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حضرات المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة ا³ وبركاته،
يطيب لي أن أقدم لكم النتائج المالية للشركة المتحدة ل¸لكترونيات "اكسترا" وأن أستعرض أهم 

منجزات وأحداث السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

قد يكون العام 2016 م من أصعب ا�عوام التي مرت بقطاع التجزئة بصورة عامة والشركة بصورة خاصة.

فقد تأثر قطاع التجزئة كما هو معلوم با�وضاع السياسية و ا�قتصادية فى المملكة و بالمنطقة ككل، حيث

تراجع حجم سوق ا�لكترونيات فى المملكة بنسبة تقدر ب 2١ % فى العام 2016 م مقارنة بالعام السابق.  و قد تأثرت

الشركة كثيرا  فى الربع ا�ول من العام 2016 م نتيجة إنخفاض المبيعات و إنخفاض مجمل الربح مقارنة مع ا�عوام السابقة.

و لكن بداية من الربع الثاني ، إتخذت الشركة التدابير الالزمة لزيادة الحصة السوقية و الحفاظ على معدل جيد من المخزون

و زيادة هامش الربح بشكل عام و قد ظهر تأثير تلك التدابير على نتائج ا�رباع الثالثة ا�خيرة من العام 2016 م. 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة وا�ستثنائية التي مر بها القطاع بشكل عام و الشركة بشكل خاص، إال أنها حافظت على موقعها 

الريادي  بتحقيق حصة سوقية تقدر ب 11 % من إجمالي القطاع، حيث تم زيادة الحصة السوقية من 8,9 % فى العام 2015 م الى 11 % في 

العام 2016 م  بمعدل زيادة بلغت 24 %. كما نجحت الشركة في تخفيض إجمالي المخزون للوصول الى المستويات القياسية للقطاع لتحقيق نسب  

الربح المنشودة، وهذا يعتبر إنجاز¶ بحد ذاته.  حتى وإن تراجع صافي ا�رباح كثير¶ إال أننا على ثقة أن هذا وضع إستثنائي مؤقت و تم تجاوزه. 

وظيفي  مسار  وتحديد  وتدريبهم  بإستقطابهم  منهجها  في  الشركة  إستمرت  فقد  منشأة  أي  نجاح  أساس  المدربة  الكوادر  أن  ولقناعتنا 

خاص بالوظائف التشغيلية والتي تسعى الشركة لتوطينها وهو ا�مر الذي ساهم في المحافظة على نسبة سعودة عالية تفوق المعدالت 

المطلوبة نظاميÒ. كما تبنت الشركة برامج تدريبية متخصصة لرفع مستويات خدمة العمالء والمعرفة بالمنتج والتي كان لها أثر كبير في 

إرتفاع معدالت رضى العمالء والجهات ا�شرافية. 

ونظر¶ للظروف ا�قتصادية التى تأثر بها القطاع بشكل عام، فقد قمنا بترشيد ا�نفاق الرأسمالي للشركة لضمان التأكد من ا�ستغالل ا�مثل 

للموراد المتاحة و تعزيز العائد على ا�صول الحالية للشركة. و بناء على ذلك فقد تم إفتتاح فرع جديد خالل العام 2016 م فى مدينة مكة 

الى  الوصول  الخليج محققين أهدافنا فى  المملكة و دول  بلغ عدد فروعنا 42 فرع منتشرة فى 26 مدينة على مستوى  المكرمة. و بذلك 

قاعدة عمالئنا. حيث اننا نعد كوجهة أولى فى قطاع تجزئة ا�جهزة المنزلية و ا�لكترونية. 

أما فيما يخص نظرتنا المستقبلية، فإننا ننظر بحذر الى المستقبل فى ظل ا�وضاع ا�قتصادية الحالية، و من منطلق إلتزامنا بتحقيق كل ما 

بنتائج الشركة الى أحسن حال، فاننا متلزمون  هو مرجو من أجل تقليص عناصر المخاطرة و تقديم أفضل تجربة تسوق للعمالء للوصول 

بالحفاظ على ما وصلنا إليه من نجاحات، بل و العمل على تحقيق نتائج أكثر تميز¶ من خالل زيادة الحصص السوقية للشركة، إدارة المخزون 

بشكل فعال، العمل على زيادة العائد على ا�صول المتاحة، و التركيز على مضاعفة إستثماراتنا فى مجال الخدمات، المبيعات ا�لكترونية و 

خدمات التقسيط. حتى تظل اكسترا وجهة أولى لجميع عمالء القطاع.

شاكر¶ ومقدر¶ السادة أعضاء مجلس ا�دارة ومنسوبي الشركة على أدائهم وتفانيهم في الخروج بالشركة من الظروف الصعبة التي مرت 

بها. كما أتقدم بالشكر واالمتنان للسادة المساهمين لثقتهم ودعمهم لنا والذي سيكون دائمÒ حافز¶ لنا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق 

النجاح تلو النجاح.

وا³ ولي التوفيق،

عبدا³ عبداللطيف الفوزان    
ا�دارة  مجلس  رئيس 
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رؤية الشركة
أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة ا�لكترونيات وا�جهزة المنزلية بتقديم تجربة متفوقة

 وقيمة لجميع العمالء في المنطقة.

رسالة الشركة
نحن نعزز حياة المستهلكين بتزويدهم بالمنتجات و الخدمات و الحلول المبتكرة

عالقتنا خالل  من  و  عمالئنا.  توقعات  نتخطى  او  لنقابل  الجودة  عالية 

التعاونية و تفوقنا التشغيلي ستتم مكافÒتنا بصورة مشتركة.

سنعطي عمالءنا حرية االختيار من بين أفضل 

عروض ا�لكترونيات و خدماتها 

سنعمل دائما بكل نزاهة  
سنكون محل ثقة حتى يستطيع عمالؤنا ا�عتماد علينا

سنعمل على خدمة كل عميل بعناية
سنعمل كفريق واحد لتحسين تجربة عمالئنا

أوًال: عن اكسترا



ملخص طبيعة نشاط الشركة
(النشاط الرئيسي للشركة)

2002م وفقÒ �نظمة يناير   1 بتاريخ  "اكسترا" كشركة ذات مسؤولية محدودة  تأسست 

المملكة العربية السعودية، وتم إفتتاح أول معارضها بمدينة الرياض في يناير 2003م. وفي

عام 2011م تم إدراج الشركة في سوق ا�سهم المالية السعودية.

تبيع "اكسترا" بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل كافة ا�جهزة ا�لكترونية

والمنزلية مما يطرح أكبر عدد من الخيارات أمام العمالء تحت سقف واحد. ويتم تحديث البضائع الموجودة

بإستمرار، حيث يعمل الفريق التجاري وبشكل وثيق مع قاعدة الموردين لضمان أن تكون"اكسترا" سباقة في

طرح أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة في ا�سواق.

وتتكون قائمة ا�صناف والمنتجات الرئيسية التي توفرها "اكسترا" من أجهزة التلفاز وا�جهزة السمعية وأجهزة الكمبيوتر

المنزلية. ا�جهزة  وكافة  ا�لكترونية  ا�لعاب  وأجهزة  والصوتي  الرقمي  التصوير  وأجهزة  المتنقلة  ا�تصال  وأجهزة 

على تساعدهم  متميزة  خدمية  منتجات  لهم  توفر   Òأيض فإنها  للمستهلكين،  "اكسترا"  توفرها  التي  وا�صناف  للمنتجات  با�ضافة 

والتركيب التوصيل  خدمات  مثل  ا�ساسية  المتطلبات  بين  الخدمات  هذه  تتنوع  حيث  الشراء،  بعد  التامة  والراحة  با�طمئنان  الشعور 

والخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض، با�ضافة إلى خدمات التقسيط 

وهذا ما يعطي اكسترا ميزة تنافسية تنفرد بها عن منافسيها وتوفر لها في الوقت ذاته مصدر¶ آخر¶ من مصادر المبيعات وا�رباح.

