة وعمو ية وركلفة رالإلريرت على رساس 

ثابت .

ذمم مدينة

في  رلمشكوك  للدإون  عمل  خصص  إتم    . رحصيلها  في  رلمشكوك  رلدإون  ناقصا  خصص  رالصلية  بالمبالغ  رلمدإنة  رلذ م  رظهل 
رحصيلها عند ا إكون هناك شك جوهلي حول عدم رمكن رلشلكة  ن رحصيل جميع رلمبالغ رلمستحاة بموجب رلشلوط رالصلية للذ م 

رلمدإنة .  

المخزون

إظهل رلمخزون بسعل رلتكلفة رو صافي رلايمة رلاابلة للتحاق رإهما رقل . وإتم رحدإد رلتكلفة على أساس طـلإاة رلمتوسط رلملجح .

االستثمار في شركات تابعة

رن رلشلكة رلتابعة عباقت عن  نشأت إتم رلسيطلت عليها  ن قبل رلشلكة وذلك بالتحكم في سياسارها رلمالية ورلتشغيلية . رن نتائج 
رلعمليات ورلموجويرت ورلمطلوبات للشلكات رلتابعة  شمولة في هذه رلاورئم رلمالية وذلك باستخدرم طلإاة حاوق رلملكية بدال  ن 

رلتوحيد ، حيث رن رلشلكة رلتابعة  ا زرلت في  لحلة  ا قبل رلتشغيل .
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للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011

ممتلكات ومعدات 

رعتبل   . رلتكلفة  بسعل  رظهل  ورلتي  رالقض  باستثناء  رلمتلركمة  رالستهالكات  رنزإل  بعد  رلتكلفة  بسعل  ورلمعدرت  رلممتلكات  رظهل 
 صاقإف رالصالح ورلصيانة  صاقإفا رإلريإة ، ر ا  صاقإف رلتحسينات فتعتبل  صاقإف قأسمالية . وإسلي رحتساب رالستهالكات عليها على 
رساس حيارها رلعملية رلمادقت وذلك باستعمال طلإاة رلاسط رلثابت . إتم رحتساب رالستهالكات على رلتحسينات على رلمأجوق على 

رساس حيارها رلعملية رلمادقت أو  دت عاوي رالإساق رلمتعلاة بها أإهما رقل .

رن رلحيات رلعملية رلمادقت للبنوي رللئيسية لهذه رلممتلكات ورلمعدرت هي على رلنحو رآلري :

السنوات
15 – 33 باني ورحسينات على رلمأجوق

4 – 10رثاث ورلكيبات و عدرت  كتبية
5سياقرت

االنخفاض في قيمة االصول

راوم رلشلكة بتاقإخ قائمة  لكزها رلمالي بملرجعة رلايم رلدفتلإة لممتلكارها و عدررها للتأكد  ن عدم وجـوي  ؤشل إدل على رنخفاض 
في قيمة رلك رالصول، وفي حالة وجوي هذر رلمؤشل ، إتم رحدإد رلايمة رلمادقت لالستليري لتلك رالصول للتوصل رلى قيمة رالنخفاض في 
رالصول ) رن وجدت ( ، وفي حالة عدم قدقت رلشلكة على رادإل رلايمة رلاابلة لالستليري لايم رحدى رالصول ، راوم رلشلكة بتادإل رلايمة 

رلاابلة لالستليري لكا ل رلوحدت رالنتاجية رلتي إعوي رليها ذلك رالصل .

إتم رخفيض رلايمة رلدفتلإة لالصل )رو رلوحدت رالنتاجية( لتساوي قيمته رلمادقت لالستليري في حالة رن رالصل )رو رلوحدت رالنتاجية( رقل  ن 
قيمته رلدفتلإة. رن رلخساقت رلنارسة عن رلتخفيض في قيمة رالصل إتم قيدها كمصلوف فوق حدوثها .

عند عكج قيمة رالنخفاض في رالصل في رلفتلت رلالحاة ، إتم رعدإل رلايمة رلدفتلإة لالصل )رو رلوحدت رالنتاجية( بزإايرها رلى رلايمة 
رلمادقت لالستليري رلمعدلة بشلط أال رتعدى هذه رلزإايت رلايمة رلدفتلإة لالصل فيما لو لم إتم رخفيض قيمة رالصل )رو رلوحدت رالنتاجية( 

في رلفتلرت رلساباة . إتم رثبات قيمة رلعكج في خساقت رلتخفيض كاإلري عند حدوثه .

تحويل العمالت االجنبية

رلموجويرت  ورحول   . رلمعا لة  رجلرء  عند  رلسائدت  رلتحوإل  باسعاق  رلسعويي  رللإـال  رلى  رجنبية  بعمالت  رتم  رلتى  رلمعا الت  رحـــــــول 
ورلمطلوبات رلنادإة رلاائمة بعمالت رجنبية كما في راقإخ قائمة رلملكز رلمالي رلى رللإـال رلسعويي باألسعاق رلسائدت في ذلك رلتاقإخ . رن 

رالقباح ورلخسائل رلنارسة عن رلتسدإدرت رو رحوإل رلعمالت رالجنبية  شمولة في قائمة رلدخل .

مخصص التزامات

إسلى عمل  خصص في قائمة رلملكز رلمالي عند ا إكون على رلشلكة رلتزرم قانوني رو رستنتاجي ، بناء على رحدرث ساباة وإكون  ن 
إمكن  راللتزرم بشكل  رادإل  رلممكن  و ن  راللتزرم  لسدري  للشلكة  رقتصايإة  ذرت  زرإا  رستخدرم  صايق  ذلك  على  إتلرب  رن  رلمحتمل 

رالعتماي عليه .

تعويض نهاية الخدمة 

إتم ركوإن  خصص لتعوإض نهاإة رلخد ة في رلاورئم رلمالية وفاا لمتطلبات نظام رلعمل ورلعمال رلسعويي على رساس رلفتلت رلتي 
أ ضاها رلموظف في رلخد ة .

الزكاة

رخضع رلشلكة النظمة  صلحة رلزكات ورلدخل في رلمملكة رلعلبية رلسعويإة وإتم رسسيل رلزكات وفاا ألساس رالستحااق . إتم رحتساب 
رلزكات رلمحملة على رساس وعاء رلزكات رو صافي رللبح رلمعدل رإهما رعلى ورحمل على قائمة رلدخل .  رايد رإة فلوقات في رلتادإلرت عن 

رللبط رلنهائي عند رلمورفاة عليه وعندها إتم رقفال رلمخصص.
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عقود ايجار

إتم رصنيف عاوي رالإساق كعاوي رإساق قأسمالية رذر رلرب على عاد رالإساق رحوإل جوهلي لمنافع و خاطل رلملكية رلمتعلاـة باالصل  وضوع 
رلعاد رلى رلمستأجل . وإتم رصنيف عاوي رالإساق رالخلى كعاوي رإساق رشغيلية .

الشركة كمؤجر

رايد رإلريرت رلتأجيل  ن عاوي رالإساق رلتشغيلية خالل فتلت عاد رالإساق رلتشغيلي وذلك باستخدرم طلإاة رلاسط رلثابت .

الشركة كمستأجر

رلتشغيلي وذلك باستخدرم  رالإساق  رلدخل خالل فتلت عاد  رلتشغيلية على قائمة  رالإساق  رلمستحاة بموجب عاوي  رالإساقرت  إتم رحميل 
طلإاة رلاسط رلثابت .

3- نقد وما في حكمه

إتضمن ناد و ا في حكمه ، ناد ورقصدت لدى رلبنوك ورستثماقرت ذرت سيولة عالية رستحق خالل فتلت ثالثة رشهل رو رقل . كما في 31 
يإسمبل 2011 و 2010، رمثل ناد و ا في حكمه بالكا ل في ناد ورقصدت لدى رلبنوك .