يتناسب بما  رائعة للعمالء  لتوفير تجربة تسوق  2011 م  ابتداء¶ من عام  ا�لكتروني  للبيع  الشركة بدأت موقعا  ان  بالذكر  وجدير 

العصر. متطلبات  مع 
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إستراتيجية الشركة

وتنمية تعزيز  لمواصلة  الشركة  إستراتيجيات  ترتكز 

السعودية وا�قليمية على ا�سواق  في  الريادي  مركزها 

محاور رئيسية هي :

- تحسين خدمة العمالء بشكل ملموس على كل المستويات لرفع

مستوى رضاهم واعتبارها أحد أهم الميزات التنافسية.

- رفع مستوى الكفاءات داخل المنظومة وتطوير قدراتهم الفنية واالدارية.

- زيادة الحصة السوقية عبر تفهم وإستيعاب إحتياجات العمالء.

- التركيز على تقديم تجربة تسوق ذات قيمة وجودة عاليتين.

للشركة الرئيسي  للنشاط  مكملة  أنشطة  إستحداث  خالل  من  للشركة  المالية  المصادر  تنويع   -

٠ عالية ربحية  وذات  مكملة  جديدة  منتجات  في  والدخول  والخدمات  كالتقسيط 
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أ- ملخص نتائج ا�عمال
حققت "اكسترا" نمو¶ في المبيعات بلغ ٠,٢ ٪ مقارنًة بالعام الماضي بينما زاد مجمل

الربح ١٫٣ ٪ ، وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات ١٥٫٦ ٪ مقابل ١٥٫٤ ٪ خالل العام الماضي

المعارض عدد  زيادة  إلى  با�ضافة  ا�قسام  معظم  مبيعات  زيادة  إلى  ذلك  يعود  و 

2016م. ديسمبر  في  معرض   42 إلى  2015م  ديسمبر  في  معرض   41 من 

سبب ويعود  الماضي،  العام  عن   ٪  ٩٦ - بنسبة  أي  ريال  مليون   2 إلى  الشركة  أرباح  إنخفضت 

التجارية للمطالبات  مخصصات  تكوين  إلى   الماضي  العام  مع  مقارنة  2016م  عام  خالل  ا�نخفاض 

االستحواذ عملية  مستشاري  تكاليف  نتيجة  متكررة  غير  مصاريف  ا�ول،  الربع  فى  ريال  مليون   9 بقيمة 

المعدات و  الممتلكات  قيمة  فى  إنخفاض  مخصصات  تكوين  و  الثالث  الربع  فى  ريال  مليون   5,2 بقيمة 

الماضى، العام  عن  المتاجرة  بغرض  ا�ستثمارات  أرباح  إنخفاض  الرابع،  الربع  فى  ريال  مليون   15,6 بقيمة 

التوزيع.   و  البيع  مصاريف  زيادة  إلى  با�ضافة 

- -

آالف الریاالت 

المبیعات

مجمل الربح

ربح النشاط من العملیات الرئیسیة

الربح الصافي قبل الزكاة

الربح الصافي 

السنة المنتھیة
۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦ م

السنة المنتھیة
۳۱ دیسمبر ۲۰۱٥ م

المبلغالنسبة من المبیعاتالمبلغ

معدل النمو
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الدولة
معدل النمو

(%)

آالف الرياالت

*

يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

۳,٥۱۹,٥۹۳ ٪۰٫٤۱-*

٪۰٫٦۱*

 @ المساهمة من إجمالي النمو في المبيعات.

ثاني : أداء و أنشطة الشركة خالل
العام المالي 201٦ م
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١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

ا�عوام خالل  مبيعاتها  في  نمو  تحقيق  في  ا�ستمرار  شركتكم  إستطاعت 

2م  0 1 2 في  ل  يا ر ن  مليو  3 , 0 1 5 من  ت  لمبيعا ا ت  قفز حيث  ة  خير � ا لخمسة  ا

.  %  5،6 2016م  محققة معدل نمو تراكمي قدره  3,752 مليون ريال في  إلى 

تطور نمو ا�صول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)
ريال في 2016م محققة  1,251مليون  إلى  2012م  ريال في  الماضية من  946 مليون  الخمس  السنوات  الشركة خالل  إستمر نمو أصول 

معدل نمو  تراكمي قدره  %7،2.

مليون ريال سعودي مبيعات ا�رباح
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تطور االلتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)

النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل (مليون ريال سعودي)
بزيادة قدرها ريال، و  108 مليون  التشغيل بمبلغ  2016 م نقدية متولدة من أنشطة  سجل العام 

51 مليون ريال عن العام 2015 م، مما يدل على تحسن مستويات هامش الربح و إدارة المخزون بشكل جيد. 

إستمر نمو حقوق الملكية خالل السنوات الخمس الماضية من
2م  0 1 6 في  ل  يا ر ن  مليو  5 3 2 لى  إ 2م  0 1 2 في  ل  يا ر ن  مليو  4 7 3

محققة معدل نمو  تراكمي قدره 3% و قد سجلت ا�لتزامات المتداولة
635 مليون ريال في العام 2016 م بتخفيض قدره 53 مليون ريال مقارنًة 

٢٠١٥ م . بالعام 
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٢- ا�قـــــــــتراض

2016م تم إستخدام التسهيالت الممنوحة للشركة من عدد من البنوك المحلية (بنك ساب، مجموعة سامبا خالل عام 
المال العامل  ،بنك الجزيرة) للحصول على مرابحات قصيرة ا�جل وذلك لدعم تمويل متطلبات رأس  البنك العربي  المالية،  

بقيمة إجمالية 335 مليون ريال مقسمة إلى 13 مرابحة تم سدادها بالكامل خالل نفس العام و إنتهاء الفترة في 31 ديسمبر 2016 م
2016 م. 31 ديسمبر  100 مليون ريال. و نقر بعدم وجود قروض مستحقة على الشركة كما في  بنقدية بلغت 

٣- الزكـــــــاة و المدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م كما حصلت الشركة على الربوط الزكوية حتى عام 2005م وتم تقدير ا�لتزام 
الزكوي للعام 2016م بمبلغ 3,608,002 ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

@تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات ا�جتماعية كما في 31 ديسمبر 201٦ و 201٥م

٤- فروع الشركة

لقد تم إفتتاح معرض واحد خالل عام 2016م في مدينة مكة المكرمة ليصل مجموع معارض الشركة إلى 42 معرضÒ بنهاية عام 2016م موزعة 
والخرج  المكرمة  ومكة  المنورة  والمدينة  والطائف  وأبها  وتبوك  وا�حساء  وبريدة  والدمام  والخبر  وجدة  الرياض  من  كل  في  مدينة   26 على 

ونجران وحفر الباطن والجبيل وجيزان وينبع وسكاكا وعنيزة وحائل والقنفدة وبيشة وخميس مشيط والباحة والمنامة ومسقط.

۲۰۱٥ ۲۰۱٦  

 

   

۳,۳۷۸ 

البیان
آالف الرياالت

۳,٦۰۸

۱,۱۲۰۹۹٥  *
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٥- الشركات التابعة 

رأس المال            نسبة ملكیة الشركة      النشاط الرئیسي                    الدولة محل العملیات الرئیسیة       الدولة محل التأسیس الشركة التابعة 

عمان

البحرین

السعودیة

عمان

البحرین

السعودیة والرقمیة  اإللكترونیة  األجھزة  وإصالح  صیانة 
اآللي،  والحاسب  المنزلیة  األجھزة  والكھربائیة، 
األجھزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة  إلى  باإلضافة 
اإللكترونیة والرقمیة وقطع غیارھا، وألعاب الكمبیوتر 
المختلفة،  المكتبیة  واألدوات  اإللكترونیة،  واأللعاب 

والھواتف الخلویة والمواد الغذائیة ومواد الدیكور.

استیراد وتصدیر وبیع األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة 
المتعلقة  واألنظمة  والبرامج  غیارھا،  وقطع 
إضافة  وبرامجھا،  اإللكترونیة  واأللعاب  بالكومبیوتر، 
لتلبیة طموحات  الخاصة  الممتلكات  إدارة وتطویر  إلى 

الشركة في التوسعات الخارجیة.

واألدوات  األجھزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 
أنواعھا ومسمیاتھا وقطع غیارھا  الكھربائیة بمختلف 
والكھربائیة  اإللكترونیة  واأللعاب  الكمبیوتر  وألعاب 
وأشرطة  المنزلیة  واألدوات  التعلیمیة  والوسائل 
الوسائط  عرض  وأجھزة  الجافة  والبطاریات  التسجیل 
والھواتف  الفضائي  االستقبال  وأجھزة  المتعددة 
وملحقاتھا  الكمبیوتر  وأجھزة  والثابتة  المحمولة 

وطابعات الكمبیوتر وقطع غیارھا

۳۰۰,۰۰۰
 لایر سعودي

٥۰,۰۰۰
دینار بحریني

۱۰۰,۰۰۰
لایر عماني

۹۹%  اكسترا السعودیة
۱% اكسترا البحرین

 %۱۰۰

۹۹%  اكسترا السعودیة
۱% اكسترا البحرین

الشركة المتحدة
لإللكترونیات

(اكسترا)

الشركة المتحدة 
لإللكترونیات

(اكسترا)

الشركة المتحدة
لخدمات الصیانة
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ب - المـوارد البشـرية

لقد نمت "اكسترا" على مستوى ا�عمال بشكل سريع لتغطية كافة أسواق المملكة
وهذا النمو رافقه زيادة في عدد الموظفين ليصل العدد الكلي إلى 2,584 موظفÒ بنهاية

عام 2016م . وقد إنتهجت "اكسترا" إستراتيجية تنفيذية واضحة فيما يتعلق بالموارد البشرية حيث
أنها بنيت لتحقيق أهداف رئيسية وهي:

أوًال : أن يكون لدينا مصادر دائمة للموارد البشرية المتميزة وذلك في الوقت المناسب وبالمهارات
المطلوبة.

إلى بالوصول  الجهود  هذه  توجت  وقد  السعودة  نسبة  لزيادة  الوطنية  الكفاءات  في  ا�ستثمار   : ثانياً 
نسبة توطين تصل 32,6 % من عدد الموظفين بالشركة. 

ثالثÒ : أن يكون لدينا فريق إداري لديه المهارات القيادية المطلوبة لتطوير ا�عمال والموظفين.
رابعÒ: أن تكون لدينا بيئة عمل وثقافة تنظيمية مثالية وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية. 

الشركة. منسوبي  لجميع  الوظيفي  ا�داء  وتحسين   Òوإداري  Òفني مستمرة  بصورة  البشرية  الكوادر  تدريب   :Òخامس

جـ -برامج حوافز الموظفين

تطبق الشركة برنامج حوافز الموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية للموظفين المتميزين بناء¶ على تقارير مؤشرات ا�داء
 الشهرية وتقييم ا�داء السنوي، وقد إعتمدت الشركة في تحفيز موظفيها على نظام يربط أهداف الشركة المتفق عليها في بداية 

العام مع مؤشرات أداء خاصة بكل إدارة ومن ثم موظفي الشركة وذلك بشكل عادل ومحفز. ومن الجدير بالذكر أن رصيد برنامج 
"الالئحة التحفيزية للموظفين" بلغ  7,4 مليون ريال في 2016/12/31 م. 

د -دعم المؤسسات ا�جتماعية

ا�ستفادة من أجهزة  إلى  "إرتقاء" ويهدف  اãلية  الحاسبات  تدوير  ا�جتماعية من خالل مشاركتها في مشروع  "اكسترا" بمسؤوليتها  تلتزم 
الحاسب اãلي التي يتخلص منها مستعملوها �عادة تأهيلها من جديد وتسليمها للمستفيدين. كما تهدف أيضَا إلى نشر ثقافة المحافظة 

على البيئة عن طريق إعادة التدوير بدًال من التخلص منها بطريقة غير آمنة ما يؤدي الى تلوث البيئة لسنوات طويلة. 

هـ ـ  التطلعات المستقبلية 

بصورة عامة فإن الغالبية تجمع على أن الظروف الحالية مؤقتة وأن سوقنا المحلي وا�قليمي يعتبر واعد ومن أكثر ا�سواق نمو¶ مع طبيعة 
تقنية  وتحديث  تطور  إستمرار  إلى  إضافة  لعمالئها،  الشركة  توفرها  التي  المنزلية  للمنتجات  والحاجة  ا�ستهالكي  والنمط  السكاني  النمو 

المنتجات ا�لكترونية والرغبة في اقتنائها مما يؤكد الحاجة لنشاط الشركة ونموها بما نهدف اليه. 
وسنعمل خالل العام 2017 م على أن نحقق نمو في المبيعات وا�رباح و تحقيق زيادة ملموسة فى الحصة السوقية و إدارة المخزون بشكل 
إحترافي بما يتناسب مع متطلبات القطاع بإذن اå. مع مراعاة الوضع الذي نمر به إقتصاديا وتأثيره على النشاط التجاري بصورة عامة ولكننا 

نرى تحقيق هذا النمو من خالل ما يلي:

- ا�ستمرار في تقديم خدمات متميزة لعمالء الشركة وهذه تعتبر من أهم الميزات التنافسية الكسترا. 
- تنويع مصادر الدخل وتنميتها بوتيرة أسرع.

- توطيد العالقات بشكل أوسع مع شركائنا ا�ستراتجيين من الموردين و الشركات الكبرى.
- تخفيض المصروفات ا�دارية بما ال يؤثر سلبÒ على أداء الشركة.