4- مخزون

إمثل رلمخزون بضاعة جاهزت للبيع خالل نشاط رلشلكة رالعتيايي ورلتي رتضمن بشكل قئيسي رلكتلونيات ورجهزت  نزلية وحاسبات آلية 
ورجهزت ققمية ورخلى .

5- مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

20112010
) بالرياالت السعودية (

16.397.912 21.038.076رإساق  دفوع  اد ا
5.815.772 10.181.798يفعات  اد ة لموقيإن

4.507.663 4.745.731ذ م  وظفين
1.297.017 1.967.164رأ ين  دفوع  اد ا

2.143.046 5.413.748 صاقإف رخلى  دفوعة  اد ا
43٫346٫517 30٫161٫410

6- استثمار في شركات تابعة

إتضمن رالستثماق في شلكات رابعة حصة رلشلكة رلبالغة 99 %  ن قأسمال رلشلكة رلمتحدت لصيانة رلحاسبات وراللكتلونيات رلمحدويت 
وهي شلكة سعويإة ذرت  سؤولية  حدويت رأسست في 10 قجب 1431 )22 إونيو 2010( . إتمثل رلنشاط رللئيسي للشلكة رلتابعة في صيانة 
ورصالح ورادإم ضمانات رالجهزت راللكتلونية ورللقمية ورلكهلبائية ورالجهزت رلمنزلية ورلحاسب رآللي ورساقت رلسملة في رالجهزت راللكتلونية 
ورلعاب رلكمبيورل ورجهزت وأيورت راللعاب رلكهلبائية ورلحسابات ورلمذكلرت راللكتلونية ورجهزت رلكمبيورل و لحاارها وطابعات رلكمبيورل 

ورالجهزت رلمتعلاة بها .

ركستلر إس.بي.سي   - لإللكتلونيات  رلمتحدت  رلشلكة  قأسمال  %  ن   100 رلبالغة  رلشلكة  رابعة حصة  رالستثماق في شلكات  إتضمن  كما 
راليورت  رللئيسي في رستيلري ورصدإل وبيع  2011( وإتمثل نشاطها  أكتوبل   13( رلاعدت 1432  بتاقإخ 15 ذو  رلبحلإن  رلمسسلة في  رلبحلإن 
ورالجهزت رلكهلبائية وراللكتلونية وقطع غياقها ورستيلري ورصدإل وبيع رجهزت رلكمبيورل و ستلز اره وبيع رلمصنفات رلملئية ورلسمعية 
راليورت  ورصليح  وبلر سها  راللكتلونية  راللعاب  وبيع  ورصدإل  ورستيلري  بالكمبيورل  رلمتعلاة  ورالنظمة  رلبلر ج  وبيع  ورصدإل  ورستيلري 

رلكهلبائية رلصغيلت وريرقت ورطوإل رلممتلكات رلخاصة .

وبما أن رلشلكات رلتابعة لم ربدأ نشاطها حتى راقإخ 31 يإسمبل 2011 وإن أثل رلشلكات رلتابعة هو غيل جوهلي ، لم إتم روحيد رلاورئم 
رلمالية للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011 .
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7- ممتلكات ومعدات 

مباني ارض
وتحسينات

على المأجور

اثاث 
وتركيبات
ومعدات 
مكتبية

اعمال سيارات
رأسمالية

تحت التنفيذ

المجموع

) بالرياالت السعودية (
التكلفة

 345.241.425 8.390.82014.483.435 181.661.482129.122.231111.583.457 إناإل 2011
 72.178.952 35.097.897- 17.909.93119.171.124-رضافات

-)45.571.058(2.223.065 27.313.15716.034.836-رحوإالت
)10.599(--)10.599(--رستبعايرت