- زيادة فاعلية الفروع من حيث المساحات وا�صناف و تعزيز العائد على ا�صول المتاحة.
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عبدهللا عبداللطیف الفوزان

خالد عبدهللا عبدالعزیز الملحم**

باسل محمد سعود القضیب

محمد جالل علي فھمي

عبدهللا علي ابراھیم المجدوعي

عبدالحمید عبدالعزیز محمد العوھلي*

فوزان محمد الفوزان

أحمد یوسف أحمد الصقر

ھشام عبدالعزیز الصغیر

رئیس مجلس اإلدارة - غیر تنفیذي

عضو مجلس اإلدارة - مستقل

عضو مجلس اإلدارة - مستقل

عضو مجلس اإلدارة - مستقل

عضو مجلس اإلدارة - غیر تنفیذي

عضو مجلس اإلدارة - مستقل

عضو مجلس اإلدارة - غیر تنفیذي

عضو مجلس اإلدارة - غیر تنفیذي

غیاب الحضور أصالة

الصفةاإلسم ۲۰ دیسمبر 
۲۰۱٦م

۲٦ یولیو
۲۰۱٦م

۱٤ أبریل
۲۰۱٦م

 

۱٦ فبرایر
۲۰۱٦م

۰۳ مایو
۲۰۱٦م م

۰۹ أكتوبر
۲۰۱٦م

عضو مجلس اإلدارة - تنفیذي

١- أعضاء مجلس ا�دارة
لقد تم خالل عام ٢٠١٦م إنعقاد ستة إجتماعات لمجلس ا�دارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:

الحالية والتي  بالشركة في دورته  يناير ٢٠١٦م من مجلس ا�دارة  @ تقدم السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى �سباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٨  ملحوظة: 
تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨م،  وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٣١ يناير ٢٠١٦م قبول ا�ستقالة إعتبار¶ من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي كعضو 

مجلس إدارة بالشركة اعتبار¶ من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
٢٠١٦ م من مجلس ا�دارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في  ٢٠ ديسمبر  @@ تقدم السيد/ خالد عبداå عبدالعزيز الملحم �سباب شخصية بطلب إستقالته في 
٢٠١٨م، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦م قبول ا�ستقالة اعتبار¶ من تاريخه، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة  أبريل   ٢٦

(عضو مستقل) بالشركة إعتبار¶ من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. 

2 - السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وتعويضاتهم
تتضمن مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة ما يلي: 

-مكافأة سنوية ثابتة حسب نظام الشركات وحسب النظام ا�ساسي للشركة، يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو ل¸جتماعات، يتم إعتمادها 
سنويÒ من الجمعية العامة للمساهمين.

-بدل حضور جلسات إجتماعات مجلس ا�دارة أو اللجان التابعة لكـل عضو عن كل جلسة.  با�ضافة إلى صرف بدل إركاب وبدل مبيت إذا كان المقر الدائم 
�قامة العضو خارج المدينة التي تنعقد بها إجتماعات مجلس ا�دارة.، وذلك وفقÒ لالئحة حوكمة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين.

ثالث  : مجلس إدارة  الشركة و اللجان التابعة له

ما حصل عليه أعضاء مجلس ا�دارة و كبار التنفيذيين
إجمالي المبالغ المدفوعة �عضاء مجلس ا�دارة وخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م موضحة كالتالي:

     
    

   
 

-   

۱٥,۰۰۰          

    

-   

-          

   ۲۱٥,۰۰۰

-

-

-

۱,۰۷٥,٤۱٦

۸,۷٦۲,۲۱۷

۷,٦۸٦,۸۰۱

۲۰۰,۰۰۰
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۱۸۰,۳۹۸
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۱,۲٤۰,۰۰۰

۱,٤۲۰,۳۹۸

التنفیذیین
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۱

۲

۳

٤

غیاب

تاریخ إجتماعات اللجنة التنفیذیة

۱٦ فبرایر
۲۰۱٦م

۰۳ مایو
۲۰۱٦م

۰۹ أكتوبر
۲۰۱٦م

۲۰ دیسمبر
الصفة۲۰۱٦م اإلسم م

رئیس اللجنة
عضو اللجنة

الحضور أصالة

عبدهللا عبد اللطیف الفوزان
باسل محمد سعود القضیب

محمد جالل علي فھمي
ھشام عبد العزیز الصغیر

عضو اللجنة
عضو اللجنة

3 - اللجنة التنفيذية
تم تعيين اللجنة التنفيذية بالشركة بواسطة مجلس ا�دارة لتحل محل المجلس فيما بين إجتماعاته ولمواجهة الحاالت

الطارئة، با�ضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه ا�شرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد
ا�رباح. توزيع  بسياسة  الخاصة  التوصيات  ووضع  لها،  والتشغيلية  المالية  وا�ولويات  للشركة  ا�ستراتيجية  ا�هداف 

وتتكون اللجنة التنفيذية من ا�عضاء التالية أسماؤهم:
Òرئيس ا�ستاذ/  عبد اå عبد اللطيف الفوزان                 •
عضو¶ ا�ستاذ/  باسل محمد سعود القضيب         •
ا�ستاذ/  محمد جالل على فهمي                           عضو¶  •
ا�ستاذ/ هشام عبد العزيز صالح  الصغير              عضو¶  •

وطبقÒ لالئحة حوكمة الشركة المتحدة ل¸لكترونيات المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، تعقد اللجنة التنفيذية إجتماعاتها بناءاَ 
على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربعة مرات خالل العام 2016م، على النحو التالي:

4 - لجنة الترشيحات والمكافآت
يتلخص دور لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس ا�دارة في أداء مهامه ا�رشادية وا�شرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما 
يتعلق بتحديد أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين ا�كفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة 
وتؤدي إلى ا�هداف المرجوة واالحتفاظ بأعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين المميزين، ومن خالل ذلك فهي تساعد الشركة في تحقيق 

أهدافها ونموها ا�قتصادي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ا�عضاء التالية أسماؤهم:
Òعبدالعزيز الملحم           رئيس åا�ستاذ/   خالد عبدا  •

عضو¶ ا�ستاذ/   باسل محمد سعود القضيب   •
عضو¶ ا�ستاذ/   هشام عبد العزيز الصغير    •

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تعقد  للمساهمين،  العامة  الجمعية  في  المعتمدة  ل¸لكترونيات  المتحدة  الشركة  حوكمة  لالئحة  وطبقا 
اجتماعاتها بناءاَ على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد خالل العام 2016م، على النحو التالي:

۲

۳

تاریخ إجتماعات لجنة الترشیحات

رئیس اللجنةخالد عبدهللا عبد العزیز الملحم۱

الصفة م    ۲۰ دیسمبر ۲۰۱٦ماإلسم

عضو اللجنة

عضو اللجنة

باسل محمد سعود القضیب

ھشام عبدالعزیز الصغیر

*
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@تقدم السيد/ خالد عبداå عبدالعزيز الملحم �سباب شخصية بطلب إستقالته في 20 ديسمبر 2016 م من مجلسا�دارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في 26 أبريل 

2018م،  وقد قرر مجلس إدارة الشركة في 26 ديسمبر ٢٠١٦م قبول ا�ستقالة اعتبار¶ من تاريخه، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتبار¶ 
من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. 
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٥ - لجنة المراجعة

 Òيتلخص دور لجنة المراجعة في القيام با�شراف على أعمال التدقيق والمراجعة لدى الشركة، ومراقبتها وإدارتها وفق
لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها، وتعزيزها وتفعليها لتوفير أكبر قدر 

ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، هذا وبا�ضافة إلى مساندة ا�دارة العليا في فهم مخاطر العمل 
بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في  والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين، كما تختص لجنة المراجعة 

سبيل ذلك حق ا�طالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس ا�دارة أو ا�دارة التنفيذية، ويجوز لها
أن تطلب من مجلس ا�دارة دعوة الجمعية العامة للشركة ل¸نعقاد إذا أعاق مجلس ا�دارة عملها أو تعرضت الشركة �ضرار أو 

خسائر جسيمة. وكذلك على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، 
وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت. 

أعضاء لجنة المراجعة:
 Òا�ستاذ / فوزان محمد أحمد الفوزان  رئيس •
• ا�ستاذ / ماجد فؤاد الشيخ                     عضو¶
• الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي                       عضو¶
عضو¶ • ا�ستاذ / عمار محمد الغول  
• ا�ستاذ / محمد بن فرحان نادر                    عضو¶

وطبقا لالئحة حوكمة الشركة المتحدة ل¸لكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناء¶ على دعوة 
من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة ثمانية مرات خالل العام 2016م، كالتالي:

@ تقدم السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي و�سباب شخصية بطلب إستقالته في 26 مايو 2016م من عضوية لجنة المراجعة بالشركة ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في 26 مايو 2016

م قبول إستقالته إعتبار¶ من تاريخه، وتعيين الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي والسيد/ محمد بن فرحان نادر كأعضاء جدد في لجنة المراجعة.

يناير 2017م قبول  إدارة الشركة في 05  ، وقد قرر مجلس  بالشركة  المراجعة  يناير 2017م من عضوية لجنة  الغول و�سباب شخصية بطلب إستقالته في 05  @@ تقدم السيد/ عمار محمد 

إستقالته اعتبار¶ من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي عضو جديد في لجنة المراجعة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:-
في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام 2016م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها 

فعالة لمنع وإكتشاف ا�خطاء، وأنه ال توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2016م.

علمÒ بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل 
في نطاق إختصاصها وسيتم تالوة ذلك التقرير أثناء إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين خالل النصف ا�ول من عام 2017م.

          

   

اإلسمم

في ذلك الوقت لم یكن ضمن أعضاء اللجنةغیابالحضور أصالة

تاریخ إجتماعات لجنة المراجعة

الصفة ۱۷أبریل
۲۰۱٦م

۸ فبرایر
۲۰۱٦م

۱۸ ینایر
۲۰۱٦م

۱ یونیو
۲۰۱٦م

۲٤ یولیو
۲۰۱٦م

۱۸ أكتوبر
۲۰۱٦م

۲۳ أكتوبر
۲۰۱٦م

۲۷ نوفمبر
۲۰۱٦م

فوزان محمد أحمد الفوزان

ماجد فؤاد الشیخ

عبدالمعطي وصفي عبد الھادي*

محمد بن فرحان نادر*

رئیس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة
عضو اللجنة

عضو اللجنة

عمار محمد الغول**

NAجاسم شاھین الرمیحي*

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NANANANA



٦- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

1. إعتمدت الشركة خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، والتي تضمنت تحديث وإعتماد السياسات المحاسبية.

2. عينت السادة ديلويت آند توش كمستشار خارجي لعملية التحول للمعايير الدولية.

3. تم تشكيل فريق داخلي لدى الشركة ليكون مسؤوًال عن خطة التحول وتنفيذها.

4. ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفقÒ للمعايير الدولية.

5. تم إعداد قائمة المركز المالي ا�فتتاحية الموحدة (إدارية) المعدة وفقÒ للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في 1 يناير 2016م.

6.  إعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 يناير 2017م السياسات المحاسبية الالزمة �عداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.

7. تم إعداد القوائم المالية الموحدة (إدارية) المعدة وفقÒ للمعايير المحاسبية الدولية للربع ا�ول من عام 2016م.

8. سوف يتم ا�نتهاء من إعداد القوائم المالية الموحدة (إدارية) المعدة وفقÒ للمعايير المحاسبية الدولية لجميع ا�رباع المتبقية من عام 2016 م 

وذلك قبل 30 أبريل 2017م. 

9. تؤكد الشركة جاهزيتها �عداد القوائم المالية وفقÒ لمعايير المحاسبة الدولية للربع ا�ول من عام 2017م وذلك خالل الفترة النظامية المحددة.

10. تمثلت اãثار الجوهرية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2016 م والتي سوف تنعكس على رصيد ا�رباح المبقاة عند تطبيق المعيار 

الدولي رقم 1 للتقارير المالية والخاص بتبني المعايير المالية الدولية �ول مرة كما يلي: 

• إرتفاع في رصيد ا�رباح المبقاة بمبلغ 14,4 مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 والخاص بعقود ا�يجار على عملية بيع وإعادة 

إستئجار ارض ومبنى فرع الدمام والتي تنص على وجوب ا�عتراف بارباح البيع التي تم تأجيلها وفقÒ للمعيار الحالي.

• إرتفاع في رصيد ا�رباح المبقاة بمبلغ 2,7 مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي رقم 16 الخاص بالممتلكات واãالت والمعدات والذي ينص 

على ضرورة احتساب ا�هالك للمباني المقامة على اراضي مملوكة للشركة والسيارات بعد ا�خذ في االعتبار القيمة المبقاة لهذه ا�صول بنهاية 

(Residual Value) عمرها ا�نتاجي

• إرتفاع في رصيد ا�رباح المبقاة بمبلغ 2,5 مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 والخاص بمنافع الموظفين مقابل تخفيض 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة وذلك بناًء على الدراسة ا�كتوارية المعدة من قبل مكتب مستقل لحساب هذا المخصص.

• إنخفاض في رصيد ا�رباح المبقاة بمبلغ 19,6 مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 والخاص بعقود ا�يجار والذي ينص على 

وجوب توزيع القيمة ا�جمالية لعقود ا�يجار بالتساوي على مدة العقد.

للمعيار   Òوفق وإدارية  عمومية  كمصاريف  ا�دارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  إثبات  نتيجة  ريال  مليون   1,4 بمبلغ  المبقاة  ا�رباح  رصيد  في  إنخفاض   •

ا�رباح  توزيع  سياسة  مع   Òتمشي الشركة  توزيعات  من  كجزء  معالجتها  يتم  كان  حيث  المالية،  البيانات  بعرض  والخاص   1 رقم  الدولي  المحاسبي 

بالشركة.

كما تجدر ا�شارة إلى قيام الشركة بإعتماد التطبيق المبكر للمعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم 15 و الخاص با�يرادات من العقود مع العمالء 

و الذي نتج عنه إنخفاض في رصيد ا�رباح المبقاة بمبلغ 71 مليون ريال نتيجة تغيير السياسات المحاسبية الخاصة با�عتراف با�يراد فيما يخص طريقة 

القياس وا�ثبات �يراد عقود الضمان الممددة إعتبار¶ من 1 يناير 2017م .
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رابع²: توزيع ا�رباح و المكافآت وقرارات مجلس ا�دارة 

١- سياسة توزيع ا�رباح
وفقÒ للمادة رقم 46 من النظام ا�ساسي للشركة توزع ا�رباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف

ا�خرى على الوجه اãتي:

من ا�رباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ا�حتياطي المذكور   % • يجنب 10 
نصف رأس المال.

إنفاقي  الصافية لتكوين احتياطي  ا�رباح  من   %  20 تتجاوز  أن تجنب نسبة ال  ا�دارة  اقتراح مجلس  بناء¶ على  العادية  العامة  • يجوز للجمعية 
وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع على ا�قل.
• يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن 5 % من الباقي كمكافأة �عضاء مجلس ا�دارة. 

قررت الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ 7 مايو 2014م، تفويض مجلس ا�دارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو 
ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ ا�حقية وتاريخ التوزيع، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها 

التوسعية وا�ستثمارية، مع ا�خذ با�عتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، وذلك إعتبار¶ من 7 مايو 2014م.