 417.409.778 10.613.8854.010.274 3181.661.482174.345.319146.778.818 يإسمبل 2011

االستهالكات

 78.283.818-4.328.903 18.351.46255.603.453-1 إناإل 2011
 22.049.925-1.298.553 5.557.16915.194.203-رلمحمل على رلسنة

)4.939(--)4.939(--رستبعايرت
 100.328.804-5.627.456 23.908.63170.792.717-31 يإسمبل 2011

صافي القيمة الدفترية 
 317٫080٫974 4٫986٫4294٫010٫274 3181٫661٫482150٫436٫68875٫986٫101 ديسمبر 2011
 266٫957٫607 4٫061٫91714٫483٫435 3181٫661٫482110٫770٫76955٫980٫004 ديسمبر 2010

رن بعض  باني رلشلكة ورلتي راع في  ورقع  ختلفة  ن  دن رلمملكة رلعلبية رلسعويإة  ستأجلت لفتلت رتلروح  ن 5 رلى 20 سنة .

رتمثل رالعمال رللأسمالية رحت رلتنفيذ بشكل قئيسي في  باني  عاقض و لرفق رحت رالنشاء .

8- تسهيالت بنكية

ورعتمايرت  ضمان  وخطابات  رلمكشوف  على  وسحب  رالجل  قصيلت  قلوض  شكل  على  بنوك  حلية  بنكية  ن  رسهيالت  رلشلكة  لدى 
 ستندإة ورسهيالت  لربحة وغيلها . رن هذه رلتسهيالت خاضعة الحكام رلشلإعة رالسال ية .

9- ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى

20112010
) بالرياالت السعودية (

249.763.967 268.515.201ذ م يرئنة رساقإة
9.360.622 10.496.578رإلريرت  ؤجلة – رلسزء رلمتدرول

12.002.076 15.558.387 كافآت  ستحاة
16.764.669 23.393.758يفعات  اد ة  ن عمالء

2.502.000 3.128.242زكات ) رإضاح 11 (
18.755.974 48.625.282رخلى

369٫717٫448 309٫149٫308
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10- قرض متوسط االجل

في عام 2010، حصلت رلشلكة على قلض  توسط رالجل  ن بنك  حلي . إتم سدري رلالض على ثالثة عشل قسط قبع سنوي  تساوي ربتدرءر 
 ن 31 يإسمبل 2010 . رم سدري رلالض بالكا ل خالل رلسنة .

11- زكاة 

رضم رلعناصل رللئيسية لوعاء رلزكات  ا إلي :

20112010
) بالرياالت السعودية (

317.877.974267.254.607 وجويرت غيل  تدرولة
29.991.44233.154.259 طلوبات غيل  تدرولة

243.267.183145.536.592حاوق رلمساهمين ، رللصيد رالفتتاحي
135.463.584100.067.532صافي رللبح قبل رلزكات

إتم رعدإل بعض هذه رلمبالغ للوصول رلى رلزكات رلمحملة للسنة .

رن حلكة  خصص رلزكات هي كما إلي:

20112010
) بالرياالت السعودية (

 1.500.000 12.502.000 إناإل
 2.502.000 3.128.242رالستدقرك للسنة

)165.059( 254.961ناص )زإايت( في  خصص سنة ساباة
)1.334.941()2.756.961(رلمسدي خالل رلسنة

 2٫502٫000 313٫128٫242 ديسمبر

رن رلزكات رلمحملة للسنة هي كما إلي:

20112010
) بالرياالت السعودية (

 2.502.000 3.128.242رلزكات للسنة رلحالية
)165.059( 254.961ناص )زإايت( في  خصص سنة ساباة

 2.336.941 3.383.203رلمحمل على قائمة رلدخل

ربوط قائمة

على  وحصلت  لالقلرقرت  وفاا  رلمستحاة  رلزكات  ويفعت    ،  2010 يإسمبل   31 في  رلمنتهية  رلسنة  حتى  رلزكوإة  رقلرقررها  رلشلكة  قد ت 
رلشهايرت رلمطلوبة ورالإصاالت رللسمية .  خالل رلعام ، رستلمت رلشلكة رللبوط رلزكوإة لعا ي 2004 و 2005 .  رن رللبوط رلزكوإة رلنهائية 