٢- قرارات مجلس ا�دارة عن العام المالي 2016م
- قرر مجلس إدارة الشركة في 26 ديسمبر 2016م قبول إستقالة السيد / خالد عبداå عبدالعزيز الملحم من عضوية مجلس ا�دارة بالشركة 
إعتبار¶ من تاريخ القرار، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتبار¶ من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة 

الحالية للمجلس. 
- با�شارة إلى قيام الشركة المتحدة ل¸لكترونيات (اكسترا) بتوقيع خطاب نوايا ملزم مع محمد يوسف الصقر وشركاه في شركة ا�قاليم 
من الشركة، ،قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة ل¸لكترونيات (اكسترا) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢٨م أنه تم ا�تفاق   % الدولية ل¸ستحواذ على نسبة 51 

على إنهاء خطاب النوايا دون التوصل إلى إتفاق نهائي بهذا الشأن وكذلك عدم تالئم ا�ستحواذ مع أولويات الشركة في المرحلة الحالية.
- قرر مجلس إدارة الشركة ا�حد 21 ربيع اãخر 1437هـ الموافق 31 يناير 2016م قبول إستقالة السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى 
إعتبار¶ من تاريخه وتعيين السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي (عضو تنفيذي) كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتبار¶ من تاريخ القرار 

وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس،
- قرر مجلس إدارة الشركة ا�حد 21 ربيع اãخر 1437هـ الموافق 31 يناير 2016م قبول إستقالة السيد / عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي من 
10 مارس 2016م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مع إحتفاظه بعضويته في مجلس  أن يكون  التنفيذي للشركة، على  الرئيس  منصب 
في  بعضويته  إحتفاظه  مع  2016م  مارس   10 من  إعتبار¶  للشركة  التنفيذي  الرئيس  بمنصب  فهمي  علي  جالل  محمد  السيد/  وتعيين  ا�دارة، 

مجلس ا�دارة للشركة.

3 - رأس المال
يبلغ رأس مال شركتكم 360 مليون ريال سعودي وعدد أسهمها 36 مليون سهم بقيمة أسمية 10 رياالت للسهم الواحد. 

كما أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة ل¸لكترونيات ( اكسترا ) في اجتماعه المنعقد يوم ا�ثنين 23 جمادى ا�ولى 1438هـ الموافق 20 
فبراير 2017م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة لدعم مركزها المالي وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع 
المختصة  الجهات  موافقة  على  الحصول  بعد  وذلك  الشركة،  مال  رأس  من   %  16,66 زيادة  يمثل  ما  قائمة،  أسهم  ستة  لكل  واحد  سهم 
المبقاة  ا�رباح  حساب  من  ريال  مليون   60 رسملة  طريق  عن  المال  رأس  في  الزيادة  قيمة  تمويل  وسيتم  العادية،  غير  العامة  والجمعية 
وا�حتياطي النظامي، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (360 مليون) ريال إلى (420 مليون) ريال، وسيرتفع عدد ا�سهم من (36 مليون) 

سهم إلى (42 مليون) سهم.

4 - التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
يوضح الجدول التالي التغيرات في حصص الملكية لكبارالمساهمين الرئيسيين ممن يمتلكون أكثر من ٥ % من رأس مال الشركة.

المساھم

شركة الفوزان القابضة
شركة عبدالعزیز الصغیر

 لإلستثمار التجاري المحدودة

۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦م۱ ینایر ۲۰۱٦م
النسبةاألسھمالنسبةاألسھم

۱٦,۳٤٥٫٤٪٥٤,٦٤٤۳٪٤٥٫٤۳

٥,۳۷۷,۲٦۲

۱٦,۳٥٤,٦٤٤

٥,۳۷۷,۲٦۲ ٪۱٤٫۹٤٪۱٤٫۹٤

تقرير مجلس ا�دارة ٢٠١٦ ١٧



1 - نسب ملكية ا�سهم و التغير فيها خالل السنة المالية 2016م �عضاء مجلس ا�دارة
 وأزواجهم وأوالدهم القصر

@ تقدم السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى �سباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٨ يناير ٢٠١٦م من مجلس ا�دارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ 
أبريل ٢٠١٨م،  وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٣١ يناير ٢٠١٦م قبول ا�ستقالة إعتبار¶ من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي كعضو مجلس إدارة 

بالشركة إعتبار¶ من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
@@ تقدم السيد/ خالد عبداå عبدالعزيز الملحم �سباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ م من مجلس ا�دارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل 
٢٠١٨م،  وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦م قبول ا�ستقالة اعتبار¶ من تاريخه، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة بالشركة 

إعتبار¶ من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. 

٢- نسب ملكية ا�سهم والتغيير فيها خالل السنة المالية 2016م لكبار التنفيذيين
وأزواجهم وأوالدهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خالل عام 2016 م :

الجنسیةإسم العضو

محمد جالل علي فھمي *

عبد الحمید عبد العزیز محمد العوھلي*

مصري

سعودي

عدد األسھم
في بدایة

عام ۲۰۱٦م

٤۰۱,۰۰۰
۲۰,۰۰۰

عدد األسھم
في نھایة

عام ۲۰۱٦م

٤۲,۰۰۰
٤۰۱,۰۰۰

خامس : نسب ملكية ا�سهم والتغير فيها خالل السنة المالية 2016م

أدوات الدین
ملكیة األقرباء

من الدرجة
األولى وتغیرھا

نسبة التغیر

٪۱۱۰

@ قرر مجلس إدارة الشركة ا�حد ٢١ ربيع اãخر ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦م قبول إستقالة السيد / عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، 
على أن يكون ١٠ مارس ٢٠١٦م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مع إحتفاظه بعضويته في مجلس ا�دارة، وتعيين السيد/ محمد جالل علي فهمي بمنصب الرئيس التنفيذي 

للشركة إعتبار¶ من ١٠ مارس ٢٠١٦م مع إحتفاظه بعضويته في مجلس ا�دارة للشركة،

إسم العضو

عبدهللا عبداللطیف الفوزان

خالد عبدهللا عبدالعزیز الملحم**

باسل محمد سعود القضیب

عبدالمحسن عبداللطیف علي العیسى*

أحمد یوسف أحمد الصقر

عبدهللا علي إبراھیم المجدوعي

عبدالحمید عبدالعزیز محمد العوھلي*

محمد جالل علي فھمي

فوزان محمد الفوزان

ھشام عبدالعزیز الصغیر

منصور عبدالعزیز راشد البصیلي**

الجنسیة

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

كویتي

سعودي

سعودي

مصري

سعودي

سعودي

سعودي

۱,۲۰۰

۱,۲۰۰

۲,٤۹۹

۱,٥۰۰

۱,٥۰۰

۱,۲۰۰

۲۰,۰۰۰

٤۰۱,۰۰۰

۱,۲۰۰

۱,۲۰۰

**NA

عدد األسھم في بدایة عام ۲۰۱٦م

۱,۲۰۰

۱,۲۰۰

۲,٤۹۹

۱,٥۰۰

۱,٥۰۰

۱,۲۰۰

٤۲,۰۰۰

٤۰۱,۰۰۰

۱,۲۰۰

۱,۲۰۰

۱,۰۰۰

عدد األسھم في نھایة عام ۲۰۱٦م

-

-

-

-

-

-

%۱۱۰

-

-

-

%۱۰۰

نسبة التغیر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ملكیة األقرباء من 
أدوات الدینالدرجة األولى وتغیرھا
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إسم عضو مجلس اإلدارة                الشركة المساھمة