لالعورم  ن 2006 رلى 2010  ا زرلت رحت رلدقرسة  ن قبل  صلحة رلزكات ورلدخل .
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12- معامالت مع جهات ذات العالقة 

راوم رلشلكة ، كسزء  ن نشاطها رالعتيايي ، باجلرء  عا الت  ع جهات ذرت عالقة ،  رتم رلمورفاة على شلوط رلمعا الت  ن قبل راليرقت .  

قا ت رلشلكة خالل رلسنة باجلرء  عا الت  ع رلسهات ذرت رلعالقة رلتالية :

العالقة االسم

 ساهم / شلكات شاياة سموعة شلكات رلفوزرن

 ساهمشلكة عبدرلعزإز رلصغيل للتساقت ورالستثماق

شلكة رابعةرلشلكة رلمتحدت لإللكتلونيات – ركستلر رس بي سي رلبحلإن

شلكة شاياةشلكة رطوإل رلحلول رللقمية وراللكتلونية رلمحدويت )»يي إي رس يي«(

إن رلمعا الت رلسوهلإة ورلمبالغ رلمتعلاة بها هي كما إلي :

20112010
) بالرياالت السعودية (

 26.440.087-رقض  شتلره

)970.731()1.147.491( بيعات

 14.178.656 61.876.975 شتلإات

)4.194.094(-فورئد  حملة على جهة ذرت عالقة

 2.707.724 2.877.974رإساق رقض

)900.000()858.567(رإلريرت رإساق

رن رللصيد رلمطلوب  ن جهة ذرت عالقة كما في 31 يإسمبل 2011 إمثل رلمبلغ رلمطلوب  ن رلشلكة رلمتحدت لإللكتلونيات – ركستلر رس 
بي سي رلبحلإن .

13- تعويض نهاية الخدمة 

20112010
) بالرياالت السعودية (

 9.735.032 114.101.241 إناإل
 4.975.594 7.196.888 خصص خالل رلعام
)609.385()698.796(رلمدفوع خالل رلعام

 14٫101٫241 3120٫599٫333 ديسمبر 

14- احتياطي نظامي

رمشيا  ع  تطلبات نظام رلشلكات في رلمملكة رلعلبية رلسعويإة ورلنظام رألساسي للشلكة ، راوم رلشلكة بتكوإن رحتياطي نظا ي 
بتحوإل نسبة 10 0/0  ن صافي رللبح حتى إبلغ هذر رالحتياطي 50 0/0  ن قأس رلمال. رن هذر رالحتياطي غيل قابل للتوزإع كأقباح .
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15- االيرادات

20112010
) بالرياالت السعودية (

2.365.611.5191.705.929.449 بيعات
95.898.96272.452.810خد ات ورإساقرت ورإلريرت رشغيلية رخلى )رإضاح19(

2٫461٫510٫4811٫778٫382٫259

16- مصاريف بيع وتوزيع

20112010
) بالرياالت السعودية (

67.311.702 93.950.261قوررب ورجوق و نافع  تعلاة بالموظفين
24.989.970 35.178.827يعاإة و صاقإف  تعلاة رخلى

23.239.718 33.941.563رإساق
14.819.702 17.622.673رستهالكات

12.870.579 15.906.934 نافع
2.616.608 3.490.213صيانة ورصالح

474.158 844.209سفل ورقا ة
10.834.694 15.026.976رخلى

215٫961٫656 157٫157٫131

17- مصاريف ادارية وعمومية

20112010
) بالرياالت السعودية (

48.088.062 57.835.987قوررب ورجوق و نافع  تعلاة بالموظفين
4.002.705 4.427.252رستهالكات