عبدهللا عبد اللطیف الفوزان

شركة الفوزان القابضة
شركة عبداللطیف و محمد الفوزان

شركة معالي القابضة
شركة بلوم لإلستثمارات السعودیة

شركة األولى لتطویر العقارات
شركة بوان

شركة معارض الظھران الدولیة
الشركة العربیة لصناعة الورق

شركة أجواد القابضة

شركة الفوزان القابضة
شركة بوان

البنك السعودي البریطاني(ساب)
مدینة الملك عبدهللا اإلقتصادیة(إعمار)

شركة مدینة المعرفة اإلقتصادیة
شركة أسمنت األبیض

خالد عبدهللا عبد العزیز الملحم

باسل محمد سعود القضیب

شركة مجموعة الیسرة العالمیة لألغذیة
بنك الكویت المركزي

شركة جوكنور - تركیا
شركة بسكو مصر

أحمد یوسف أحمد الصقر

شركة الفوزان القابضة
شركة الیمامة لحدید التسلیح عبد الحمید عبد العزیز محمد العوھلي

منصور عبد العزیز راشد البصیلي

اإلتحاد العربي للنقل البّري
جامعة األمیر محمد بن فھد األھلیة

شركة دانة غاز / الشارقة
شركة اإلحساء للتنمیة

شركة معارض الظھران الدولیة
مجلس التنمیة السیاحیة

شركة رایة للتمویل

عبدهللا علي ابراھیم المجدوعي

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه محمد جالل علي فھمي

شركة عبداللطیف و محمد الفوزان
شركة الفوزان القابضة

شركة األولى لتطویر العقارات
شركة بوان

شركة الیمامة لحدید التسلیح
شركة أجواد القابضة

فوزان محمد أحمد الفوزان

شركة عبد العزیز الصغیر القابضة
شركة الصغیر للتجارة والمقاوالت ھشام عبد العزیز الصغیر

٣- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس ا�دارة عضوا في مجالس إدارتها

شركة أمالك العالمیة
الشركة السعودیة إلعادة التأمین (اعادة)

الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
شركة جبل عمر للتطویر
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١ - عقود تأجير مواقع من ا�طراف ذات العالقة

نوجز تلك العقود في الجدول أدناه

عقود تأجير مواقع لÀطراف ذات العالقة

التعامالت ا�خرى
اكسترا  تقوم  حيث   2010/01/01 بتاريخ  المحدودة  وا�لكترونية  الرقمية  الحلول  تطوير  شركة  مع  الخدمات  تزويد  إتفاقية  اكسترا  أبرمت   •

. بتوفير خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية وا�لكترونية المحدودة مقابل مبلغ سنوي 1,652,060 ريال سعودي لعام 2016م 
• أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة 

المتحدة ل¸لكترونيات  (اكسترا) إعتبار¶ من بداية شهر مارس 2013 م وبمقابل مبلغ سنوي ريال سعودي واحد.

2-  التعامالت التجارية مع ا�طراف ذات العالقة:
وهذه عبارة عن معامالت تمت على أسس تجارية. 

• مشتريات تجارية من شركة تطوير الحلول الرقمية وا�لكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكالء سامسونج وفيليبس المعتمدين 
في المملكة العربية السعودية بمبلغ 380,188,614 ريال سعودي.

• المشتريات التجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ 5,531,894 ريال سعودي.
• المشتريات التجارية من شركة اليسرة التجارية المحدودة بمبلغ 2,100,481 ريال سعودي.

• مبيعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ 539,299  ريال سعودي.

العاديين وال  التجاريين  المدينين والدائنين  المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة تمت وفق² لشروط ال تختلف عن المعامالت مع 
يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم ا�تفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتدادÆ لعالقات مستمرة بدأت قبل 
العام المالي 2016م وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعامالت في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين خالل 

النصف ا�ول من عام 2017م حسب النظام.

طریقة السداد مدة العقد   بدایة اإلیجار  القیمة اإلیجاریة   وصف العقد   المؤجر    

شركة عبداللطیف و محمد الفوزان

شركة عبداللطیف و محمد الفوزان

شركة عبداللطیف و محمد الفوزان

شركة الفوزان لمواد البناء

عقد إیجار مستودع - الدمام

عقد إیجار أرض الخبر

عقد إیجار مستودع – الریاض

عقد إیجار مستودع - جدة

۱۹۲,۰۰۰

۹۹۱,۰۰۰

۳۸۸,۸۰۰

٥٥۰,۰۰۰

۰۱\۰٤\۲۰۱۱  م

۳۰\۰٦\۲۰۰۳  م

۰۱\۰۷\۲۰۱٥  م

۰۱\۰۱\۲۰۱۱  م

٥ سنوات

۲٥ سنة

سنة واحدة

سنة واحدة 

سنوي

دفعتین سداد

سنوي

دفعتین سداد

طریقة السداد مدة العقد   بدایة اإلیجار  القیمة اإلیجاریة   وصف العقد   المستأجر    

۱۲ شھراً

۱۰ سنوات

٥ سنوات 

دفعة شھریة

دفعتین سداد

دفعتین سداد

عقد إیجار مساحة بیعیة في
معرض اكسترا السویدي بمدینة الریاض

۹

سادس  : التعامالت مع ا�طراف ذات العالقة 
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والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس ا�دارة الذين لهم مصلحة في
 العقود والمعامالت السابق ذكرها:

عبدهللا عبداللطیف الفوزان

فوزان محمد الفوزان

عبدهللا عبداللطیف الفوزان

باسل محمد سعود القضیب

عبدالحمید عبدالعزیز العوھلي

فوزان محمد الفوزان

عبدهللا عبداللطیف الفوزان

فوزان محمد الفوزان

ھشام عبدالعزیز الصغیر

محمد جالل علي فھمي

عبدهللا عبداللطیف الفوزان

ھشام عبدالعزیز الصغیر

• شركة تطویر الحلول الرقمیة واإللكترونیة المحدودة وشركاتھا التابعة.

• الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلیة

• شركة الیسرة التجاریة المحدودة

• شركة الفوزان القابضة

•  شركة عبداللطیف ومحمد الفوزان

•  شركة الفوزان لمواد البناء

سابع : مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة وحوكمة الشركات

مراجعي حسابات الشركة

تم  طلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة و قد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي 

اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2017م.

تأكيدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة مايلى :
• أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

• أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

• ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

أحمد یوسف أحمد الصقر



الشرحلم یتم االلتزامالتزام جزئيتم االلتزام بالكاملرقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

الثالثة: الحقوق العامة للمساھمین

الرابعة:  تسھیل ممارسات المساھمین
لحقوقھم وحصولھم على المعلومات

الخامسة: حقوق المساھمین المتعلقة
بإجتماع الجمعیة العامة

السادسة: حقوق التصویت

السابعة: حقوق المساھمین في أرباح األسھم

الثامنة: السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح

التاسعة: اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة

العاشرة: الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة

الحادیة عشر: مسئولیات مجلس اإلدارة

الثانیة عشر: تكوین مجلس اإلدارة

الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة وإستقاللیتھا

الرابعة عشر: لجنة المراجعة

الخامسة عشر: لجنة الترشیحات والمكافآت

السادسة عشر: إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال

السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعویضاتھم

الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

تم اإللتزام بكامل المادة السادسة ما عدا الفقرة (د) 
حیث أنھا ال تنطبق على الشركة ألن الشركة ال تعتبر 

من المستثمرین من األشخاص ذوي الصفة االعتباریة 
الذین یتصرفون بالنیابة عن غیرھم وكذلك ال یوجد 

في النصوص النظامیة ما یخول الشركة منع 
األشخاص ذوي الصفة االعتباریة الذین یتصرفون 
بالنیابة عن غیرھم من حق التصویت عن األسھم 

المقیدة في السجالت بأسمائھم

تم اإللتزام بكامل المادة الثانیة عشر ماعدا الفقرة (ط) 
حیث أنھ ال یحق وفقا للنظام األساسي للشركة ألي من 

األشخاص ذوي الصفة اإلعتباریة تعیین ممثلین لھم 
في مجلس إدارة الشركة 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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حوكمة الشركات 
إعتمدت الشركة نظام حوكمة خاص بها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتكون النظام من أربعة عشر 

فصًال تغطي كل مواد نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق المالية وكذلك العديد من أفضل الممارسات 
العالمية في أنظمة الحوكمة وبما ال يتعارض مع ا�نظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العالقة في المملكة 

العربية السعودية .
يبين الجدول التالي تفصيًال لمدى إلتزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:



المخاطر التي قد تواجه الشركة هي في ا�جمال نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة تعمل بنفس المجال في السوق
السعودي. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى قسمين أساسيين: مخاطر تتعلق بعمليات الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق.

- المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة:

- ا�نظمة والقوانين: تخضع أعمال الشركة �نظمة ولوائح المملكة العربية السعودية  وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها 
الشركة ُعرضة للتغيير. وقد تؤثر التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو إقتصادية أو تقنية أو بيئية بشكل جوهري على 
أعمال الشركة. ووفقÒ للمعلومات المتوفرة لدى الشركة، ال توجد أية مؤشرات كما في تاريخ هذا المحضر حول أي تغيرات في البيئة 

النظامية والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها.

بالتوريدات  ا�يفاء  على  الموردين  قدرة  عدم  حالة  في  المالي  ووضعها  الشركة  نشاط  يتأثر  قد  أساسيين:  موردين  على  ا�عتماد   -
المطلوبة ولذلك تحافظ الشركة على عالقات وطيدة مع عدد كبير من الموردين وتقيم عالقات عمل وثيقة مع نخبة من الموردين 

الرئيسيين وتقوم ببناء تخطيط سليم ومتنوع للمنتجات والخدمات والمصادر.

- إستراتيجية النمو وتنفيذها: قد يؤدي التأخر في ا�لتزام بالخطط التوسعية وإفتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة. لذلك تركز 
الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها وإستراتيجية النمو التي تتضمن إفتتاح معارض جديدة وتقديم قنوات بيعية 

جديدة من خالل دراسة مفصلة للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل إستباقي.

- متطلبات التوطين: بناء¶ على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت الشركة المتحدة ل¸لكترونيات ضمن 
النطاق  متطلبات   %  24 هو  نطاقات  برنامج  في  الوزارة  تصنيف  حسب  ا�دنى  والحد  والتجزئة،  الجملة  قطاع  في  الكبيرة  الشركات 
ا�خضر المنخفض و 32 %متطلبات النطاق ا�خضر المرتفع حتى تصل إلى 35 % للنطاق البالتيني وتلتزم ”اكسترا“ إلتزامÒ كامًال لتحقيق 
توظيف  يعد  السبب  ولهذا  2016م  ديسمبر  في  كما   %  32,6 بلغت  توطين  نسبة  تحقيق  إستطاعت  حيث  للتوطين  الوطني  الهدف 

وتدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديين من ا�ولويات لدى الشركة

- المخاطر المتعلقة بالسوق:

البيع بالتجزئة فيما يتعلق با�جهزة ا�لكترونية  الرائدة في مجال  التنافسية: على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات  البيئة   -
والمنزلية في المملكة العربية السعودية، إال أنها تواجه منافسة من قبل عدد من الشركات السيما فيما يتعلق بكل فئة من فئات 
�حتياجات  المستمر  تفهمها  خالل  من  والخدمات  المنتجات  من  المستهلكين  رغبات  تلبية  على   Òدائم ”اكسترا“  وتعمل  منتجاتها 

ومتطلبات المستهلك بهدف بناء عالقة وطيدة مع المستهلك للحفاظ دائمÒ على عمالئها وضمان إستمراريتهم معها.

أرباح الشركة قد يتأثر سلبÒ في حال نشوب حرب أسعار سواًء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات ٠  - حرب ا�سعار: مستوى 
نها من تقليل تأثير حرب ا�سعار على هامش الربح وكذلك ا�عتماد على  تمتلك الشركة قدرة تفاوضية عالية مع المورِّدين، والتي تمكِّ

مصادر ومشاريع أخرى للمحافظة على هامش الربح.

الدرجة من  العمالء بنفس  للتزايد المستمر في عدد عمالء الشركة ففي حالة عدم خدمة جميع  العمالء: نظر¶  - المصداقية مع 
العناية وا�هتمام قد يؤدي ذلك إلى التأثير على مصداقية الشركة وقد يؤدي إلى قيام بعض العمالء بتقديم شكاوي رسمية إلى 
الموظفين  وتأهيل  لتدريب  وذلك   (Customer First) أوًال  العميل  وبرنامج   (Guest) الضيف  برنامج  نظامي  اكسترا  تمتلك  التجارة،  وزارة 
لخدمة العمالء بشكل مهني وصحيح ، كما تمتلك اكسترا مركز اتصال خاص بالرد على إستفسارات وشكاوي العمالء سواء كانت 

Òمباشرة من العمالء أو من خالل موقع وزارة التجارة وذلك من خالل ألية �قفال ومتابعة الشكاوي يومي

ثامن  : المخاطر التي تتعرض لها الشركة              

تقرير مجلس ا�دارة ٢٠١٦ ٢٣



كلمة الختام 

بتوفيق من اå ثم بجهود أعضاء مجلس ا�دارة وفريق العمل بالشركة تجاوزت الشركة أصعب 
�نطالقة  أساس  وسيكون  الكثير  منه  تعلمنا  منعطف  وكان  تأسيسها  منذ  بها  مرت  مرحلة 
جديدة للشركة سنرى نتائجها ا�يجابية قريبا بإذن اå. ال زلنا على قناعة بأن السوق السعودى من 
أكبر ا�سواق فى المنطقة و ستعمل التدابير ا�قتصادية المستقبلية على تعديل وضع ا�قتصاد 
بشكل عام والقطاع بشكل خاص. مما يترتب عليه مواصلة نجاحاتنا و تحقيق نظرتنا المستقبلية 

التى تهدف إلى إحتالل الصدارة فى قطاع ا�جهزة المنزلية و ا�لكترونية .
اكسترا  بشركتهم  لثقتهم  المساهمين  للسادة  والتقدير  الشكر  بجزيل  نتقدم  الختام  في 
ونتطلع سويÒ الى تحسين أداء الشركة في المستقبل القريب والمحافظة على التميز الذي ُعرف 

عن الشركة.

عبداÉ الفـوزان
رئيس مجلس ا�دارة

محمد جالل فهمي
عضو مجلس ا�دارة و الرئيس التنفيذي