2.128.806 2.703.689سفل ورقا ة وررصاالت
2.008.774 5.011.518ررعاب قانونية ورستشاقرت

237.840 237.840رإساق
1.359.198 2.345.464 نافع و طبوعات وقلطاسية

1.169.153 2.800.467صيانة ورصالح
1.340.383    -يإون  شكوك في رحصيلها

5.166.809 8.038.802رخلى
83٫401٫019 65٫501٫730

18- ربحية السهم

إتم رحتساب قبحية رلسهم  ن صافي رللبح بتاسيم صافي رللبح للسنة على رلمتوسط رلملجح لعدي رالسهم رلاائمة خالل رلسنة .

إتم رحتساب قبحية رلسهم  ن رلعمليات رللئيسية رلمستملت بتاسيم رللبح  ن رلعمليات بعد خصم رلمصاقإف رلمالية ورلزكات للسنة 
على رلمتوسط رلملجح لعدي رالسهم رلاائمة خالل رلسنة .

إتم رحتساب قبحية رلسهم  ن رلعمليات رالخلى بتاسيم رالقباح رلمالية ورللبح  ن بيع رستثماق في شلكة شاياة ورالقباح رالخلى ، بالصافي، 
للسنة على رلمتوسط رلملجح لعدي رالسهم رلاائمة خالل رلسنة .
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19- ترتيبات عقود ايجار تشغيلية

الشركة كمستأجر

20112010
) بالرياالت السعودية (

يفعات بموجب عاوي رإساق رشغيلية رم 
قيدهاكمصاقإف خالل رلسنة

34.179.403 23.477.558 

رتمثل يفعات عاوي رالإساق رلتشغيلية باالإساقرت رلمستحاة على رلشلكة عن رلمعاقض ورلمستويعات ورلملرفق رالخلى لفتلت رتلروح  ن 
سنة رلى 25 سنة . رن قيمة رالإساقرت ثابتة خالل فتلت رالإساق.

رن رلتزر ات رلحد رالينى لدفعات رالإساق بموجب عاوي رالإساق رلتشغيلية غيل رلاابلة لاللغـاء هي كما إلي :

20112010
) بالرياالت السعودية (

33.119.925 38.189.701رلسنة رالولى
31.184.592 37.190.510رلسنة رلثانية
27.720.793 37.297.592رلسنة رلثالثة
27.553.189 37.230.258رلسنة رللربعة

355.975.192 439.796.247رلسنة رلخا سة و ا بعد

الشركة كمؤجر

لدى رلشلكة رإضا رإساقرت رشغيلية  ع عمالئها رتمثل في رإساق رقضيات وقفوف وهي بشكل عام  تفق عليها لمدت سنة ورحدت . بلغت 
رإلريرت رالإساقرت بموجب هذه رلعاوي للسنة رلمنتهية في 31 يإسمبل 2011 ، 2،1  ليون قإـال سعويي رالإبا ) 2,8  ليون قإـال سعويي عام 

. ) 2010

20- التزامات وارتباطات

كما في 31 يإسمبل ، كان لدى رلشلكة راللتزر ات ورالقرباطات رآلرية :

20112010
) بالرياالت السعودية (

26.401.2753.694.193خطابات ضمان
140.945.10596.547.624رعتمايرت  ستندإة

21- القيمة العادلة

رن رلايمة رلعايلة لموجويرت و طلوبات رلشلكة رلمالية رااقب رلايمة رلدفتلإة .



عالم من ا�لكترونيات عالم من ا�لكترونيات

ص.ب: ٧٦٦٨٨ الخبر: ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٨٨٨ ٨٤٧ ٣ ٩٦٦+ - هاتف مجاني: ٠٠٩٠ ١٢٤ ٨٠٠

www.extra.com

تقرير مجلس ا�دارة

للعام 2011م

الشركة المتحدة ل�لكترونيات الشركة المتحدة ل�لكترونيات


